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[ALMĂJUL]
„Situat într‑o zonă de impresionantă frumuseţe, străjuit de munţii care au propriile lor
legende şi de dealuri blânde, presărate cu sălaşe, unde încă mai respiră sufletele strămoşilor,
ALMĂJUL – aidoma locului în care am văzut lumina zilei şi am copilărit – reprezintă pentru
mine un fel de «patrie princeps» unde, vorba regretatului poet Constantin Brânduşoiu, «ne naştem
şi nu murim niciodată».
Când sunt supărat ori asprit de o lume care se grăbeşte către niciunde şi îşi gândeşte tot mai
des, cu o voluptate de neînţeles, propria‑i distrugere, dau o fugă în Almăj, ca să mă înmiresmez,
aşa cum am făcut‑o decenii de‑a rândul, doritor să ajung Acasă la mine, în Valea Caraşului. La
casa în care a rămas să locuiască singurătatea şi unde iarba nu prea mai poate să strige după coasă.
Pentru că nu mai are cine‑o auzi.
Cândva – susţin cu dovezi de necontestat istoricii mai vechi sau mai noi –, această Vale a
Almăjului, unde aşezările se odihnesc precum în palma ocrotitoare a unui zeu, ar fi fost un fund
de mare, cu ape întunecate de un timp fără de timp.
Poate că datorită acestor atracţii şi din multe alte motive, mult mai aproape de «duhul»
locului, fiii dintotdeauna ai Almăjului se adună, ca într‑o inimă, de peste mări şi de peste ţări, de
câte ori au prilejul, să‑i întinerească numele, să zidească în neuitare faptele moşilor şi strămoşilor,
mereu în prezenţa tinerilor, care să ştie ce şi cum a fost. Şi fiii săi de astăzi nu sunt cu nimic
mai prejos faţă de predecesori, tezaurizând istoria în cărţi, actualizând şi reactualizând trecutul,
privindu‑l prin «lentilele» prezentului.”

NICOLAE IRIMIA,
Muzee din Caraş‑Severin,
Editura TIM, Reşiţa, 2011, p. 143‑144
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DESPRE VETERANI
Veteranii erau soldaţii Romei care, după ce serveau
douăzeci de ani sub acvilele unităţilor militare, erau
demobilizaţi cu onoruri. Ei deveneau cetăţeni ai Romei,
erau împroprietăriţi şi familia ce o aveau era recunoscută
sub legile Imperiului Roman. Descendenţii lor, în chip
automat, primeau cetăţenia Imperiului Romei.
De cele mai multe ori, împroprietărirea şi
„reaşezarea” (descălecarea) se făceau în provinciile unde
avea loc demobilizarea şi, tot de cele mai multe ori, acest
lucru avea loc în provinciile care intraseră mai curând în
componenţa lumii stăpânite de Roma.
În fapt, veteranii ajungeau mai mult decât nişte
cetăţeni onorabili. Ei deveneau mai ales susţinători şi
promotori ai valorilor şi legilor
Romei. Ei extindeau şi păzeau
aceste valori în locurile care
erau mai întâi ţintele atacurilor
barbare.
Este bine să ne aducem
aminte că – într‑o vreme în
care locuitorii Romei şi ai altor
centre vechi ale lumii stăpânite
de Roma îşi pierduseră orice fel
de interes în cultivarea valorilor
morale şi civice, care făcuseră
posibil Imperiul Roman în primul
rând, într‑o vreme în care acei locuitori pomeniţi luau în
râs cuvinte şi valori sacre, cum erau patria, familia, cinstea,
într‑o vreme în care aceste valori erau ridiculizate de către
şcolile de epicurei, cinici sau hedonişti – acei veterani
stăteau mândri la hotarele Imperiului, gata să îşi dea viaţa
apărând valorile pomenite şi însăşi ideea de „Roma”.
Aceşti oameni simpli, proveniţi din tot cuprinsul
Imperiului, din nordul Africii până în Asia şi de la Rin până
în Britannia, sunt cei care au întemeiat aşezări şi familii,
au zidit temple şi amfiteatre, au
aşezat pe veci „sigiliul Romei”
acolo unde s‑au stabilit.
Veteranii Romei sunt
cel mai bine cunoscuţi, dar,
asemenea lor, fuseseră mai înainte
„companionii” lui Alexandru
cel Mare, Macedonul. Într‑un
anume fel, aceşti „companioni”
sunt, poate, mai exemplari, căci
niciodată nu s‑a extins mai repede
şi mai temeinic o cultură (cea
elenistă) într‑un timp mai scurt şi
pentru a dăinui mai mult decât prin acei oameni, urmaşii
lui Alexandru, „diadochii”.
Alexandru cel Mare a extins cultura elenistică până
în India şi, de fapt, până la marginile, atunci cunoscute,
ale lumii. Acest lucru l‑a realizat printr‑o viziune strategică
absolut genială şi printr‑o armată perfect organizată

şi motivată. Miezul acelei armate l‑au alcătuit bătrânii
săi „companioni”, care erau soldaţi macedoneni intraţi
sub arme încă din vremea tatălui lui Alexandru, Filip
Macedonul.
Acei „bătrâni” au fost cei care, în toate bătăliile, l‑au
făcut pe Alexandru cel Mare vestit: Issus, asediul Tyrului,
cucerirea Egiptului, Gaugamela şi altele. Acolo unde,
alcătuiţi în vestita falangă macedoneană, „companionii”
au stat neclintiţi şi mereu biruitori unde era mai greu.
Este sigur că aceasta s‑a datorat priceperii lor în mânuirea
armelor, dar şi credinţei ce o aveau în conducătorul lor şi
în misiunea lui.
Pentru Neamul Românesc, cuvântul veteran are o
semnificaţie încă mai mare. De
fapt, se poate spune că românii
au înţeles cel mai bine sensul
profund al noţiunii, căci o parte
dintre strămoşii noştri au fost
veterani ai Romei. Iar cuvântul
însuşi a devenit, în limba română,
bătrân.
În Neamul Românesc,
„bătrânii” s‑au bucurat de cinste
specială. Documentele îi numesc,
într‑o modalitate egal exactă
şi mişcătoare, „oameni buni şi
bătrâni”. Căci lor le revenea datoria de a îndruma treburile
de zi cu zi ale comunităţii, dar, mai ales, de a păstra şi de
a transmite valorile care făceau comunitatea cu putinţă.
Iar acele valori erau şi au rămas: credinţa în Dumnezeu,
dragostea de neam, de familie şi moşie, omenia.
Înţelepciunea românească a cuprins aceste adevăruri în
vorba „cine nu are un bătrân să îşi cumpere unul”.
Această stimă faţă de bătrâni, în calitatea lor dublă
de păstrători şi transmiţători ai valorilor tradiţionale, a
fost şi este combătută cu furie
de regimurile „umaniste” de
inspiraţie „globalistă”, care sunt şi
forma supremă a nomadismului.
Tot soiul de vorbe deşarte sunt (şi
au fost) folosite pentru a lovi în
ceea ce este valoare şi credinţă
tradiţională: ele au fost numite
„retrograde”, „depăşite” etc. Dar
asemenea încercări nu vor reuşi,
căci nu este cu putinţă ca răul să
biruie binele.
Să ascultăm de glasul
bătrânilor înţelepţi şi împreună cu ei să creştem în Bine,
aşa cum creşte Adevărul din adevăr şi aşa cum se naşte
Lumina din lumină.
ALEXANDRU NEMOIANU
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MIHAI EMINESCU ŞI POEZIA RELIGIOASĂ

Mihai
Eminescu temeinice în diferite domenii: filosofie, istorie naţională şi
provenea dintr‑o familie universală, economie politică, artă, religie, toate acestea
religioasă, ştiut fiind faptul folosindu‑le în creaţia literară.
că mama lui, Raluca, fiica
Constantin Noica spunea despre Eminescu că este
stolnicului Vasile Juraşcu, a „un uomo universale” în versiune românească. Avea un
dorit să aibă pe moşia sa un cult deosebit legat de spiritualitatea poporului nostru şi
loc de închinăciune. Eminescu a rămas permanent legat de istoria românilor, cu toate
a fost educat de mic în spirit influenţele culturilor străine. Deşi nu s‑a preocupat în mod
religios. Cu siguranţă, acesta special de elaborarea unor scrieri religioase, totuşi nu a
este motivul pentru care o ignorat acest fenomen: mărturie stau nu numai poeziile cu
parte dintre poeziile sale au tematică religioasă, ci şi unele însemnări făcute de poet pe
un pronunţat caracter religios, paginile manuscriselor diverselor poezii.
deoarece nu se cunoaşte
Astfel, cercetând manuscrisele lui Eminescu de la
faptul că M. Eminescu Biblioteca Academiei Române, Zoe Dumitrescu Buşulenga
ar fi urmat vreun curs de a găsit însemnări făcute de poet pe marginea paginilor în
Teologie în timpul studiilor, astfel că a făcut cunoştinţă care a notat ideile sale religioase: „Dumnezeul geniului
cu cărţile religioase şi cu biserica, în primul rând, acasă, m‑a sorbit din popor cum soarele soarbe un nour de aur
apoi la Cernăuţi. Toate cărţile de cult (mineie, ceasloave, din marea de amar.”; „Există un secret – Dumnezeul lumii,
liturghiere) au fost cercetate cu mare atenţie de către mecanica Universului” (a scris aceasta deoarece a ajuns
tânărul Eminescu.
la concluzia că nu toate tainele
Poetul nu a fost foarte
lumii pot fi dezlegate prin ştiinţe
evlavios, însă avea un respect
pozitive).
deosebit pentru tradiţia religioasă,
În Scrisoarea I, prin câteva
numind Biserica Ortodoxă „Maica
versuri, evocă geneza: „La‑nceput,
Răsai asupra mea, lumină lină,
spirituală a poporului român”, iar
pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Ca‑n visul meu ceresc d‑odinioară;
în câteva dintre poeziile sale evocă
/ Pe când totul era lipsă de viaţă
O, Maică Sfântă, pururea Fecioară,
chipul Domnului Iisus Hristos, cel
şi voinţă, / Când nu s‑ascundea
În noaptea gândurilor mele vină.
mai reprezentativ fiind un articol
nimica, deşi tot era ascuns… / Când
publicat în „Timpul”, în anul 1881,
pătruns de sine însuşi odihnea cel
Speranţa mea tu n‑o lăsa să moară
şi intitulat Şi iarăşi bat la poartă…
nepătruns. / Fu prăpastie? Genune?
Din inima‑mi – adânc noian de vină;
Religiozitatea lui Eminescu
Fu noian întins de apă? / N‑a fost
Privirea ta de milă caldă, plină,
a fost un subiect destul de
lume pricepută şi nici minte s‑o
Îndurătoare‑asupra mea coboară.
controversat, în tinereţe el fiind
priceapă”, iar despre apocalipsă
atras de religii indiene; chiar notase
a scris următoarele: „Soarele, ce
Străin de toţi, pierdut în suferinţa
pe marginea unui caiet: „Eu sunt
azi e mândru, el îl vede trist şi roş
Adâncă a nimicniciei mele,
budist. Nefiind creştin simplu, ci
/ Cum se‑nchide ca o rană printre
Eu nu mai cred nimic şi n‑am tărie.
creştin ridicat la puterea a 10‑a”.
nori întunecoşi, / Cum planeţii toţi
Ceea ce a spus Eminescu
îngheaţă şi s‑azvârl rebeli în spaţ’ /
Dă‑mi tinereţa mea, redă‑mi credinţa
despre Iisus este unic atât în
Ei, din frânele luminii şi ai soarelui
Şi reapari din ceriul tău de stele:
literatura română, cât şi în literatura
scăpaţi; / Iar catapeteasma lumii în
Ca să te‑ador de‑acum pe veci, Marie!
universală: „Şi Buddha a vorbit de
adânc s‑au înnegrit, / Ca şi frunzele
suferinţă, dar a gândit că trebuie
de toamnă toate stelele‑au pierit;
MIHAI EMINESCU
să te eliberezi de ea. Şi Socrate a
/ Timpul mort şi‑ntinde trupul şi
suferit, dar cu o conştiinţă civică;
devine vecinicie, / Căci nimic nu se
şi stoicii au suferit cu orgoliul lor.
întâmplă în întinderea pustie, / Şi
Dar Iisus singur a suferit pentru
în noaptea nefiinţii totul cade, totul
alţii, S‑a jertfit pentru semenii lui ca om, ca Dumnezeu şi tace, / Căci în sine împăcată reîncep‑eterna pace…”.
om, a suferit pentru lume şi sângele Lui s‑a vărsat pentru
În plan social, Eminescu a apreciat spiritualitatea
purificarea, pentru mântuirea lumii. Acesta este chipul cel creştină drept valabilă pentru viaţa morală din societatea
mai înalt al suferinţei şi astfel Iisus a transfigurat suferinţa vremii sale, considerând că lipsa educaţiei religioase poate
prin cruce în înviere. De aceea Iisus este modelul nostru avea repercusiuni negative în diferite domenii, chiar în
suprem”.
administraţia publică, criticând într‑un articol pe „advocaţi
În anii de studii, Eminescu a acumulat cunoştinţe fără ştirea lui Dumnezeu”.

RĂSAI ASUPRA MEA…
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Din lirica eminesciană am selectat câteva creaţii
ilustrative: Christ, Dumnezeu şi om, Învierea, Rugăciune,
Colinde, colinde!, Preot şi filosof, Revars asupra mea,
Răsai asupra mea, Melancolie, Cu mâne
zilele‑ţi adaogi…, Somnoroase păsărele,
Se bate miezul nopţii.
Poezia Colinde, colinde! e
considerată un scurt pastel în care este
surprins Ajunul Crăciunului.
În poezia Învierea, publicată
în 1879, este evocat, cu o anume
expresivitate artistică, momentul biblic:
„Colo‑n altar se uită preoţi şi popor / Cum
din mormânt răsare Christos învingător, /
Iar inimile toate s‑unesc în armonie…”.
Prin decorul realist se rememorează
atmosfera slujbei din noaptea Paştilor, iar
finalul poeziei devine un imn de slavă.
Această poezie a fost scrisă pe când
poetul era găzduit într‑o chilie a bisericii
Caimata din Bucureşti.
Poezia Rugăciune, un poem
de o frumoasă expresie a sensibilităţii
religioase eminesciene (cu cele două variante), este
considerată un imn religios, o invocare colectivă.
Dintre textele postume, sonetul Răsai asupra mea
continuă tema religioasă a poeziei Rugăciune, dar ruga
este, de această dată, una solitară.
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Religiozitatea exprimată în opera lirică eminesciană
este discretă, deseori înveşmântată în idei filosofice,
prezentă în texte cu formă fixă (sonete), în creaţii de
dimensiuni reduse (rugă, imn), în poezii
dedicate unor prieteni (Amicului F. I.)
sau în poeme filosofice: Mortua est!,
Scrisoarea I, Cu mâne zilele‑ţi adaogi…,
Odă (în metru antic), Luceafărul – al
cărui motto este din Evanghelia după
Ioan.
Sensibil fiind la vechile credinţe
ale geto‑dacilor, referindu‑se la Zamolxis
şi la înţelepciunea preoţilor păgâni, în care
vedea nişte precursori ai creştinismului,
a scris poezia Rugăciunea unui dac.
Poetul Traian Dorz afirma:
„Oamenii, pe măsura înaintării lor în
părtăşia dumnezeiască, creează opere
mereu mai înalte, mereu mai frumoase.”
Acelaşi lucru îndrăznim a‑l spune şi
despre Mihai Eminescu, care nu putea
scrie astfel de opere decât sub inspiraţie
divină.
Prin toate scrierile sale cu caracter religios, este
evident faptul că Eminescu a văzut în religie un factor
indispensabil de cultură, de moralitate şi de păstrare a
identităţii noastre naţionale.
Prof. CLAUDIA CHERESCU

CRONICA SÂNZIENELOR
Asociaţia „Izvoare Almăjene” (preşedinte: ec.
Gheorghe Fulga) şi revista „Almăjana” (redactor‑şef: prof.
Iosif Băcilă) au organizat vineri, 27 iunie 2014, în sala de
lectură a Bibliotecii din Bozovici, o manifestare culturală
cu tema Tradiţii şi obiceiuri populare din Valea Almăjului.
Au susţinut comunicări:
● prof. Nicolae Andrei – Obiceiuri uitate şi obiceiuri
(încă) neuitate. Simboluri şi semnificaţii;
● prof. Iosif Băcilă – Obiceiul Sânzienelor în Valea
Almăjului. Poezia Sânzienelor;

● pr. Ion Cherescu – Sf. Proroc Ioan Botezătorul;
● prof. Pavel Panduru – Costumul popular românesc;
● ing. Gina Ştefancu – Sânzienele, zâne şi plante
de leac.
● S‑au pus întrebări şi s‑au dat răspunsuri despre
menirea / însemnătatea obiceiurilor populare în viaţa
omului şi a comunităţii locale.
● S‑au audiat casete cu cântece tradiţionale legate
de flori şi natură (Traian Coracu, Ion Băcilă, Gabriel
Borozan).
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● S‑au recitat versuri din creaţia poeţilor: David
Blidariu, Grigore Popiţi, Nicolae Dolângă, Iosif Băcilă,
Nicolae Andrei, Florica Tătărcan. Eleva Andreea Boldea
Şuta a citit versuri din volumul Poeme‑Sânziene, de Iosif
Băcilă.
● S‑a lansat recentul număr apărut al revistei
„Arcadia” (redactor‑şef: Mihai Chiper), Anina;
● S‑au evocat şi s‑au rostit cuvinte de apreciere
pentru sărbătorile şi sărbătoriţii săptămânii (Sânzienele,
Sf. Ioan Botezătorul, Ziua Universală a Iei Româneşti;
Nicolae Andrei, Pavel Panduru).
„A”

OBICEIUL SÂNZIENELOR ÎN VALEA ALMĂJULUI.
POEZIA SÂNZIENELOR*
● În dimineaţa Sărbătorii Sânzienelor (24 Iunie),
slujitorii bisericilor ortodoxe din Dalboşeţ, Şopotu‑Vechi
şi Gârbovăţ urcau împreună cu credincioşii (copii, tineri,
maturi şi vârstnici) la Fântâna cu Leacu’, în Vârful
Muntelui Blidariu;
● legenda spune că porcii unui localnic, copleşiţi de
o molimă, s‑ar fi vindecat miraculos după ce s‑au scăldat
în apa ce se scurgea îndestulător din fântâna acelui loc; şi
stânjenarii, codrenii / pădurarii, vânătorii, păcurarii oilor
care s‑au spălat cu apa de‑aici s‑au tămăduit de diverse boli
după folosirea ei;
● acolo, se făcea o slujbă religioasă, iar „poporenii”
veniţi din mai toate aşezările Văii Almăjului (şi chiar de
pe Clisura Dunării – Berzasca,
Coronini, Sicheviţa) luau apă
sfinţită cu care‑şi spălau mâinile
şi faţa, să le fie de noroc şi
sănătate, ba o cărau în vase de
lut / pământ şi celor de‑acasă;
● la întoarcere culegeau
flori albe şi galbene de sânziene
de prin poieni, duceau apă de la
izvorul lecuitor al Blidariului
la pâlcurile de oi din apropiere
(la Dalboşeţ, în anii copilăriei şi
adolescenţei mele existau 9 asemenea pâlcuri / ciopoare
de oi: la Poiana Mare, Şaicu, Neamţu, Năsâpişte, Treamu
Mercii, Reşiţa Mică, la Poiana Uscatului, Măru, Popova)
ori în gospodăriile de la sălaşe / colibe, pentru a stropi
grajdurile şi a spăla ugerele animalelor înaintea mulsului,
pentru a avea „zgoadă” şi belşug;
● florile împletite în cununi le atârnau pe crucile
dintre hotare şi holde, la porţi, pe uşile bunarelor de pe
uliţele satului sau din curţi, la rădăcina copacilor (anini,
sălcii) din ogaşe şi ţarini unde se iscau limpezi „ochiuri”
de apă;
● a ajuns „zvonul” până la noi că, în timpuri nu prea

îndepărtate, la ivirea zorilor dimineţii de Sânziene, fetele
şi nevestele tinere se scăldau în roua ierbii şi a florilor
tămăduitoare, apoi, însoţite de o muzică tainică / ciudată,
numai de ele auzită / înţeleasă, întindeau o horă sub straja
stelelor şi a tufanilor de fagi;
● fetele culegătoare de sânziene pentru cununiţele
rituale, în alte aşezări almăjene, nu trebuiau să fie văzute
de feciori până în ziua următoare, fiindcă, ajunse acasă, le
aruncau pe acoperiş spre a desluşi / tălmăci dacă vor avea
în acel an / în cel următor norocul măritişului;
● florile de sânziene, de pe care nu s‑a scuturat
încă roua, se puneau sub pernă pentru ca odraslele tinere
să‑şi poată visa ursitul; e drept că sânzienele se aşezau şi
în dulapurile / lăzile cu haine /
veşminte de sărbătoare pentru
a nu fi „atacate” / mâncate de
molii;
● mi‑amintesc bine, de
altfel, că, la jocurile de duminică,
la baluri şi la petrecerile
tradiţionale (nunţi, nedei),
flăcăii / voinicii purtau flori în
pălărie, iar fetele / cosânzenele
– la brâu şi în cosiţe;
● la târgul săptămânal
orânduit la Bozovici (cea mai mare aşezare a Văii
Almăjului), în preajma Sânzienelor, se întâlneau tineri
şi tinere, îmbrăcaţi în „ţoale” populare, se cunoşteau,
„givăneau”, înfiripau „poveşti” de dragoste; erau apreciaţi
de comunitate cei îndrăgostiţi cu acest prilej, cei care se
„peţeau” / se logodeau şi apoi se căsătoreau, fiind consideraţi
norocoşi şi plini de iscusinţă / iniţiativă (a se compara cu
Târgul de fete de pe Muntele Găina şi Nedeile de altădată
de pe Semenic – numai o încredinţare / binecuvântare care
s‑a săvârşit în acel loc putea să aducă noroc);
● privitorii / trecătorii admirau atât tinereţea şi
frumuseţea flăcăilor, a fetelor din Almăj şi de la Porţile
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Almăjului (Craina Bănăţeană, Valea Caraşului, Valea
Boşneagului), cât şi inegalabilele / încântătoarele lor
costume populare;
● astfel, portul popular contribuia la închegarea
sincretică a actului folcloric tradiţional printr‑un complex
de trăire / „înminunare” inimitabilă; înrâurit în această
străveche tradiţie şi fiind conceput nu numai ca obiect de
uz casnic, dar şi ca o nevoie de creaţie, costumul popular
a fost (şi încă este) o materializare a talentului şi a iubirii
localnicilor pentru frumos; împodobirea broderiilor /
cusăturilor printr‑o gamă diversă de culori certifică / indică
sursa de inspiraţie: frunzele şi florile câmpului / pădurii,
păsările, oamenii, animalele; ele sunt prezentate în aşa fel
încât redau, cu o mare puritate de expresie, viaţa şi lumea
înconjurătoare;
● în vremea din urmă, în Almăj şi mai ales la
Dalboşeţ (prin osârdia pr. Ion Stroiescu, fiu al Petnicului şi
al Crainei Bănăţene, paroh la altarul Bisericii Ortodoxe din
localitatea mea natală), se doreşte revigorarea Sărbătorii
de Sânziene; din păcate, în absenţa tinerilor – plecaţi spre
alte zări –, manifestările se derulează fără amploarea şi fără
măreţia de altădată…
*
● Poezia Crăiasa din poveşti, de Mihai Eminescu
(publicată în revista „Convorbiri literare”, la 1 septembrie
1976), este o idilă în care – ca şi în alte creaţii: Lacul,
Dorinţa, Floare albastră – dragostea / iubirea este asociată
elementelor naturii, o natură feerică, chiar fabuloasă, căci
imaginea configurează şi elemente de basm, de mitologie
populară.
Ajunsă la şezătoarea florilor, copila îndrăgostită
se uită în undele lacului, aruncă trandafiri vrăjiţi în apă,
nerăbdătoare să vadă în adâncuri chipul celui ce‑i va fi
menit:
Ea se uită… Păru‑i galben,
Faţa ei lucesc în lună,
Iar în ochii ei albaştri
Toate basmele s‑adună.

„Toate basmele s‑adună”, fiindcă tânăra însăşi
devenită Crăiasă îşi doreşte o împlinire a „poveştii” ei de
iubire printr‑o nuntă, aşa cum întâlnim, de altfel, fericit urzite,
nunţile în mai toate finalurile epicii folclorice româneşti;
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● aceste surprinzătoare analogii dau farmec aparte
poeziei inspirate din atât de complexa / complicata lume a
florilor (v. literatura naţională: Mihai Eminescu, Dimitrie
Anghel, Alexandru Macedonski, Ion Pillat; Banat: C.
Miu‑Lerca, Aurel Turcuş, Monica Rohan, Ioan Petraş, Ion
Căliman; Almăj: David Blidariu, Grigore Popiţi, Nicolae
Dolângă, Iosif Băcilă, Nicolae Andrei ş.a.). Surprinse în
zori sau pe înserat (rar la amiază), revelaţiile alegorice se
desfăşoară / se (pe)trec – la graniţa dintre realitate şi visare –
mai frecvent noaptea. Iar „zorii dimineţii”, întotdeauna
biruitori peste „gândurile nopţii”, dau încredere în triumful
iubirii, în triumful vieţii:
APROAPE FLORI
Erau nişte flori numite oricum
Sau poate nici flori,
Adică
Ceva
Ce sferea spaţiul în parfum şi culoare,
Încât uneori le botezam
Aproape iubire.
Le‑am adus cu depărtările din noi,
Pe ferestrele speranţei;
Am crezut că pe acele geamuri aburite
Se poate desena mai rotund cântecul orei,
Dar degetul meu
Schiţa colţuri de stâncă,
Numai colţuri de stâncă,
Uriaşe ca dorul acelor
Aproape Flori,
Pentru care am fi alergat cu orice fântână
La toţi…
Acele Aproape Flori
Botezate de noi,
Îţi mai aduci aminte
Cum?
(Nicolae Dolângă, Simple miracole,
Editura Facla, Timişoara, 1981, p. 51)
● Un vers‑două sunt în măsură să realizeze, prin
sugestii concentrice, un amplu tablou cu lumini şi umbre,
inspirat din tainele şi viaţa îndrăgostiţilor:
NOAPTE DE SÂNZIENE
În taina miezului de noapte,
Din cer coboară‑o adiere
Ce parcă răspândeşte şoapte
De bun găsit, de mângâiere.
E noaptea cea de mult aleasă
A florilor de sânziene,
Când pe o rază luminoasă
Coboară Zâna‑ncet, alene.
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Plutind pe voalu‑i de mătasă
Atinge florile – uşor,
Când roua peste câmp se lasă
Şi visuri se‑mpletesc în dor.
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Bobiţe mici de rouă sfântă
Lucesc în razele de lună,
Iar florile încep şi cântă
Privind cum trece Zâna Bună.
Şi vraja‑ncet, încet se‑ntinde
Peste poienile cu flori,
Iar visul dragostei cuprinde
Fecioare mândre şi feciori.
Ei vor veni să‑şi spele faţa
Cu roua florilor vrăjite;
– O floare să ne fie viaţa!
Să fim iubiţi! Să fim iubite!
(Nicolae Andrei, Suflet almăjan,
Editura Timpul, Reşiţa, 1999, p. 35‑36)
● „În literatura din Banat este recurent
motivul Sânzienelor la poetul Iosif Băcilă, în volumul
Poeme‑Sânziene, Reşiţa, Editura Timpul, [1997], în care
găsim două poezii cu titlul Sânziene posibile şi alte două cu
titlul Sânziene (pe care le reproducem mai jos). Remarcăm
nu doar termenul dominant Sânziene, ci şi trimiteri la
fecioarele culegătoare de flori cu rouă, dansând sub cerul
nopţii luminat de constelaţii protectoare ale fetelor ce‑aduc
în peşchire şi‑n inele doruri, soare, lună, stele.
SÂNZIENE [1]
Ca şi cum,
printr‑o lacrimă de râu luminat,
m‑aş uita dincolo, în Poiana Sânzienelor;
Iată fecioarele‑visătoare,
cu ochii petrecuţi în frunzele de‑arţar,
bătătorind roua
şi pământul făgăduinţelor.
Le cunosc gesturile tăinuite,
cum culeg flori,

cum se‑ascund în sunetele rămase
din cântecele privighetorilor –
Trec dealuri, trec văi.
Trec măguri, umbre şi văpăi…
C‑o mână, lângă ochi, desferic
Carul Mare de‑ntuneric –
şi m‑aprind
în foc şi stele
şi mă fac una cu ele!
SÂNZIENE [2]
Aduc
fetele‑n ulcioare
Ursa Mică, Ursa Mare.
Aduc
fetele‑n peşchire
doruri scrise cu safire.
Aduc
fetele‑n inele
soare, lună, purpuri, stele!

Motivul Sânzienelor apare şi în alte poeme din
acelaşi volum (Ai în gene / Sânziene / […]. // Şi ţi‑e inima
/ o rană, / Sânziană‑Dochiană), uneori cu semnificaţia
folclorică originară: floare de sânziene, / cununie sau Din
lacrimă / şi sânziană / legăm dureri, / vreun dor, o rană.
Nu lipsesc nici miresele‑măiestrele care îşi înfăşoară
trupurile dezgolite / în curcubeie de rouă…; în volumul
Dor mărturisit, Timişoara, Editura Excelsior Art, [2010]:
fetele care s‑au scăldat / în roua sânzienelor.”
(Marcu Mihail Deleanu, Sânzienele. Zâne şi flori
de leac, Editura TIM, Reşiţa, 2013, p. 53‑55)
● iată cum Sânzienele sau Drăgaica reprezintă o
sărbătoare a iubirii şi fertilităţii, o zi dedicată unor ritualuri
pentru belşug şi sănătatea oamenilor, însă şi de practici ale
fetelor pentru a‑şi afla sortitul şi momentul în care se vor
mărita; implicarea comunităţii la împlinirea acestui destin
de mirabilă „poveste” o exprimă, metaforic, în poemul
Hora almăjană, poetul şi profesorul David Blidariu:
Rotundă, clară, ca o verighetă,
Se tragănă la nunţi şi la nedei,
Înlănţuind magie de femei,
Să toarcă, ritmic, dragoste discretă…
Nimic scrâşnit în cadenţarea ei
Doar, în mişcări, o ardere completă,
Spre împlinirea amplă şi cochetă,
Privelişti agreate şi de zei…
Aşa, purtând‑o Dacii, prin ecouri
De hăulite izbândiri, cu bouri,
Ne‑au hărăzit‑o moştenire netă…
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Aşa, le‑o cunoscură şi Romanii…
La fel, şi noi, ne‑o vom testa cu Manii,
Rotundă, clară, ca o verighetă…
(Manuscris Prin România în ritmuri şi rime)

din toate oştirile Domnului
Poetul e singura floare…
(Ioan Petraş, Cartea bucuriilor epifanice,
Editura Brumar, Timişoara, 2007, p. 109)

● „scribul‑rapsod” desluşeşte, uneori direct, alteori
sugerând, „rolul atotputernic al Dumnezeirii” în crearea
acestui fascinant „spectacol al lumii”, mai mult chiar, acolo
„unde lumea începe Cerul unei lacrimi”

IOSIF BĂCILĂ

POETUL E SINGURA FLOARE
un înger la marginea acestei Cărţi
Poetul e singura floare
în candela clipei
tot ce creşte deasupra
e semn că adevărul dă‑n muguri
ca icoana pe care doarme un prunc

*NOTĂ:
Materialul face parte dintr‑un eseu mai amplu,
având următoarea structură:
1) Cărţi şi studii despre Sânziene;
2) Originea termenului Sânziene. Perspective
teologice (Florina‑Maria Băcilă);
3) Obiceiul Sânzienelor în Valea Almăjului;
4) Despre poezia Sânzienelor
şi va fi publicat, în întregime, într‑o viitoare carte.

ORIGINEA TERMENULUI SÂNZIENE.
PERSPECTIVE TEOLOGICE
În lucrarea Termeni creştini în onomastica
românească (Timişoara, Editura Amphora, 1999, p.
121), prof. Simona Goicu menţionează: „Harta repartiţiei
teritoriale ne arată că Sânzâiene (cu varianta fonetică
Sâmzâiene […]) cuprinde întregul teritoriu dacoromân, cu
excepţia Munteniei, Dobrogei şi a unei zone mai restrânse
din vestul Olteniei, unde este folosit cuvântul Drăgaică
[…], de origine slavă.”.
În ceea ce priveşte numele
popular românesc al sărbătorii creştine
din 24 iunie, părerile exprimate de
specialişti, de‑a lungul timpului,
oscilează, aducându‑se, în acest sens,
argumente nu numai lingvistice, ci
şi de natură religioasă ori explicaţii
mitico‑folclorice. După cum se ştie,
majoritatea covârşitoare a lingviştilor
arată că termenul în discuţie continuă,
fără îndoială, un etimon latinesc.
„I.‑A. Candrea consideră că numele
acestei sărbători care joacă un rol
aşa de însemnat în credinţele tuturor
popoarelor din Europa, fiind aşezată
de părinţii Bisericii în preajma
solstiţiului de vară, spre a înlocui
sărbătoarea păgână din acea epocă, s‑a păstrat în forma
sa primitivă sanctus dies Johannis, devenit, fără nicio
dificultate fonetică, […] sânziene.” (ibidem, p. 122); este şi
etimonul pe care autoarea lucrării citate îl susţine, conform
următoarelor argumente: „[…] sărbătoarea Crăciunului
implică existenţa unei sărbători paralele, corespunzând

solstiţiului de vară, adică ziua cea mai lungă a anului, 21
iunie. În calendarul creştin, ziua din mijlocul verii a fost
transformată de biserică în ziua Sfântului Ioan (24 iunie),
care a fost denumită cu acelaşi nume semnificativ: Sanctus
Dies Johannes. Şi din punct de vedere fonetic, acest compus
poate fi considerat etimonul pentru rom. Sânzâiene, după
cum a arătat I.‑A. Candrea, o probă lingvistică sigură
a cultului acestui sfânt în regiunile carpato‑dunărene.”
(ibidem, p. 122).
Prin urmare, referitor la
antroponimul Sânziana, lingviştii
precizează că e vorba despre o creaţie
românească, pe baza termenului în
discuţie, care continuă în română lat.
Sanctus Dies Johannis, etimon ce
apare şi în Dicţionarul limbii române
(elaborat sub egida Academiei),
s.v. sânziană. Mergând pe linia
controverselor, Simona Goicu arată că
Ovid Densusianu propune ca etimon
pe Sanctus Johannes – considerând
că „prezenţa cuvântului dies în
structura compusului nu se justifică
nici fonetic şi nici structural” (ibidem,
p. 122) –, etimon discutat şi de Sever
Pop, G. Ivănescu sau Al. Rosetti. „Pe lângă raportarea
numelui personal la denumirea sărbătorii, trebuie luată
în consideraţie şi posibilitatea formării lui de la numele
plantei care înfloreşte de Sânzâiene.” (ibidem, p. 123).
O altă opinie, susţinută mai ales de cei ce nu
sunt lingvişti (Mircea Eliade, Vasile Pârvan, Romulus
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Vulcănescu), apropie numele sărbătorii de lat. Sancta
Diana. „Acceptând etimonul Diana pentru zână, autorii
au făcut legătura dintre zână şi Sânzâiene, considerat un
compus din forma populară sân(t) (< lat. sanctus) şi zână,
în forma dialectală ziene (pl.)” (ibidem, p. 122; pentru
etimologia termenului, vezi şi Marcu Mihail Deleanu,
Sânzienele. Zâne şi flori de leac, Reşiţa, Editura TIM,
2013, p. 18‑27).
Sintetizând, Simona Goicu (op. cit., p. 123)
concluzionează: „La români, sărbătoarea creştină a naşterii
lui Ioan Botezătorul coincide cu vechi datini păstrate până
aproape de zilele noastre din timpuri străvechi, care au
interesante paralelisme în mitologia unor popoare mai
apropiate sau mai îndepărtate de noi în spaţiu şi timp.”;
să ne gândim doar la împodobirea porţilor cu flori sau cu
cununi împletite de sânziene, întru belşug, prosperitate şi
bune auspicii.
În popor, sărbătoarea – numită şi Sfântul Io(a)n de
Vară – „include numeroase elemente precreştine şi cuprinde
o serie de credinţe, obiceiuri, acte rituale şi practici magice
specifice scenariului de înnoire a timpului
din ziua respectivă.” (Vasile Pistolea,
Sărbători religioase şi datini la români.
Interferenţe,
extrapolări,
semnificaţii,
Timişoara, Editura Marineasa, 2006, p. 277).
Sânziana, cu semnificaţia „ziua Sfântului
Ioan”, are deci, graţie numelui, o strânsă
legătură cu creştinismul, dar importanţa zilei
este oglindită şi în tradiţiile arhaice ale
românilor.
*
Cine a fost Ioan Botezătorul?
Cercetând paginile Sfintei Scripturi,
în capitolul I al Evangheliei după Luca
(unde se descrie în detaliu prevestirea
naşterii lui Ioan Botezătorul şi încadrarea
evenimentului în istorie), se relatează că el a fost fiul
Elisabetei (descendentă a seminţiei lui Aaron) şi al lui
Zaharia, preot la templul din Ierusalim – oameni cu teamă
de Dumnezeu, cu respect pentru poruncile Sale, ambii la
vârsta senectuţii, dar fără copii (căci Elisabeta era stearpă),
fapt de mare ocară la evrei (cf. situaţia Sarrei şi a lui
Avraam, care, la bătrâneţe, l‑au primit ca fiu pe Isaac).
Într‑o zi, pe când slujea la templu tămâind, lui Zaharia i
se arată îngerul Gavriil, pentru a‑l vesti că soţia îi va naşte
un fiu, pe care îl vor numi Ioan. „Şi bucurie şi veselie vei
avea şi, de naşterea lui, mulţi se vor bucura. Căci va fi mare
înaintea Domnului […] şi încă din pântecele mamei sale se
va umple de Duhul Sfânt. Şi pe mulţi din fiii lui Israel îi va
întoarce la Domnul Dumnezeul lor.” (Luca 1: 14‑16) – este
mărturia arhanghelului, în acord total cu adevărul pe care
Mântuitorul avea să‑l proclame mai târziu despre Ioan:
„Nu s‑a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare
decât Ioan Botezătorul; totuşi cel mai mic în împărăţia
cerurilor este mai mare decât el.” (Matei 11: 11; cf. şi Luca
7: 28; Matei 17: 11‑13).
Îngerul anticipă rolul de proroc al lui Ioan
Botezătorul, care va avea o misiune bine definită, „ca

să gătească Domnului un popor pregătit.” (Luca 1: 17).
Zaharia, oarecum contrariat şi neîncrezător, cere un semn;
îngerul îi spune că va rămâne mut până în ziua când se va
naşte pruncul fiindcă se îndoise de cuvintele lui. Însărcinată,
Elisabeta e vizitată de Maria, mama lui Iisus, moment în
care „pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s‑a umplut
de Duh Sfânt” (Luca 1: 41), binecuvântând‑o pe Maria, ca
într‑o veritabilă „mărturie divină: Înainte‑Mergătorul s‑a
închinat cu bucurie Mântuitorului încă din pântecele maicii
sale. […] După cum Ioan Botezătorul este cel care‑L
vesteşte şi‑L arată pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu,
tot astfel Elisabeta este cea care o vesteşte şi‑o arată pe
Fecioara Maria ca fiind Născătoare de Dumnezeu.” (Vasile
Pistolea, op. cit., p. 273).
La plinirea vremii, Elisabeta naşte un fiu; în ziua
tăierii împrejur (circumciziunea pentru copiii de parte
bărbătească) – a opta de la naştere, potrivit Legii Vechi (cf.
Fapte 7: 8) –, rudele, vecinii şi cunoscuţii, care veniseră
la acest moment, bucurându‑se de naşterea copilului,
voiau să‑l cheme Zaharia, după numele părintelui său, dar
Elisabeta nu este de acord şi spune că Ioan
îi va fi numele. Cei de faţă, împotrivindu‑se,
i‑au făcut un semn tatălui (care rămăsese
mut de la vestirea îngerului), ca el să arate
cum ar dori să‑l numească. Acesta a cerut
o tăbliţă şi a scris pe ea numele Ioan,
moment în care s‑a petrecut o altă mare
minune: a început din nou să vorbească,
binecuvântând pe Dumnezeu, ceea ce i‑a
uimit pe toţi cei din împrejurimi şi din
ţinutul muntos al Iudeii, mai ales că ambii
părinţi, fără să comunice, se opriseră la
acelaşi nume pentru fiul lor. În clipa aceea,
preotul Zaharia rosteşte o profeţie inspirată
de Duhul Sfânt, ce caracterizează misiunea
acestui copil, în următoarele cuvinte: „Iar
tu, pruncule, proroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei
merge înaintea feţei Domnului, ca să găteşti căile Lui” (cf.
Luca 1: 76 ş.u.). Versetul 80 se termină astfel: „Şi a fost în
pustie până în ziua arătării lui către Israel.”; într‑adevăr,
Ioan a fost închinat templului chiar de la naşterea sa, iar
în pustie a trăit o viaţă aspră de post şi rugăciune, întru
desăvârşire.
Întorcându‑se în mijlocul comunităţii la vârsta de
30 de ani, el îşi concretizează misiunea de a propovădui
poporului Vestea Bună şi de a‑i chema pe oameni la credinţa
în Dumnezeu, pregătindu‑le sufletele şi botezându‑i (cf.
Marcu 1: 4‑5) spre a fi vrednici să‑L primească pe Fiul Său
şi Mântuitorul lumii, Care avea să vină în curând. Ca atare,
începe să predice „în al cincisprezecelea an al domniei
Cezarului Tiberiu, pe când Ponţiu Pilat era procuratorul
Iudeii, Irod, tetrarh al Galileii, […] în zilele arhiereilor
Anna şi Caiafa” (Luca 3: 1‑2), iar mesajul principal pe
care îl transmite este următorul: „Pocăiţi‑vă că s‑a apropiat
împărăţia cerurilor.” (Matei 3: 2; cf. şi Marcu 1: 4; Luca
3: 3).
Naşterea lui Ioan Botezătorul (prin rugăciunea
părinţilor şi binecuvântarea divină) fusese pregătită de
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Dumnezeu şi prevestită de prorocii Vechiului Testament (cf.
Isaia 40: 3; Maleahi 3: 1). El însuşi se declară a fi „glasul
celui ce strigă în pustie: «Îndreptaţi calea Domnului»”
(Ioan 1: 23; cf. şi Matei 3: 3 şi 11: 10; Marcu 1: 2‑3; Luca
3: 4 şi 7: 27). Altfel spus, Ioan a avut un rol semnificativ în
lucrarea mântuirii: a fost ales pentru a fi Înainte‑Mergătorul
lui Hristos (statut recunoscut ca atare de toţi evangheliştii),
venit să‑I pregătească drumul lui Mesia pentru a‑L face
cunoscut lui Israel: „Fost‑a om trimis de la Dumnezeu,
numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să
mărturisească despre Lumină, ca toţi să creadă prin el.
Nu era el Lumina, ci ca să mărturisească despre Lumină.”
(Ioan 1: 6‑8; cf. şi Ioan 1: 32‑34: „Şi eu [Ioan Botezătorul –
n.n. F.‑M.B.] am văzut şi am mărturisit că Acesta este Fiul
lui Dumnezeu.” – Ioan 1: 34).
După cum se ştie, Ioan este cel ce L‑a botezat pe
Iisus în râul Iordan (vezi Matei 3: 13‑17; Marcu 1: 9‑11;
Luca 3: 21‑22). La răspântia dintre vechi şi nou, pe malul
Iordanului, el „propovăduieşte o morală nouă care are la
bază pocăinţa, îmbinată cu faptele vrednice de pocăinţă.
El subliniază că […] este nevoie de schimbarea interioară
a omului, materializată prin fapte. […] Ea are la bază patru
mari virtuţi: smerenia înţeleaptă, […] dreptatea, […]
cumpătarea […] şi eroismul […] [subl. aut.]. Pe aceste
virtuţi cardinale, revendicate de Sf. Ioan, se sprijină şi
cele trei virtuţi teologice: credinţa, nădejdea (speranţa)
şi dragostea [subl. aut.] sau iubirea creştină.” (Vasile
Pistolea, op. cit., p. 276). Tot din evanghelii aflăm că
Ioan Botezătorul „era îmbrăcat în haină de păr de cămilă,
avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca
lăcuste şi miere sălbatică.” (Marcu 1: 6; cf. şi Matei 3: 4),
sugerând, în sens spiritual, chemarea nu numai a evreilor,
ci şi a păgânilor la Hristos, lupta constantă cu sinele, cu
diferitele patimi ale firii pământeşti, precum şi străduinţa
omului de a săvârşi fapte plăcute şi pline de curăţie înaintea
lui Dumnezeu, jertfindu‑se pentru aproapele său. De altfel,
Ioan a fost şi un model al smereniei: el Îl numeşte pe
Hristos „Cel care vine după mine, Care înainte de mine
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a fost şi Căruia eu nu sunt vrednic să‑I dezleg cureaua
încălţămintei.” (Ioan 1: 27; cf. şi Matei 3: 11; Marcu 1: 7;
Luca 3: 16; Fapte 13: 25), mărturisind următoarele: „Acela
trebuie să crească, iar eu să mă micşorez.” (Ioan 3: 30).
Din Sfânta Scriptură cunoaştem că sfârşitul lui
Ioan Botezătorul s‑a petrecut după un ospăţ prilejuit de
sărbătorirea zilei de naştere a regelui Irod Antipa şi a fost
unul tragic: din porunca lui Irod, a cărui viaţă imorală a
fost aspru mustrată / condamnată în cuvintele lui Ioan, i s‑a
tăiat capul, la cererea Irodiadei, soţia fratelui său, care îl ura
de moarte şi a sfătuit‑o pe Salomeea, fiica ei, care dansase
şi plăcuse oaspeţilor, dar, mai ales, regelui, să ceară de la
acesta, ca răsplată, capul Botezătorului, întemniţat la acea
vreme (cf. Matei 14; Marcu 6).
Biserica îl cinsteşte pe Ioan ca pe cel mai mare dintre
sfinţi, după Fecioara Maria. În calendarul ortodox, îi sunt
consacrate mai multe zile de pomenire, dintre care cele mai
importante sunt următoarele: 24 iunie – Naşterea Sfântului
Ioan Botezătorul (care, la poporul român, este cunoscută
sub denumirea de Sânziene sau Drăgaică şi se află, aşa
cum am arătat, în preajma solstiţiului de vară); 7 ianuarie –
ziua Sfântului Ioan ca Botezător al Domnului (soborul lui);
29 august (zi de post şi de rugăciune) – Tăierea capului
Sfântului Ioan Botezătorul (vezi Ene Branişte, Ecaterina
Branişte, Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase,
Caransebeş, Editura Diecezană, 2001, p. 218‑219, s.v. Ioan
Botezătorul, Sfântul).
Odată cu Ioan Botezătorul se încheie perioada Legii
Vechi, a profeţilor (vezi Matei 11: 13; Luca 16: 16) şi
începe o altă vreme, cea a Noului Testament, a Legii Noi,
prin Iisus Hristos. Să nu uităm că naşterea Domnului a
avut loc chiar în luna a şasea de la naşterea lui Ioan, iar, în
timp, cei doi au şi colaborat, după cum o dovedesc textele
evanghelice, „Sfântul Ioan situându‑se la răscrucea istoriei
de mântuire.” (Vasile Pistolea, op. cit., p. 275).
FLORINA‑MARIA BĂCILĂ

DESCHIDEREA MUZEULUI SĂTESC DIN BOZOVICI
Într‑o frumoasă zi de după‑amiază, vineri, 22 august
2014, cu o însemnată prezenţă, s‑a derulat evenimentul
cultural „Deschiderea Muzeului Sătesc – «Almăjul, Vatră
Strămoşească» – punte între trecut, prezent şi viitor”.
Deosebitul eveniment devine
o pagină în istoria comunităţii locale
din Almăj, fiind pregătit de Asociaţia
Culturală „Izvoare Almăjene”, cu
sprijinul Primăriei Bozovici şi al
Bisericii Ortodoxe din localitate.
După mesajul de bun‑venit,
adresat asistenţei de către dl ec.
Gheorghe Fulga, a urmat o slujbă
religioasă de sfinţire a lăcaşului
clădirii, oficiată de preoţii Ion

Cherescu, Vasile Grecu şi Petrică Zamela. S‑a recitat apoi
o poezie de către tânăra elevă Andreea Boldea, de la Şcoala
Generală din Bozovici, cu titlul Ne pierdem, autor – prof.
Nicolae Andrei din Bănia, participant la eveniment.
Domnul
primar
Adrian
Stoicu, prezent, ca de fiecare dată, la
astfel de evenimente culturale, a avut
deosebita onoare de a dezveli placa
aşezată pe uşa muzeului, după care s‑a
intrat în incintă. În spaţiul amenajat la
parterul clădirii, domnul Gheorghe
Fulga,
preşedintele
Asociaţiei
Culturale „Izvoare Almăjene”, a
prezentat expoziţia de fotografii vechi
„Un Almăj plin de istorie”.
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Simpozionul dedicat deschiderii muzeului s‑a
desfăşurat pe parcursul a două ore, vorbindu‑se, în luările
de cuvânt, despre însemnătatea fiinţării acestui lăcaş de
cultură şi istorie în Valea Almăjului.
Domnul prof. dr. ing. Alimpie Ignea
a prezentat un istoric al vechiului
muzeu, ce a existat în urmă cu 90
de ani, Muzeul Astra din Bozovici,
precum şi importanţa continuităţii în
această direcţie, prin ceea ce înseamnă
(re)deschiderea edificiului. Despre
cel care a pus bazele multor acte de
cultură, inclusiv deschiderea vechiului
muzeu, omul multor iniţiative ale
acelor vremuri, Iosif Coriolan Buracu, a vorbit profesorul
Pavel Panduru. Domnul prof. univ. Vasile Dudaş a
prezentat un istoric legat de aşezămintele muzeale, dar
şi faptul că deschiderea unor astfel
de muzee reprezintă evenimente
istorico‑culturale deosebite, Domnia
Sa donând o carte Muzeului Sătesc
din Bozovici. Un alt vorbitor a fost
domnul Ion Traia, muzeograf la
Muzeul Satului din Timişoara. La
discuţii despre eveniment au participat
învăţătorul Marin Jurchescu şi
profesorul Nicolae Andrei.

După desfăşurarea simpozionului, a urmat o
prezentare de cărţi şi publicaţii din Banatul Sârbesc,
prezentare făcută de către domnul profesor Gheorghe
Rancu. S‑au vizitat apoi o serie
de expoziţii: expoziţia de „Icoane
pictate pe sticlă” (pr. Petrică Zamela),
expoziţia de „Linguri şi alte obiecte din
lemn” (prof. Iosif Găină) şi expoziţia
de „Invenţii, inovaţii şi curiozităţi”
(ing. Gina Ştefancu). De asemenea,
au fost expuse obiecte, îmbrăcăminte
din portul popular almăjan, lucruri din
gospodăria almăjană.
Trebuie amintită participarea
Fanfarei de copii din Bănia (instructor: Ion Albu) şi a
Corului Bisericesc „Anastasis” din Bozovici (dirijor: prof.
Claudia Cherescu).
Toată această acţiune s‑a
desfăşurat într‑un cadru deosebit
de plăcut, fiind finalizată cu un mic
protocol, atât în incinta clădirii, cât şi
la un local din apropiere.
Asociaţia Culturală „Izvoare
Almăjene” le mulţumeşte tuturor
celor care s‑au implicat şi au sprijinit
desfăşurarea evenimentului.
Ec. GHEORGHE FULGA

DEZVELIREA BUSTULUI PROFESORULUI
OVID DAVID BLIDARIU LA LICEUL TEORETIC DIN BOZOVICI
Cu ocazia deschiderii noului an şcolar, în faţa
Liceului Teoretic din Bozovici a fost dezvelit bustul
profesorului Ovid David Blidariu, întemeietorul acestui
liceu, operă a sculptorului Mihai Ecobici.
Deşi vremea a fost nefavorabilă, un număr mare
de foşti elevi, colaboratori apropiaţi
ai profesorului, cadre didactice
şi actuali elevi ai liceului au ţinut
să participe la acest eveniment.
Au fost prezenţi dna prof. Diana
Otiman (fiica prof. David Blidariu),
dl academician Păun Ion Otiman
(ginerele acestuia) şi dl Mihai
Ecobici, sculptorul bustului.
Cuvântul de deschidere
l‑a avut prof. Simion Tudor, de la
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu”
din Bozovici, care s‑a implicat în
realizarea monumentului.
Un sobor de preoţi, format din pr. Ion Cherescu, pr.
Vasile Grecu, pr. dr. Petrică Zamela şi pr. Iosif Surulescu,
a făcut o slujbă de sfinţire a monumentului, după care dna
prof. Diana Otiman, în cuvinte calde şi pline de nostalgie,
a evocat memoria tatălui său, precum şi meritele avute

în edificarea liceului şi, în general, a vieţii spirituale
româneşti.
A luat cuvântul şi dl prof. Alimpie Ignea, fost
învăţăcel al profesorului, care a punctat câteva dintre datele
importante din viaţa celui care i‑a fost dascăl şi câteva
amintiri din viaţa de elev.
În încheiere, dl acad. Păun
Ion Otiman a subliniat importanţa
ctitoriei prof. David Blidariu pentru
Almăj, atât pentru cei care au absolvit
liceul şi care au devenit personalităţi
importante, dar, în general, oameni
cu o cultură şi o educaţie solidă, cât
şi pentru actualii şi viitorii elevi,
ca lăcaş de educaţie şi formare
pentru următoarele generaţii. Le‑a
adus mulţumiri participanţilor la
eveniment: rude, colaboratori, foşti
şi actuali elevi, studenţi, cadre universitare.
Manifestarea s‑a încheiat cu mulţumirile adresate
de prof. Simion Tudor tuturor celor care au sprijinit
organizarea acestei manifestări.
Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA
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OVID DAVID BLIDARIU
(15 AUGUST 1905 – 26 IANUARIE 1980)
Preacucernici părinţi,
Stimaţi invitaţi,
Permiteţi‑mi ca, pentru început, să le fac o urare
elevilor şi cadrelor didactice de la Liceul din Bozovici,
urare de multe realizări şi sucese în noul an şcolar, de
sănătate şi împliniri pentru toţi cei prezenţi aici.
Sunt unul dintre elevii celui care a fost profesorul
OVID DAVID BLIDARIU, începând din clasa a V‑a până
la terminarea liceului, însă legătura cu dânsul am păstrat‑o
şi după aceea. L‑am cunoscut pe când împlinise 50 de
ani; avea o statură înaltă, cu o ţinută aristocratică, dar nu
distantă, cu o frunte lată în josul căreia erau nelipsiţii săi
ochelari…
În cele ce urmează, permiteţi‑mi
să mă bazez în special pe amintiri, pe
legende şi mai puţin pe datele existente
în materialele documentate istoric sau
memorialistice, multe dintre ele publicate
în revista „Almăjana”.
Profesorul Ovid David Blidariu –
Vidu – era fratele mai mic dintr‑o veche
familie grănicerească din Bozovici, a
Murăştilor, având un frate şi o soră mai
mari: Donesie şi Lena. Născut la 15
august 1905, copilul a dovedit o înclinaţie
deosebită spre învăţătură. Legenda locală
spunea că locuia la Poiana Murăscului,
undeva deasupra de Cârşia Bologhii (pe
Poneasca), la circa 15 km de Bozovici,
dar, în fiecare zi, copilul venea din poiană
la Bozovici – evident, pe jos –, pe drum
recapitulându‑şi temele. Cu câtă mândrie
povestea despre unul dintre ultimii Murăşti, un străbun
de‑al său! Acesta, fiind la Poiana Murăscului, mergând la
izvorul din apropiere, s‑a întâlnit cu ultimul urs din Almăj.
Nu avea decât o „briptă”, iar dimineaţa, Murăscu a fost
găsit îmbrăţişat cu ursul, amândoi plecaţi într‑o călătorie
fără întoarcere…
Perioada şcolii elementare nu a fost una deosebit
de favorabilă pentru tânărul Murăscu, deoarece a început
Primul Război Mondial. Îşi continuă studiile liceale la
Caransebeş; aflăm din „Foaia Diecezană”1 că, la Colecta
de Crăciun a Liceului „Traian Doda” din Caransebeş,
din 1920, colectantul David Blidariu, elev în clasa a IV‑a
(echivalentul clasei a VIII‑a), a colectat suma de 70 de lei
de la personalităţi reprezentative din Bozovici. De ce am
făcut această precizare? Au mai fost şi alţi colectori din
/ în Almăj, dar sumele realizate de ei erau mai mici, de
unde rezultă talentul şi puterea de convingere a tânărului
de atunci David Blidariu!
1

„Foaia Diecezană”, nr. 26 din 1921.
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Îşi continuă studiile universitare la Bucureşti, dar se
implică şi în viaţa studenţilor proveniţi din Banat; povestea
că punctul de întâlnire a studenţilor bănăţeni era Zahanaua
„Ciocârlia”, undeva în apropiere de Piaţa Independenţei,
unde mai venea să cânte şi Ion Luca Bănăţeanu. A început
să scrie versuri, poemul Fiul lui Lucifer rulând o lungă
perioadă pe afişajul de la Casa Centrală a Armatei din
Bucureşti.
Fire sociabilă şi dezinvoltă, cunoscându‑i pe toţi
intelectualii din Almăj, realizează şi o serie de prietenii
cu personalităţi importante din Bucureşti. A fost apreciat
de Coriolan Buracu, în 1929 fiind secretar general la
Societatea Culturală „Astra” – Despărţământul Almăjului.
După terminarea Facultăţii de Litere, promoţia 1926‑1927,
funcţionează la mai multe licee, după care
este numit profesor la şcolile româneşti
din Grecia, unde duce şi o serie de
almăjeni. Ajunge inspector şcolar şi şeful
Departamentului Cultelor din Balcani.
Bun cunoscător al Greciei, ne
povestea unele dintre experienţele
Domniei Sale de acolo; bunăoară, că în
Grecia există o Coamă a Leului (total
împădurită), care atrăgea mii de turişti,
dar care nu se compara cu Coama Leului
de la Bertul Poneascăi! O altă povestire
era legată de Munţii Pindului: a ajuns la
o colibă; înăuntru, plin de scorpioni! Un
grec se uită în spatele unei fotografii şi
constată că sunt ploşniţe, dar le spune
colegilor că pot să doarmă liniştiţi.
Scorpionii aşteptau ploşniţele pline
de sânge ca să le mănânce şi nu atacau
victimele acestora!
După cel de‑al Doilea Război Mondial, după
multe peripeţii, reuşeşte să se întoarcă în ţară. Desigur,
era o personalitate marcantă, are de suferit, fiind chiar
şi întemniţat. I se stabileşte ca loc de muncă / domiciliu
forţat Prigorul. Odată cu înfiinţarea raionului Bozovici,
în anul 1956, revine în localitatea natală ca şef al secţiei
de învăţământ. Bazându‑se pe experienţa din Grecia,
se ocupă de înfiinţarea de şcoli generale cu şapte clase
în toate comunele raionului, de asigurarea unor locaţii
adecvate pentru învăţământ, demarând construcţia sau
achiziţionarea unor localuri noi pentru şcoli (de exemplu,
Prigor, respectiv, Bozovici) şi realizarea unor internate (la
Bozovici şi Şopotu‑Nou).
În vara anului 1956, îl aduce la Bozovici pe profesorul Ilie Murgulescu (profesor universitar de la Politehnica
din Timişoara), pe atunci ministru al învăţământului. Cert
este că în anul următor, printr‑o hotărâre a Consiliului
regional al regiunii Timişoara, cu începere din 15
septembrie 1957, se înfiinţează clasa a VIII‑a la Bozovici
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şi iată că astfel s‑a împlinit una dintre marile şi vechile
dorinţe ale almăjenilor – fondarea unui LICEU!
Învăţământul din Almăj datează de circa 250 de
ani. Un pas înainte în dezvoltarea acestuia a avut loc odată
cu înfiinţarea Şcolii Triviale (echivalent – gimnaziul) la
Bozovici, şcoală care a dat ofiţeri superiori şi generali în
armata austriacă, dar şi oameni de cultură. Atunci când s‑a
pus problema desfiinţării regimentului de graniţă, almăjenii
au făcut demersuri pentru înfiinţarea unui gimnaziu / a unei
şcoli reale la Bozovici. Deşi erau sprijiniţi şi de grănicerii
din Craina – Mehadia şi Orşova, autorităţile maghiare nu
au aprobat înfiinţarea unei asemenea şcoli.
Problema a fost reluată după Marea Unire, când, în
anul 1921, din iniţiativa primăriilor din Bănia şi Rudăria
se solicită înfiinţarea unei şcoli (liceu sau gimnaziu) la
Bozovici. Astfel, în 1922, se deschide gimnaziul „Principele
Carol” la Bozovici, care va exista până în 1934, din lipsă
de elevi şi de fonduri.
Permiteţi‑mi ca, în continuare, să nu vorbesc direct
despre personalitatea şi activitatea profesorului, ci doar să
depăn câteva amintiri din contactul direct pe care l‑am avut
cu marele dascăl. Fire enciclopedică, de la dânsul se puteau
învăţa foarte multe; pentru dânsul,
nu exista noţiunea de corigent, dar,
dacă voiai să înveţi – şi pentru mulţi
dumnealui a dezvoltat această dorinţă
–, puteai să te formezi ca om, să
acumulezi o mulţime de cunoştinţe de
cultură generală, folositoare pentru
orice profesie, pentru viaţă.
Îmi amintesc că, în prima
clasă de gimnaziu, trebuia să facem
o compunere pe baza unui tablou,
cred că al lui Andreescu – Peisaj de iarnă. Vă daţi seama
că pentru noi, copiii din Almăj, care am mai stat şi pe la
colibe, tabloul (în reproducere alb‑negru), care reprezenta
o pădure gri, cu o colibă în mijloc, nu însemna nimic
deosebit, fiecare dintre noi cunoscând peisaje cu mult mai
pitoreşti, mai spectaculoase şi, evident, mai pline de culoare.
La întrebarea profesorului: „Ce vedem în pictură?”, după
răspunsurile noastre: „O pădure şi o colibă.”, dânsul ne
atrage atenţia că se vede şi un fum ieşind din coşul colibei,
care semnifică prezenţa omului şi animă peisajul!
Eu, de când l‑am cunoscut, am simţit prezenţa
celui care a însufleţit formarea şi educarea discipolilor,
omul care a dat tuturor, din prisosul ştiinţei sale, cultură,
cunoaştere şi omenie, cu dăruirea celui ce avea harul de a
împărtăşi, din multitudinea cunoştinţelor sale, celor dornici
de cunoaştere!
Deşi nu mi‑a plăcut gramatica (consideram că ştiam
să vorbesc şi fără reguli!), fără să vreau, doar ascultându‑l
(şi, evident, mai şi învăţând uneori), mi‑au rămas în minte
o serie de cunoştinţe, inclusiv cele legate de limba literară
comparativ cu subgraiul almăjan. Mai mult, în clasa a
VII‑a, ne‑a pus să facem o comparaţie asupra diferenţelor
dintre subgraiul local şi limba literară, în special în ceea ce
priveşte pronunţia – comparaţie deosebit de folositoare –,
astfel încât, ajungând student la Bucureşti, colegii mă

considerau – după cum vorbeam – că provin de undeva din
zona Titu, de lângă Capitală!
Povestirile dânsului despre Almăjul de care se
simţea legat şi în special despre Bozovici, dar şi despre
ţările Europei erau pline de farmec, te captivau, te purtau
în locurile respective, încât să te simţi părtaş la cele văzute
de povestitor, însă, ce era mai important, aveau un caracter
formativ, în ceea ce priveşte cunoaşterea, şi educativ,
referitor la modul de prezentare ori învăţăturile ce se puteau
desprinde din ele. Murăscu era îndrăgostit de locurile
natale; când reuşeam să‑l provocăm – ceea ce nu era chiar
foarte greu –, ne povestea despre cetatea Almăjului, despre
poiana Murăscului, despre Gosna, despre etimologii – cum
ar fi toponimul Costol şi multe altele.
O temă aparte au reprezentat‑o povestirile sale
despre personalităţile din Bucureşti; spre exemplificare, la
o discuţie despre Tudor Arghezi – în legătură cu ce face
poetul cu banii încasaţi din drepturile de autor –, profesorul
ne‑a răspuns simplu: „Îl are pe ginerele său, George Vraca,
care ştie ce să facă cu ei!”.
Cu elevii, discipolii săi, era deosebit de înţelegător.
La o oră de română, vede că unul dintre colegii mei dezlega
cuvinte încrucişate; întrebându‑l ce
face, acesta îi răspunde că nu reuşeşte
să găsească niciun cuvânt al careului
„Când se stă pe tuşă!”. Reacţia
profesorului a fost: „Ia să văd şi eu
careul!” şi a continuat, după o scurtă
analiză: „Dacă se stă pe tuşă, din
cuvântul definit normal se extrage
litera s, care stă pe tuşă.” şi, în câteva
minute, careul a fost completat. O
altă întâmplare din clasa a VIII‑a,
când făceam genurile literare, a fost aceea în care îl ascultă
pe unul dintre colegii mei şi îi cere să vorbească despre
fabulă. Pauză totală! La mai multe întrebări ajutătoare,
colegul meu rămâne la fel de mut, drept care profesorul a
devenit puţin nervos (prima şi ultima dată când l‑am văzut
astfel) şi‑i mai pune o întrebare: „Dumneata ai auzit de
Esop?”. „Da.”, răspunde sigur de el colegul meu. „Şi cine
a fost acesta?”. „Un mare făbulant.”, răspunde colegul,
la care profesorul a rămas dezarmat şi i‑a revenit buna
dispoziţie.
Eram în clasa a XI‑a, pe atunci – ultima clasă de
liceu, şi ne pregăteam pentru examenul de maturitate; la
un moment dat, profesorul ne spune că îi pare rău de noi
că trebuie să‑i învăţăm pe V. Em. Galan, Nagy István şi alţi
scriitori „celebri” în epocă, fiindcă în câţiva ani aceştia vor
dispărea din manual. Şi aşa a şi fost!
O ultimă lecţie pe care am primit‑o de la profesorul
David Blidariu: era bolnav, imobilizat la pat, şi, venind
la Bozovici, m‑am dus să‑i fac o vizită. Am fost condus
la dânsul în dormitor (unde era şi doamna profesoară
Rhea‑Silvia, soţia sa); acolo l‑am salutat şi m‑am îndreptat
spre patul dumnealui, la care m‑a apostrofat: „Măi Ignea,
să ştii că mai întâi trebuie să mergi să saluţi doamnele şi
după aceea bărbaţii!”.
Iată ce spunea într‑un interviu Pavel Şuşară, unul
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dintre marii critici de artă, originar din Bănia: „… În
primele clase de liceu, l‑am avut ca profesor pe poetul David
Blidariu, personaj enciclopedic şi strălucitor, al cărui debut
romantic, din 1923, dacă nu mă înşel, Fiul lui Lucifer, a
fost prefaţat de prozatorul I. Al. Brătescu‑Voineşti… (un)
venerabil profesor, poet şi savant…”.
Profesorul avea un respect deosebit faţă de toţi cei
care i se adresau şi, dacă era salutat de cineva, cu un gest
larg, îşi scotea pălăria şi răspundea: „Am onoarea!”. Aşa
şi eu: mă consider deosebit de fericit că am luat parte la
acest eveniment remarcabil şi mă închin bustului realizat
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de sculptorul Mihai Ecobici2 şi dumneavoastră, celor care
m‑aţi ascultat: „Am onoarea, domnule profesor şi distinsă
asistenţă!”.
Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA
2
Sculptorul Mihai Ecobici a făurit lucrări monumentale de
referinţă, printre care: statuia zeiţei Minerva, simbol al Academiei
Române, statuile domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, din
Dealul Mitropoliei şi de la Slatina, precum şi cea a istoricului
Nicolae Iorga, ridicată pe Aleea Clasicilor de la Chişinău.

PROFESORUL OVID DAVID BLIDARIU
Născut la 15 august 1905, în Ţara Almăjului,
localitatea Bozovici, este descendent al unei familii de
ţărani cu adânci rădăcini în istoria acestui ţinut românesc,
familie cunoscută, sub numele de sat, Murăscu. Generaţii
în şir, Murăştii au rămas cu câte un singur descendent,
tinerii taţi fiind mereu căzuţi în lupte, mereu reliefaţi ca
eroi de către autorităţile imperiale, întreg acest ţinut de
grăniceri fiind atât de preţuit, încât însăşi Maria Theresia
a pătruns aici călare, pentru a le mulţumi, pe atunci nefiind
drumuri de acces pe văile şi munţii împrejmuitori decât
străpungerea lor de vechiul drum roman, cu presărare de
vestigii, tradiţii, limbă şi ritualuri de necontestată origine
dacoromană.
Se pare că în această zonă, specific mioritică,
izolată geografic şi prin căile de acces, dintre domnitori,
împăraţi şi regi, istoria menţionează
ca interesaţi de a o cunoaşte direct,
de la împăratul Traian încoace, doar
pe Mircea cel Bătrân, Maria Theresia
şi Regele Carol al II‑lea de România.
De fapt, această frapantă
izolare a creat şi o independenţă a
spiritelor, cum a fost şi profesorul
Vidu Blidariu. Domnul Teohar
Mihadaş1, în amintirile Domniei
Sale, îl descrie, pentru perioada în
care i‑a fost profesor la Grebena
– Grecia, ca „un frumos voievod al Munţilor Banatului,
zdrobitor de inimi în tihna Macedoniei”.
A mers la şcoala din sat de la 5 ani, din dragoste şi
proprie iniţiativă, însoţindu‑şi fratele mai mare cu aproape
3 ani. Învăţătorul a transmis imediat familiei ca pe cel
mare să‑l pregătească pentru a gospodări averea agricolă,
dar pe cel mic să‑l lase cu regularitate la şcoală pentru
extraordinara sa memorie, curiozitate şi atragere spre
cunoaştere. Aşa a terminat, apoi, Liceul „Traian Doda” din
Caransebeş, obţinând locul I la toate concursurile, mai cu
seamă la cele de compuneri literare.
A terminat, la Bucureşti, Facultatea de Litere, cu
1
Teohar Mihadaş (1918‑1996), poet originar din Munţii
Pindului – Macedonia.

specialitatea de Limba Română şi Limba Latină, obţinând
diploma cu distincţia „Magna cum Laude”. A fost preţuit
şi apropiat de profesori, mai cu seamă, prelungind
adevărate prietenii, cu profesorii Nicolae Cartojan2, Ovid
Densusianu3, Ioan Bianu4. Dintre colegii bucureşteni, i‑a
rămas mai apropiat Adrian Maniu5, cu întreaga sa familie.
Preţuit pentru talentul său literar, Ioan Al.
Brătescu‑Voineşti6 îi străpunge rezerva de a scrie numai
pentru el însuşi şi îi publică poemul Fiul lui Lucifer. Tot
astfel va proceda şi prietenul lui bun, Aron Cotruş, care îi
lua poeziile de pe birou pentru revista „Banatul”.
A fost să fie ca patima de dascăl şi de dăruire pentru
şcoala românească să învingă şi viaţa reală a fost o bătălie
pentru performanţa şcolii româneşti, scrierea versurilor
rămânându‑i refugiul de taină.
Astfel, cu toată vicisitudinea
condiţiilor în care s‑a dat examenul
de capacitate, a reuşit să obţină locul
I pe ţară, după cum arată decupările
din ziarele timpului.
Preşedinte
al
Cercului
Bănăţenilor din Bucureşti, atras
mereu de Banat, şi‑a ales, totuşi,
Liceul din Giurgiu, logodnica,
apoi soţia, Rhea‑Silvia Cadia, fiind
încă studentă la Bucureşti. Despre
această perioadă, păstrez ca act doar
recomandarea pentru înscrierea la examenul de capacitate,
alături de recomandarea din Bozovici, unde s‑a detaşat
după căsătorie, împreună cu soţia, în aşteptarea primului
copil.
Începând cu 1 noiembrie 1930, a obţinut concediu
de un an pentru satisfacerea serviciului militar.
2
Nicolae Cartojan (1883‑1944), academician, cercetător
literar, istoric literar.
3
Ovid Densusianu (1873‑1938), academician, lingvist.
4
Ioan Bianu (1856‑1935) a fost preşedintele Academiei
Române între anii 1929 şi 1932 şi vicepreşedinte între 1932 şi
1935.
5
Adrian Maniu (1891‑1968), scriitor român, poet
tradiţionalist.
6
Ioan Al. Brătescu‑Voineşti (1868‑1946), prozator român.
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La 1 ianuarie 1931, în urma desfiinţării Gimnaziului
„Principele Carol” din Bozovici, este numit profesor la
catedra numărul 3 de română – filozofie de la Liceul de
Băieţi din Oraviţa.
Cunosc că nu a rămas în Oraviţa, ci a funcţionat,
pentru foarte puţin timp, şi la Satu‑Mare, iar mai apoi,
prin concurs, a fost numit profesor titular la Liceul „Moise
Nicoară” din Arad. Tot aşa, mai ştim că, însoţindu‑şi soţia
la examenul de capacitate în Bucureşti, află de un concurs
pentru profesori la şcolile româneşti din Macedonia –
Grecia, la care imediat s‑au înscris amândoi, dar nu a
renunţat nici la titulatura de la Arad, păstrând mereu
detaşările până ce a ajuns Inspector General. Prima
detaşare este pentru anul şcolar 1931‑1932, începând cu 15
octombrie, pentru catedra de limba română din Grebena –
Grecia.
Mai apoi, a trecut ca profesor la Gimnaziul din
Ianina, iar, din 15 octombrie 1934, a fost numit director al
Gimnaziului şi Internatului, ca o „apreciere” a activităţii
depuse ca profesor la şcolile secundare din Macedonia.
O apreciere a acestei activităţi o primeşte şi în ţară,
la 21 octombrie 1933, primind
Ordinul „Coroana României” în
gradul Cavaler, de la Maiestatea
Sa, Regele Carol al II‑lea. În
1943, acelaşi ordin îl primeşte de
la Maiestatea Sa, Regele Mihai I
de România.
Despre activitatea de
director al Gimnaziului din Ianina
păstrăm o scrisoare de mulţumire
de la Ministerul Învăţământului,
din 17 iulie 1936, dar mai
semnificativă mi s‑a părut o
scrisoare de mulţumire de la
Comunitatea Română din Ianina.
La 16 octombrie 1940, a fost numit director la
Liceul Comercial din Salonic.
Tot la Ianina a primit Diploma de Cetăţean de
Onoare al oraşului, care, alături de ordinele de Cavaler
ale regilor, au fost înrămate şi ascunse cu mari riscuri la
repetatele percheziţii dintre anii 1948 şi 1952, când a fost
şi arestat ca „duşman al poporului”.
În scurt timp, a fost numit Inspector General al
Şcolilor Româneşti şi Bisericii Ortodoxe de peste hotare.
La 25 august 1944 a avut semnată condamnarea la
moarte de către germanii ocupanţi ai Salonicului, ca înaltă
trădare a Reichului, fiind salvat de partizanii greci.
Îndurerat de soarta Învăţământului Românesc
de peste hotare, la 1 iulie 1946, înaintează un memoriu
Ministerului Culturii Naţionale şi al Cultelor, memoriu
pe care‑l socotesc a fi un neegalat act istoric al luptei
pentru salvarea Românismului din Elada, mărturisind
crunte confruntări, chiar cu Nicolae Iorga, pentru a apăra
drepturile aromânilor.
Într‑un manuscris din această perioadă (1946),
am găsit notată următoarea reflecţie care nu ştim dacă
îi aparţine sau a circulat între cei îndureraţi de soarta

României: „Nimic nu este mai periculos într‑un stat ce
voieşte a se reorganiza decât a da frânele guvernului în
mâinile parveniţilor, meniţi din concepţiune a fi slugi şi
educaţi într‑un mod cum să poată să scoată lapte din piatră
cu orice preţ!”.
Ca rezultat al memoriului a fost o adresă regală
prin care se reorganizează Învăţământul Românesc din
TOATE ZONELE! Sunt menţionate nenumărate şcoli şi
biserici româneşti din sudul şi sud‑vestul Dunării, act pe
care sper să‑l recuperez. Niciodată însă nu a avut bucuria
îndeplinirii acestui vis. După abdicarea regelui, convins
că pagina albă a Învăţământului Românesc a apus, s‑a
întors în ţară, a refuzat funcţii diplomatice şi colaborarea
cu guvernul care a adus ţara la dependenţă politică faţă de
ruşi, retrăgându‑se la Bozovici, unde îşi pregătise o casă
pentru bătrâneţe, după cum mărturiseşte:
„La Bozovici, am strâns în hăţuri timpul…
Şi n‑aş putea să‑l schimb nici cu Olimpul!…”
Au urmat prigoana şi suspiciunea, chiaburia şi cotele,
ba, chiar mai mult, l‑au criticat că susţine cu toate forţele
originea latină a limbii şi a neamului, că refuză să strige
în adunările publice lozincile
prosovietice. Apoi, a fost mutat
disciplinar, împreună cu soţia, la
Prigor. După doi ani, în Ajunul
Crăciunului (pe atunci se făcea
şcoală la Crăciun), în 1952, a
fost ridicat din clasă, numai
în costum, şi dus la Mehadia,
centrul de raion. Venind mama
acasă, şi‑a găsit şi fiul cel mare
arestat, iar pe cel mijlociu căutat.
Cu ajutorul localnicilor, băieţii
au fost recuperaţi şi trimişi la
Bucureşti, în casa lui Adrian şi
Rodica Maniu, care, cu ajutorul
lui George Călinescu7, profesor la Universitate, George
Oprescu8 – decan la Facultatea de Arte – şi al conducerii
Muzeului Brukenthal din Sibiu din acea vreme, au salvat
urma băieţilor. Tatălui meu, prof. Blidariu, tot cu ajutorul
localnicilor, a reuşit să‑i trimită paltonul până ce l‑au mutat
la Timişoara.
În acel an, n‑a mai sosit Moş Crăciun, bradul
pregătit de tata a rămas uitat în magazie. Doar Efi, ţiganca,
cea care, cu vocea ei puternică de altistă, conducea grupul
colindătorilor în ciuda poruncilor strigate de toboşarul
satului ca să nu se mai colinde de Crăciun, a venit în
fruntea unui grup mare de colindători, printre soldaţii
care au militarizat Bozoviciul în căutarea partizanilor
şi colaboratorilor acestora. De pe podul mare, cu 500 m
înaintea casei noastre, ne‑a anunţat: „Asta‑i sara de Ajun, /
George Călinescu (1899‑1965), academician, critic şi
istoric literar, scriitor, personalitate enciclopedică a culturii şi
literaturii române.
8
George Oprescu (1881‑1969), profesor la Academia
de Belle‑Arte, critic de artă, membru de onoare al Academiei
Române.
7

Almăjana

de Ajun şi de Crăciun”. Toţi colindătorii au venit direct la
noi şi am înţeles noua forţă şi măreţie a lui „Moş Crăciun”.
Crezând că nu‑l voi mai vedea niciodată, printre
miile de procese înscenate atunci, nu puţină ne‑a fost
mirarea când, în noaptea de 15 februarie, am auzit numele
mamei strigat de la aceeaşi distanţă de 500 m. La început,
au venit ţiganii din jur cu torţe – ţigani pe care tata îi
apărase împotriva evacuării –, apoi
rudele, însoţite de o mare mulţime,
cu lăutari, lacrimi, cântec, jale şi
joc.
Menţionez acest moment
scris în inima mea, pentru că
eliberarea tatălui meu, apoi
scoaterea din chiaburie, readucerea
la Bozovici şi reabilitarea i s‑au
datorat unui macedonean ce a
lucrat în Securitate şi care i‑a văzut
numele apărut pe listele centralizate
de la Bucureşti. Acesta a venit
personal cu ordin de eliberare la Timişoara, s‑a întâlnit, în
particular, cu tata la Bozovici, dar nu acasă, cerându‑i cu
jurământ să nu‑l numească niciodată. Nici mama mea nu a
ştiut numele acestui fost elev, tata ducându‑i‑l în mormânt.
În mai 1957, a fost numit Şef al Secţiei de
Învăţământ Bozovici, înfiinţând Liceul din localitate, la 15
septembrie 1957.
Începe o nouă luptă pentru progres socio‑cultural,
într‑o perioadă înnegurată. În anul 1963, i‑au renăscut
speranţele, odată cu chemarea la Ministerul Învăţământului,
în ziua de 12 iulie.

DAVID BLIDARIU
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Atunci a întocmit o nouă situaţie a învăţământului
românesc, a proprietăţilor româneşti din Macedonia şi tot
ce au irosit, inexplicabil, funcţionarii corupţi, diplomaţii
aşijderea etc.
Toată durerea ultimului cântec al pasiunii lui,
Învăţământul Românesc din Balcani, a fost aşternută pe o
hârtie şi s‑a numit ZĂDĂRNICIE.
Cu acest gust, s‑a stins la 26
ianuarie 1980, când îl vedeam că
se sufocă de odele obraznice şi de
proastă calitate din programul TV,
pentru ziua tiranului Ceauşescu.
Nu ne‑a lăsat să stingem televizorul
de care, efectiv, toţi fugeam. Nu!
A dorit să filtreze întreaga dramă
a poporului român, concentrat
într‑un program nenorocit.
Ultimul meu dialog cu el
s‑a rezumat la invocaţia retorică:
„– O, Dumnezeule Doamne,
până unde socoteşti că poate să meargă prostituarea
poeziei româneşti şi decăderea neamului meu!”.
Am credinţa că, dacă Învăţământul Românesc din
Balcani ar renaşte, mormântul tatălui meu, prof. David
Blidariu, s‑ar dezveli!
Prof. DIANA BLIDARIU OTIMAN
(Material preluat din lucrarea 50 de ani de
învăţământ liceal la Bozovici. Ediţie îngrijită de prof. dr.
ing. Alimpie Ignea, Timişoara, Editura Waldpress, 2008, p.
40‑44.)

MIRAJ
GLAD

Inscripţie pentru înaintaşii mei

Pe‑aici, prin Almăj, ori pe Semenic,
Vegheai, ca‑n cuib de şoimi, străbune Glad!
Iar de se‑ncumeta, pe Neărgăni, vad,
Îl înroşeai cu sânge inamic.
Stârpeai, cu arcul, venetic răsad,
Netemător de nimeni şi nimic,
Căci voievodatul tău, oricât de mic,
Lupta cu inimi, cu gorun şi brad.
Cum hăuleai la vajnic urc de cerbi,
Aşijderi spârcuiai duşmani acerbi…
Şi‑n spart de hoarde, ai intrat în moarte.
Ci‑n noi, prin veacuri, duhul tău răzbate,
Cu sorb de sete după libertate,
Respect, grijind, vrăjmaşii să ne poarte.
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În lunca Nerei, oblu câmp acum,
Era o Vila rustica, faimoasă,
Din Dacia, spuneau, cea mai frumoasă,
Cu ziduri de cetate, până‑n drum…
Cneaz‑Dragomir domnea, aci, a fum,
Căci, dincolo de barba‑i neguroasă,
Cneziţa Mira, joardă languroasă,
Nu‑i preţuia virtuţile nicicum…
Trudea gigantul Dragomir, trudea…
De baştină, cu prinţi se înrudea
Şi‑n munca‑i aspră vrea model să fie…
Ci, dacă zăbovea‑n Dragomireana,
Când se gătea cocheta lui soţie,
Ca din senin, i se‑ncrunta sprânceana…

BOZOVICI
Prin mijloc, râul Miniş, meandrat,
Amintitor de daci, din unde‑i sună;
Şi dealuri line, aromând a prună,
Duh de răchie‑i iscă necurmat.
Un sat de munte, stors din voie bună,
Cu iz de codri, păstrăvi şi vânat,
Ce‑mi deveni lăcaş de închinat,
Când dragostea mă vru vibrantă strună…
Iubind cu trup aprins şi vrajă‑n suflet,
Cu noi fiori în fiece răsuflet,
La Bozovici, am strâns în hăţuri timpul…
O, am iubit aşa de fără seamăn,
Că‑n Bozovici mă simt cu zeii geamăn
Şi n‑aş putea să‑l schimb nici cu Olimpul!…

„BRÂUL” BOZOVICEAN
Toţi, umăr lângă umăr… Toţi, ca fraţii,
Cu pumnii încleştaţi prin cingători,
Flăcăii clocotesc, fremătători,
În „brâul” moştenit de generaţii…
Un zid de trupuri… Fii de luptători,
Cum şi‑au dorit, în gardă, împăraţii,
Izbesc pământul, scurt, cu verberaţii,
Şi‑n chiote, se‑ntrec, scăpărători…
Ci, mai apoi, un picur de nevastă,
Cu şold viclean, dar uitătura castă,
De intră‑n ritmuri, zidul ni‑l despică…

Şi muguri de surâsuri, în tumulturi,
Ne‑o amintesc pe Bendis de demulturi,
Ce‑i înzeia pe Dacii fără frică…

IUBIRE

Pentru Rhea‑Sylvia

Îţi torci cu trilul ciocârliei graiul
Şi‑n înstelată boare te‑nveleşti…
Iar când din ochi, complice, ne stârneşti,
Ocheada ta anticipează raiul…
Prin suflete de roze aţipeşti,
Că‑ţi duci cu miere, tu, şi rouă traiul…
Şi Pan te scoală, animându‑şi naiul,
Cu el, pe lună, zorii să‑i pândeşti…
Dar subţioara rozei poartă spin…
La miere, dai de ace cu venin,
Iar Pan de mult trecu, spre moarte, vadul…
Eu, totuşi, osaná îţi strig în cale
Şi mă‑nrobesc suavităţii tale…
Şi ce‑i că, după rai, adastă iadul?…

CUVÂNT CĂTRE DIANA
Din haosul prefacerii,
Ţâşni lumina Facerii…
Dar, când apuse soarele,
Meniră ursitoarele:
„Să sameni bucurii, femeie,
Şi prin palate, şi‑n bordeie,
Cu gând duios, cu mers aiept
Şi bobocei învolţi la piept!…
Iar pielea fie‑ţi, pururea,
O catifea de catifea!…
În grai, să‑ţi picure nectar!…
Din zâmbete, să‑ţi faci chenar!…
Să joci inele‑n cingătoare
Şi veşti de aripi la picioare!…
Beţie fie‑ţi sărutatul,
Mireasmă şi fiori păcatul,
Iubire când împarţi iubire,
Mijind a ţărm de izbăvire!…
Iar după ce se sting fiorii,
Te spele îngerii şi zorii,
Din nou curată să rămâi,
Precum în ziua ta dintâi!
O, inima, de dor muşcată,
Întruna spre înalt să‑ţi bată!

Să râdă, darnică şi bună,
Neumilită de minciună!
Şi, năzuind mereu spre cer,
Mereu să stărui în mister!”

AMURG
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Pentru frumoasa Murască

Spre asfinţit, se stinge nimb de jar…
Pădurile mai freamătă o clipă…
Iar prin văzduhul primenit, tresar
Bătăi de aripi, săgetând a pripă…

Pristavi, transfiguraţi în porumbei,
Răzbat din hăuri, vestitori de pace,
Trudind să care luna după ei,
Ca‑n tort de raze culmile să‑mbrace…
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Pe dealuri, cresc livezile, visând…
Cu braţele spre cer, se roagă prunii…
Şi rodul cade‑n iarbă, ca un gând,
Împovărat de sărutarea lunii…
Dar veghea cască ochi prin înălţimi…
Îşi cheamă ciuta puii, să‑i adape…
Şi, parcă, umbre vii de serafimi
Îmi poartă‑n palme sufletul pe ape…

FESTIVALUL ALMĂJENILOR
În zilele de 27 şi 28 septembrie 2014, în satul
renumitelor mori de apă de pe pârâul Rudărica, Eftimie
Murgu, s‑a desfăşurat cea de‑a XIX‑a ediţie a Festivalului
Cultural‑Artistic al Văii Almăjului, un fel de nedeie ce
poposeşte anual, prin rotaţie, în fiecare dintre comunele
acestui neasemuit areal. O sărbătoare îndelung aşteptată,
care le oferă posibilitatea almăjenilor de pretutindeni să se
întoarcă acasă, să se revadă sub semnul faptei culturale, al
cântecului, portului şi jocului strămoşesc.
În prima zi, participanţii la simpozionul Despre
Almăj, almăjeni şi faptele lor au fost primiţi de primarul Ilie
Imbrescu, care i‑a îmbiat cu o olcuţă de răchie îngălbenită
de soarele altor toamne şi cu nelipsitele cafele. La rândul
său, prof. univ. dr. Trăilă Tiberiu Nicola, din Timişoara
(născut la Jitin, în Valea Caraşului), i‑a rugat pe oaspeţi să
guste din coniacul, vechi de un deceniu, produs în propria‑i
fermă.
Întâlnirea de la Casa Culturală „Dr. Ion Sîrbu”,
moderată de prof. univ. dr. Dumitru Popovici, preşedintele
Societăţii Culturale „Ţara Almăjului” din Timişoara, a fost
deschisă de Ilie Imbrescu, care le‑a urat bun venit celor
prezenţi, iar prof. dr. Lazăr Anton a vorbit despre câteva
caracteristici geografice ale Văii Rudăriei.
Într‑un emoţionant discurs, care ar merita reprodus
în întregime, prozatorul Ion Marin Almăjan a elogiat magia

şi „duhul” plaiurilor almăjene şi a spus că „avem datoria
de a nu lăsa să se piardă această lume miraculoasă”. De
asemenea, maestrul s‑a referit la cele trei patrii ale sale –
„patria primă” (Dalboşeţul), „patria mijlocie” (Ţara / Valea
Almăjului) şi „patria cea mare” (Banatul) – şi ne‑a sfătuit
ca în această epocă a globalizării să ne opunem ideii de a
transforma Europa într‑o uniune de stătuleţe feudale. „Să
sperăm – nădăjduia I. M. Almăjan – că în UE nu vor fi naţii
care conduc şi care comandă şi naţii care stau în genunchi,
ascultă şi execută”. În final, scriitorul a citit poemul Valea
Morii.
Prof. Pavel Panduru din Prigor a adus, printr‑o
intervenţie de mare sinceritate şi frumuseţe, un elogiu
Banatului şi Ţării Almăjului, prof. Mihai Vlădia, din
Eftimie Murgu, a vorbit despre istoricul Vasile Nemiş,
despre dr. Ion Sîrbu şi despre „comunionul Crăionilor”,
iar prof. Dănilă Sitariu, din Şopotu‑Vechi, a amintit că
2015 e un „an aniversar Eftimie Murgu”, iar acum se
împlinesc 530 de ani de atestare documentară a comunei
care‑i poartă numele şi a făcut un vehement rechizitoriu
la adresa conducătorilor postdecembrişti, care au reuşit să
devalizeze România de bogăţiile ei materiale şi spirituale.
În intervenţia sa, prof. univ. dr. Alimpie Ignea l‑a evocat pe
colonelul Vichentie Bălaş, prof. Pavel Sîrbu, din Arad, a
depănat amintiri din anii copilăriei, petrecuţi în Almăj, iar
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dr. Iosif Badescu, din Reşiţa, a prezentat o
scrisoare inedită a lui Ion Sîrbu adresată
mamei, în 1908, anul hirotonirii sale întru
preot. Prezent la manifestare, inspectorul
şcolar Ilie‑Dan Stoinel a lăudat rolul
civilizator pe care l‑a avut şcoala din
Almăj de‑a lungul timpului, precum şi
grija intelectualilor de astăzi pentru a
menţine mereu actuală personalitatea
acestui ţinut.
O surpriză plăcută le‑a făcut
participanţilor Grigorie Daniel Şuta,
născut în Eftimie Murgu, dar trăitor, de
peste patru decenii, în Cluj‑Napoca, un
împătimit iubitor de Almăj, de istorie,
literatură, patristică etc., care a venit cu
un număr impresionant de documente
privitoare la viaţa şi activitatea lui Ion
Sîrbu, printre acestea numărându‑se şi
400 de file cu notiţe, în diferite limbi europene, realizate
pentru elaborarea lucrării despre Matei Basarab. Poetul
şi profesorul Iosif Băcilă a vorbit despre
obiceiuri şi practici de Sânziene în Valea
Almăjului, despre poezia şi efectul
tămăduitor al acestei miraculoase flori,
precum şi despre poeţii români care
s‑au lăsat ispitiţi de magia sărbătorii. La
final, Iosif Băcilă a lecturat poezia Hora
almăjană, de David Blidariu.
La rândul său, prof. univ. dr.
Dumitru Popovici a apreciat calitatea materialelor prezentate şi a creionat succint
un portret al generalului Traian Doda, fiu
al Almăjului, om politic, militant pentru
învăţământ în limba română, finanţist,
administrator şi excelent organizator,
primul preşedinte al Comunităţii de Avere
din Caransebeş. În sfârşit, Petru Şuta s‑a
referit la activitatea lui Lazăr Sîrbu, dirijor,
vreme de 35 de ani, al Corului ţărănesc din Eftimie Murgu,
iar Nicolae Iovan – la cea a Asociaţiei Culturale „Izvoare
Almăjene” din Bozovici, înfiinţată în
urmă cu un an. Pe parcursul expunerilor
au mai intervenit cu diverse completări dr.
Trăilă Tiberiu Nicola, poetul şi pictorul
N. D. Vlădulescu şi prof. Ion Popovici,
directorul şcolii din comună.
Cea de‑a doua parte a întâlnirii
de la Eftimie Murgu a fost dedicată
lansării şi prezentării de cărţi şi de
reviste. Astfel, academicianul Păun Ion
Otiman, preşedintele Filialei Timişoara
a Academiei Române, şi‑a mărturisit
o mai veche dorinţă, şi anume aceea ca
bănăţenii să aibă propria istorie. Cum
specialiştii de azi întârzie să o elaboreze,
a luat iniţiativa să reediteze o serie de
lucrări care să suplinească acest gol. În

această idee, a iniţiat reeditarea lucrării
din 1941 a avocatului Antoniu Marchescu,
Grănicerii bănăţeni şi Comunitatea de
Avere (contribuţiuni istorice şi juridice),
apărută la Editura Academiei Române. La
aceeaşi editură, academicianul născut la
Gârbovăţ a mai tipărit volumul Proiecte
şi teme academice. Retrospectivă
2006‑2014. În acelaşi context, Iosif
Băcilă a prezentat revista „Almăjana”,
aflată în al XVI‑lea an de apariţie, Felicia
Mioc Novacovici şi Nicolae Murgu au
semnalat apariţia volumului Împărăţia
lui Dumnezeu, de Romulus Novacovici
(Editura TIM, Reşiţa), prof. Angelica
Herac, de la CJPCCT Caraş‑Severin, a
oferit amănunte despre cel de‑al treilea
număr al revistei de cultură tradiţională
„Nedeia”, din Reşiţa, iar prof. Mihai
Vlădia – despre trei cărţi dedicate acestui areal, pe care
le‑a îngrijit şi le‑a prefaţat: Monografia bisericilor şi
şcoalelor din Valea Almăjului, de Vasile
Nemiş, Monografia agricolă a Rudăriei,
de Sergiu Cârlan, şi Monografia comunei
Rudăria, de Alexandru Dinu, toate
apărute la Editura Ştef, din Drobeta‑Turnu
Severin.
Cea de‑a doua zi a festivalului
a fost rezervată cântecului, jocului şi
portului popular. Astfel, după tradiţionala
paradă, au urcat pe scena Casei Culturale
colectivele artistice din Eftimie Murgu,
Bănia, Bozovici, Şopotu‑Nou, Dalboşeţ
şi Ansamblul folcloric „Hora Caraşului”
din Oraviţa. De asemenea, tot în cadrul
spectacolului au mai evoluat cunoscuţii
solişti vocali de muzică populară Cătălina
Pâşlea, din Bozovici, Ştefan Murgu,
Maria Didraga şi Alin Turculescu, din
Eftimie Murgu.
Un juriu compus din profesorii Iosif Băcilă
(preşedinte), Angelica Herac, Ilie‑Dan
Stoinel, Pavel Panduru şi Ion Popovici
a acordat, pentru prestaţie deosebită
în cadrul festivalului, premii puse la
dispoziţie de Societatea Culturală „Ţara
Almăjului” din Timişoara. Pe lista
premianţilor s‑au aflat solistul vocal
Alin Didraga, taraful „Flori de liliac”
şi echipa de jocuri populare mixte din
Eftimie Murgu, coregraful Nicolae
Borozan, echipa de dansuri şi fanfara de
copii din Bănia, coregraful Alexandru
Vlădulescu, din Bozovici. Pentru
valoarea şi frumuseţea costumelor au
fost premiaţi grupul vocal din Dalboşeţ şi
reprezentanţii comunei Şopotu‑Nou.
La finalul acestui spectacol i‑am
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solicitat un punct de vedere şi poetului Iosif Băcilă, care
ne‑a declarat: „În comparaţie cu ediţia de anul trecut, când
spectacolul din cea de‑a doua zi dura şase‑şapte ore, cel de
la Eftimie Murgu s‑a derulat în doar patru ore şi jumătate,
formaţiile având o mai bună calitate artistică. M‑aş referi
aici la cea din comuna‑gazdă, unde am sesizat readucerea
în taraf a viorilor, o bună parte din program fiind susţinut
doar de acestea, fapt ce ne‑a adus aminte de renumitele
grupuri de viori de altădată, de la Rudăria, de la Prigor
ori Moceriş etc., dar şi de marii violonişti ai Almăjului –
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Emil şi Petru Vlădia, Ioan Stan, Ioţa Orbu ş.a.m.d. Mai
mult, repertoriul a fost cel tradiţional, bine ales, semn că
dirijorul Ionel Bonţu, de la Reşiţa, cunoaşte îndeaproape
zona. Apoi, straiele populare premiate au păstrat motivele
autentice de odinioară. Aş remarca, de asemenea, prezenţa
interpreţilor tineri şi, nu în ultimul rând, a celor consacraţi,
plecaţi din Almăj, care au avut repertorii foarte bine alese”.
Menţionăm că ediţia jubiliară, din 2015, a
festivalului se va desfăşura în comuna Şopotu‑Nou.
NICOLAE IRIMIA

O ISTORIE NATURALĂ A BAZINULUI RUDĂRIEI
Relieful Bazinului Rudăriei este o rezultantă
„dinamică” a acţiunii factorilor endogeni şi exogeni,
astfel încât se impune, pentru înţelegerea caracteristicilor
actuale şi a evoluţiei viitoare, cunoaşterea lor. Rezultatul
evoluţiei paleogeomorfologice a fost constituirea unui
ansamblu morfologic complex, ce a fost supus acţiunii
agenţilor morfogenetici. Regiunea ocupată astăzi de
Bazinul Rudăriei a cunoscut o evoluţie unitară, în cadrul
Munţilor Banatului, până în helveţian – tortonian, când
s‑a individualizat grabenul sau bazinul tectonic Bozovici.
Din acest moment, cele două zone (de orogen şi de bazin)
vor cunoaşte o evoluţie relativ separată. Putem distinge,
prin urmare, două mari etape evolutive: etapa anterioară
constituirii bazinului tectonic Bozovici şi etapa posterioară
formării acestuia.
1. ETAPA ANTERIOARĂ CONSTITUIRII
BAZINULUI BOZOVICI
În această etapă s‑au desfăşurat o serie de
cicluri tectono‑magmatice în alternanţă cu perioade de
sedimentare.
Epoca prehercinică s‑a desfăşurat din arhaic până
în paleozoicul inferior, pe parcursul mai multor cicluri
tectonogenetice:
– ciclul prebaikalian, răspunzător de cutarea şi
metamorfozarea şisturilor cristaline ce intră în componenţa
fundamentului Munţilor Almăjului1. În acest ciclu
s‑a constituit structura anticlinală majoră a Munţilor
Banatului, orientată NNE‑SSV, străpunsă de o serie de
masive granitoide (în Munţii Almăjului – granitoidul de
Sicheviţa).
– ciclul baikalian, în care are loc cutarea şisturilor
cristaline de vârstă proterozoic superior‑cambrian, precum
şi individualizarea unor structuri anticlinale şi sinclinale
N‑S, ce aveau să fie antrenate de mişcările mesocretacice,
pe linia de fractură ce le separă de zona sedimentară Reşiţa
– Moldova Nouă; în zona noastră, acest rol l‑a avut falia
Rudăria. Dacă adăugăm la aceasta magmatitele puse în loc
pe flancurile estic şi vestic ale Munţilor Almăjului, putem
Pe considerente lito‑stratigrafice şi de metamorfism, H.
Savu (2012) atribuie seria de Ielova (larg desfăşurată în Bazinul
Rudăriei) ciclului daslandian, desfăşurat în proterozoicul superior.

spune că, în aceste două cicluri tectono‑magmatice, s‑a
realizat osatura viitorilor munţi.
Epoca hercinică începe cu paleozoicul inferior,
în care vor avea loc evenimente tectonice importante,
răspunzătoare de condiţiile geostructurale actuale ale
regiunii. În ansamblu, în perioada hercinică, Munţii
Banatului, mai puţin partea vestică, constituiau o zonă de
avanfosă, în care s‑au depus cele mai vechi depozite ce
apar la zi, reprezentate de gresii, între care se intercalează
conglomerate2.
După cutarea formaţiunilor iniţiale, în timpul
orogenezei caledonice, în intervalul carbonifer
inferior‑permian, are loc o intensă activitate magmatică,
sincronă cu evoluţia geosinclinalului hercinic, îndeosebi
pe flancurile vestic şi estic al Munţilor Almăjului. Se
pare însă că manifestări vulcanice au avut loc şi în zona
centrală a acestor munţi, de care sunt legate riolitele cu
caracter subvulcanic, de la Furcile Groase şi Cercegu lui
Suroni3, situate pe şisturile cristaline; acolo unde stau
peste sedimentarul liasic sunt în poziţie tectonică inversă,
suportând serpentine.
Mişcările kimmerice vechi şi noi s‑au manifestat,
îndeosebi, ca mişcări de înălţare sau oscilatorii, pregătind
regiunea pentru ciclul tectogenetic alpin. După mişcările
kimmerice vechi, când regiunea funcţiona ca o cordilieră
de tip geanticlinal, se instalează un regim lagunar detritic,
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M. Grigore (1973).
Gr. Răileanu (1953).
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în care se depun gresii, conglomerate şi şisturi cărbunoase,
dezvoltate în facies de Gresten, pentru ca în liasicul
mediu să treacă la un regim neritic, cu depuneri de gresii
calcaroase cu lamelibranhiate, brachiopode şi cefalopode.
Sedimentarea continuă în liasicul superior, când
se depun gresii şi conglomerate silicioase. Depunerile
de calcare masive spatice cu brachiopode din dogger,
precum şi depozitele de argile (stratele de Bigăr) şi calcare
(calcarele cu japsuri) încheie procesul de sedimentare din
jurasic4.
În perioada mişcărilor kimmerice noi acţiona o axă
de ridicare accentuată a zonei montane, orientată NE‑SV,
care va duce la ridicarea de sub ape a unor uscaturi insulare,
inclusiv sectorul înalt, montan, al actualului Bazin Rudăria.
La începutul cretacicului (valanginian – hauterivian)
au loc depuneri de marne şi calcare fine, într‑un regim de
mare adâncă, pentru ca în cretacicul mediu să se depună
sedimente cu caracter detritic, dezvoltate în facies de fliş
de tip urgonian5.
Epoca carpatică este cea în care ciclul
tectono‑magmatic alpin se evidenţiază încă de la început
printr‑o serie de linii de dislocaţie şi planuri de încălecare,
cute aplecate sau flancuri laminate, orientate NNE‑SSV, în
marea lor majoritate. Este faza austrică în care se conturează
însuşirile de horsturi şi grabene, desăvârşite mai târziu, fapt
dedus din structura complicată a depozitelor sedimentare
depuse anterior (jurasic‑cretacic). Datorită afundărilor
periferice, partea centrală este antrenată în mişcări de ridicare
prin compensare, fără a fi exclusă posibilitatea unor basculări
periferice către sud a Munţilor Almăjului6. După vraconian,
urmează faza subhercinică (pregosau) ce a precedat cel de‑al
doilea paroxism alpin (laramic), fapt dovedit de sedimentarea
depozitelor cretacice în facies de Fliş.
În faza laramică (senonian superior‑paleocen), au
loc o serie de cutări şi înălţări ale formaţiunilor cretacice
din Domeniul Danubian. Acum sunt reactivate numeroase
fracturi sau apar altele noi, cu împingerea mai multor solzi
de la vest spre est. Rezultatul acestei faze este creşterea
arealului ocupat de uscat, areal ce va fi atacat de agenţii
modelatori subaerieni. În paleocen, au loc cutări de mai
mici proporţii, care vor accentua unele dislocaţii sau vor
forma altele, prin mişcări de ridicare, în partea înaltă din
zona Svinecea, şi afundări periferice, în zona Bazinului
Bozovici.
Mişcările pireneene au dus la exondarea totală a
zonei montane, ca urmare a consolidării şi acoperirii cu
sedimente a sectoarelor periferice, astfel că la sfârşitul
oligocenului întreaga regiune a funcţionat ca un relief
montan, în care existau premisele modelării suprafeţelor
de eroziune7.
2. ETAPA POSTERIOARĂ CONSTITUIRII
BAZINULUI BOZOVICI
Vârsta depozitelor bazinului tectonic Bozovici
Gr. Răileanu, idem.
Gr. Răileanu, idem.
6
M. Grigore (1973).
7
M. Grigore, idem.
4
5

este datată diferit de la un autor la altul8. Cert este faptul
că sedimentarul sfârşeşte, cel puţin parţial, la finele
tortonianului, ce reprezintă cele mai noi depozite din zonă.
Constituirea acestui bazin a avut o mare importanţă
pentru evoluţia paleogeomorfologică a regiunii de faţă,
evoluţie ce se va desfăşura pe două planuri: individualizarea
suprafeţelor de nivelare în zona montană şi trecerea de la
perioada de sedimentare la cea de modelare subaeriană, în
regiunea de bazin.
Individualizarea suprafeţelor de nivelare
Odată cu ieşirea de sub ape a uscatului, se va declanşa
acţiunea de modelare a factorilor externi. Dacă suprafaţa
de nivelare postlaramică, constituită înaintea mişcărilor
paleocene, a fost distrusă9, cele modelate ulterior acestei
faze sunt relativ bine conservate şi au constituit subiect de
dispută în lumea ştiinţifică.
Cel mai vechi complex de nivelare, conservat
parţial şi actual, îl reprezintă ceea ce Emm. de Martonne
(1924) denumea platforma Semenic, echivalată de către
acesta cu platforma Borăscu din Carpaţii Meridionali.
Vârsta dată de el acestei suprafeţe este cea eocenă sau
preeocenă. Pe de altă parte, Gr. Posea, M. Grigore şi N.
Popescu (1963) considerau că limita inferioară a acestei
suprafeţe se situează la începutul miocenului sau chiar
mai înainte, pe când cea superioară nu depăşeşte sfârşitul
miocenului (helveţian). Argumentele aduse de aceşti autori
sunt: poziţia suprafeţei piemontane de eroziune (echivalată
cu Râu Şes din Meridionali) faţă de formaţiunile miocene şi
faţă de suprafaţa culmilor Depresiunii Bozovici (suprafaţa
Almăj a început să se formeze într‑o etapă de închidere a
golfului miocen); formarea celui de‑al doilea complex de
nivelare după declanşarea mişcărilor importante de înălţare
ce au modificat topografia şi reţeaua hidrografică; falierea şi
cutarea miocenului, care atestă mişcările post‑miocene ce
au determinat înălţarea inegală a blocurilor şi dezlănţuirea
unui nou ciclu de eroziune, în pliocen, situat între vârsta
suprafeţei Almăj (miocenă) şi suprafaţa Bozovici (mai
nouă).
Problema este dacă suprafaţa Bozovici retează sau
trece deasupra formaţiunilor miocene. Emm. de Martonne
(1906‑1907) consideră că platforma Gornoviţa din Munţii
Mehedinţi şi Miroci – Planina retează miocenul în bazinele
Bahna şi, respectiv, Milanovăţ, pe baza faptului că această
platformă se situează la 150 m sub nivelul platoului10.
Sub aceste depozite s‑ar afla vechea peneplenă, ruptă şi
scufundată în trepte11.
Modelarea acestui complex sculptural s‑a desfăşurat
8
Dacă, iniţial, vârsta acestora era considerată ca fiind
badeniană, D. Grigorescu (1984) a identificat, într‑un bloc din
nivelul bazal, un molar din specia Brachyopodus onoideus, ce ar
indica o vârstă burdigaliană sau chiar aquitaniană.
9
Gr. Posea et al. (1963) apreciază că aceasta este
conservată pe platoul Svinecea Mare.
10
Pe baza acestei dispoziţii, reprezentând o etapă de
oprire a eroziunii (la cca 150 m sub nivelul platoului), Gr. Posea
et al. (1963) consideră că formaţiunile miocene ar fi retezate de
suprafaţa culmilor depresiunii de aici.
11
Gr. Posea, V. Gârbacea (1961).
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în condiţiile unui climat de nuanţă subtropicală, cu tendinţă
de uşoară răcire în ologicen. Depozitele detritice de facies
lacustru continental din Bazinul Bozovici sunt singenetice
sau corelate cu o etapă de eroziune puternică, ce a
determinat degradarea rocilor prin procese de alterare şi
apoi transportate12.
Dacă în oligocen suprafaţa Almăj (foto 1) a fost
fracturată pe margini (mişcările savice), în partea înaltă a
Svinecei, modelarea a continuat pe suprafeţe unitare până la
sfârşitul badenianului şi începutul sarmaţianului, când s‑a
ajuns la un echilibru între eroziunea de pe uscat şi procesul
sedimentării în bazin13, echilibru ce ar corespunde unei
transgresiuni miocene ce începe în bază cu elemente fine14.
Sarmaţianul, transgresiv, este reprezentat de pietrişuri şi
nisipuri grosiere, corespunzătoare unei faze de fragmentare
puternică a primei suprafeţe de nivelare, ce marchează
finalitatea genezei acesteia15. Modelarea s‑a desfăşurat în
condiţiile unui climat semiarid, dovedit de existenţa unor
elemente termofile încă din aquitanian – Sabal haeringiana,
Cinamonum polymorphum16. Procesele geomorfologice
principale au fost reprezentate de eroziunea apei sub
formă de pânză şi procesul de retragere paralelă a
versanţilor, datorat dezagregării puternice. Această
suprafaţă de nivelare ar putea constitui nivelul inferior
al complexului Semenic – Almăj, bine reprezentat
pe bordura nordică a Munţilor Almăjului. Depozitele
corelate, singenetice cu această fază de modelare, sunt
reprezentate de elemente, în general grosiere, dispuse în
pânze pe marginea depresiunii, diferite de cele provenite
din nivelul superior, prin grosime mai redusă şi grad de
rulare mai mic şi structură torenţială.
Al doilea complex sculptural este Tomnacica17,
complex ce se încadrează, ca poziţie şi vârstă, între
complexul Semenic – Almăj şi nivelul piemontului de
eroziune, mai nou, adică mediteraneean II – sarmaţian
sau chiar mai recent18. Din analiza marnelor fosilifere de
la Sinersig ce conţin floră ponţiană, rezultă că, în pliocen,
modelarea s‑a realizat în condiţiile climatice de tranziţie
între cel subtropical şi cel temperat19. Formaţiunile grosiere
sarmaţiene, dispuse transgresiv, reprezintă, în marea lor
majoritate, depozite corelate, depuse în condiţiile unei
fragmentări intense a suprafeţelor de nivelare montane şi
M. Grigore (1973).
Gr. Posea, M. Grigore, N. Popescu (1963).
14
Fl. Marinescu, Iosefina Marinescu (1963).
15
După M. Grigore (1973), de la sfârşitul oligocenului
până la începutul tortonianului, se desfăşoară modelarea unei
suprafeţe de tip pediplenă sculptată, parţial, la marginea blocurilor
cristaline faliate, denumită suprafaţa Nergana.
16
I. Mateescu (1957), citat de M. Grigore (1973).
17
Mişcările tectonice de la sfârşitul miocenului şi înce‑
putul pliocenului (attice şi rhodanice) au determinat înălţarea in‑
egală a blocurilor montane, determinând declanşarea celui de‑al
doilea ciclu de eroziune, finalizat cu ceea ce Emm. de Martonne
(1924) denumea platforma Tomnacica, echivalentă cu suprafaţa
Râu Şes din Carpaţii Meridionali.
18
Gr. Posea et al. (1963).
19
Analiza a fost realizată de R. Givulescu şi N. Florei în
anul 1960 – după M. Grigore (1973).

21

de modelare singenetică pe rama montană a unor trepte cu
caracter piemontan20.
După sedimentarea bazinului, în tortonian –
sarmaţian, începe o perioadă de evoluţie continentală, în
care s‑au succedat mai multe faze de modelare a reliefului,
în funcţie de nivelul de bază şi al climatului, toate cuprinse
în patru etape21: etapa formării bazinului tectonic şi a
sedimentării acestuia; etapa formării nivelului de 500‑650
m, de pe rama montană nordică a depresiunii; etapa formării
nivelului general al culmilor depresiunii; etapa fragmentării
pe verticală, sub formă de culmi, a nivelului depresiunii şi
formarea întregului complex de forme minore actuale.
După încheierea procesului de sedimentare,
la sfârşitul tortonianului, începe perioada evoluţiei
continentale, în care se dezvoltă relieful propriu‑zis al
compartimentului depresionar al Bazinului Rudăriei.
O primă fază de modelare o reprezintă cea a
formării piemontului de eroziune, extins pe latura nordică
a Depresiunii Almăjului, la nivelul contraforturilor de
500‑700 m şi foarte fragmentat pe cea sudică. Autorii
citaţi argumentează natura erozională a acestui piemont
prin deschiderea largă ce o oferă relieful la acest nivel,
spre SV, în continuarea actualei direcţii a râului Nera, lipsa
unor formaţiuni piemontane de acumulare care să poată
fi corelate cu un piemont de eroziune. În acest fel s‑ar
putea explica şi lipsa piemontului de eroziune în sectorul
Bazinului Rudăria, care a fost îndepărtat de râul omonim,
cu forţă de erodare semnificativă.
A doua fază de modelare a reliefului depresiunii
începe în pliocenul superior, când se formează o suprafaţă de
eroziune sub nivelul vechi piemontan, retezând formaţiunile
sedimentare ale depresiunii, fără a ţine cont de structură22.
Această fază de modelare a individualizat cu claritate limita
dintre sectorul montan şi cel depresionar al bazinului,
odată cu îndepărtarea piemontului de eroziune mai vechi.
Extensiunea culmilor depresiunii numai pe sedimentar
este pusă pe seama eroziunii diferenţiale, facilitată de
friabilitatea şi omogenitatea relativ redusă a depozitelor,
ce au condiţionat aspectul lor domol, la cca 100‑150 m sub
vechiul nivel piemontan. În felul acesta, la contactul cu rama
montană, se constituie forme de contact specifice, cum ar
fi: glacisurile, acumulările deluvio‑proluviale şi conurile
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de dejecţie. Suprapunerea unei pânze de pietrişuri peste
suprafaţa de eroziune este evidentă în Dealul Dumbrava
(414 m), de pe partea vestică a Rudăriei.
Retragerea nivelului de eroziune în limitele actuale a
fost explicată prin ridicarea generală a regiunii la începutul
etapei eroziunii respective, prin transformarea condiţiilor
morfoclimatice şi scăderea volumului de apă al Nerei23.
Evoluţia paleogeomorfologică în cuaternar
Evenimentele ce au avut loc în cuaternar au
conturat o mare parte din trăsăturile actuale ale Bazinului
Rudăriei. Din punct de vedere tectonic, se remarcă pentru
această etapă fazele orogenetice valahă şi pasadenă, ce
au determinat ridicări de ansamblu, în zona montană, şi
compensatorii, de coborâre, în cea depresionară (foto 2).
Pe acest fond geotectonic au loc ultimele transformări
ce desăvârşesc morfologia actuală a regiunii – gruparea
reţelei hidrografice şi adâncirea sacadată a acesteia pe
verticală, în funcţie de care se constituie niveluri mai mult
sau mai puţin regulate. În fazele de încetare a adâncirii
se sculptează sistemul de terase al râului Nera, cu o serie
de remanieri locale, iar pe versanţi se desfăşoară procese
active de pantă, ritmice, în funcţie de oscilaţiile climatice.
Configuraţia Bazinului Rudăria a fost condiţionată
în mare măsură şi de constituirea Defileului Dunării
la Porţile de Fier, care, după unii autori, s‑a format prin
captare, la sfârşitul levantinului şi începutul cuaternarului24.
În sectorul montan, condiţiile climatice specifice
cuaternarului au determinat desfăşurarea unor procese
crionivale, ce au avut ca rezultat apariţia unor forme specifice, dintre care unele sunt conservate şi la ora actuală25.
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Prof. LAZĂR ANTON
pe suprafeţe înclinate. În prima categorie se încadrează procesele
de alterare şi dezagregare care au avut ca rezultat formarea unei
scoarţe de alterare de peste 3 m grosime, apoi procesele de tasare şi
eroziune nivală, ce au dat naştere la depresiuni nivale. În cea de‑a
doua categorie se încadrează procesele crionivale ce au dat naştere
la o serie de abrupturi sau glacisuri de eroziune, continuate la partea
inferioară cu glacisuri de acumulare. Din analizele de laborator ale
scoarţei de alterare prezente pe „suprafaţa Semenic” au rezultat o
serie de diferenţieri mineralogice între materialul acesteia şi cel din
penele incluse în această masă. În concluzie, scoarţa de alterare
este pusă pe seama unui proces avansat de descompunere în loc
(prezenţa granulelor colţuroase), în climat umed şi relativ cald,
precuaternar, iar materialul din pene provine din descompunerea,
în climat rece, a blocurilor de şisturi cristaline, ce au pătruns în
masa scoarţei de alterare prin procese periglaciare. Este vorba de
existenţa unui îngheţ în masa scoarţei de alterare, în urma căruia
s‑au format pene de gheaţă, care, ulterior, în condiţii de dezgheţ, au
permis umplerea spaţiului gol cu material mai fin, transportat din
deluviul de şisturi cristaline. O asemenea scoarţă de alterare este
bine individualizată pe Culmea Pregăda, cu cele trei componente
menţionate de M. Grigore în Munţii Semenicului: orizontul bazal
(dezvoltat aici pe roci sedimentare dure), pătura deluvială şi
orizontul turbos, la partea superioară.
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SCURTĂ INCURSIUNE ÎN CARIERA LUI LAZĂR SÎRBU –
35 DE ANI DIRIJORUL CORULUI DIN RUDĂRIA
(EFTIMIE MURGU)
„A fi corist înseamnă deci a fi om de omenie,
de cinste şi de încredere.”
(Vasile Vărădean)
Rudăria este printre puţinele sate din Banat care
au dat mari cărturari (precum dr. I. Sîrbu), dar şi mari
revoluţionari (precum E. Murgu); pământul, tradiţia
locurilor şi mai ales providenţa divină au făcut ca în aceste
locuri să se nască oameni de suflet, dar şi cu suflet. „Nu‑i
oraş, nu‑i vorbă, dar, uite, eu mă împac cu acest sat ca şi
cu Bucureştii sau Viena, pentru că acesta este satul meu.”
(dr. I. Sîrbu).
Muzicologul C. Brăiloiu spunea: „Într‑aceasta constă
vitalitatea corurilor bănăţene: dirijorul este în acelaşi timp
şi sufletul, şi organizatorul, şi cel mai bun solist al corului”,
după o reprezentaţie a Corului
din Rudăria la inaugurarea
Muzeului Satului din Bucureşti,
unde a câştigat Premiul al II‑lea
pe ţară la secţiunea destinată
corurilor şi Premiul I pentru
dansuri bătrâneşti.
În urmă cu exact 111
ani, s‑a înfiinţat Corul Vocal din
Rudăria, sub bagheta dirijorului
Daniel Radivoievici. I‑au urmat
la conducerea formaţiei pr. dr.
Ion Sîrbu, înv. Aurel Roşeţi,
Ion Dancea, Iosif Şuta, Dumitru
Popovici, Lazăr Sîrbu şi, în ultimii patru ani, prof. Ilie
Mihăilescu.
Mă voi opri foarte puţin asupra celui mai longeviv
dintre dirijori, Lazăr Sîrbu (taica Lazăr, cum îi spunem
toţi), azi – în etate de 87 de ani, cel care a dirijat corul timp
de 35 de ani, din 1975 până în 2010 şi care a fost cântăreţul
bisericii timp de peste 40 de ani. Duminică de duminică îl
regăsim cântând în strană la Sfânta Liturghie, chiar şi la
această venerabilă vârstă, cu aceeaşi pasiune şi determinare
ce l‑au caracterizat dintotdeauna. Liniştea i se citeşte pe

faţă, exprimând totodată plăcerea de a cânta, precum şi
mulţumirea sufletească pentru a dărui talanţii primiţi.
Lazăr Sîrbu, un continuator atât al cântecului, cât
şi al valorilor moral‑creştine, demn de înaintaşii săi, toată
viaţa s‑a ghidat după sloganul „nimic fără Dumnezeu”,
respectându‑i pe cei de lângă el, atât la cor, unde nu s‑a
considerat niciodată superior celorlalţi corişti (deşi talentul
l‑ar fi îndreptăţit să o facă), cât şi în viaţa privată. Harul
de a cânta l‑a socotit mereu un dar divin, el trebuind doar
să îşi şlefuiască acest talent şi să îl dăruiască spre bucuria
celorlalţi.
În cariera sa, Lazăr
Sîrbu a fost unul dintre pilonii
cântecului şi ai corului almăjan,
alături de I. Ciocu (Bozovici) sau
V. Spausta (Dalboşeţ), primind
sarcina, în anii ’70‑’80, de la
Înalt Preasfinţitul Mitropolit al
Banatului, Nicolae Corneanu, de
„a schimba ritmul clasic al cântecului coral într‑unul mai duios,
mai melodios şi mai reprezentativ
pentru locurile noastre”.
Prin tot ce ne‑a lăsat şi
ne‑a învăţat, Lazăr Sîrbu este
un exemplu demn de urmat, mai ales în prezentul plin
de vicisitudini şi sărac de modele cu adevărat valoroase.
Munca dumnealui probabil că va fi apreciată şi mai
mult atunci când nu va mai fi; drept urmare, trebuie să îi
recunoaştem meritele şi aportul la cultura Rudăriei şi a
Almăjului.
Ing. PETRU ŞUTA
Eftimie Murgu, 27.09.2014
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„SUNT UN ARTIST PLASTIC PE CARE
ÎL CARACTERIZEAZĂ GESTUL LIBER, SPONTANEITATEA,
FĂRĂ A FI ÎNCORSETAT ÎN CANOANE ARTISTICE…”
– De vorbă cu dl prof. NICOLAE UNGAR, artist plastic –
– Stimate domnule profesor Nicolae Ungar, aş
dori să începem acest interviu cu câteva date biografice,
pentru ca toţi cititorii revistei „Almăjana” să ştie de
unde aţi „răsărit”.
– Sunt născut în Rudăria, actualmente Eftimie
Murgu, sat din Valea Almăjului cu oameni minunaţi şi loc
binecuvântat de Dumnezeu. Părinţii mei, oameni simpli, dar
cu mult spirit gospodăresc, mi‑au indus un comportament
civilizat şi cu aplecare spre lucrurile frumoase. Mama

avea numele de fată Popovici. Tatăl era Ungar, de origine
germană, strămoşii lui fiind colonizaţi în Banat, benevol,
în timpul Imperiului Austro‑Ungar. Meseria lor era cea de
„pintăr”, adică dogar, şi au ales această zonă cunoscută
ca producătoare importantă de răchie. Au fost stimulaţi
să vină prin oferta unui loc de casă şi de teren agricol –
cam patru hectare. O altă ramură a familiei s‑a stabilit la
Bozovici, profesând drept „cloamfări”, adică tinichigii. Eu
sunt a şasea generaţie a familiei aşezate aici.

Pictor. Născut la 5 septembrie 1953, comuna Eftimie Murgu, judeţul
Caraş-Severin, România. Membru al Uniunii Artiştilor Plastici
din România – filiala Timişoara şi Râmnicu-Vâlcea. Absolvent al
Universităţii de Vest din Timişoara – Facultatea de Arte.
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– Ştiu că, după terminarea primelor opt clase,
voiaţi să urmaţi Teologia, dar Cel de Sus, deşi L‑aţi fi
slujit direct, v‑a pus piedică şi v‑a trimis unde vă era
locul.
– Şcoala primară şi gimnaziul le‑am terminat la
Rudăria, în 1968, an în care am dat examen la Seminarul
Teologic din Caransebeş, hotărând, de comun acord cu
familia, să devin preot. Calităţile mele vocale însă nu
m‑au ajutat să promovez, nota 8 obţinută trăgându‑mă sub
linia de admitere, concurenţa fiind acerbă. După un an am
concurat şi am intrat într‑o clasă cu profil uman la Liceul
Teoretic din Bozovici.
– În liceu (unde eram colegi) nu v‑aţi arătat
înclinaţia spre artele plastice sau poate nu am ştiut eu.
Când v‑aţi descoperit această faţă, cum a început?
– Înclinaţia către artă o aveam încă din şcoala
generală şi pot spune că atât profesoara mea de desen,
Sanda Unici (soţia medicului din comună), cât şi profesorul
de istorie, Dănilă Sitariu, mi‑au atras atenţia asupra acestui
domeniu şi au susţinut cum că aş avea un real talent.
Mai târziu, la liceu, am întâlnit‑o pe doamna profesoară
Margareta Verendeanu, care preda desenul şi mereu îmi
dădea sarcini suplimentare în sensul realizării unor planşe
de specialitate, atenţionându‑mă asupra posibilităţii de a
urma un institut de arte plastice, lucru ce se va materializa
în 1974.
Concurenţa la institutele de artă era exagerată. Eu
am concurat cu alţi 27 pentru un loc din cele patru existente
şi am ieşit primul. Susţinerea examenului de admitere la
facultate necesita o pregătire suplimentară din punctul de
vedere al exerciţiului practic, pregătire pe care am făcut‑o cu
profesorul Valeriu Sepi. Era membru al formaţiei Phoenix,
iar soţia sa, Lili Adrianov, graficianul acesteia. Prin ei am
reuşit să cunosc întregul grup, să beneficiez de participări
la spectacolele ori la întâlnirile lor private, adică să pătrund
în lumea bună a Timişoarei. Facultatea am terminat‑o ca şef
de promoţie, cu nota 10 la lucrarea de diplomă. Formarea
mea profesională a continuat şi după Revoluţie, când am
terminat la zi Facultatea de Arte, specialitatea Pedagogia
Artei, plus un masterat în Management Educaţional.

– După absolvirea facultăţii aţi fost şi aţi rămas
profesor la Reşiţa. Care a fost traseul Dvs. profesional,
ce realizări aţi avut? Aveţi vreun discipol?
– La terminarea facultăţii am fost repartizat în
judeţul Vâlcea, lângă Drăgăşani, într‑o localitate ce se
numeşte Şuşani, unde am funcţionat ca profesor de desen
timp de un an, după care am luat negaţie de la minister şi
am venit la Reşiţa, respectiv la Şcoala Populară de Artă.
Aici lucram cu persoane pasionate de artele plastice, care
voiau să‑şi îmbogăţească bagajul de cunoştinţe în domeniu
(de diverse vârste – chiar pensionari – sau profesii:
medici, ingineri, arhitecţi, ofiţeri etc.). În cadrul acestei
şcoli am avut rezultate deosebite, cu premii naţionale ale
multor absolvenţi ai clasei de pictură, grafică şi sculptură,
activând şi astăzi în organizaţii profesionale. În această
instituţie l‑am cunoscut pe prof. Petru Galiş, de care şi în
prezent mă leagă o mare prietenie. După Şcoala Populară
am activat la Liceul nr. 3, actualul „Mircea Eliade”, pe
catedra de desen tehnic şi artistic. În 1987 am plecat la
Muzeul Banatului Montan, unde m‑am ocupat de colecţia
de artă. Din 1991 activez la Liceul de Artă din Reşiţa, unde
am fost şi director două legislaturi.
– Aţi făcut parte din boema artiştilor reşiţeni
(poate nici acum nu v‑aţi retras total) şi punctul Dvs.
de întâlnire era vestita „Ceainărie” din Govândari.
Cum v‑a marcat aceasta, ce discuţii aveaţi, care erau
companionii?
– Când am venit la Reşiţa, am descoperit un loc
de întâlnire al artiştilor – muzicieni, literaţi, plasticieni,
coregrafi, dansatori etc. –, ce se numea „Ceainărie”. Pe
lângă frecventarea zilnică, obişnuită, aproape după fiecare
eveniment cultural discuţiile şi concluziile aici se făceau.
Aşa am avut ocazia să cunosc mari artişti: Ion Munteanu
şi Afilon Laţcu, cei doi coregrafi de geniu, care veneau cu
glumele şi buna lor dispoziţie, actorii Adriana Trandafir,
Valentin Ivanciuc, Zeno Balint, folkiştii Cristian Buică,
Mircea Busioc, Mircea Hohoiu, Tudor Gheorghe şi mulţi
alţii, care au susţinut adevărate concerte. Lângă „Ceainărie”
era sala de expoziţii „Galeria Agora”, locul unde membrii
cenaclului profesionist al UAP îşi expunea realizările.
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Vernisajele erau „prelungite” tot la „Ceainărie” cu vin
de Tirol, Recaş ori răchie de Rudăria. Am avut ocazia să
invit la expoziţii personalităţi ale artelor plastice, cum ar
fi: Mihai Bandac, criticul de artă Deliu Petroiu, Ion Iovan,
Cătălin Davidescu, Gh. Vida.
– Care au fost maeştrii Dvs. şi cărui stil îi
aparţineţi?
– Majoritatea profesorilor mei au avut o contribuţie
la formarea mea ca artist şi ca
profesor de specialitate. Dintre
aceştia i‑aş enumera pe Leon
Vreme, Romul Nuţiu, Petru Jecza,
Xenia Eraclide Vreme, Aurel
Brăileanu, Eugenia Dumitraşcu. În
general, eu sunt un artist plastic pe
care îl caracterizează gestul liber,
spontaneitatea, fără a fi încorsetat
în canoane artistice.
– Ani de‑a rândul aţi
condus Liceul de Artă din Reşiţa.
Care sunt realizările Dvs. acolo
şi cum aţi putut ajuta Valea Almăjului din această
postură?
– În domeniul didactic am avut o contribuţie
importantă în organizarea unor spaţii de lucru la Liceul
„Mircea Eliade”, dar, mai ales, la Liceul de Arte, unde,
după o activitate de 25 de ani, pot spune că nu am stat
degeaba, reuşind să organizez o catedră de specialitate
(arte), o bună parte dintre profesori fiind foşti elevi…
– Aş avea curiozitatea să aflu dacă „Valea
Miracolelor” v‑a influenţat în pictură. Ce subiecte aţi
abordat?
– O parte a temelor mele picturale provine din
Valea Almăjului, iar în decursul anilor am abordat o
serie de subiecte, de la figurativ la nonfigurativ – figură
umană, natură statică, structuri minerale, vegetale etc.
De câţiva ani, expoziţiile mele personale sunt organizate
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pe bază de proiect, având o temă clară – de exemplu,
„Pictură documentară din Valea Almăjului”, „Oraşul
Caransebeş”; vor urma Oraviţa, Anina, Băile Herculane
etc. Documentaţia este din publicaţiile de epocă, dar e şi
documentaţie la faţa locului. Alt ciclu va fi „Desemne şi
orizonturi”, un proiect în care folosesc mijloace de expresie
plastică specifice artei moderne şi contemporane.
– Faceţi parte din grupul restrâns al celor care
au dus prietenia din liceu până
dincolo de „nunta de argint”. În
plus, a apărut şi o „aşchie” care
nu a sărit departe de trunchi.
Cum comentaţi?
– Familia mea este în
totalitate din Almăj. Soţia mea,
Sofia, cu numele de fată Vidu,
născută la Moceriş, mi‑a fost un
sprijin permanent în ce priveşte
creaţia artistică începând din liceu
(unde am fost colegi de clasă şi
prieteni), continuând şi astăzi. Fiica
noastră, Lavinia, mă urmează în domeniul artelor. Mi‑a
fost elevă la liceu, a terminat Facultatea de Design, având
catedră la Liceul de Arte. Îşi desfăşoară activitatea artistică
într‑o firmă privată, numită „Lavinia Ungar Design”.
– Mulţumesc pentru interviu. „Almăjana” şi
almăjenii aşteaptă un cuvânt de suflet.
– Mulţumesc colectivului de redacţie al revistei
„Almăjana” şi, nu în ultimul rând, redactorului‑şef Iosif
Băcilă pentru lucrurile minunate pe care le fac pentru a
marca evenimentele culturale într‑un spaţiu de revistă şi le
înţeleg efortul. Le doresc almăjenilor să aibă grijă de ceea
ce au!
A consemnat
IOSIF BADESCU
Reşiţa, 20.10.2014

TRAIAN DODA – FIU AL ALMĂJULUI GRĂNICERESC
TRAIAN DODA a fost una dintre figurile
reprezentative ale grănicerilor bănăţeni. S‑a născut la 14
aprilie 1822, în familia lui Traian Doda şi a Anei Şuveţ, ca
unul dintre cei 7 copii ai familiei. Locul naşterii sale este în
dispută, întrucât unele surse spun că s‑a născut la Prilipeţ,
în timp ce altele îl dau ca sigur la Rudăria. Tatăl lui era
originar din Rudăria şi a fost sublocotenent în regimentul
româno‑bănăţean nr. 13. O tradiţie locală, păstrată până
azi, vorbeşte despre originea familiei sale la Rudăria.
Studiile le‑a urmat la Şcoala Naţională din localitate,
apoi la Bozovici şi Mehadia. A urmat şi a absolvit cursurile
Şcolii Militare de Matematică din Caransebeş, după care a
urmat cursurile Academiei Militare de la Viena. Absolvă
Academia în anul 1842, cu gradul de sublocotenent, şi este
repartizat la regimentul de graniţă româno‑bănăţean de la
Caransebeş.
Calităţile sale militare deosebite l‑au ajutat să

avanseze rapid în grad, astfel că, la 1848, era deja căpitan.
În anul 1857 a fost avansat la gradul de maior, iar în 1860
– la gradul de locotenent‑colonel. În 1864 este avansat
la gradul de colonel, iar în 1869 – la cel de general de
brigadă. Peste numai un an, în 1870, este numit general de
divizie. A avansat rapid de la comandant de pluton până
la comandantul garnizoanei Veneţia în 1864. La finalul
carierei a fost numit consilierul personal al împăratului
Franz Josef pentru artilerie.
Trecerea sa în rezervă, în anul 1872, a coincis cu
desfiinţarea regimentelor grănicereşti din imperiu. În
perioada când a funcţionat la Veneţia, a intrat în legătură cu
forţele progresiste italiene conduse de Giuseppe Garibaldi
şi a înţeles mai bine năzuinţele popoarelor. A păstrat
în suflet şi năzuinţele propriului său popor, constatând
nedreptăţile la care era acesta supus.
Stabilit la Caransebeş, Traian Doda a fost în centrul
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amplelor acţiuni revendicative ale românilor bănăţeni
supuşi discriminării prin pactul dualist austro‑ungar din
anul 1867.
Programul său politic a fost expus, pentru întâia
oară, în cercul electoral Caransebeş, la 26 noiembrie 1873.
A declarat că rămâne credincios împăratului, dar luptă
pentru emanciparea românilor din Banat. Acest lucru a
atras mânia autorităţilor de la Budapesta, care au pornit
împotriva lui o adevărată campanie de presă.
Caracterul ferm de adevărat militar, dar şi buna
cunoaştere a situaţiei poporului român l‑au determinat
pe Traian Doda să declare că nu va merge în Dieta de la
Budapesta în calitate de reprezentant al vreunui partid
politic, ci în cea de reprezentant al poporului român.
Ca urmare, a fost pus sub supraveghere prin acuzaţia că
simpatizează cu popoarele din Balcani. Traian Doda a
demascat putreziciunea administraţiei regale din comitatul
său, Caraş‑Severin.
A devenit reprezentantul legitim al aspiraţiilor
foştilor grăniceri şi, ca urmare, a fost ales, în anul 1879,
preşedintele Comunităţii de Avere a fostului
regiment de graniţă româno‑bănăţean nr.
13. Traian Doda spunea: „Scopul meu
a fost să deştept pe români şi totodată ca
vaietele noastre să străbată până la locurile
cele mai înalte ca să audă şi Maiestatea Sa
că nemulţumirea noastră este mare şi dacă
eu, ca general, care am suferit pentru tron
şi patrie, sunt silit să fac acestea, atunci
trebuie să fie ceva putred în împărăţia
noastră şi trebuie luate măsuri pentru
asanarea răului”1.
Un episod interesant s‑a petrecut
în anul 1877, atunci când ambasadorul
României la Viena, Ion Bălăceanu, i‑a
propus să preia conducerea armatei
române, intrată în Războiul pentru
Independenţă. Convins fiind că împăratul
va refuza această propunere, Traian Doda a indicat armatei
române cele mai prielnice locuri de trecere a Dunării, fapt
realizat integral de armata noastră. Această recunoaştere a
meritelor sale militare a fost de bun augur pentru oştenii
români, care au câştigat prin lupte şi sânge independenţa
României.
Punctul principal al programului politic al lui Traian
Doda l‑a constituit problema naţionalităţilor din imperiu.
El a cerut ca în legile imperiului să se găsească acele
prevederi care să garanteze existenţa şi dezvoltarea fiecărei
naţiuni, ca fiecare naţionalitate să‑şi educe tineretul în
limba maternă. Traian Doda spunea că instrucţia nu trebuie
să se limiteze la şcolile populare şi civile, ci ea trebuie
să se întindă şi asupra instituţiilor mai înalte, inclusiv a
universităţilor.
Martor al nedreptăţilor la care erau supuşi românii,
Traian Doda refuză să mai participe la lucrările Dietei
1
Antoniu Marchescu, Grănicerii bănăţeni şi Comunitatea
de Avere, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2014, p. 371.

ungare, dar nu renunţă la mandatul de deputat. Izbucneşte
un imens scandal, urmat de o polemică şi de un proces
soldat cu condamnarea sa la doi ani de temniţă, 1000
de florini amendă şi plata cheltuielilor de judecată. Prin
această condamnare, autorităţile ungare sperau să stingă
nemulţumirile românilor, dar acestea creşteau cu fiecare zi.
Speriat ca nu cumva ele să izbucnească, împăratul Franz
Josef aprobă graţierea lui Traian Doda.
O altă dorinţă a generalului almăjan a fost
înfiinţarea, la Caransebeş, a unui liceu cu predare în limba
română pentru fiii foştilor grăniceri. Ştiind că autorităţile
ungare vor pune problema finanţării, Traian Doda a creat
un fond prin donaţiile băneşti ale foştilor grăniceri, fond la
care a adăugat suma de 17.524 de florini, pusă la dispoziţie
de Comunitatea de Avere din Caransebeş.
Încă din 1877 Traian Doda a militat activ pentru
înfiinţarea unui organ de presă al românilor. Ca urmare
a activităţii sale, în anul 1880 a apărut la Timişoara
„Luminătorul”, sub conducerea lui Pavel Rotariu, ca organ
al Partidului Naţional Român.
Traian Doda se stinge din viaţă
la Caransebeş, în 4/16 iulie 1895. Este
înmormântat în cimitirul de lângă Biserica
„Sfântul Ioan” şi i se ridică un monument
pe care scria: „Dreptatea ţi‑a fost deviza, /
Luptând pentru ea te‑ai stins.” Un omagiu
i l‑a adus sora sa Eliza, cea care a dăruit
Muzeului „Astra” din Sibiu sabia de oştean
a generalului.
Fiind un militar de carieră cu certe
calităţi organizatorice, recunoscute şi
lăudate, la vremea lor, de către autorităţile
vremii, am considerat să lăsăm pe seama
istoricilor să identifice specificul muncii
generalului Traian Doda pe domeniul
militar, iar în continuare ne vom orienta
mai mult asupra muncii desfăşurate de
general după ieşirea sa din rândurile
militare active.
Am amintit anterior că, după „lăsarea la vatră”,
activitatea lui Traian Doda s‑a caracterizat prin aceeaşi
rigoare desfăşurată pe domeniul politic, economic,
financiar, obştesc etc.
Astfel, în domeniul politic, generalul Traian Doda,
datorită realelor calităţi sufleteşti, cu o cultură superioară
multor politicieni ai vremii sale, cu o integritate civică şi
morală de invidiat, a abordat acest domeniu din postura
de ostaş integru, fără compromisuri, fără vorbe goale şi
fără acoperire, astfel încât apariţia în faţa alegătorilor
demonstrează gena lui de almăjan curat şi cu frică de
Dumnezeu.
În faţa alegătorilor pune întrebarea „dacă aceştia îi
oferă candidatura pe considerentul că este omul guvernului
austro‑ungar sau că această candidatură este oferită pentru
el din partea poporului”2. Ne putem întreba câţi dintre
candidaţii politici de azi procedează astfel?
2

Ibidem, p. 358.
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Programul său, care a fost expus în faţa alegătorilor,
viza, ca pentru orice om cu frică de Dumnezeu, obiective
reale, îndrăzneţe şi cu finalitate certă (credinţă Maiestăţii
Împăratului şi Regelui, integritatea patriei, susţinerea
necondiţionată a Guvernului care lucrează în interesul
poporului şi împotrivire făţişă acestuia dacă, prin măsurile
luate, nemulţumeşte poporul, respectarea fiecărei naţiuni
componente a imperiului).
Privitor la naţiuni, putem aminti faptul ca acestea să
aibă garanţia manifestării lor, să poată să‑şi instruiască şi
să‑şi dezvolte tineretul în limba sa maternă, ajungând până
la cele mai înalte forme organizatorice, până la universităţi,
să se bucure şi să beneficieze efectiv de alocaţii bugetare
din partea Guvernului, să poată utiliza limba naţională în
viaţa publică.
A fost trimis în Parlamentul austro‑ungar, din 1874
până în 1887, fără întrerupere. În domeniul economic
şi financiar, generalul Traian Doda militează pe linia
încurajării iniţiativei private, plecând de la preceptul
biblic ca „talantul” cu care a fost dăruit fiecare semen al
său să fie înmulţit şi nu îngropat; numai astfel procedând
fiecare naţiune componentă a statului austro‑ungar poate
să contribuie la bunăstarea propriilor cetăţeni. În ceea
ce priveşte subdomeniul financiar, generalul arată că
„enormele cheltuieli şi deficite”3 au determinat statul
austro‑ungar să recurgă la împrumuturi foarte mari (de
exemplu, 153 de milioane de florini în anul 1873). Acest
împrumut va trebui, în viitor, amortizat prin contribuţia
alegătorilor şi a familiilor lor în perioadele următoare.
Cheltuielile bugetare sunt mult mai mari decât veniturile,
dezechilibrul financiar se accentuează. Există prea mulţi
funcţionari, există foarte multe sinecuri bine plătite şi, din
acest motiv, trebuie neapărat efectuată o reorganizare a
întregii gospodării publice, respectiv, a întregului sistem
administrativ, căci sistemul de până acum ne duce la ruină4.
Impozitele directe pe avere, capital, muncă sunt destul de
apăsătoare în majoritatea lor şi asta nu mai poate fi făcut
fără să afecteze electoratul în existenţa sa.
Trebuie ca toţi oamenii să muncească cinstit, în toate
3
4

Ibidem, p. 360.
Ibidem, p. 361.
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ramurile vieţii publice să fie pe cât cu putinţă cruţători, în
administraţie să se facă mai puţină politică, iar politica
domină mai mult Guvernul, Dieta şi aparatul funcţionăresc
decât progresul material, spiritual şi moral al poporului5.
În domeniul obştesc, după retragerea în oraşul
Caransebeş şi, în special, după alegerea sa ca preşedinte
al Comunităţii de Avere (1879‑1891), a militat pentru
consolidarea acesteia, pentru câştigarea drepturilor
legitime ale membrilor ei în raporturile cu sistemul
organizatoric administrativ al statului, pentru ajutorarea
efectivă a conaţionalilor săi etc., dar, mai ales, a militat
pentru ridicarea culturală a regiunii grănicereşti. S‑a
remarcat în activitatea de luminare a satelor de graniţă prin
ridicarea unui liceu la Caransebeş şi a unei şcoli de meserii
la Bozovici. Dacă, în Caransebeş, liceul înfiinţat a fost un
liceu unguresc, deoarece stăpânirea nu voia să admită ca
în acest „centru al românismului să fiinţeze o pepinieră de
intelectuali care să dea mari şi puternice contingente de
naţionalişti”6, şcoala de meserii din Bozovici a funcţionat
ani îndelungaţi şi cu rezultate deosebite pentru copiii
almăjenilor.
Pentru faptul de a se lupta în toate zilele vieţii lui
cu autorităţile austro‑ungare, pentru înfiinţarea unui liceu
românesc la Caransebeş şi pentru numeroasele intervenţii
scrise, audienţe, „călăii unor vremi pe veci apuse” îl târâră
în faţa judecătorilor, îi sechestrară avutul şi‑i pregătiră
temniţa, dar „mucegaiul zidurilor nu avu parte de corpul
lui”7. „O veste străbătu ca fulgerul toate poziţiile locuite de
români. În ziua de 4/16 iulie 1895, bătrânul general a trecut
în lumea drepţilor”8.
„Fire cruţătoare, n’a admis risipa din avutul obştesc
care i‑a fost încredinţat. A slujit cu credinţă fără salar, fără
diurne, false cheltuieli de reprezentare. A înfăptuit, dar n’a
dărâmat. A adunat, dar n’a risipit”9.
Prof. univ. dr. ec. DUMITRU POPOVICI
Ibidem, p. 361.
Ibidem, p. 380.
7
Ibidem, p. 387.
8
Ibidem, p. 387.
9
Ibidem, p. 387.
5
6

530 DE ANI DE LA ATESTAREA DOCUMENTARĂ
A SATULUI RUDĂRIA
Rudăria, cu a ei lume plină de adrenalină, satul în
care mi‑au rămas investiţiile enorme de muncă, de răbdare
şi de ani, m‑a determinat să accept provocarea de a da o
nouă dimensiune poveştii lui, cu vârste în valoarea istoriei
pe care o are.
Respirând din miresmele florilor crescute pe
osemintele strămoşilor, am înţeles graţia unui sat care
trăieşte în ritmuri mioritice de vieţuire. Am înţeles
caracterul locuitorilor din vechea vatră a Gârliştei rudărene,

aşezată între Cheile Rudăriei şi Ogaşul Cotovăţ, cu izvorul
din umbra legendarei fântâni de la Rătchinecea.
Gârlişte, un toponim de origine slavă ce
desemnează „un crac de râu ce duce la moară”, o poveste
a secolului al XIII‑lea, îmi întăreşte convingerea că satul
rudărenilor, rânduit din mari prefaceri istorice, e locul unde
normalitatea este la ea acasă.
Cătunul Gârlişte, aşezat în vatra satului Rudăria
(astăzi – Eftimie Murgu), este cuibul familiei nobililor
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Gârlişteni, în cadrul căreia trebuie amintit primul nobil
almăjan, Iacob de Gârlişte, care, în timpul năvălirii tătarilor,
între anii 1241 şi 1243, l‑a ajutat pe regele maghiar Bella
al IV‑lea să lupte contra celor ce au primejduit puterea abia
închegată a ungurilor în Câmpia Panonică. Pentru ajutorul
acordat în lupta împotriva tătarilor, Iacob de Gârlişte este
ridicat la demnitatea de ban
de Iaiţa în Bosnia.
Primele raze ale unei
noi epoci de vieţuire pentru
almăjeni încep odată cu întâii
ani ai secolului al XIV‑lea,
când în Valea Almăjului, ca
district autonom în cadrul
regatului maghiar, „se consolidează o categorie socială
de oameni liberi, militari,
aflaţi în situaţia de mijloc,
între nobili şi ţărani. Dintre
ei, numeroşi sunt cei care se
ridică prin avere la rangul de
nobili, aşa cum s‑au ridicat
Gârliştenii încă din secolul al XIII‑lea”.
Valoarea nobililor Gârlişteni, pusă în evidenţă de
Ştefan de Gârlişte, fiul lui Sebastian, căruia Pippo Spano
di Ozora îi recunoaşte, în anul 1410, dreptul de proprietate
asupra satului Gârlişte, „pe care neamul său îl avea din
vremuri vechi”, îmi întăreşte convingerea că istoria, una
dintre frumoasele mele „nebunii”, răspunde nevoii de
echilibru, proporţie şi măsură între diferitele păreri de
dezvoltare socio‑spirituală a satului almăjan.
Astâmpărându‑mi setea cu apa rece din fântâna
de la Blagoe, prima poreclă întâlnită la intrarea în satul
rudărenilor, gândul îmi este captivat de sensul înscrisului:
„[…] cu tăria credinţei voastre să trimeteţi pe omul vostru
vrednic de crezare ca om de mărturie, fiind de faţă Lazăr
de Bozovici sau George de Tisoviţa, Ştefan şi Ion de
Moceriş sau Laszlo (Vasile) de Banya, acolo fiind de faţă
vecinii şi megieşii acestora să‑l pună
pe pomenitul Iacob de Gârlişte în
stăpânirea acestor domenii”.
Înscrisul, emis la cancelaria regelui maghiar Matei Corvin în anul
1484, reînnoieşte dreptul de proprietate al celui de‑al doilea Iacob de Gârlişte
asupra moşiilor Gârlişte, Rudăria,
Ruşnic, Iloca, Prilipeţ, Eşelniţa,
Hernyac şi Sălişte şi nu‑l înnobilează,
aşa cum greşit consideră unii istorici.
Înscrisul dovedeşte caracterul omogen
al nobilimii almăjene, între care
familia Gârliştenilor era considerată
ca „cea mai bogată şi puternică din
Banatul Severin”.
Rudăria istorică, cu vechea
vatră pe Ţărmur, avea proprietar, în
anul 1484, alături de Iacob şi Ştefan
de Gârlişte, şi pe fratele lor, Nicolae

Cureac, care, rămânând orotdox, nu a primit titlul de
nobleţe. Probabil din Kuriac („lup” în limba slavă) se
trage astăzi numele de familie al lui Ilie, Ion şi Dionisie
Cureanea.
Ţărmurul, leagănul de legendă al primilor oameni
cu numele de rudăreni, mângâiat de vânt şi de cântecul
cucului de la Pogară, este o
poveste de viaţă cu rădăcini
adânc înfipte în înălţimile
înconjurătoare,
unde
o
parte din mine încă aleargă
să descopere în amănunt
frământările
rudărenilor,
alături de care mi‑am
petrecut cei mai răzvrătiţi ani
ai tinereţii.
Cuprinzând cu privirea, de pe Piatra Şucii,
îmbinarea de pământuri a
satului lui Eftimie Murgu,
am remarcat, sub coveiul
lu’ Trăilă de pe înălţimea
Socoloţului, locul unde se presupune că a fost castelul
nobililor Gârlişteni, care „de mai bine de 200 de ani
stăpâneau toată lunca Nergăniului, dealurile Băniei şi
Prilipeţului, dealurile şi pădurile Rudăriei”. Despre castelul
aşezat în calmul negrăit al dealurilor rudărene, profesorul
Vasile Nemiş susţine că ar fi fost pe dealul Mărgianova,
unde negura timpului a scos la suprafaţă ghiulele de piatră
cu diametrul cuprins între 8 şi 17 cm.
Cu toate aceste păreri împărţite, castelul
Gârliştenilor, construit în locul unde natura îţi dezvăluie în
toate simţurile o poveste istorică, desprinsă din vremurile
eroice ale voievozilor, este dovada creşterii puterii
nobilimii almăjene.
Dragostea faţă de istoria satului de obârşie m‑a
ajutat să surprind, în faptele de arme ale lui Iacob de
Gârlişte, ban al Severinului între 1494 şi 1508, isprava
militară din anul 1501, când, trecând
Dunărea, „calcă districtele Cladovei,
Vidinului şi cel de la Nicopole, biruind
pretutindeni pe turci”.
Plămădiţi din respiraţia Munţilor Almăjului, nobilii Gârlişteni, bine
legaţi trupeşte, frământaţi de idealuri,
nelinişti şi căutări, au dat istoriei,
alături de cei doi Iacob de Gârlişte
(primul – ban de Iaiţa, al doilea –
ban de Severin), pe Nicolae – ban al
Severinului între 1520 şi 1521, pe
Emerik – comandant, în anul 1522,
al cetăţii Peci, aşezată în apropierea
Cazanelor Dunării, pe al treilea Iacob
de Gârlişte, fiul banului Iacob, căzut
în lupta de la Mohaci, din 1526, pe
Gavrilă – castelan de Caransebeş
între 1544‑1548 şi 1555, pe George
– castelan de Caransebeş în anii 1576
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şi 1586, pe Ioan – işpan de Caransebeş în anul 1599, pe
Ladislau – işpan de Caransebeş în 1608, 1615‑1616 şi 1632
şi pe al doilea Gavrilă de Gârlişte – viceşpan de Caransebeş
în 1635.
Urmărind ideea de a lămuri necunoscutele din
istoria nobililor Gârlişteni, am descoperit numele Elenei,
fiica Ursulei Gârlişteanu, căsătorită, în anul 1563, cu Petru
cel Tânăr, fiul doamnei Chiajna şi al voievodului Mircea
Ciobanul, dar şi al Elisabetei, fiica lui Gavrilă Gârlişteanu,
căsătorită cu Vaida Bona, comandantul trupelor bănăţene
adunate la Cornea, în 1632, pentru a‑l ajuta pe Matei
Basarab să ocupe tronul Ţării Româneşti.
Odată instalat pe tron, domnitorul Matei Basarab
i‑a aşezat pe rudăreni – ca, de altfel, pe toţi almăjenii –
în Oltenia, unde le‑a dat vatră de sat. Aşa se explică
denumirea de Rudari a unei localităţi din judeţul Mehedinţi
şi denumirea de Gârlişti de Jos şi Gârlişti de Sus a unor
mici sate din judeţul Dolj, proprietate a nobililor Gârlişteni.
După ocuparea Almăjului de către turci, în
anul 1658, documentele nu mai vorbesc despre nobilii
Gârlişteni, deoarece, aşa cum prevedea Coranul, „ţările
cucerite cu sabia devin proprietatea sultanului”.
Valea Almăjului, cheia care poate deschide
peste munţii înalţi ai Rudăriei drumul către Dunăre, îl
determină pe generalul austriac Veterani să ocupe, în
1688, depresiunea, pentru a putea aproviziona armata cu
alimente. Almăjenii primesc cu duşmănie noua stăpânire,
întrucât era mai abuzivă decât a turcilor.
Bătând cu pasul drumul dintre sat şi Pregheda,
călcând peste amintirile unor veacuri de mult apuse, am

31

identificat sărăcia în sordida ei expresie, dar şi dorinţa
rudărenilor de a‑şi păstra fiinţa în istorie – fapt care i‑a
determinat să accepte, în anul 1775, provocarea de a
deveni grăniceri sub conducerea baronului Paul Diminic
Papilla. Rudăria este repartizată – alături de Putna, Pătaş
şi Borloveni – companiei din Prigor, care, împreună cu
„Batalionul de o mie de capete de la Bozovici, în munte
la Pregheda au ieşit pentru a‑i opri pe turci în anul 1788”.
Prof. DĂNILĂ SITARIU
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RUDĂRENII DIN ADA‑KALEH
Rudăria e satul unde m‑am născut, satul copilăriei
mele, arealul unde am avut bucurii, dar şi necazuri şi locul
unde mă întorc întotdeauna cu drag şi bucurie.
Cu toate că am umblat prin multe locuri din ţară
şi chiar din Europa, nicăieri nu mi s‑a părut mai frumos
ca aici, nicăieri oamenii nu sunt mai frumoşi ca pe aceste
meleaguri, pe care, pe drept cuvânt, un condeier ţăran i‑a
numit „oameni dintre apele doinelor”.
Despre satul nostru, al rudărenilor (azi, Eftimie
Murgu, în amintirea marelui revoluţionar de la 1848, născut
aici), distinsul meu profesor de la Şcoala din Rudăria,

Dănilă Sitariu, într‑una dintre frumoasele sale lucrări,
intitulată Acasă la rudăreni, începe aşa: „Satul rudărenilor,
ancorat sub cupola legendelor şi a Munţilor Almăjului
desenaţi pe cer în nopţile cu lună plină, cu evoluţie istorică
pârguită în ceasurile de veghe ale secolelor…”.
Ca fiu al acestui „sat mirific”, de‑a lungul vieţii
mele am fost fascinat de oamenii deosebiţi ce s‑au născut şi
au trăit pe aceste meleaguri. Astfel, se disting personalităţi
ca familia Gârliştenilor, ce a fost prima familie nobiliară
din Almăj şi s‑a remarcat în istoria Banatului de Severin
câteva secole, unii dintre ei fiind bani ai Severinului şi
castelani de Caransebeş. Totodată, această familie a deţinut
mai multe sate, precum şi Cetatea Almăjului, după cum
remarca, într‑o lucrare intitulată Monumente medievale din
Banat, Înalt Preasfinţia Sa Nicolae Corneanu, Mitropolitul
Banatului.
După înfrângerea Ungariei cu Suleiman Magnificul
la Mohaci, în 1526, Banatul, în mare parte, intră în stăpânirea turcilor timp de aproape două secole (1526‑1718),
iar familia Gârliştenilor se retrage la Caransebeş, care a
rămas alipit Principatului Transilvaniei. După ocuparea
permanentă a Almăjului de către turci, în anul 1658, nu se
mai cunoaşte nimic despre această familie nobiliară.
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În a doua jumătate a secolului al XVIII‑lea se
găsesc informaţii despre aşa‑zişii rudăreni din Ada‑Kaleh:
Ciosa‑Aga (Mustafa), Ibrahim (Avram) – aceştia doi sunt
fraţi –, nepoţii lor: Regep‑Aga, Adem, Salih, Bedir şi vărul
lor, Osman.
În Cronica Banatului, Nicolae Stoica de Haţeg, contemporan cu evenimentele istorice dintre turci şi austrieci
de la sfârşitul secolului al XVIII‑lea şi începutul celui de‑al
XIX‑lea, i‑a cunoscut personal pe Ciosa (Chiosa), Ibrahim
şi pe Regep‑Aga, comandantul cetăţii Orşova Nouă, pe care
turcii o numeau Ada‑Kaleh. Astfel, cronicarul relatează că
Ciosa‑Aga avea casă în oraşul Orşova, însuşi cronicarul
locuind temporar în casa acestuia. Vreau să amintesc
că numele Ciosa a rămas ca poreclă în Rudăria până în
zilele noastre. Prin anii ’60 ai secolului trecut, unul dintre
„crâsnicii” bisericii (ţârcovnicii) era o persoană căreia i se
spunea Ion Ciosa, acesta fiind şi clopotarul bisericii.
Ciosa‑Aga (aga însemnând, în limba turcă,
„comandant, şef”) probabil că a plecat din Rudăria ca
mercenar la turci, în 1768, când s‑a înfiinţat Regimentul
Grăniceresc în Banat, sau în anul 1784, când împăratul Iosif
al II‑lea a ordonat, la 31 ianuarie 1784, recrutare forţată
pentru regimentele de grăniceri (T. Nicoară, Transilvania la
începutul timpurilor moderne, 1680‑1800, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 2001), fiindcă, în anul 1788, Ciosa‑Aga şi
fratele său, Ibrahim, erau comandanţii oraşului Orşova,
care, în anul 1738, a fost cedat turcilor printr‑un tratat de
pace. În 1788, habsburgii se aliază cu ruşii şi încetează
pacea cu turcii. Astfel, în data de 8/19 februarie 1788,
austriecii, în frunte cu generalul Papilla, intră în Orşova.
Iată ce scrie cronicarul despre acest episod: „artileria porni,
ei intră husari, ajungând la Râşava. Companiile tot încet, pre
toate uliţele; către cafeneale sosind, generalii descălecară
între doă cafeneale, în care turcii după obiceiu său, armaţi
de noapte erau adunaţi, bând cafea, una alta vorbeau şi, la
comanda «ruf», tamburii începură, turcii cafeaua lepădară,
eşiră afară, însă şarşiţii îi opriră a sta şi crigs‑patenta oştirii
asculta. Papilla zisă manifestul către mahomedani a‑l ceti
şi ei mai bine… îl înţeleseseră, ce‑i pricina răzmiriţii.”
(Cronica Banatului, p. 232). Vedem din acest text că aceşti
aşa‑zişi „turci” nu cunoşteau limba turcă sau germana în
care se traducea de către Antonie Goigovici.
Cronicarul continuă acest episod cu următoarele
cuvinte: „cu aceasta vi se înştiinţează: rumânii, sârbii, turcii
care voiţi pace a avea, să vă predaţi şi acasă să staţi. Iară
de nu, îndată toate armele jos lăsaţi şi luaţi‑vă familiile,
averile, afară vă duceţi”.
În acest moment intră în scenă Ciosa‑Aga şi fratele
său, Ibrahim, care până atunci au avut bună înţelegere şi
prietenie cu autorităţile austriece ce deţineau satul Jupalnic
din apropierea Orşovei (Râşavei). Austriecii îi spionau
printr‑un locotenent din Jupalnic, pe nume Balog, acesta
legând multe „prietenii” cu supuşi turci din Orşova, de la
care afla ce se întâmplă aici, dar mai ales despre armele şi
numărul militarilor din insula Ada‑Kaleh.
Iată ce scrie cronicarul despre predarea
comandantului Ciosa‑Aga, rudăreanul, în faţa generalului
Papilla: „Ciosa Mustafa‑Aga zice că nu îi frumos, ca

curvele, făr’ de veaste a‑i lovi, iar frate‑su Ibrahim, rău,
nu da armele, adecă piştoalele şi iataganul că‑s a lui. Iar
bariactaru (stegariu) zisă că el prietinului său Balog le‑ar
da” (Cronica Banatului, p. 232).
Cei doi rudăreni, Ciosa şi Ibrahim, au considerat
dezonorantă purtarea austriecilor la dezarmarea lor, dar nu
peste mult timp roata se învârteşte şi austriecii cad în mâna
lor, iar aceştia procedează cu multă eleganţă cu ei. Totuşi,
austriecii le‑au dat voie să îşi ia familiile şi avutul pe care
l‑au urcat în bărci pescăreşti şi chiar într‑o corabie şi s‑au
mutat în Ada‑Kaleh. De la această dată şi până în 1816,
insula Ada‑Kaleh a fost condusă de Ciosa‑Aga şi apoi de
nepotul său, Regep‑Aga, iar după moartea acestuia – de
către fraţii săi.
După acest episod urmează lupte între turci şi
austrieci; luptele se duc pe Dunăre, în Munţii Almăjului,
pe culoarul Timiş‑Cerna, în Câmpia Voivodinei. Poarta
Otomană numeşte la comanda trupelor sale de pe Dunăre
şi din Munţii Almăjului pe paşa Laz‑Memiş. Acesta îl avea
drept aghiotant pe Ciosa‑Aga, care cunoştea bine câmpul
de luptă din această parte de lume. Iată cum relatează
cronicarul N. Stoica de Haţeg: „paşa Laz‑Memiş avea la
sine pe Ciosa Mustafa‑Aga, povăţuitoriu, fiind din Orşova,
de aici ştiut rumâneşte, bulgăreşte, arnăuta (albaneza) şi
cunoscut. Acesta însuşi de multe ori au strigat sârbeşte,
rumâneşte «capitane Moavaţ predaise că paşa Laz‑Memiş
vă sloboade»”. În lupta de pe coastele Dunării, austriecii
sunt înfrânţi şi siliţi să se predea. Acum – descrierea
purtării de adevărat ostaş şi cavaler a lui Ciosa‑Aga. Iată
ce spune cronica: „Moavaţ trimise pre oberlaintrantul
(locotent‑major) sau Stoica Stoianovici cu opt şarşiţi
(puşcaşi tiraliori) în var la bloc‑hauzu (cazemata) lui Stain,
la Laz‑Memiş paşa şi Ciosa Mustafa‑Aga, tălmaciu, pre
care turcii în bloc‑hauz i‑au dus” (Cronica Banatului,
p. 247).
Paşa şi Ciosa‑Aga îi primesc foarte bine şi acceptă
predarea trupelor lor. Ciosa‑Aga ia în primire piesele de
artilerie şi armamentul uşor, iar când trupa iese dintr‑o
peşteră să se predea, soldaţii lui Ciosa‑Aga, înşiraţi ca la
prezentarea onorului, îi lasă să treacă printre rândurile lor.
Iată ce zice cronicarul: „Artileria, armele soldaţilor
împărăteşti le‑au lăsat şi capitulaţia, viind paşa jos, înaintea
uşii au iscălit. Şi ridicându‑să turcii, şpalir lung, cu săbiile
în mâini lucite, pre rând ca mustrung din gaură afară. Şi
maiorul cu nemţii, închinându‑se paşei pe sub săbii, prin
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aşa şpalir frumos, ei imoşi, urâţi, afumaţi, nepeptănaţi,
făr’ de harbuter (pudră pentru păr) eşiră… cu mare
închinăciune şi mulţumită pentru că ofiţerilor nu numai
săbiile, ci şi puştile, pistoalele lor le‑au dat să şi le ia…”
(Cronica Banatului, p. 247).
Multe sunt relatările despre Ciosa‑Aga. Astfel, el
intră în conflict cu paşa de la Belgrad, cu care duce un
adevărat război pentru dominaţia insulei Cetate Porocea, de
pe teritoriul Serbiei de astăzi. În acest război, Ciosa intră în
conflict şi cu Înalta Poartă, deoarece se aliază cu paşa rebel
Pazvantoglu din Vidin. Cronicarul relatează următoarele:
„Ciosa‑Aga primind cetatea Ostrovu… el comandant în
ea; şi îndată spusă lui Moavaţ (colonel austriac) că el în
anul 1788, după ce au luat Veteronişe‑Hele, vrând Memiş
paşa toate satele Clisurii a le arde, Ciosa n‑a lăsat, ci plata
arzării pentru sate, lui cu 7000 florinţi le‑au plătit, care bani
de multe ori de la Moavaţ îi ceru pân’ la moarte.” (Cronica
Banatului, p. 294).
Este greu de înţeles relaţia dintre ofiţerul austriac
Adam Moavaţ şi Ciosa‑Aga; de ce voiau Ciosa şi Moavaţ
să salveze satele de români de pe Clisura Dunării?
Răspunsul nu poate fi decât unul: amândoi erau, de origine,
români care luptau pe părţi diferite ale baricadei într‑un
război ce nu era al lor. Oare Ciosa‑Aga să fi acceptat religia
lui Mahomed doar de formă, el fiind în inima lui creştin şi
român? Este foarte posibil, şi aceasta se vede şi la urmaşul
său, nepotul Regep‑Aga, ultimul mare paşă al cetăţii
Ostrov Ada‑Kaleh.
Nu se cunoaşte precis când şi cum au ajuns pe
insula Ada‑Kaleh Regep‑Aga şi fraţii săi. Însă o altă sursă
relatează că Regep‑Aga a fost adus acolo de către unchii
săi, Ciosa‑Aga şi Ibrahim‑Aga.
Prin disciplină şi vitejie, Regep urcă foarte repede
scara ierarhiei militare şi ajunge un general vestit şi
comandant al cetăţii Ada‑Kaleh. Documentele vremii
consemnează legăturile lui Regep‑Aga cu persoane
importante din acea vreme, cum ar fi Tudor Vladimirescu
sau Karaghiorghevici, fost haiduc şi conducător al
Răscoalei antiotomane a sârbilor dintre anii 1804 şi 1813.
În timpul războiului dus de sârbi şi români din
Valea Timocului şi din alte părţi ale Serbiei împotriva
turcilor, Regep‑Aga participă la luptele pentru cucerirea
cetăţii Negotin, în calitate de adjunct al marelui vizir.
Lupte crâncene s‑au dat la Negotin. Comandantul cetăţii
era vestitul haiduc Velcu şi care îl avea ca aghiotant pe un
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alt haiduc de origine vlahă din Valea Timocului, Nicolae
Abraş, care peste câţiva ani va fi cel mai bun prieten şi
tovarăş de haiducie al lui Iancu Jianu. După înfrângerea
răscoalei, conducătorul ei, cu ajutorul lui Regep‑Aga,
care îl face scăpat, fuge în Rusia. Aş vrea să fac aici
o remarcă: dacă aşa‑zisul „musulman” Regep‑Aga îl
salvează pe Karaghiorghevici de la o moarte sigură, nu
aşa se va întâmpla atunci când, după 5 ani, se întoarce
în Serbia. Domnitorul instalat după răscoală, creştinul
Miloş Obrenovici, îl omoară, considerându‑l prea popular
şi posibil pretendent la tronul Serbiei. Tot astfel, după
căderea cetăţii Negotin, haiducul de origine română,
Nicolae Abraş, fuge peste Dunăre, în Munţii Almăjului,
să se ascundă, probabil pe teritoriul localităţilor Rudăria şi
Bănia, unde, la acea vreme, erau cete de haiduci, după cum
relatează cronicarul N. Stoica de Haţeg.
Aici, el este prins de autorităţile austriece şi predat
turcilor, după cum relatează S. I. Gârleanu în cartea sa
Haiducie şi haiduci, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1969, p. 86: „Haiduc Velcu piere retezat de ghiuleaua
turcească în ziua de 20 iulie 1813. Evacuarea care a urmat
din pricina atacurilor înverşunate ale forţelor turceşti
copleşitoare a fost organizată cu succes de Nicolae Abraş,
el fiind ultimul care părăseşte oraşul… Este nevoit să
scape în Banat. Nu după mult timp, autorităţile austriece
îl extrădează turcilor şi el se vede în mâinile vechilor săi
duşmani de la Ada‑Kaleh.
Regep‑Aga îl condamnă la moarte prin spânzurătoare, dar, cu ajutorul unor oameni devotaţi lui Abraş,
reuşeşte să scape din această primejdie, trece în Ţara
Românească.”.
Din faptele petrecute şi de această dată, vedem că
Regep‑Aga îl face scăpat şi pe acest al doilea comandant
al răsculaţilor. Ca o paranteză, ţin să remarc că a ajuns
în Ţara Românească după ce haiduceşte cu Iancu Jianu.
La făgăduinţa autorităţilor că va fi iertat, „Abraş decide
să abandoneze haiducia şi se predă creştinului Iamandi
Giuvara şi, împreună cu alţi 12 ortaci, este asasinat”.
Ca un creştin practicant ce sunt, îmi pun întrebarea:
cine era creştin şi cine era musulman dintre Regep‑Aga şi
Iamandi Giuvara? Care a dat dovadă de dragoste creştină?
Oare familia de rudăreni ajunsă în slujba sultanilor era
mai păcătoasă decât cei ce erau în slujba împăratului de
la Viena? Oare împăratul de la Viena era mai drept decât
sultanul, atunci când pe românii din Transilvania i‑a
trecut cu forţa la catolicism şi unii dintre preoţii ortodocşi
au plătit cu viaţa? Ca să nu mai vorbesc de alte „fapte”
săvârşite de Casa de Habsburg în Imperiul condus de ei
în centrul Europei, cât şi în Spania: Inchiziţie, arderea pe
rug a oamenilor de ştiinţă sau a celor cu altă concepţie
religioasă decât cea catolică.
Regep‑Aga a plătit cu viaţa pentru faptele bune
făcute faţă de creştinii pe care îi considera de un neam şi de
o credinţă cu el. El este ca aceia din Sfânta Scriptură despre
care apostolul Pavel, în Epistola sa către Filipeni, capitolul
4, versetul 22, spune: „Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai
ales cei din casa Cezarului”, apostolul Pavel scriind aceste
vorbe din închisoarea de la Roma, când împărat era Nero,
cel mai crud prigonitor al creştinilor.
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În casa Cezarului păgân, erau creştini sfinţi de care
el nu ştia. Oare în casa şi în slujba sultanului nu puteau fi
creştini de care el să nu ştie? Regep‑Aga era unul dintre ei.
Dovadă este faptul că donează bani pentru construirea unei
biserici ortodoxe în satul Tufări de lângă Orşova. Iată ce
scrie N. Stoica de Haţeg în 1801, cu ocazia vizitării Băilor
Herculane şi despre întâlnirea acestuia cu feldmareşalul
Petru Duca, de origine aromână: „Prinţul Regep‑Aga, un
cal, hat frumos cinsti. Prinţul toate băile văzu. La mine la
besearică mă întrebă: cine au făcut‑o? Duca zisă că eu. Însă
spusăi că din milostenii date.”.
„Duca de la Timişoara iar la Băi veni şi Regep
imbrohorul (trimis, comis al sultanului) la el veni, doă zile
amândoi să preumblară, să vorbiră.” (Cronica Banatului,
p. 305). Oare ce au putut să vorbească un paşă şi un general
feldmareşal al Curţii de la Viena? Posibil să fi vorbit despre
originea lor aromână, despre politică, strategii militare sau
despre o credinţă creştină comună a strămoşilor lor veniţi
din Macedonia pe plaiurile Banatului? Este posibil să fi
vorbit despre toate acestea sau despre afacerile comerciale
pe care Regep‑Aga le efectua între Ţara Românească şi
Imperiul Austriac? Greu de spus.
Vreau să aduc în faţa dumneavoastră o ultimă
dovadă că Regep‑Aga era creştin şi că, atunci când a
mers pe câmpul de luptă, avea în suita sa şi un călugăr
duhovnic ce era prezentat drept armurierul său. „Regep
îndată cu Deli Papaz, Chir Dimitrie, armaşul său călugăr
monah, să dusă”. Mulţi duşmani şi‑a făcut din rândul altor
generali turci, care tânjeau să îi ia locul la conducerea
Cetăţii Ada‑Kaleh. Astfel, prin uneltirea paşei din Belgrad
şi a paşei din Rusciuc, Regep‑Aga este asasinat mişeleşte,
imputându‑i‑se de către paşa din Rusciuc că este creştin
şi trădător. Iată, la 100 de ani de la martiriul domnitorului

Constantin Brâncoveanu, încă un român martirizat pentru
aceeaşi vină…
Închei aceste rânduri cu un gol în inimă. Oare peste
100 de ani va mai fi cineva în Rudăria să‑i comemoreze
pe cei ce au trăit pe aceste meleaguri? S‑ar putea să nu!
Situaţia demografică actuală arată că satul românesc merge
spre o degringoladă totală. Aş trage un semnal de alarmă
pentru cei ce conduc destinul acestei ţări, să facă mai multe
şi să se laude cu mai puţine. Şi închei cu o rugăciune:
„Doamne, ocroteşte‑i pe români!”.
GRIGORIE DANIEL ŞUTA
Eftimie Murgu, septembrie 2014
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ILIE ARTINESCU –
UN ARTIST POPULAR PE NEDREPT UITAT
Retrăind, din amintiri, primii ani de viaţă, îmi vine
în minte, cu insistenţă, casa părintească şi tot ce ţinea de ea.
De atunci multe s‑au schimbat. „Soba” mare de la drum nu
mai are mobila din lemn de nuc primită de mama ca zestre,
făcută de cel mai bun tâmplar din Dalboşeţ. „Cuina”, care
era sufletul casei şi a devenit bibliotecă, avea pe peretele
din stânga o cutie din lemn negru care vorbea de la şase
dimineaţa până la miezul nopţii. Era difuzorul ce aducea
ultimele veşti din lume, dar şi poveşti pentru copii ori
muzică de toate felurile.
Aici i‑am auzit, pentru prima dată, pe Achim Nica,
Ana Pacatiuş, Valeria Colojoară, Ion Cristoreanu, Florentin
Iosif şi mulţi alţii. Am îndrăgit tare mult o melodie ce cânta
Almăjul, dar nu am reţinut numele interpretului. Citez din
memorie câteva versuri:
„Frunză verde buruiană,
Am o mândră almăjană,
Are poale cu arnici,
Încălţată‑i în opinci…”.

Din această strofă, mai ales cuvântul arnici mă
intriga, fiindcă nu era folosit în zona noastră. Atunci am
aflat că, de fapt, înseamnă „cipcă” sau, literar, „dantelă”.
În toamna anului 1972 am ajuns student la
Facultatea de Medicină din Timişoara. La un moment dat,
am văzut un afiş prin care se căutau dansatori şi solişti de
muzică populară pentru a se închega o formaţie artistică.
Printre cei veniţi era şi un tip mai negricios de statură
mijlocie care, uneori, îşi îndoia buza de jos mai mult decât
trebuia. Timpul a trecut, am reuşit să dăm un spectacol, iar
tipul negricios (dansator şi solist) mi‑a devenit cel mai bun
prieten din facultate. Se numea Petru Artinescu şi era din
Iablaniţa.
Inevitabil, relaţia noastră de prietenie a făcut să
vizitez foarte des satul său natal. Când am mers prima dată
acolo, i‑am cunoscut toată familia. Din vorbă în vorbă,
după ce ne‑am euforizat puţin cu răchie bălaie din prune de
vară, am ajuns şi la un moment folcloric. Văzându‑ne cam
slabi la acest capitol, tatăl său a început să cânte o melodie
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prin care m‑a lăsat, pentru moment, fără cuvinte: era acea
melodie cu arnici, care‑mi plăcea în copilărie, iar cel din
faţa mea era interpretul original!
Ilie Artinescu, căci despre el este vorba, s‑a născut
la Iablaniţa, în 27 septembrie 1930, fiind cel mai mare fiu
al lui Petru Terziu, din acelaşi sat, şi al Mariei Ghimboaşă
(numită Artinescu din prima căsătorie),
originară din Globu‑Craiovei. Când a
împlinit 20 de ani, s‑a căsătorit cu o
consăteană, Erina Balaci, cu care a avut
doi copii: Petru, născut în 1951, şi Ioan,
adus pe lume în 1953.
Din 1956 începe să fie remarcat
în diversele concursuri de folclor la
care participă. Pentru a ne da seama de
valoarea lui, voi enumera câteva premii
obţinute:
● 1956 – Premiul al II‑lea, etapa
finală a celui de‑al patrulea Concurs al
Caselor Raionale de Cultură;
● 1957 – Premiul I pe Regiunea
Banat, la Timişoara;
● 1960 – Premiul al III‑lea,
Concurs regional, faza a treia;
● 1961 – Locul al II‑lea, faza pe ţară a celui de‑al
şaselea Concurs interregional;
● 1963 – Premiul I, Concursul pe ţară al Caselor de
Cultură Regionale;
● 1964 – Locul al II‑lea, faza interregională, la al
şaptelea Concurs organizat în cinstea
celei de‑a XX‑a aniversări a eliberării
patriei.
Din 1957 până în 1974 este solist
la Ansamblul „Doina Banatului” din
Caransebeş. O întâmplare nefericită,
decesul tatălui său, îl face să renunţe
la cariera artistică şi să preia „frâiele”
familiei. Chiar în acel an, 1964, trebuia
să meargă la Bucureşti pentru înregistrări
radio.
În fonoteca de aur are patru
cântece, şi anume:
1. Mândra mea e almăjană (cea cu
arnicii!);
2. Cântă cucul la izvor (doină);
3. De‑ar fi mândra‑n sat cu mine
(doină);
4. Balada oilor (fluierat artistic – doină; o găsim şi
pe internet).
La ansamblul din Caransebeş a fost coleg cu mulţi
solişti şi instrumentişti valoroşi: Achim Nica, Dumitru
Chepeţean, Ana Pacatiuş, Felician Fărcaşu, Lucreţia
Ciobanu, Petrică Vasile, Luca Novac, Sandu Florea,
Marcel Todor etc. Aici fac o paranteză. Ioan Artinescu, fiul
cel mic al lui Ilie, îşi aminteşte că, pe când avea vreo 7‑8
ani, a avut loc un spectacol al ansamblului sus‑amintit în
Iablaniţa. Cum era şi firesc, Ilie Artinescu i‑a invitat la el
acasă să servească şi „coleşă” cu brânză. La un moment dat
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s‑a stins lumina electrică. Imediat a fost adusă o lampă cu
petrol, aprinsă şi pusă pe masă. În acel moment, Felician
Fărcaşu, care era la un metru de lampă, a strănutat şi flacăra
s‑a stins. După ţipetele de rigoare s‑a trecut la comentarii
exclamative faţă de forţa… pulmonară a fostului preot.
Nicolae Danciu Petniceanu, în excelenta carte
Lacrimă de taragot, îl aminteşte în câteva
rânduri şi pe Ilie Artinescu. Marele
taragotist Petrică Vasile Capdecal spunea,
într‑un interviu, că „Ilie Artinescu din
Iablaniţa e mai ceva decât Achim Nica,
întrecându‑l în glas doar Iosif Puşchiţă
din Petnic”.
Un al doilea moment este acela în
care Luca Novac răspunde la următoarea
întrebare a lui Petniceanu: „Unde şi când
Luca Novac s‑a simţit, ca taragotist, în
apele lui, cum nu s‑a simţit în altă parte?”.
„M‑am simţit la Iablaniţa, la o nuntă…
Fusese o nuntă ca‑n poveşti!… Toată
lumea cânta şi dansa ca într‑o operetă.
Parcă eram în Liliacul, de Strauss. Aşa
ceva nu mi se mai întâmplase şi am
cântat sute de nunţi în Banat… Cântam
ca fermecaţi… Orchestra cânta cot la cot cu socrul mare!
Socrul mare nu fusese altul decât cunoscutul şi îndrăgitul
cântăreţ Ilie Artinescu… glas de aur şi om de la rădăcina
stejarului! Mirele era doctor, iar mireasa – fată înşcolată
din Almăj, frumoasă ca o icoană de prins în perete! La
nunta asta am fost omeniţi cum nu am
fost omeniţi în altă parte şi am cântat doar
de plăcere… La sfârşit, că nimic nu ţine
până‑i lumea, Ilie Artinescu a ţinut morţiş
să ne ducă până la staţie cu trăsura cu caii
înzorzonaţi ca la paradă şi cu clopotele la
gât, chit că gara era pe aproape… Unul era
Ilie Artinescu în Iablaniţa unor vremuri
intrate în istorie…”.
Prin cele spuse, ne dăm seama că
a fost un om deosebit. Casa îi era mereu
deschisă, pivniţa deţinea cea mai bună
răchie din zonă şi oricând puteai participa
la o şeptică sau la un rummy. Aici parcă
aveam a doua familie. Nu erau nedeie, bal
sau evenimente deosebite ale familiei ca
eu să nu fiu prezent. Am dansat desculţ pe
asfalt, am băut ţuică din damigeana ce sta
în brentă.
Ultima întâlnire cu el a fost la reanimarea Spitalului
Judeţean din Reşita, când o boală nemiloasă l‑a luat în
lumea fără doine şi ardelene, fără taragot şi baluri ale
izmenelor. Îi voi păstra o amintire veşnică lui şi fiului său
Petru, care l‑a urmat stupid în marea lui trecere, dar care
lasă totuşi urmaşi de seamă, unul chiar chirurg în spitalul
sus‑menţionat.
Dr. IOSIF BADESCU
Reşiţa, 20.03.2014
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„ASTRA” LA BĂILE HERCULANE – 9‑10 SEPTEMBRIE 1900

Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română
şi Cultura Poporului Român (ASTRA), înfiinţată, în anul
1861, la Sibiu, a avut un rol esenţial în promovarea culturii
române din Transilvania şi Banat şi, în cele din urmă, în
realizarea unităţii naţionale la 1918. Adunările generale
erau organizate în oraşe sau în localităţi mai importante din
Transilvania, apoi şi în Banat.
Prima adunare generală organizată în Banat a
avut loc la Lugoj, în 1896. Activitatea Astrei se baza pe
despărţăminte, în comitatul (judeţul) Caraş‑Severin fiind
organizate despărţăminte la Lugoj (35 de membri), Bocşa
(61 de membri), Caransebeş (65 de membri), Oraviţa
(60 de membri) şi Băile Herculane – Orşova (în curs de
organizare la acea dată).
A doua adunare generală a Astrei organizată în Banat
a avut loc la Băile Herculane, în zilele de 9‑10 septembrie
1900. În alegerea cunoscutei staţiuni, organizatorii au avut
în vedere ospitalitatea bănăţenilor, manifestată pregnant şi
cu patru ani în urmă, la Lugoj, dar şi „bucuria de a vedea
din nou desfăşurat stindardul culturei române pe locurile
clasice din valea Cernei unde
românismul de aproape doue mii de
ani n‑a mai avut o sărbătoare atât de
înălţătoare”1.
Adunarea generală de la
Băile Herculane a rămas în istoria
Astrei ca momentul înfiinţării
departamentului ştiinţific. Onoarea
de a fi organizată o şedinţă atât de
importantă în Banat se datora şi
activităţii intense a despărţămintelor
bănăţene care „emulează în nobila
lor activitate şi în timp de 2‑3 ani ni‑au oferit tabloul unei
vieţi naţional‑culturale, cum nu s‑a putut desvolta în alte
locuri nici în decursul mai multor decenii”2.
Cadrul natural‑ambiental şi poziţionarea geografică
au contribuit din plin la reuşita manifestărilor de la Băile
Herculane. „Nu avem altă localitate pe întreg teritoriul
locuit de Români […] care să ofere unei sărbători
românesci un cadru mai splendid de cum ni‑l dă romantica
vale a Cernei. Totul ce natura are mai frumos şi mai
admirabil, şi totul ce technica modernă poate da mai plăcut
şi mai agreabil, a stat la dispoziţiunea publicului adunat.
O regiune incomparabilă, parcuri, grădini şi promenădi
admirabile, saloane splendide şi locuinţe plăcute de o parte,
iar de alta reminiscenţele istorice atât de scumpe pentru noi,
ce se leagă de acel vechiu stabiliment balnear, – toate au
contribuit la susţinerea neconturbată a bunei disposiţiuni şi
a însufleţirii oaspeţilor. Şi în acest atrăgător cadru s‑a vedut
(văzut – n.n.) desfăşurându‑se o viaţă curat românească,
„Transilvania” (organul oficial al Astrei), Sibiu, anul
XXXI, nr. 9 / septembrie‑octombrie, 1900, p. 209.
2
Ibidem, p. 210.
1

cu o pulsaţiune însufleţită de acelaşi ideal, o circulaţiune
intimă şi armonioasă între fraţi din patru unghiuri. Pentru
că poate la nici o altă ocasiune de păn‑acum, românismul
dela Tisa păn’ la Marea Neagră nu a stat în contact mai
intim şi unitatea culturală a tuturor românilor nu a fost
mai pronunţat representată decât la adunarea generală de
la Băile Herculane unde Bănăţeni, Ungureni, Ardeleni,
Munteni şi Moldoveni, în frăţească dragoste au dat mână
cu mână”3.
Pentru modul de organizare, comitetul central
al Astrei s‑a văzut nevoit, în premieră, a da expresie
sentimentelor de mulţumire autorităţilor locale şi judeţene.
După şedinţă a avut loc balul organizat în „Salonul de cură”4,
unde Reuniunea de cântări din Lugoj a susţinut mai multe
piese româneşti care au însufleţit şi au entuziasmat poporul.
Peste 2000 de participanţi au fost prezenţi la serbările
ce au avut loc în aer liber. La această petrecere reuşită a
contribuit şi timpul favorabil din acele zile de început de
toamnă. Au participat ţărani din comitatul Caraş‑Severin.
Grădina cu plante frumoase şi bine îngrijite a fost admirată
de membrii asociaţiei după prima
şedinţă. Sute de ţărani din zona
Severinului prezentau dansurile
populare, în costumele naţionale.
Juriul a avut mult de deliberat până
să acorde premiul I. În cele din
urmă, acesta a fost acordat unei
ţărănci din Mâtnic.
Adunarea de la Băile
Herculane s‑a încheiat cu o excursie
pe Dunăre. Pe vapor s‑au îmbarcat
300 de persoane, care au vizitat
Cazanele, insula Ada‑Kale şi Turnu‑Severin „pe pământul
regatului român, unde membrii Asociaţiunii noastre
au aflat cea mai călduroasă primire din partea fraţilor
noştri de dincolo de Carpaţi”5. După vizitarea oraşului
Turnu‑Severin, participanţii au plecat spre casele lor.
În timpul şedinţelor Astrei de la Băile Herculane,
atmosfera a fost înălţătoare şi trăirile – profunde. Pentru
spiritul care a dominat această atmosferă, relevante sunt
două discursuri. De aceea, redăm fragmente din discursurile
susţinute, la Băile Herculane, de preşedintele Astrei, Sextil
Puşcariu, şi de bănăţeanul George Vuia.
Preşedintele Astrei a spus:
„Onorată adunare generală!
Înainte de toate mă simt datoriu a împărtăşi salutare
frăţească românilor dintru acest ţinut şi a le mulţămi:
Ibidem.
Dincolo de efectele terapeutice, salonul a reprezentat,
de la momentul construcţiei, un simbol al multiculturalităţii
bănăţene, deoarece pe partea sa superioară sunt reprezentaţi un
român, un maghiar, un german şi un sârb, arhitectul sugerând
destinul comun al celor patru popoare în acest colţ de ţară.
5
„Transilvania”, p. 214.
3
4
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pentru că însufleţiţi de scopurile ce urmărim ne‑au adus în
regiunea aceasta, pre cât de frumoasă, pre atât de însemnată
în istoria naţiunii noastre.
Pentru că ce român va pune piciorul său pre
pământul sacru al acestui ţinut fără să‑şi aducă aminte
că străbunii noştri când au purtat preste Dunăre acuilele
lor victorioase, pre aici au făcut primele cuceriri. De pre
aici au trecut munţii, acel zid de apărare, acea grandioasă
cetate, ce făcea să crească virtutea sălbatică a duşmanilor,
de care pre atunci tremurau toate popoarele din giur.
Pre aici chiar şi în loc se află deosebite monumente din
epoca descălecării şi a înrădăcinării neamului nostru întru
această ţeară aşa depărtată de sânul călduros al mamei
noastre, – iară în apropiere se află unul grandios, pre care
nu l‑au putut învinge şi dărâma nici valurile Dunării, nici
tempestităţile (intemperiile – n.n.) aerului şi nici chiar
răutatea omenească, carea întru turbarea sa sfarmă şi
cutropesce mai cumplit, decât puterile naturei brute.
Deci fie salutaţi cu iubire şi mulţămită fraţii
dintr‑acest ţinut, cari invitându‑ne în mijlocul lor ne dederă
ocasiune de a ne reîmprospeta suveniri
(amintiri – n.n.) atât de dulci şi a ne
încăldi prin focul sacru al lor.
Onorată adunare generală!
Este frumos şi măreţ scopul ce
urmăresce societatea noastră: pentru că
ea tinde a deştepta şi desvolta în poporul
nostru iubirea de neam, iubirea de limba
şi cultura noastră, – este a face, ca toţi
fiii naţiunei noastre, aşezaţi în regiunile
răsăritene ale Ungariei – fără nice o
căutare la numirile locale de Haţegani,
Ardeleni, Maramureşiani, Ungureni,
Bănăţeni, bucuroşi să recunoască domnia
legăturii comune, care o formează
limba noastră dulce şi datinile eredite
(moştenite – n.n.) de la străbuni, – este
a face, ca toţi fiii naţiunei noastre să
împreune forţele lor cele mai bune spre a cultiva întru sine
înşi‑şi şi întru toţi ai noştri aceste odoare preţioase şi spre a
le apăra ca lumina ochiului […].
Prin activitatea stăruitoare, onorată adunare
generală, întru aceşti aproape 40 de ani am ajuns acolo, de
puţine colţuri locuite de români se află în largul Ungariei,
de cari nu s‑a apropiat această instituţiune binefăcătoare
a noastră, – şi mai puţine încă […] în care să nu se simtă
rodurile mişcării produse de ea […].
Bărbaţi însufleţiţi pentru înaintarea culturei noastre,
cu zel vrednic de toată lauda, au îmbrăţişat această causă
sântă (sfântă – n.n.) a poporului român. Şi eaca acum
vedem înfiinţate la 50 de despărţăminte, carii ca tot atâtea
arterii duc şi multiplică mişcarea noastră culturală.
Ca mijloc foarte folositor au despărţămintele
noastre […] bibliotecele ambulante […]. Prin ele se
subministrează poporului lectură sănătoasă […]. Este mare
puterea acestor biblioteci, pentru că prin ele poporul nostru
gratuit […] devine în posiţiune de a gusta lectură variată
şi a desvolta în direcţiune bună simţemintele ascunse în
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peptul său. Succesul acestei lecturi, dacă este bine aleasă, e
foarte sigur şi desăvârşit: pentru că ea n‑are de luptat cu alt
duşman, decât cu negura ce întunecă mintea şi inima […].
Să lucrăm cu toţii, fie‑care după cele mai bune puteri
ale sale, ca asociaţiunea noastră să crească şi înflorească!”.
În cuvântul său, G. Vuia a îmbinat semnificaţiile
mitologice atribuite locurilor şi personajelor cu realităţile
imediate din staţiune, contemporane cu cei prezenţi acolo,
dar care, chiar din momentul relatării unui talentat orator,
deveneau şi ele legende. Iată câteva exemple:
„Onorată adunare generală!
Domnilor şi doamnelor!
Este sigur că nime din D‑voastră n‑a venit la Băile
Herculane pentru ca aici să stea într‑un local închis, cu
ochii aţintiţi la o persoană şi cu mintea pironită la cuvintele
rostite. Noi, cei de aici, cari am pus la cale formalităţile
acestei adunări, ni‑am dat de la început samă despre această
împrejurare; cum însă Asociaţiunea noastră la fiecare
adunare generală are obiceiul de a face niţică literatură, aşa
a trebuit ca din considerare pentru scop, Dv. să vă esecutaţi,
a mă asculta pe mine, a sta la divan […]
în loc de a admira frumuseţile naturei, în
care se desmiardă valea Cernei […].
Dacă ar şti vorbi muntele
Domogled, care din înălţime vădut‑a toate
câte mii de ani s‑au petrecut la poalele
lui, şi dacă am înţelege noi murmurul
Cernei, martore al atâtor evenimente
[…] am sta uimiţi, admirând de o parte
puterea înfricoşătoare a naturei, iar de
altă parte nimicnicia omului […].
Valea Cernei, strâmtă cum o
vedeţi, cu urieşele stânci de pe margini,
cu desele mici cascade, cu mulţimea
isvoarelor reci, calde şi fierbinţi, cari erup
parte la mal, parte în albia ei, toate aceste
producte geologice ale naturei datoresc
existenţa lor unei mari revoluţiuni
vulcanice întâmplate în timpuri preistorice […].
Ce clocot înfricoşat va fi fost acela, când lava
fierbinte se lupta cu urieşul munte ca să‑şi găsească
resuflare din închisoarea imperiului plutonic! Dar încă
formidabila sguduitură ce a produs cutremurul de pământ,
când vulcanul a răsbit să despice în bucăţi muntele. Ce
trosnitură înspăimântătoare trebue să fi premers actului,
când blocurile de stâncă, ca la porunca unui Dumnedieu,
s‑au deslipit una de către alta făcând o crepătură lungă şi
adâncă […] carea din momentul acela n‑a mai încetat a
curge pănă în ziua de astădi. În cursul veacurilor venit‑a
apoi un popor, care vădând‑o neagră i‑a dat numele Cerna
[…].
Un martor clasic al terenului vulcanic de sub
picioarele noastre este grota cu aburi […]. La o înălţime de
circa 100 de metri de la nivelul drumului de preumblare,
găsim un loc, unde ca din senin trăsnetul, pe neaşteptate
vedem ţâşnind din stâncă aburi în şuviţe când mai groase,
când mai subţiri. Tot acolo se află şi o grotă scobită parcă
de daltă de măestru. Puneţi urechea la apertura (crăpătura –
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n.n.) de unde cu un uşor şuerat isbucnesc aburii, fiţi atenţi
apoi la sgomotul surd şi năduşit ce din adâncime se aude,
şi veţi câştiga convingerea că staţi la gura unui crater şi că
sgomotul din pântecele pământului nu este decât clocotirea
lavei de apă dintr‑un vulcan […].
Băile calde, ca mijloc higienic, le vedem folosite la
cele mai vechi popoare […]. Strămoşii noştri, mari întru
toate, au fost neîntrecuţi în arta balneară. Ei au înălţat
balneotechnica, la care technica şi architectura modernă,
cu toate uriaşele progrese ce au făcut, n‑a putut încă ajunge.
Ca frumuseţe architectonică, ca confort şi ca dimensiuni,
thermele Romei şi adi (azi – n.n.) când nu sunt decât
ruine, ne pun în uimire. Împăraţii romani cu nimic nu‑şi
împleteau mai mult cununa nemurirei şi nu se făceu iubiţi
înaintea supuşilor, ca prin munificenţa (eficienţa – n.n.) în
zidirea şi înzestrarea băilor […]. Plebeiul ca patricianul,
senatul şi poporul, bărbaţi, femei şi copii alergau la băi,
când suna ora deschiderei […]. Toate templele lui Esculap,
toate oracolele erau zidite lângă isvoarele calde şi drept
caracteristică, că erau dătătoare de putere celor slăbiţi
prin boale, lupte şi suferinţe morale, mai
toate erau închinate deului Hercule […].
Acestui semizeu se dedicau table votive,
ca semn de mulţumire şi veneraţiune.
Înainte cu 165 de ani, când de nou fură
descoperite aceste băi, la locul unde
isbucniau mai multe isvoare calde,
mareşalul Hamilton a găsit ruinele a
trei temple, dedicate: unul lui Hercule,
altul lui Esculap, iar al treilea Higiei. În
aceste temple s‑au găsit mulţime de table
votive, cari fură transportate la Viena în
biblioteca din curte. Numai puţine au
fost lăsate aici […].
În cursul veacurilor apoi viaţa în
băi a devenit din ce în ce mai luxoasă,
aşa că poliţia de moravuri avea mult de
regulamentat în stabilimentele balneare.
Din modesta maximă «In balneis salus»
se făcu cinicul distichon (dicton – n.n.)
«Balnea, vina, Venus consumant corpora nostra»
sed
«Vitam faciunt balnea, vina, Venus».
Ceea ce pe româneşte va să dică (zică – n.n.):
«Baia, femeia şi vinul storc puterile‑n om» dar
«Baia, femeia şi vinul fac fericire vieţii».
Acum să poftiţi Dlor şi Dnelor cu mine la o mică
escursiune pe munte. Deocamdată numai la două înălţimi
interesante vă atrag atenţiunea […]. Este înălţimea la
Crucea albă şi înălţimea Elisabeta […]. Crucea albă are
o legendă în două versiuni, cari amândouă au ca substrat
moarte de om. Băieţi răsfăţaţi au făcut fără voia mamei lor
escursiune în munţi. Ajunşi la o înălţime ameţitoare, printre
stânci, unul din copii se rostogoleşte în abis. În semn de
aducere aminte, înduioşata mamă ridică o cruce la locul
unde a cădut băiatul. După altă versiune mai sfâşietoare,
nevasta ciobanului ducând de mâncare bărbatului, care de
mult n‑o văzuse, la un loc este atacată de lupi şi sfâşiată

de fiarele sălbatice în faţa bietului cioban, care din vârful
Domogledului nu avu timp de a‑i veni în ajutor. Toţi sătenii
au ajutat la ridicarea unei cruci imposante la locul pierdărei.
Legenda înălţimei Elisabeta nu mai e legendă, ci
istorie recentă, de sublimă aducere aminte şi o legitimă
mândrie […]. Era în anul 1887 când înalta Doamnă a Ţărei,
împărăteasa şi regina Elisabeta petrecând 6 săptămâni în
sânul acestor munţi, făcea dilnic (zilnic – n.n.) plimbări
atât de obositoare, încât abia găsea din jurul seu cine să
o acompanieze. În escursiunile mai grele, afară de dama
de onoare, contesa Majlath, o singură persoană o însoţia:
codreanul Petru Zarva. Într‑o di (zi – n.n.) programul
era: la înălţimea «Ciorici» […]. Acela era atunci cel mai
înalt punct pe unde erau căi serpentine pentru cei ce voiau
să facă escursiune cu înlesnire. Sosiţi la pavilion, înalta
Doamnă îl întreabă pe Petru dacă se poate merge mai
departe. La răspunsul acestuia că mai în sus nu este drum
gătit, decât anevoioasa potecă călcată numai de locuitorii
din codri, regina pleacă în sus. După dânsa cu mare nevoie
dama de onoare, iar înaintea lor indispensabilul Petru.
Cu toate că fie ertata regină era trenată
(antrenată – n.n.) în urcări, pe unele
locuri totuşi se răzima de umărul lui
Petru ca să poată înainta. Cu chiu cu vai
ajung la un punct, de unde priveliştea
se deschide de jur împrejur. Regina se
opresce, stă mai multe minute nemişcată
cu privirea pironită în văzduh, apoi dice
cuvintele: «Ce frumos! Ce plăcere aş
ave să iau dejunul aici.». Escursiunea
a încântat pe regină aşa, că în tot restul
dilei (zilei – n.n.) era binedispusă. Peste
noapte 80 de lucrători au făcut drumul şi
chioşcul […] la «Înălţimea Elisabeta».
Iată istoria acestei posiţii încântătoare,
ca loc de escursiune […] accesibil pentru
ori‑cine are picioare de urcat. Adormita
noastră doamnă a fost cea dintâia care a
descoperit frumuseţea locului”.
Petru Zarva a rămas celebru în istoria locurilor prin
faptele sale. El însuşi i‑a povestit lui G. Vuia cele întâmplate
în anul 1887, fiind invidiat de toţi colegii pentru că a avut
privilegiul de a o însoţi pe împărăteasa Austro‑Ungariei.
„Petru Zarva merită ca să vă vorbesc şi despre
dânsul câteva cuvinte căci el e tipul caracteristic al ţăranului
român. După ce a plecat regina din Băile Herculane, a
venit la mine ca să‑şi deschidă baierele inimei şi să‑mi
împărtăşească bucuria pe(ntru) carea nu un simplu păzitor
de codru, ci mari funcţionari l‑au invidiat […]. N‑am văzut
în viaţa mea om să vorbească cu atâta entusiasm, cu estas
(extaz – n.n.), aş pute dice (zice – n.n.), de câte ori cita
ori recita cuvintele ce‑i adresa înalta Doamnă. De regulă îi
zicea «Peter», dar câte odată şi «lieber Peter» (Dragă Petru,
în germană). Apoi ajungând la câte o colibă de cioban, de
unde se audiau (auzeau – n.n.) câinii lătrând, Petru alerga
înainte să oprească câinii. Regina voia să vadă coliba. Acolo
găsiră ciobanii gătind mămăligă sau cum se dice (zice –
n.n.) pe aici coleşe. A cerut să guste din ea, dar nu i‑a plăcut;
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a beut însă cu gust lapte din doniţa ciobanului. A întrebat
apoi că ce sat e mai aproape de aici. I s‑a răspuns: «Valea
Bolvaşniţa». Era de o estremă graţiositate Maiestatea Sa
când se silea să repete acest nume şi nu reuşea nici ea, nici
dama de onoare. Această trudă zadarnică‑i făcea mult haz,
căci ambele rideau dulce. În decursul pelerinajului prin
codru, unde nu se audea (auzea – n.n.) decât pasărea, o
singură dată a întrebat regina pe Petru dacă sunt oameni
răi pe aici. A fost de ajuns hotărâta asecurare (asigurare
– n.n.) a codreanului, ca regina să nu se mai gândească la
temere. De observat e că regina n‑a suferit să fie păzită de
gendarmi.
Dlor şi Dnelor! Într‑un timp când asasinatele politice
sunt la ordinea dilei (zilei – n.n.), când capetele încoronate
cad victimă afurisiţilor de anarchişti în locuri publice, cred
că este de actualitate a constata că împărăteasa Austriei şi
regina Ungariei, cădută (căzută – n.n.) şi ea de pumnalul
ucigaş, 6 săptămâni în aceste ţinuturi româneşti dilnic
(zilnic – n.n.) a făcut escursiuni în singurătatea munţilor
neumblaţi, condusă de un singur român fără a i se fi
întâmplat cea mai mică neplăcere! Iată pentru ce […] Petru

39

Zarva este un tip, tipul general de loialitate şi devotament
al ţăranului român, care, deşi muncit de miserie, viaţa şi‑o
pune pentru capul încoronat al ţărei sale”6.
Spicuirile din cele două discursuri sunt elocvente
pentru spiritul Astrei la cumpăna secolelor al XIX‑lea – al
XX‑lea şi pentru rolul asociaţiei în promovarea valorilor
culturale româneşti. Pe de altă parte, putem constata
dinamismul vieţii ce se desfăşura în jurul staţiunii Băile
Herculane, punct de atracţie pentru cele mai diverse etnii
sau categorii sociale. Chiar dacă evenimentele relatate în
acest material sunt cunoscute (poate) publicului cititor, am
recurs la această prezentare descriptivă, cu alte cuvinte
am lăsat textul „să curgă” şi pentru frumuseţea literară a
exprimării autorilor care au susţinut conferinţe la a doua
şedinţă a Astrei care a avut loc în Banat, în zilele de 9‑10
septembrie 1900.
Prof. DAN OBERŞTERESCU
Reşiţa, 03.11.2014
6

Ibidem, p. 219‑225.

UN POET CU RESPIRAŢIE DIVINĂ –
GHEORGHE AZAP
Înminunat de fascinaţia
cuvântului, de frumuseţea şi
înţelesurile lui, în tinereţea
mea, începusem să cochetez
cu literatura. Mă impresionau,
citind în revistele de cultură
ale Banatului ori în primele
lor cărţi, scriitori precum: Ion
Marin Almăjan, Ion Florian
Panduru, Sorin Titel, Nicolae
Danciu Petniceanu (proză),
Vasile Versavia, Gheorghe
Azap,
Nicolae
Dolângă
(poezie).
Pe GHEORGHE AZAP (n. 26 iulie 1939), poetul
Ticvanilor de Caraş, al Banatului şi al tuturor ţinuturilor
româneşti, l‑am cunoscut – invitaţi fiind amândoi de
criticul literar Gheorghe Jurma – la o serată de poezie, la
Cenaclul „Semenicul” din Reşiţa, alături de alţi confraţi
cărăşeni. Participa la eveniment multă lume bună din
spaţiul poeziei Banatului Montan: Ana Selena, Olga
Neagu, Octavian Doclin, Sabin Opreanu, Nicolae Irimia,
Gheorghe Zincescu, Iosif Imbri, Nicolae Sârbu, Ion
Chichere, Slavomir Gvozdenovici, Doru Andreescu, Ioan
George Şeitan, Constantin Brânduşoiu etc.
Mă „perpeleam”, eram tulburat stând între Gheorghe
Azap şi Sabin Opreanu, iar când îmi veni rândul citii,
copleşit de emoţie, câteva dintre primele mele versuri ce vor
fi publicate, mai apoi, şi de revista „Orizont” (Timişoara):

„Să ştii că‑i frumos
să te‑auzi în cuvânt
(veghe adunată într‑un dor de‑aurori) –
În fiecare vers
e ceva din sufletul tău,
din străfulgerele copilăriei
încrustate‑n zăpoare.
E frumos
să te‑auzi în cuvânt,
ca un continuu răsărit de soare,
iar glasul tău limpede,
aţâţat de hrisoavele frunzei,
să uimească
harfele păsărilor cântătoare!”
(Cântec întors)
Dintre ei, Gheorghe Azap, Vasile Versavia, Octavian
Doclin, Gheorghe Jurma, Iosif Imbri şi Sabin Opreanu vor
veni mai des în Valea Almăjului, fie ca invitaţi de seamă
la Cenaclul „Eftimie Murgu” de pe lângă Ocolul Silvic
din Bozovici (preşedinte: ing. Mihai Vrabete, secretar:
prof. Iosif Băcilă), fie la sărbătorile spirituale prilejuite
de lansările de carte ce se vor organiza la Bibliotecile şi
Căminele Culturale din Dalboşeţ, Lăpuşnicu‑Mare, Bănia,
Prigor.
Nea Ghiţă Azap ţinuse o legătură statornică cu
mine, mă sfătuia, îmi scria; l‑am găzduit de câteva ori,
l‑am cunoscut îndeaproape, simţindu‑i mereu sprijinul şi
vorba‑i dulce de îmbărbătare.
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După o întâmplare literară de neuitat, ţinută la
Dalboşeţ, încântat de organizare, de primirea ospitalieră a
almăjenilor, de voia bună întreţinută de lăutarii Rudăriei
şi întrecerile de jocuri bătrâneşti ce au urmat, îmi trimise
scurte notaţii, cu ecouri ale întâlnirii:
„Dragă prietene Băcilă,
Mulţămindu‑ţi pentru cordiala căldură a neuitării
[…], te rog să primeşti, din parte‑mi, primăvăratica
reciprocă a urărilor de bine, pentru întregul tău cuib
familial!
Cu frăţie,
G. Azap
Litl‑Ticvani‑City, 6 florar 1980”
sau altădată:
„Dragă frace Ioţa,
Lipsindu‑mi cartonaşele cu sclipiciuri festive şi
chitindu‑mă că nu comit impietate, mă rog Luminătorului
spiritualităţii noastre să‑ţi aducă, din parte‑mi – idem
dragilor tăi –, rusticanele‑mi urări de sănătoase saluturi
peste altă bornă a viitorului: AD MULTOS ANNOS!
Toto pectore,
Bracea Ghiţă
MMV – Ticvaniul Mic”
Îi citisem cărţile apărute până atunci: Maria – o
caterincă zbuciumată (1975), Bocceluţa cu plăpânde
(1977), Roxana, Roxana, Roxana (1978), Eţetera (1979).
Le voi „buchisi” / lectura „cu sufletul la gură” şi pe cele
care vor urma: Cântece ştrengăreşti (1981), Cuibşorul
nostru de nicicând (1982), Ultimul exemplar (1987), Vreo
carte (curriculum vitae) (1995), Tereremul ocarinei (1995),
Una sută catrene drese‑n damf de damigene (2001), Poeme
de cinci stele (2002), Versuri din veacul icsics (2010).
Mi‑atrăseseră atenţia la lectură atât marca originală
a poeziilor sale măiestre, muzicalitatea, expresivitatea,
pitorescul exprimării, cât şi ironia, solitudinea, melancolia
care le îndestulau artisticul:
„Nu mai plecaţi, Prieteni! Ciudaţii mei frăţâni,
Că‑n urma voastră zidul se năpusteşte‑n cer
Şi‑o spaimă violentă mă scoate din ţâţâni,
Şi din orbite‑mi ţipă tinctură de piper.”
(Nu mai plecaţi, Prieteni!)
„Iarăşi greieri. Vremuială.
Toamna rea vezi bine că‑i.

Bruma septentrională
M‑a exclus dintre flăcăi.
Cade frunza. Xantofila
Bagă spaima în copaci,
Despuindu‑i cu de‑a sila
Şi lăsându‑mi‑i posaci.

Şi cum stârcii‑şi pierd cărarea
Pe‑un făgaş de spaţiu stâns,
Mi‑au lăsat copleşitoarea
Invitaţie la plâns.”
(Toamnă rea)
Aşa cum o dovedeşte bibliografia critică, se va
bucura de aprecieri pertinente venite din partea unor voci
autorizate ale literaturii contemporane: Lucian Alexiu,
Ion Marin Almăjan, Olimpia Berca, Ionel Bota, Ada
D. Cruceanu, Marcu Mihail Deleanu, Gheorghe Jurma,
Mircea Martin, Dumitru Micu, Gabriela Omăt, Alexandru
Ruja, Eugen Simion, Radu Săplăcan, Alex. Ştefănescu,
G. I. Tohăneanu, Laurenţiu Ulici, Mircea Zaciu ş.a.
De altfel, nu întâmplător, academicianul Eugen
Simion, profesor universitar şi critic obiectiv, îl va cuprinde
în panorama‑i în patru volume Scriitori români de azi,
prezentându‑l pe mai multe pagini, într‑un discurs natural,
ici‑colo presărat cu superlative: „Frumuseţea acestor
versuri vine nu numai din inteligenţa disimulării, dar şi din
desfacerea ei de convenţiile literare sub ochii cititorului,
într‑o confesiune tulburătoare. Dincolo de gratiile umorului,
bănuim neliniştile unui spirit poetic conştient până la
suferinţă de condiţia lui de existenţă […].” (III, 1984, p. 395);
pentru ca, în recentul Dicţionar general al literaturii române
(I, 2004, p. 287), editat de Academia Română, la secţiunea
rezervată poetului cărăşean, să citim: „Grimasa ironică e
îmblânzită de melancolie. Versurile de album, romanţa,
cronica rimată, grandilocvenţa ori accentele pastorale
sunt mimate ingenios. Poza bufă de François Villon –
epicureu, livresc şi boem, actualizat prin minulescianism
şi modernism – reuşeşte să comunice plăcerea de a nu mai
putea trăi decât făcând literatură, iar versurile celebrează
indisociabil iubirea de viaţă şi iubirea de literatură […]”.
I‑am mărturisit, de câte ori ne‑am întâlnit ori în
epistole ocazionale, că i‑a fost hărăzit un remarcabil
talent de scriitor neaoş bănăţean, iubitor de cuvânt şi de
dor românesc. I‑am şi dedicat un Colind dinspre Valea
Miracolelor, în volumul Poeme‑Sânziene (1997):
„Duce‑m‑aş
şi tot m‑aş duce,
dor să nu mă mai apuce –
dorul vine
şi se duce
ca şi roua pe uluce!
Duce‑m‑aş,
fără de veste,
peste măguri, peste creste,
peste nu‑i
şi peste este
la margine de poveste!
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Duce‑m‑aş,
pierdut de gânduri,
ca mestecenii în scânduri,
când s‑aţâţă
rânduri‑rânduri
mierle tăinuite‑n crânguri!
Duce‑m‑aş
horind din strună
viersul meu de piază‑bună,
de e soare,
de e lună,
râului care m‑adună –

Duce‑m‑aş,
horind din strună,
să fiu pietrelor arvună,
neogoiul
fără frâu,
scurgerea luminii‑n râu!!”
(Colindul colindelor)
La rându‑i, într‑o prietenie statornică, îmi va sta
aproape, prezentând elogios (împreună cu Ionel Bota şi
Ioan‑Nicolae Cenda), la Oraviţa, cărţile mele tipărite după
1990: Poeme, Poeme‑Sânziene, Îndestulare cu dor, Oglinzi
în inima pietrei, Drumul unei sărbători. Într‑o scrisoare,
datată „Ticfania 5/6 brumărel 2002”, primirea ultimelor
Oglinzi îl îndemna să consemneze în stilu‑i inconfundabil:
„Bravo, dragă Ioţa!
Şi crede‑mă că mereu mai rar citesc aşijderi poezii
împovărate cu har îndumnezeit şi, idem, sensibilitate
parcă nelumească. Binecuvântat e Satul şi Părinţii care
te‑au odrăslit. Tu însuţi îţi dai seama, socot, că scrii poezii
printre şi pentru îngeri! Musai lirice, însele Ursitoarele tale
au fost!! […]”.
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Iar, ca un corolar al acestor preţuiri reciproce,
Teatrul Vechi „Mihai Eminescu” şi Clubul Intelectualilor
din Oraviţa ne vor acorda amândurora Premiul „Eminescu”
pe anul 2003, cu prilejul „Serbărilor culturii orăviţene”,
ediţia a XIV‑a.
Aşezat şi cu vorbă domoală, sfătos şi fălos, alteori
mai aprins de vremuri şi de întâmplări neprevăzute, cu
firească credinţă în Dumnezeu, G. Azap‑prietenul este
de o generozitate debordantă, având şi un suflet de mare
omenie. Este iubit de almăjeni, de bănăţeni, după cum,
cred, şi de toţi cei legaţi de spiritul românesc. Pentru tot
ceea ce a făcut pentru literatura Banatului şi a ţării, pentru
mai binele confraţilor şi al cititorilor săi.
Odată cu apariţia versurilor lui Gheorghe Azap, luna
iulie nu mai este doar luna lui Cuptor şi a drumeţiilor spre
munte sau spre mare, ci şi luna Poeziei. A iubirii de Poezie
şi a unui Poet. Aşadar, din Almăjul bucurat de miracole,
îi trimit – cu sentimentul solidarităţii literare – sincerul
salut confratern (Multă sănătate şi La mulţi ani! Peană cu
ambiţ întru împlinirea rosturilor scriitoriceşti şi încântarea
cititorilor!!) unui om şi unui artist care ştie că în fiecare
operă de valoare, în fiecare poem, se află şi o respiraţie
divină. Ca în creaţiile lirice nepereche ale Poetului din
Ticvanii Caraşului.
IOSIF BĂCILĂ

NOTĂ:
Aşa scriam, în „Almăjana”, nr. 2/2006, despre
prietenul‑poet Gheorghe Azap. Din păcate, Nea Ghiţă,
cum îl adulam cu preţuire şi respect cei din generaţia mea,
a plecat prea grăbit înspre tăriile Cerului şi ale lumii fără
de dor. Dumnezeu să‑l aibă în pază şi să‑i vegheze odihna
veşnică… (I.B.)

GHEORGHE AZAP
(1939‑2014)
ESENŢIALE SPOVEDANII
Tălăngile bolţii descântă rural
Şi noaptea‑şi aşterne talaşul;
Purcede prin vremuri, vibrând ancestral,
În sufletu‑mi, Ion‑Glanetaşul…

Răpus de convulsii în vaier sanguin
Când noaptea‑şi înstrună teorba,
Simţindu‑mă, totuşi, pe lume străin,
Mă‑mbăt lângă mare cu Zorba.
MAI CADE O FRUNZĂ

Chemat de‑un destin compromis şi ciudat,
Călcând universu‑n ciubote,
Chiar fără mârţoagă, alerg să mă bat
Alături de Domnul Quijote…

E seară. E timpul (e toamnă)
Să‑şi, luna, întunece barca.
Şi nu te mai aflu. Înseamnă
Că nu ne‑am jucat de‑a mijoarca.

Viclean ca o vulpe cu pasul domol,
Sporindu‑mi soborul de vise,
Spre‑o lume lascivă, la Circe‑n atol,
Mă trage de hanţe Ulise…

Şi toate cucoarele‑mi scapă.
Dar stârcii? O, berzele alea!
Prin aer, prin codri, prin apă:
Prielnică fie‑le calea!
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Mai cade o frunză, din care
Magneţii planetei mănâncă.
Pierd litri de lacrimi cu sare:
Viaţa mi‑e umedă încă.
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E toamnă – şi‑o floare umilă –
Frumoase, castanele pică.
Invoc cea mai blândă sibilă.
E seară. Sunt sceptic. Mi‑e frică.
ALTĂ, ALTĂ TOAMNĂ
E toamnă. Şi‑o să plângă iar
Comoara mea de rândunici.
Şi stelele abia răsar
Cu mult mai mici, cu mult mai mici.
De‑acuma vântul peregrin,
Stârnind un ritual urât,
Mă tot îngroapă‑ntr‑un suspin,
Până la gât, până la gât.
E toamnă. Arde pe pământ
Podoaba smulsă din arţari.
De‑acuma dorurile‑mi sînt
Cu mult mai mari, cu mult mai mari.
Şi mi‑a rămas doar să repet,
Sub cercurile plumburii,
Durerea sfântului poet:
„De ce nu‑mi vii? De ce nu‑mi vii?”
DESPRE ÎNCĂ UN POET
		
„Fiinţa asta hăituită nu‑s cumva eu?”
					
(GIDE)
Mi s‑a‑ntâmplat şi mie să stau în preajma lui:
E unul dintr‑aceia din care‑avem destui.
Amirosind a cosmos (şi‑a poloboc, UN PIC),
Părea căzut din lună până‑n… Ticvaniul Mic.

Cum nu mă prinde somnul, şi curios niţel,
Ca să mă aflu‑n treabă, l‑am spionat pre el.
Ireparabil, foarte, oblonul său fiind,
Am reuşit în sfera privirii să‑l cuprind:
Înfiripa ectenii, perpetuând un cult
În cinstea unor zâne pierdute dedemult.
Pecinginit de patimi cu apanaj viclean,
Prin hlisa nopţii albe vâslea, spre ce liman?
Dar cine nu pricepe, aşa destin abrupt
Că‑l va izbi, ca mâine,‑n meleagul dedesupt!
Or, dumnealui susţine că nu e niciun bai:
De vreme ce în Fenix biografia sa‑i.
ARS POETICA
			

Lui VASILE VERSAVIA

Şi totuşi: poezia nu ţine de miraj,
Cu toate că‑ntre arte‑i cel mai albastru VODĂ;
Ea reprezintă, numai, fantasticul voltaj
Al semenilor care‑s de‑a pururea la modă.
Din ugerul cirezii ea murmură‑n şiştar;
Ea ocroteşte barza surprinsă de furtună;
Ea înstelează cerul în mod reglementar;
Ea teii şi salcâmii în faguri îi adună.
Prin ea‑mblânzim naiade cu boiul scelerat,
Fiindcă poezia întotdeauna este
Expresia tandreţei fiecărui bărbat,
Chiar dacă trag de liră şi unele neveste.
Şi iarba cine credeţi că ar sădi‑o‑n sol?
Cine‑ar isca‑n coclauri ştiubeiele vieţii?
Cine‑ar grăi de dulce şi‑ar mângâia domol,
Dacă n‑ar fi, pe lume, dacă n‑ar fi poeţii?!
„GHEORGHE AZAP este un lup singuratic rătăcit
între promoţii şi grupuri literare, poezia – dacă citesc bine
versurile sale – este pentru el un mod de existenţă. Şi,
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pentru ca existenţa să devină suportabilă, poezia recurge
la ironie. Gheorghe Azap este, prin urmare, un ironist,
mai trist şi mai profund decât alţii. […] După o cunoscută
definiţie, ironiştii sunt în poezie nişte sentimentali mascaţi.
Gheorghe Azap nu‑şi poartă masca până la capătul
poemului. Hazul trece repede spre durere şi comentariul
livresc spre comunicare directă, sinceră până la dezolare.
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[…] Dincolo de gratiile umorului, bănuim neliniştile unui
spirit poetic conştient până la suferinţă de condiţia lui de
existenţă.”
EUGEN SIMION, Scriitori români de azi, III,
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1984,
p. 393 şi 395

„PALIA EXPRES” – 18
Mi‑a fost dat să ajungă până la mine (Valea
Almăjului – Banat) şi să citesc, cu interes deosebit, „Palia
Expres”, săptămânalul de opinie, informare şi cultură de la
Orăştie, judeţul Hunedoara.
Avându‑l ca redactor‑şef pe inimosul, ambiţiosul şi
sensibilul poet Ioan Vasiu, „Palia” (ce preia, în compunerea
numelui, celebra Palie de la Orăştie, prima traducere în
limba română a Vechiului Testament, 1582) oferă cititorului
interesat de cunoaştere date istorice (atât de bogate şi de
diverse în această zonă a Sarmisegetuzei), geografice,
culturale, sportive, agricole, turistice ori comerciale,
„miracole” din literatură, ştiri, anunţuri, informaţii despre
evenimentele derulate în Urbe şi în juru‑i.
„Este un mediu în care faptele oamenilor sunt
asociate cu dimensiunea şi responsabilitatea morală, binele
– cu frumuseţea, iar idealurile fiecăruia – cu un puternic
sentiment al solidarităţii de neam.” (Mihai Diaconescu).
Preocupate de păstrarea şi apărarea valorilor perene
ale românilor, paginile „Paliei” şi‑au întâmpinat totodată
cititorii cu articole / materiale cu şi despre Nicolaus
Olahus, Ion Budai Deleanu, Mihai Eminescu, Octavian
Goga, Lucian Blaga, Aron Cotruş, Ion Dodu Bălan, Petru
Baciu, Marcel Haţeganu, dar şi cu „însemnări” pertinente
despre creatorii contemporani: Ion Horea, Eugen Evu, Ion
Brad, Adrian Păunescu, Valeriu Bârgău, Ioan Alexandru,

Marin Sorescu etc., reliefând, mai ales, modul cum ei,
scriitorii / artiştii, „concep calitatea de misionari spirituali
şi de dascăli de conştiinţă ai neamului”, datorie sfântă pe
care şi‑au asumat‑o.
Perseverenţă, calitate, dragoste pentru cuvântul
scris, profesionalism, substanţă ştiinţifică, dăruire – iată ce
ne‑au oferit, timp de 18 ani (ce vârstă frumoasă!), redactorii
şi toţi cei care se îngrijesc de apariţia acestei reviste / „foi
culturale” din „imediata noastră apropiere”.
De aceea, de aici, din „marginea marginii”, de
unde s‑au zămislit Eftimie Murgu, Traian Doda, dr. Ion
Sîrbu, acad. Păun Ion Otiman, Ion Marin Almăjan, Anton
Golopenţia, David Blidariu şi alţi cărturari de seamă ai
locului şi ai ţării, trimitem – la ceas aniversar – „Paliei
Expres” un mesaj de prietenie, de dragoste şi frăţietate,
încununat de strămoşescul LA MULŢI ANI!
IOSIF BĂCILĂ
– redactor‑şef al revistei „Almăjana” –

IOAN VASIU – TÂRZIU ÎN CUVINTE
(ÎNSEMNĂRI)
Îmi place să repet că „poezia este haina de
Duminică” a literaturii, iar, atunci când este meşteşugită cu
migală, devine o bijuterie poetică.
Nu demult etichetam volumul (Poeme‑Semenice)
prietenului din Valea Miracolelor (metaforă născută
de poetul Iosif Băcilă despre Valea Almăjului) drept
„bijuterie”.
Recent, un alt prieten (Da, am o carte cu prieteni!),
bănăţeanul ardelenizat Ioan Vasiu, şi el „poet în toată
puterea cuvântului”, mi‑a trimis volumul Târziu în cuvinte
(… cred că este cel mai fin lucrat, pur), căruia îi atribui
epitetul de „bijuterie”.
Laurenţiu Ulici, Ion Dodu Bălan, Ion Horea, Ioan

Evu sunt nume grele în literatura română care au rostit
cuvinte frumoase despre poezia lui Ioan Vasiu.
Volumele de poezii semnate de Ioan Vasiu sunt
pline de metafore (cea mai preţioasă podoabă de stil), unele
înscrise chiar pe coperte (Câmpiile de germinare, 1984; Vis
cu ochii deschişi, 1988; Refluxul iubirii, 1994; Aruncând cu
pietre după vânt, 2012; Bolnav de poezie, 2012; Caligrafii
sentimentale, 2013).
Ioan Vasiu, deşi s‑a risipit şi continuă risipa în
miile de articole din media, în poezie poate să‑şi dezvăluie
feţele lirice, „sentimentalismul plăcut în trăire, discret în
exprimare” (L. Ulici, 1984 – coperta interioară, I). Poetul
îşi defineşte versul „dulce şi amar”, iar „iubirea oarbă” o
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caută peste tot, dorind să aducă de pe buze „şoaptele de
leac”. Mai toate poemele din acest volum sunt închinate
iubirii, una dintre temele eterne ale literaturii lumii, de la
psalmul biblic şi până astăzi.
Gazetarul I. Vasiu a văzut şi, din păcate, mai vede în
jur nedreptate, mizerie, afaceri murdare… „o lume ce pute
a bani, a indiferenţă, a zestre… şi politică”, cu cealaltă faţă,
dar poetul I. Vasiu găseşte „atâta poezie”:
„în jurul meu e‑atâta poezie
amurgul e un ghem imens de jar
ce se rostogoleşte pe câmpie
când toaca ploii bate tot mai rar…”.
Într‑o cronică de întâmpinare, David Lăcătuş
menţiona că „poemele [sunt] scrise cu uşurinţa cu care unii
ar respira aerul proaspăt, undeva prin Munţii Orăştiei” (cf.
„Palia Expres”, nr. 17 [727] / 2014, p. 5).
Poezia bună (din păcate, e la mila unor zdrenţe, ca şi
mila cea trecătoare) nu are nevoie de la o Duminică la alta
de „straie mereu noi”. Ea trebuie să fie limpede, curată, să
configureze „un peisaj şi un timp neţărmurit, al părinţilor şi
al anotimpurilor târzii, bucuria vieţii” (cf. coperta a IV‑a).
Şi din acest punct, cei doi poeţi prieteni, cel din Vale
(Iosif Băcilă) şi cel din Munţii Orăştiei (Ioan Vasiu), pot fi
asemuiţi fiind spirite conservatoare, „nu s‑au lăsat seduşi
de paradigmele poeziei postmoderne, păstrându‑şi intact
filonul romantic” (Ioan Evu):
„îţi scriu acum cel mai frumos poem
pe frunze ruginite de castani,
mereu te caut şi mereu te chem
într‑un târziu mirific din Balcani”.
				
(Ioan Vasiu)
„Noaptea, miresmele râului
Iau Valea în braţe…
Nu pot să vă spun de ce.
Este un dor
În fiecare şopot de izvor?
Este un gând
În fiecare adiere de vânt?”
				
(Iosif Băcilă)

Sigur, poetul din Oraşul Paliei (oare corifeii
imortalizaţi în grupul statuar din faţa Catedralei nu plâng
auzind urmaşii cum schilodesc limba?!) este bolnav
de poezie. „Diagnosticul” şi l‑a dat singur, în 2012, pe
volumul Bolnav de poezie:
„în jurul meu e‑atâta poezie
se‑ascunde vântul prin păduri de fagi
şi‑aleargă toamna prin livezi zglobie,
iar ochii tăi căprui mi‑s tot mai dragi.”
Rima interioară din poeme dă o notă de muzicalitate
versurilor lui Ioan Vasiu. Este minunat „să te‑auzi în
cuvânt” (I. Băcilă) şi să rămâi „târziu în cuvânt” (I. Vasiu).
Filologul de formaţie I. Vasiu ştie să aşeze în poeme
cuvântul acolo unde trebuie şi, chiar dacă ar dori, nu se mai
poate clinti din loc fără ca „pietrele pentru templul meu”
să nu cadă:
„aleargă supărarea despletită
şi se ascunde‑n scorburi de răchită,
aleargă totu‑n jurul meu deodată
când cântă greierii prin noaptea toată.”
Bijuteriile din ciclul Iubind în taină sunt sinteze
ale unor teme şi motive literare, realizate în 3, 4, 5, 6… 8
versuri, inegale ca măsură şi ritm:
„râsul şi plânsul
doi fluturi
care se alungă
reciproc
în privirea ta
ca într‑o livadă
de cireşi
înfloriţi.”
***
„pentru tine
poezia mea
nu e decât
un lan
sufocat de maci.”
La Orăştie (mă simt legat sufleteşte de oamenii şi
locurile de acolo; locul unde am gustat „fascinaţia”, am
petrecut veri în care am conjugat ca nicăieri altundeva
verbul a citi), poetul Ioan Vasiu scrie poezie pură, curată în
prozodie,… face bijuterii poetice:
„undeva pe lume viaţa naşte viaţă
dragostea iubitei iarăşi mă răsfaţă,
undeva desigur mai există
un poem de pace scris pe o batistă.”
După ce am savurat poemele lui Ioan Vasiu, i
le‑am citit cu voce tare soţiei, o ardeleancă get‑beget din
Zăvoiul Orăştiei, bănăţenizată în Oraviţa, „capitala tuturor
marginilor”. Foile prietenului Vasiu îi aduc mirosul de
„casă părintească”, chiar dacă au trecut câteva decenii de
la zborul din cuib.
Este „târziu în cuvintele” lui Ioan Vasiu, dar pentru
câţiva „amiroase” a zi de Duminică, a lumină.
IOAN‑NICOLAE CENDA
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SALONUL HUNEDOREAN AL CĂRŢII – 2014
Consiliul Judeţean
Hunedoara şi Biblioteca
Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva
au organizat, în perioada
9‑12 octombrie 2014, în
incinta Deva Mall, etajul
III, Salle d’Or, Salonul
Hunedorean al Cărţii,
ediţia a XV‑a. Au răspuns
invitaţiei 76 de edituri din
Bucureşti şi din întreaga
ţară, directori şi manageri
ale instituţiilor editoriale,
redactori‑şefi de reviste,
scriitori, lingvişti, istorici,
publicişti.
Din „imediata noastră apropiere” au participat:
Editura TIM din Reşiţa, Editurile Excelsior Art şi Mirton
din Timişoara, Călăuza, DaniMar, Emia din Deva, „Traian
Dorz” din Simeria, Aeternitas din Alba Iulia.
Exemplificăm cu câţiva autori şi opere lansate cu
acest prilej: Integrala operei poetice – Mihai Eminescu,
Opera poetică – Vasile Alecsandri, Integrala operei
poetice – George Coşbuc, Taina care mă apără, de Grigore
Vieru (ediţii realizate de Daniel Corbu, Editura Princeps
Edit – Iaşi), Cartea florilor, de Mariana Pândaru, Revoluţia
românilor din Transilvania 1848‑1849 (Editura Călăuza –
Deva), Misoginul bine temperat şi Filiala casei de nebuni,
de Dumitru Hurubă, Viziune şi sentiment tragic în literatura
română a secolului XX, de Gabriel Petric, Brâncuşi şi
reveriile materiei, de Lucian Gruia, Nicanor, ultimul om, de
Mircea Petean (Editura Limes – Cluj‑Napoca), Izvoarele
luminii, de Traian Dorz, şi Traian Dorz – 100. Închinare
la împlinirea centenarului, de Ion Beg (Editura „Traian
Dorz” – Simeria), Pe vremea secerişului. Poezii şi În
fagure de rodii. Sonete, de Lörinczi Francisc‑Mihai, Poezia
religioasă românească. O istorie comentată, ediţia a II‑a,
de Maria‑Daniela Pănăzan (Editura CronoLogia – Sibiu),
Oraşul cu poeţi (antologie),
Dicţionarul
localităţilor
din Caraş‑Severin, vol. I,
A‑D, de Gheorghe Jurma,
Se‑nalţă gândul frunţilor
plecate. Poezie religioasă
din Caraş‑Severin (Editura
TIM – Reşiţa), Gravitaţie.
Îngerul cu faţa de lumină, de
Paulina Popa (Editura Emia
– Deva), Iubirea de o viaţă:
reportajul, de Lucia Liciu,
Inginer aviator Aurel Vlaicu,
luceafărul aviaţiei româneşti
– omagiu la comemorarea
a 100 de ani de la moartea
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sa, de Petru Selagea (Editura Emma – Orăştie),
Contrapunct din Orăştie.
Almanahul oamenilor de
la noi (Editura Vorba –
Orăştie), De la Haţeg la
Zarand, ediţia a II‑a, de
Gligor Haşa şi Mariana
Deac, Salonul 407, de
Tatiana Stoicescu (Editura
„Gligor Haşa” – Deva) etc.
Standul expoziţional
şi preocupările Editurii
Excelsior Art din Urbea Banatului au fost prezentate de
scriitoarea Corina Victoria
Sein (director), iar invitatul
instituţiei, poetul şi profesorul Iosif Băcilă, a vorbit despre
revista „Almăjana”*, despre cărţile „izvorâte” din paginile
publicaţiei, cu insistenţă asupra volumului Eftimie Murgu
(1805‑1870) – Erudiţie şi Faptă, tipărit în două ediţii,
precum şi despre recenta apariţie lirică Poeme‑Semenice.
Dintre momentele semnificative ale manifestării
mai amintim excursia organizată cu invitaţii la câteva
din locurile istorice şi turistice importante ale judeţului
Hunedoara, masa festivă din penultima seară a
evenimentului, la care s‑au înmânat distincţii şi diplome,
s‑au rostit toasturi, precum şi spectacolul susţinut de soliştii
instrumentişti şi dansatorii Ansamblului Folcloric „Drăgan
Muntean” din Deva.
„A”
*Revista „Almăjana” a fost prezentată şi în cadrul
Taberei de Literatură (Anina, septembrie 2014 – Iosif
Băcilă), şi la Simpozionul Internaţional dedicat Zilei
Naţionale a României „96 de ani de la Marea Unire de la 1
Decembrie 1918” (Muzeul Banatului Timişoara, noiembrie
2014 – Florina‑Maria Băcilă). (RED.)
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Stimate maestre Iosif Băcilă,
Vă trimit o recenzie a volumului dumneavoastră –
Poeme‑Semenice…
Vă rog a o publica în revista „Almăjana”. Un
fragment va apărea – în luna septembrie 2014 – şi în revista
„Amurg sentimental” din Bucureşti.
Vă felicit pentru noul opus al dumneavoastră,
conceput dintr‑un suflet, ca o risipire de luceferi…
În ambianţa operei dumneavoastră, moartea mi
se pare mai puţin probabilă. Cu toate acestea închei cu
cuvintele profetului de la Lancrăm – nemuritorul Lucian

Blaga: „Opreşte, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori
destrămarea…”
DORU(L) POPOVICI
P.S. Cuvintele lui Lucian Blaga fac parte din cantata
mea În marea trecere…, prezentată la Londra, cu un
neaşteptat succes de presă…
DORU(L)‑DOR…

VOLUMUL POEME‑SEMENICE,
DE PROFESORUL IOSIF BĂCILĂ, ESTE IMPRESIONANT…
În cadrul Editurii Excelsior
Art (Timişoara), a apărut, în excelente
condiţii grafice, cartea distinsului
profesor Iosif Băcilă, Poeme‑Semenice,
închinate frumuseţilor paradisiace din
Banatul Montan – Muntelui Semenic,
Văii Almăjului şi altor locuri, unde
natura, dragostea pentru oameni, pentru
bine, adevăr şi frumos triumfă, precum o
muzică, mişcător de cantabilă, din suita
orchestrală Divertisment rustic, de Sabin
Drăgoi.
În prefaţa volumului, unul
dintre cei mai dotaţi poeţi ai judeţului
Caraş‑Severin – l‑am numit pe Gheorghe
Azap – a consemnat următoarele:
„IOSIF BĂCILĂ‑i un împătimit
liric al beletristicei cărăşene, al
unei mlădioase erotici sublimate,
cordial‑discrete şi cald‑aromate; al
vieţii şi peisajului piemontan din aceste
pitoresc‑ospitaliere meleaguri, al străbunelor lucrări şi
obiceiuri, pe care le cântă cu deplină afecţiune poetică.
Pe scurt: mai tânărul coleg de peană – Iosif Băcilă –
versuieşte credincios organelor celor delicat vibrânde faţă
de sufletul simţitoriu al românului, cu nobleţe dăruindu‑şi
harul cititorului de tril naţional, întotdeauna doritor de
religia literaturii genuine.”
Din postfaţa volumului citez fragmentul conceput
de Maria Vâtcă:
„E binecuvântare…
să fii stihuitor răsădit pe Valea Morilor şi
POEMELE‑SEMENICE să‑ţi fie bucurie;
să ştii că nu cânţi «piatra râului, / ci iubirile ei

volburând – / mirarea / Muntelui Albastru
/ de‑a se auzi pe sine curgând!»;
să poţi să‑ţi anini versurile în
răspas: «Uneori, / cuvântul / nu se rosteşte
– / se sărută!»;
să rămâi «viersuitor» pe Culmea
Semenicului, de unde poţi rosti mulţumit:
«– O, Doamne, / ce frumoasă / e clipa în
care / mă‑nminun în cuvânt, / necum în
uitare!».
E binecuvântare!…”
Este o carte inspirată de copilăria
mea, de adolescenţa mea, în consonanţă
cu nemuritoarele versuri: „Mândră ţară e
Banatul, / acolo cântă tot natul”…
*
Le recomand compozitorilor
români să dea naştere la lieduri, pentru
voce şi pian, pe următoarele „fulguraţii”
lirice:
„Poetul
nu poate fi înţeles
totdeauna;
precum liniştea
de după sărut…”
„În oglinzile de lângă râu,
scriu, pe nisipul udat de ape,
numele tău –
Poate pentru
a‑mi aduce mai bine aminte
miracolul numai de noi ştiut!”
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„Punţile
cad pe gânduri
la răsăritul soarelui:
în josul râului,
pentru a se întâlni cu ele însele!”
Din secţiunea Răspas în Valea Miracolelor sau
Primeniri întremătoare recomand(ăm) poemele dedicate
marilor „artişti ai cuvântului”: Mihai Eminescu, Tudor
Arghezi, George Bacovia, Lucian Blaga, Nicolae Labiş
etc.:
„MIHAI EMINESCU
[HYPERION]
Rămas tânăr
Şi veşnic
În oglinzile pietrei;
Asemeni
Acestor letopiseţe
Amirosind a busuioc…

„GEORGE BACOVIA
[DE IARNĂ]
Ninge,
ninge nepăsător,
cam uşor –
pe fiecare vers
şi fiecare cuvânt, pe dor.
Ninge,
ninge şi, când
n‑oi mai fi,
n‑oi fi –
pe poemul
dintre noapte şi zi.
Ninge,
ninge, atât de greu,
prea greu –
pe ţărâna‑ncremenită
a mormântului meu…

Chemare
Ce se întoarce
În amnare!
Chemare de apă!
Chemare de foc!

Ninge,
Ninge nestăvilit,
învălit –
parcă moartea e somn,
parcă viaţa e mit!”

Chemare
A dorului pierdut
În mări de lut!”

„LUCIAN BLAGA

„TUDOR ARGHEZI
[MĂRTURIE PE VIOARĂ ŞI ARCUŞ]
Poezia mea cu iz de ţărână
ca floarea‑soarelui înlumină
hronicul brazdelor
înroşite pe‑o rână,
dragul de‑acasa copilăriei
cu tinda bătrână;
Lacrima nopţii veşmântată
în otava măruntă,
neogoiul din spice
când zorii desfiră
pribegii de logodnă şi nuntă…
Poezia mea cu iz de ţărână –
sapă şi coasă,
fluier la stână,
setea ulcioarelor
primenite‑n fântână!”

[LA CURŢILE DORULUI]
Am vrut ori n‑am vrut
O poveste s‑ascult,
O poveste ’nălbită
Ca un gând început?!
Am vrut ori n‑am vrut
Într‑un dor să m‑ascund,
Într‑un dor năvădit
De un nai de demult?!”
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„NICOLAE LABIŞ
[CODRENEŞTE]

Rareori ne spălăm liniştea cu umbra pădurii,
Parcă loitra de car şi coada securii
N‑ar avea rădăcinile‑nfipte‑n pământ?!
Vâltorile vântului la izvoare se curmă,
Se‑adună la sfat vocalele‑n turmă,
Flori‑de‑aurori lăstăresc din adânc!
Poeţi de o viaţă şi ortaci de ieri,
Iviţi îngândurarea odei înspre sat,
Veniţi cu mine să‑nvăţăm pădurea
Cu tot ce are‑ntr‑însa mai curat!…”,
iar din ciclurile Zăpoare şi Dantele pe nisip reliefez
versurile următoare:
„Uneori,
cuvântul
nu se rosteşte –
se sărută!”

„Iubeşte‑mă
cu iubirea,
înfloare‑mă
cu floarea,
plânge‑mă
cu plânsul,
uită‑mă
cu uitarea!”
Închei cu emoţionantele cuvinte generate de Vasile
Goldiş:
„Dorul mă poartă. Dorul Banatului. Dorul pădurilor
de la Văliug cu Bistra ce spumegă zbătându‑se printre
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.»”.

SEMNAL EDITORIAL

DORU POPOVICI
– fiu al Banatului Montan –
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DOUĂ CĂRŢI DIN BANATUL DE MUNTE
ŞI POETUL NAŢIONAL
De curând, am primit din România revista
„Eminescu”, nr. 3‑4 / decembrie 2013, şi ceea ce mi‑a
luminat gândul cu un vers „Cărţi citite… vieţi trăite…”
dintr‑o poezie din manuscris (Ion Georgescu din Baden,
Ontario) a fost piesa de teatru Trupa Pascaly şi logojenii, de
Nicolae Danciu Petniceanu (Editura Gordian, Timişoara,
2014), ca „Omagiu Poetului Naţional, la
125 de ani de la pogorârea sa la izvoare, să
le tocmească susurul molcom, muzical şi
naţional.”
Ca personaj literar, marele poet apare
în trilogia lui Cezar Petrescu (Luceafărul –
1935; Nirvana – 1936; Carmen Saeculare
– 1937), în romanele lui Eugen Lovinescu
(Mite – 1934; Bălăuca – 1935) şi recent, în
2012, în romanul‑document Vieţile paralele,
de Florina Ilis, care, prin tehnica extrapolării
şi prin renunţarea la timpul istoric, ar vrea
să dea o imagine din perspectiva prezentului
nostru. Problema geniului şi a iubirilor
poetului, a bolii sale şi a conspiraţiei în
realizarea asasinatului nu schimbă datele
ecuaţiei pentru a purta o noutate. Se vede că
unicitatea fenomenului Eminescu rămâne încă departe de
creaţia prozatorilor.
În dramaturgie, îmi amintesc dramele Rapsozii
(1911), de Victor Eftimiu, şi Caragiale în vremea lui
(1957), de Camil Petrescu, de creaţia dramatică Eminescu,
de Mircea Ştefănescu. Existenţa firească a poetului este
pătrunsă de spiritul personajelor romantice. Rapsozii lui
Victor Eftimiu sunt Mihai Eminescu şi Vasile Alecsandri.
Camil Petrescu recreează vremea lui Caragiale, vreme
care a lovit cu multă cruzime poetul, în timp ce Mircea
Ştefănescu se orientează spre drama intelectualului.
Titlul piesei lui Nicolae
Danciu Petniceanu fixează acţiunea
dramatică la anul 1868, în timpul
turneului bănăţean al trupei de
teatru Pascaly, momentul Lugoj.
Piesa se dedică profesorului
universitar
doctor
Gheorghe
Luchescu din Lugoj, inginerului
Nicolae Iosub, redactorul „Buletinului informativ Eminescu”, din
Botoşani, pr. prof. dr. Theodor
Damian, originar din Hăneştii de
Botoşani, preşedintele‑fondator al
Societăţii Culturale „Mihai Eminescu” din New York.
Autorul precizează în Argument (p. 9): „Lucrarea
literară de faţă se vrea o osmoză între teatrul poetic şi teatrul
de revistă, o insolită revistă literar‑muzicală, respectând
coordonatele scenice ale teatrului tradiţional.”.
Punerea în scenă ar demonstra valoarea piesei şi
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spectatorii s‑ar bucura de documente istorico‑literare mai
puţin cunoscute. Poetul se găsea la vârsta „Nu credeam
să‑nvăţ a muri vrodată”, a speranţei care îl învaţă viaţa
într‑o existenţă autentică românească şi a câştigării
experienţei în cunoaşterea neamului. Scribul din Mehadia,
sat în Banatul de munte, a voit şi a realizat un portret în
peniţă ce impresionează prin liniile de forţă.
După câteva zile, parcă pentru a
rotunji o bucurie, am avut parte de o altă
surpriză: cartea Poeme‑Semenice, de Iosif
Băcilă, Editura Excelsior Art, Timişoara,
2014.
Creaţiile lirice ale poetului Iosif
Băcilă s‑ar putea defini prin cuvintele
sale. Ele sunt „fragmente de eternitate”,
aşa cum arată miniatura meşteşugită:
„Nu ştiu / dacă trăiesc / cu adevărat / sau
cuvintele / m‑au adus pe lume / ca să pot
înrăma / fragmentele de eternitate – / cum
trunchiurile gorunilor / poemele fără titlu!”
(p. 28). Aceste poeme capătă un nume.
Poetul propune un titlu: Poeme‑Semenice
şi dă o explicaţie prin „nota autorului”:
„De‑a lungul anilor am scris mai multe poeme fără titlu. Pe
cele mai izbutite le adun în această mereu amânată carte,
adăugând alte inedite, cuprinse – mare parte – în ciclurile /
secţiunile Poeme‑Semenice şi Răspas în Valea Miracolelor
sau Primeniri întremătoare.” (p. 18).
De pe Culmea Semenicului, poetul exclamă: „– O,
Doamne, / ce frumoasă / e clipa în care / mă‑nminun în
cuvânt, / necum în uitare!” (p. 36). Clipa de uimire surprinsă
de verbul a se minuna sub forma sa poetică extrasă din
graiul din Ţara Almăjului, Valea Miracolelor, e momentul
creaţiei care trece dincolo de uitare.
Se exploatează tehnica
parodiei în sens invers. Sentimente,
imagini, expresii, aspecte esenţiale
sau particulare de viaţă leagă
poeţii. Poetul din Ţara Almăjului
se foloseşte de particularităţile
limbajului şi intră în orizontul
creaţiei unor poeţi, promovând
expresia unor afinităţi culturale. El
pătrunde cu specificul propriu în
originalitatea unui univers poetic pe
care îl reface prin puterea cuvântului
său. E un fel de a vorbi peste timp
cu alţi poeţi, un mod de a‑şi arăta admiraţia, chiar de a face
istorie literară prin limbajul poetic. Versurile nu rămân nici
simple imitaţii, nici nu constituie un mixaj de registre lirice
diferite, deoarece se vede izbânda artistică. Aceste poeme
fără titlu n‑au un caracter livresc. Prin intenţia lor pot fi
imnuri, ode?
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Prima parte a titlului simplifică
oarecum aspectele. Aceste poeme rezultă
din meditaţiile poetului în momente de
linişte sufletească, de răgaz intelectual. Aici,
regionalismul răspas devine cuprinzător,
aducând la acelaşi numitor liric românesc
doisprezece poeţi din literatura noastră.
Poetul „primeneşte” prin specificul său o
realitate lirică în ecourile ei, care îl întăreşte
în spirit şi sinele „întremat” curge din
inefabil în cuvinte dătătoare de viaţă. Dintre
aceste „primeniri / ecouri”, le citez pe cele
venite de la Mihai Eminescu: [Hyperion]
„Rămas tânăr / Şi veşnic / În oglinzile pietrei;
/ Asemeni / Acestor letopiseţe / Amirosind a
busuioc… // Chemare / Ce se întoarce / În
amnare! / Chemare de apă! / Chemare de foc! // Chemare
/ A dorului pierdut / În mări de lut!”; [Icoană şi Privaz]
„Dincolo / de razele soarelui, / tainic, luceferii / răsar şi
apun; // Dincolo / de privirea ta – / roua cuvintelor…”; [Rime
alegorice sau Postăviţe de moară] „Poate că bobul de grâu

/ Împreună malurile; / Cine să‑i vegheze
taina – / Vânturile, valurile?! // Poate că şi
roata morii / Îi ascultă gândurile; / Cine să‑i
aline dorul – / Valurile, vânturile?!”.
În creaţia lirică a poetului din
Dalboşeţ (satul cu scriitori!), Muntele
e un mare pas spre cer. Tăria pietrei lui
devine simbolul aspiraţiei spre absolut.
Este vorba de Muntele Semenic, munte
ce străjuieşte Ţara Almăjului şi orizontul
inspiraţiei poetului. Muntele poartă nume
de floare: semenic (siminoc). Din lumea
aceasta a frumuseţii, cuvântul a trecut uşor
în onomastică (Semenic, Semenica) şi între
denumirile geografice. Astfel, cuvântul nu
şi‑a oprit mersul, capătă valoare adjectivală,
în poemele frumuseţii, POEME‑SEMENICE.
CONSTANTIN TEODORESCU
Kitchener – Canada

NICOLAE PĂTRUŢ – MÂNUITORUL DE CUVINTE
În volumele de reportaje Dincolo şi dincoace de
uitare, Dincoace şi dincolo de uitare (2012, respectiv, 2013,
Editura Eubeea), Drumuri şi umbre (Editura Marineasa),
Învingătorii muntelui (vol. I şi II, Editura Eubeea, în
colaborare cu Francisc Draxel) şi Adevăr şi legendă
(Editura Brumar), Nicolae Pătruţ a realizat câteva schiţe
de portrete prin cuvinte, poetic alese, ale unor oameni din
Banat.
Cărţile sale sunt file ale unor cronici
despre bănăţeni (dar şi despre cei care
trăiesc în Banat „dincolo şi dincoace” de
etnie) care au lăsat urme sau trebuie să se
înscrie într‑o geografie pitorească şi literară
a zonei.
În perioada în care a lucrat ca
jurnalist de reportaj, publicistul a alergat
prin toate localităţile, chiar şi prin cătune
de munte, pentru a sta de vorbă cu oamenii.
I‑a lăsat să‑şi spună ofurile, a ştiut să‑i
asculte, iar, mai apoi, a luat pana în mână şi
a realizat icoane în calea uitării.
Reportajele sale au ceva care place,
chiar dacă nu eşti de‑al locului descris.
Reporterul‑poet (şi‑a încercat talentul şi în
poezie – haina de duminică a literaturii –,
în volumele Simfonia poemului albastru, Editura Tipo‑Art,
Oraviţa, 2012, şi Mama… o lacrimă de cer, Editura
Inspirescu, Satu‑Mare, 2013, în tandem cu Ileana Vlad)
ştie totul despre cei intervievaţi şi despre locurile în care
trăiesc.
Metaforele din titluri conţin cheia reportajului,
în dosul căruia se află omul: astfel, la Soceni – Şoaptele
ruinelor, la Oraviţa – În pribegie, cu doina la margine de

drum, la Bârza – Înrădăcinaţi în izvoarele uitării, la Topleţ
– Crucea de la capătul sufletului, la Gruni – Unde cerul e
mai aproape de oameni, la Milcoveni – Fata de pe drumul
uitării, la Verendin – Pământul nu se odihneşte niciodată,
la Iertof –Amărăciuni şi lacrimi pe obrajii satului ş.a.
Reportajele‑„medalioane” – ar zice prof. univ.
Constantin Falcă, omul care vâsleşte la arca Cărăşenilor
de neuitat – i‑au plăcut cititorului (of!! – şi vremea „fiorilor
pentru minte, inimă şi literatură” a ajuns) şi,
sigur, îi mai încântă pe cei care încă citesc
astăzi în lumea ce pute a bani şi a… net.
Personajele „romanului” (oare
cartea nu s‑ar putea citi şi ca un roman?) lui
Nicolae Pătruţ sunt satul (cătunul) şi omul
care nu se poate desprinde uşor de lumea
de ieri, chiar dacă „amintirile durerii nu mai
plâng”.
Nicolae Pătruţ este un romantic,
în ciuda vremurilor de mult apuse ale
curentului literar. Descifrez – am mai spus‑o
prin scrieri / însemnări despre Nicolae
Pătruţ – ceva din farmecul reportajului
literar al lui Geo Bogza, repetând un mare
har poetic, venit dinspre Orion.
Nina Ceranu, sufletul şi mintea de la
Eubeea, împreună cu Ilie Chelariu, autorul unor inegalabile
pamflete, devenit cărăşan prin „cuibul” de la Socolari, au
pus osteneală şi au dat la iveală cele două volume semnate
de Nicolae Pătruţ, menţionând pe coperta a IV‑a a celui mai
recent volum: „De la Virgil Birou încoace, Banatul nu a
mai avut un condei ca cel al lui Nicolae Pătruţ”.
Prof. IOAN‑NICOLAE CENDA
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ROATA DE APĂ – PRIMUL MOTOR,
MONOGRAFIE ELABORATĂ DE CĂTRE
DL DR. ING. IACOB I. VOIA
Miracolul energiei hidro nu poate fi apreciat şi
înţeles, cel puţin parţial, până ce nu vezi o „roată de apă”,
cum ar fi roata unei mori, care pune în mişcare o piatră
imensă ce macină grăunţe, dar şi produce conotaţii legate
de o mişcare ciudată, rotirea într‑un singur sens, de unde
trecerea / măcinarea ireversibilă a timpului.
Autorul lucrării Roata de apă – primul motor, cu
subtitlul De la născocire la invenţie, apoi la tehnologii
performante, până la hidroinformatică,
scrisă de către dl dr. ing. Iacob I.
Voia, ne introduce în lumea mirifică a
acestor roţi parcă dând timpul înapoi,
cu un istoric bine documentat al lor ce
se pierde în Antichitate, din cele mai
îndepărtate vremuri, dar analizând şi
evoluţia acestora, cu o perspectivă
către viitor.
Această sursă de energie ieftină
şi disponibilă în multe ţări ale lumii
a stârnit înţelepciunea, „născocirea”
şi îndemânarea populară şi, apoi,
abordarea ştiinţifică în identificarea
unor soluţii ingenioase de utilizare,
soluţii îmbunătăţite şi dezvoltate, la
început, în mod empiric, apoi în mod
ştiinţific, toate conducând la creşterea
performanţelor şi a eficienţei. Cred că
este evident că lumea ştiinţifică a simţit
importanţa acestei surse de energie
şi a abordat problema încă din Antichitate, încercând
să descifreze tainele „roţii de apă”, să‑i îmbunătăţească
performanţele, să o facă un aliat al omului în muncă, pentru
prosperitatea lui.
Istoricul „roţii de apă”, de‑a lungul timpului, din
întreaga lume, dar mai ales din ţara noastră, prezentat de
autor, este o monografie deosebit de bogată referitoare la
acest domeniu şi dovedeşte amplele cunoştinţe, precum şi
interesul manifestat în această problemă de specialistul dr.
ing. Iacob I. Voia.
Faptul că există câteva formule matematice în
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cadrul lucrării nu trebuie să ne sperie, ele vor doar să
justifice unele afirmaţii tehnice, lecturarea cărţii fără
acestea nu împiedică informarea extrem de riguroasă a
autorului despre roţile de apă.
Cartea, structurată în patru capitole, cu o prefaţă
elogioasă scrisă de acad. Ioan Anton, este bogat ilustrată
cu evoluţia roţilor de apă şi cu date relevante din arhive,
conţinând şi un index care permite găsirea rapidă a
informaţiei căutate, el fiind bine‑venit
pentru doritorii de cunoaştere din
domeniu. Evidenţierea României în
acest sector, încă din perioada dacică,
dar şi ulterior, de‑a lungul tuturor
perioadelor istorice şi până în prezent,
iniţierea unor studii despre maşinile
hidraulice la Politehnica din Timişoara,
dar şi înfiinţarea unui colectiv de
cercetători şi proiectanţi pentru „roţile
de apă” moderne reprezintă şi astăzi,
pentru ţara noastră, un domeniu de
excelenţă.
M‑a impresionat faptul că
realizările obţinute, de‑a lungul
timpului, în ceea ce priveşte „roţile
de apă”, poate din Antichitate, dar şi
de către colectivele de cercetare şi
proiectare a maşinilor hidraulice din
România, importante şi recunoscute
şi pe plan mondial, sunt prezentate nu
într‑un mod laudativ, ci la modul afirmativ, că am făcut şi
noi, românii, ceva şi că încă putem face!
În concluzie, cartea dlui dr. ing. Iacob I. Voia merită
a fi citită, fiind o monografie elaborată de un specialist
pasionat, cu o bogată experienţă şi cultură a domeniului,
lucrarea având şi o largă adresabilitate, nu neapărat
specialiştilor, ci tuturor celor dornici de cunoaştere, acelora
care au fost impresionaţi şi interesaţi de aceste „roţi de apă”
şi care cugetă încă la faptul că „roata morii se‑nvârteşte”!
Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA

POEZIA RELIGIOASĂ – REPERE ŞI SEMNIFICAŢII
Vineri, 24 octombrie 2014, la sediul Asociaţiei
Culturale „Izvoare Almăjene” din Bozovici, s‑a desfăşurat
o emoţionantă întâlnire ce a avut ca temă poezia
religioasă. Am scris „emoţionantă” pentru că majoritatea
participanţilor (din Timişoara, Reşiţa, Simeria, Băile
Herculane, Oraviţa, Anina şi din Valea Almăjului, de

diverse confesiuni), cu care am stat de vorbă în final, au
avut doar cuvinte de apreciere la adresa organizatorilor şi
a celor care au exprimat puncte de vedere legate de acest
generos subiect. După cuvântul de întâmpinare rostit de
Gheorghe Fulga, preşedintele asociaţiei, şi după un cântec
interpretat de Corul „Anastasis” al Bisericii Ortodoxe
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din Bozovici, dirijat de prof. Claudia Cherescu, poetul şi
profesorul Iosif Băcilă, amfitrionul întâlnirii, a realizat un
consistent istoric al acestui gen de poezie, din vechime şi
până astăzi, rostind nume de poeţi, enumerând simboluri,
infirmând ipoteza potrivit căreia „poezia religioasă ar fi
un gen minor”. Poetul a adus şi un argument pe măsură:
profesoarele Maria Ivăniş Frenţiu, din Caransebeş, şi
Maria‑Daniela Pănăzan, din Sibiu, au susţinut doctorate
vizând tocmai acest subiect.
În continuare, au vorbit prof. Claudia Cherescu
(Mihai Eminescu şi poezia religioasă), prof. Ileana
Almăjanu (Poezia religioasă a lui Vasile Voiculescu), prof.
dr. Lazăr Anton (Religie şi dezvoltare în Munţii Banatului),
ec. Gheorghe Fulga (Traian Dorz – repere biografice),
prof. Cornel Boboescu, din Anina (Despre poezia lui
Traian Dorz), şi lect. univ. dr. Florina‑Maria Băcilă, de la
Universitatea de Vest din Timişoara, care a evocat viaţa şi
personalitatea poetului Traian Dorz, născut în urmă cu un
secol la Beiuş, în Bihor, şi trecut la cele veşnice acum 25
de ani. De asemenea, universitarul timişorean a prezentat
un montaj video şi a mărturisit că lucrează la o carte despre
acest mare luptător pentru credinţă, care a stat 17 ani în
închisorile comuniste.
Tot în spaţiul dedicat scriitorului cu peste o sută
de volume de versuri şi proză, Ion‑Vasilie Vâtcă, din
Timişoara, a recitat un poem din creaţia acestuia, iar
Ion Beg, de la Editura „Traian Dorz” din Simeria, autor
al unor lucrări despre „Oastea Domnului”, a depănat
amintiri despre fostul său prieten, povestind că, încarcerat,
în absenţa creionului şi a hârtiei, poetul şi‑a memorat
majoritatea textelor, peste 2000 dintre ele fiind, ulterior,

rostite în faţa magnetofonului şi publicate, puse pe note
şi interpretate de diferite formaţii corale din Ardeal şi din
Banat.
Prof. Gheorghe Jurma, directorul Editurii TIM din
Reşiţa, a vorbit despre câteva dintre cărţile cu tematică
religioasă tipărite de‑a lungul anilor, prezentând două
proaspete apariţii: Împărăţia lui Dumnezeu, de Romulus
Novacovici, fiu al Almăjului, şi Se‑nalţă gândul frunţilor
plecate. Poezie religioasă din Caraş‑Severin (antologie de
Anton Georgescu), ce conţine poeme din creaţia a 40 de
autori din judeţ.
Tot în cadrul întâlnirii de la Bozovici, Mihai
Chiper, director al Casei de Cultură din Anina, a înmânat
diplome de merit, „pentru menţinerea unei constante
activităţi culturale”, Asociaţiei „Izvoare Almăjene”,
revistei „Almăjana” şi Liceului Teoretic „Eftimie Murgu”
din Bozovici, precum şi profesorilor Florina‑Maria Băcilă
şi Iosif Băcilă. Prezentă în sală, eleva Mara Timea Iancu,
de la liceul amintit, a citit poezia Lumină lină, de Ioan
Alexandru.
O excelentă cunoscătoare a textelor poetice din
Biblie, cu har şi deosebite calităţi oratorice, s‑a dovedit
şi prof. Ana Străin Băcilă, care a vorbit despre relaţia
om – Dumnezeu şi despre ideea de Divinitate, neuitând
să‑i felicite pe organizatori pentru momentele de aleasă
spiritualitate oferite şi trăite dimpreună. A încheiat
manifestarea de la Bozovici Corul „Anastasis”, cu un
cântec pe versuri de Traian Dorz.
NICOLAE IRIMIA
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ÎNTÂLNIRE CU POEZIA RELIGIOASĂ LA BOZOVICI

Începutul frumosului octombrie m‑a surprins plăcut
cu o invitaţie în căsuţa poştală digitală, care mi‑a trezit atât
uimirea, cât şi interesul. Este vorba de întâlnirea culturală
ce a avut loc în sala fostei Judecătorii din Bozovici, actuala
clădire a Muzeului Sătesc „Almăjul, Vatră Strămoşească”,
şi care a avut ca temă poezia religioasă,
reperele şi semnficaţiile acesteia.
Am acceptat cu drag această
invitaţie şi, astfel, m‑am găsit pe data de
24 octombrie într‑o atmosferă inedită,
salutând aceleaşi chipuri entuziaste, ce
veghează mereu la păstrarea razelor de
cultură aduse în mijlocul almăjenilor
– cu un oarecare scepticism, dar totuşi
anticipând un demers surprinzător,
pe care l‑am prevăzut cât se poate de
corect.
Pe lângă audierea a numeroase
poezii cu tematică religioasă, care‑mi
trezeau un amalgam de stări şi convulsii
greu de definit, alături de un straniu
calm sufletesc, am aflat şi lucruri
necunoscute până atunci despre unii
poeţi religioşi ca Vasile Voiculescu şi,
mai ales, Traian Dorz, a cărui poveste
m‑a fascinat mai mult decât mi‑aş
fi putut imagina. Din păcate, cunoşteam doar foarte vag
opera acestui poet, ale cărui versuri sunt atât de cântate în
biserici şi nu numai. M‑a impresionat cursul tumultuos al
vieţii sale, care nu l‑a împiedicat să‑şi menţină vie credinţa
statornică şi deosebit de puternică în Dumnezeu. Cel mai
mult m‑a fascinat şi m‑a mişcat capacitatea de reţinere a
acestui om, care, nedispunând de instrumente de scris
sau de însemnat între pereţii temniţei unde a fost azvârlit

de regimul comunist, şi‑a alcătuit poeziile în memorie,
repetându‑le mereu pentru a nu le uita, ajungând să aibă în
minte un „volum” ce cuprindea sute de creaţii. Şi astfel au
luat naştere o mulţime de poeme de factură religioasă ale
bihoreanului Traian Dorz.
În altă ordine de idei, am
apreciat foarte mult prezenţa în sală
a reprezentanţilor mai multor culte
religioase, observând ce armonios se
întrepătrund ideile fiecăruia dintre ei,
deoarece, oricâte diferenţe ar exista
între doctrina romano‑catolică şi cea
ortodoxă sau cea neoprotestantă,
esenţa este aceeaşi, Divinitatea este una
singură, credem în acelaşi Dumnezeu,
eu însămi fiind o reprezentantă, în
minoritate, a cultului romano‑catolic
şi rămânând cu un gust plăcut după
o incursiune ceva mai adâncă în iţele
liricii religioase decât cea cu care am
fost obişnuită până acum.
În concluzie, mi‑a făcut o
plăcere de nedescris să iau parte la
această manifestare culturală şi să
lecturez, în cadrul ei, poezia Lumină
lină a lui Ioan Alexandru, care se
întâmplă să fie şi poemul meu preferat din sfera tematicii
religioase. Aştept cu sufletul la gură următoarea activitate,
apreciind toate eforturile depuse, în scopul organizării
acestor întâlniri, mai ales de către corpul redacţional al
revistei „Almăjana”.
MARA TIMEA IANCU
elevă, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” – Bozovici

„UN VEAC DE CÂNTĂRI NEMURITOARE” –
MANIFESTARE CULTURALĂ DEDICATĂ
POETULUI TRAIAN DORZ LA TIMIŞOARA
Evenimentul, desfăşurat în data de 13 noiembrie
2014, la Casa „Adam Müller Guttenbrunn” din Timişoara,
a întrunit profesori de la Facultatea de Litere, Istorie şi
Teologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara,
clerici şi credincioşi, membri ai filialei „Oastea Domnului”
din Timişoara, profesori, studenţi, artişti, scriitori, publicişti,
oameni de cultură din Banat, din ţară şi din străinătate. Din
partea Centrului Eparhial din Timişoara a fost prezent pr.
Ionel Popescu, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timişoarei.
În prima parte a manifestării au fost evocate
personalitatea şi opera lui Traian Dorz (Mirela Borchin,
Florina‑Maria Băcilă, Adina Chirilă, Maria‑Daniela

Pănăzan, Raluca Popescu, Simona Constantinovici
– n. red.), fiind evidenţiat rolul acestuia în lucrarea
duhovnicească şi misionară pe care „Oastea Domnului” a
împlinit‑o în perioada de represiune şi prigonire din partea
regimului comunist‑ateu. Totodată, a fost apreciată valoarea
creaţiei sale, ce însumează aproximativ 100 de titluri de
proză şi poezie, dar şi impactul pe care aceasta l‑a avut şi îl
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are în continuare asupra spiritualităţii creştin‑ortodoxe din
ţară, şi nu numai.
„Traian Dorz face parte din canonul literaturii
religioase româneşti. Este un poet care a reuşit să se
salveze prin acest liant care există dintotdeauna în fiinţa
umană, prin acest semn al dumnezeirii şi al prezenţei
Duhului Sfânt în sufletul nostru, care este credinţa. El a
reuşit printr‑o formă poetică de tip apologetic să transmită
tot ceea ce purta în suflet, dragostea sa faţă de Dumnezeu şi
faţă de semenii săi. Această mişcare religioasă şi culturală,
«Oastea Domnului», reuşeşte să‑i solidarizeze pe oameni în
jurul fiinţei poetice a lui Traian Dorz. «Oastea Domnului»
este acel centru iradiant în care îşi găsesc locul toţi cei care
vor să se comunice şi să comunice cu Dumnezeu. Acest
lucru a fost înţeles pe deplin de Traian Dorz, care a susţinut
ardent această mişcare de revigorare spirituală”, a precizat
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conf. dr. Simona Constantinovici, de la Universitatea de
Vest din Timişoara.
În partea a doua a programului au avut loc mai
multe momente artistice ce au cuprins recitaluri de muzică
şi poezie din creaţia lui Traian Dorz (Luminiţa Safta,
Ion‑Vasilie Vâtcă, Grupul vocal alcătuit din membri
ai Corului Filarmonicii „Banatul” din Timişoara şi ai
Corului „Ion Vidu” din Lugoj – n. red.). Manifestarea a
fost organizată de Departamentul de studii româneşti
al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie din Timişoara,
precum şi de revista de cultură „Almăjana”.
Traian Dorz s‑a născut la 25 decembrie 1914, în
comuna Mizieş, satul Livada Beiuşului, din judeţul Bihor,
şi a trecut la Domnul în data de 20 iunie 1989, în localitatea
natală.
Traian Dorz a fost continuatorul lucrării
duhovniceşti a „Oastei Domnului”, după trecerea la cele
veşnice a preotului Iosif Trifa, iniţiatorul mişcării. Opera
lui Traian Dorz cuprinde volume de poezii de factură
mistică, versificări ale proverbelor, ale psalmilor biblici
şi ale altor pasaje scripturistice, la care se adaugă lucrări
cu caracter memorialistic şi autobiografic, povestiri,
comentarii şi meditaţii asupra textelor biblice, confesiuni,
eseuri, îndrumări, cuvântări, piese şi montaje religioase.
GEORGE GIURGIU

(Material preluat din ziarul „Lumina”, ediţia de
Banat, anul V, nr. 264, luni, 17 noiembrie 2014, p. 8.)
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CUVINTE DE DOR DUPĂ BUNUL MITROPOLIT NICOLAE –
UN OM ALES DE DUMNEZEU
S‑a născut de praznicul Intrării în Biserică
a Maicii Domnului, a păşit spre veşnicie într‑o zi
de Duminică şi a fost înmormântat în ziua cinstirii
Acoperământului Maicii Domnului.
E foarte greu să scrii la trecut despre cineva atât
de drag pentru că, oricum ai aşeza cuvintele, ele răspund
la timpul prezent. Toate amintirile
legate de el sugerează veşnicia
lucrului bine închegat, a omului care
L‑a avut pe Dumnezeu în suflet şi
L‑a făcut apoi cunoscut celor din jur
prin sine, prin faptele sale, dar mai
ales prin atitudinea sa faţă de toţi
care i‑au deschis uşa casei, ziua şi
noaptea. Altfel spus, au trecut peste
52 de ani de când Bunul Dumnezeu
a rânduit ca la noi, în Banat, să fie
instalat în Catedrala Mitropolitană din
Timişoara un vrednic şi bun arhipăstor
al oamenilor din aceste părţi ale
ţării, originar din Caransebeş, oraş
cu tradiţie în viaţa bisericească şi culturală a României,
locul de unde a plecat primul patriarh, Miron Cristea,
dar, iată, şi al doilea „patriarh” al nostru, al bănăţenilor,
Nicolae Corneanu. Însă aşa a rânduit Dumnezeu să fim
mândri că şi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este tot
din părţile Banatului şi duce mai departe amintirea Înalt
Preasfinţitului Părinte Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul
Timişoarei şi Mitropolitul Banatului. Starea morală şi
intelectuală a mitropolitului nostru a fost apreciată încă din
anii studiilor teologice, care l‑au recomandat în misiunea
de profesor la Seminarul Teologic din
Caransebeş, apoi în cea de conferenţiar
la Institutul Teologic Ortodox din Sibiu
şi, ulterior, în funcţiile administrative
la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei
Timişoarei şi Caransebeşului. Toate
acestea evidenţiază că până la treapta
arhieriei teologul Nicolae Corneanu a
studiat şi a trudit pentru cunoaşterea
învăţăturii Bisericii noastre şi a făcut
cinste şcolilor pe unde a trecut, dar şi
Centrului Eparhial timişorean, unde,
prin misiunile încredinţate, a demonstrat
calităţi adminstrative desăvârşite. Sigur
că trebuie amintite studiile doctorale în
Litere şi Teologie de la Universitatea din
Bucureşti, care s‑au finalizat cu lucrarea
Viaţa Sfântului Antonie cel Mare.
Începuturile monahismului creştin pe
Valea Nilului.
În calitate de arhiereu, a reuşit atât

de multe, încât simt că nu pot scrie cu toată convingerea
că voi cuprinde totul, motiv pentru care aş aminti doar în
trecăt, fără titluri, zecile de cărţi şi studii puse pe hârtie
în orele târzii din noapte, responsabilităţile încredinţate
de Sfântul Sinod, reprezentările Bisericii noastre la
conferinţele şi organismele bisericeşti internaţionale,
dialogul eficient cu celelalte culte
şi religii – şi toate acestea pentru
că, pe lângă impresionanta cultură
laică şi religioasă, a ştiut să grăiască
frumos în limbile franceză, germană
şi greacă, din greacă traducând Scara
Raiului a Sfântului Ioan Scărarul,
care s‑a tipărit la editura noastră
arhidiecezană în opt ediţii, mai precis
în peste 40000 de exemplare… Şi câte
nu am putea spune despre realizările
Mitropolitului Nicolae, de la sutele
de preoţi care îl cinstesc şi‑l respectă
dincolo de moarte numai din dragoste
şi până la zecile de biserici construite
cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale! Şi nu doar atât,
pentru că nu a fost om care să‑i fi trecut pragul şi să nu fie
susţinut şi ajutat.
Un alt aspect demn de remarcat este modul în care
a fost apreciat de toate autorităţile locale şi judeţene, care
au găsit la Înalt Preasfinţia Sa bunăvoinţă şi înţelepciune
părintească, dar şi o grijă aparte pentru bunul mers al
societăţii, întrucât nu de puţine ori îi cereau sfatul şi se
bucurau de interesul acordat problemelor din această
zonă a ţării. Iar, în privinţa celorlalte culte şi confesiuni
creştine (şi nu numai) din Banat, acestea
au recunoscut în persoana Mitropolitului
Nicolae pe omul trimis de Dumnezeu
nu pentru a crea disensiuni, ci pentru a‑i
aduce mereu la masa dialogului, pentru
a‑i uni în dragoste, frăţietate şi demnitate,
motiv pentru care în unanimitate
regretă profund plecarea vrednicului şi
împăciuitorului ierarh.
În urmă cu mai mulţi ani,
Părintele Mitropolit m‑a chemat să‑i fiu
consilier la Centrul Eparhial şi de atunci
am descoperit mult mai mult decât am
ştiut despre Înalt Preasfinţia Sa. În primul
rând, am constatat că am dat admitere la
„Şcoala Mitropolitului Nicolae”, care
nu numai că ne‑a învăţat administraţie,
dar ne‑a arătat şi că preotul trebuie să fie
modest, cinstit, curat, punctual, blând, să
aibă o ţinută frumoasă şi îngrijită, dar în
acelaşi timp să fie respectuos cu cei dragi
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din familie şi mai ales cu credincioşii pe care‑i păstoreşte.
În al doilea rând, pot să spun că cea mai mare calitate pe
care am văzut‑o la Înaltul a fost bunătatea, o bunătate cum
nu mi‑am putut închipui că poate exista la vreun om. A
încercat permanent să fie promotorul binelui, să le fie de
ajutor celor care îl rugau ceva şi, atunci când nu găsea o
soluţie favorabilă, nu le spunea oamenilor că nu se poate,
ci să mai aştepte, să aibă răbdare, că se va găsi o soluţie;
şi aşa era, găsea varianta cea mai bună pentru ei, chiar
dacă de multe ori se neglija pe sine. Aş mai aminti că, tot
din respect faţă de oameni, la marile sărbători plecau de
pe masa ierarhului nostru câteva sute, ba chiar în jur de
o mie de felicitări scrise de mână în toată lumea, fapt ce
l‑a făcut iubit şi apreciat pretutindeni, dat fiind că, atunci
când ajungeam undeva în străinătate şi spuneam numele
ierarhului nostru, eram foarte bine primiţi şi respectaţi.

Nu pot încheia aceste câteva gânduri fără să mă
aplec cu smerenie, Înalt Preasfinţite Părinte Mitropolit, şi
fără să Vă mulţumesc încă o dată pentru cinstea deosebită
pe care mi‑aţi făcut‑o de a Vă fi alături şi de a sublinia
împreună cu membrii familiei că „pilda Omului şi
Mitropolitului Nicolae îşi are temeiul în nemăsurata
sa modestie, în răbdarea sa de excepţie şi în curajul
pocăinţei”.
Cu ochii în lacrimi, lângă toţi cei ce V‑au fost
aproape, Îl rugăm pe Atotmilostivul Dumnezeu să Vă
pomenească întru Împărăţia Sa!
Cu recunoştinţă şi dragoste filială,
Pr. ZAHARIA PEREŞ
Mitropolia Banatului – Timişoara

FESTIVALUL‑CONCURS DE COLINDE „LÂNGĂ IESLEA
MINUNATĂ”, EDIŢIA A IV‑A, BOZOVICI, 2014
„Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi
pentru tot poporul. Că vi S‑a născut azi Mântuitor, Care
este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta vă va
fi semnul: veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle.” (Luca
2: 10‑12).
Vestea Naşterii Pruncului Iisus Hristos în ieslea
Betleemului au adus‑o, şi în 2014, cetele de colindători
care au participat – sâmbătă, 13 decembrie – la
Festivalul‑concurs de colinde „Lângă Ieslea Minunată”,
ajuns la a IV‑a ediţie.
O mare bucurie pentru organizatori, dar şi o
satisfacţie că eforturile le‑au fost răsplătite le‑a constituit
faptul că, şi în acest an, festivalul, care face parte din
proiectul „Credinţă, culoare, cuvânt şi cânt, revărsate
într‑un gând”, a fost avizat de Ministerul Educaţiei
Naţionale şi că, de la an la an, interesul celor ce doresc să
participe este în creştere, numărul participanţilor ajungând,
în 2014, la aproape 250 de elevi şi profesori îndrumători.
Festivalul este organizat de către Inspectoratul
Şcolar Judeţean Caraş‑Severin, Liceul Teoretic „Eftimie
Murgu” Bozovici, în parteneriat cu Biserica Ortodoxă

Bozovici, Casa Corpului Didactic, Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale,
Episcopia Caransebeşului, Primăria Comunei Bozovici.
Parteneri media au fost Caraş Online şi Vest TV Reşiţa.
Pe lângă aceste instituţii care au sprijinit desfăşurarea în
bune condiţii a festivalului, au mai fost şi câteva persoane
care cu multă dăruire, an de an, susţin această manifestare:
doamna Floarea Tutunariu, de la brutăria comunei
Bozovici, pregăteşte colacii pentru colindători, domnul
Dan Tudor face ca sunetul să fie de cea mai bună calitate şi
colindele să răsune cât mai frumos, iar familia Nicola ajută
la crearea ambientului potrivit acestei manifestări, alături
de câţiva elevi.
În 2014, Dumnezeu a îngăduit ca timpul să fie
prielnic deplasării formaţiilor la festival, astfel că au
participat grupuri corale, vocale şi solişti din Turceni –
Gorj, Reşiţa, Anina, Prigor, Gârbovăţ, Eftimie Murgu,
Bănia, Borlovenii‑Noi, Borlovenii‑Vechi, Glimboca şi
Bozovici. Pe lângă grupurile corale şi vocale, ca o premieră
în acest an, au fost prezente la festival Orchestra Şcolii
Gimnaziale „Dr. Ion Sîrbu” din Eftimie Murgu, precum şi
Fanfara copiilor din Bănia.
Festivalul li se adresează elevilor din clasele I‑XII
şi din clasa pregătitoare; de aceea, s‑au acordat premii pe
niveluri de vârstă. Premiile au fost consistente, constând
în diplome, trofee, calendare, CD‑uri, cărţi, icoane etc.,
şi au fost oferite cu ajutorul Bisericii Ortodoxe Române
Bozovici şi al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin. Primăria
Comunei Bozovici a suportat cheltuielile reprezentând
masa tuturor participanţilor la festival.
Ca de fiecare dată, fiind un festival‑concurs, juriul a
fost compus din: lect. univ. dr. Florina‑Maria Băcilă, prof.
Iosif Băcilă, prof. univ. dr. ing. Alimpie Ignea, drd. Maria
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Vâtcă, prof. Loredana Camelia Stanciu (directorul Liceului
Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici) şi dl Adrian Stoicu,
primarul comunei Bozovici.
Nici în acest an juriul nu a avut o misiune uşoară,
deoarece toate formaţiile participante au fost foarte bine
pregătite şi au vestit Naşterea Domnului nostru Iisus
Hristos printr‑un repertoriu bogat de colinde tradiţionale,
iar bucuria pe care au avut‑o magii şi păstorii la aflarea
Pruncului născut în iesle s‑a simţit în glasurile tuturor
copiilor care au fost vestitori ai miracolului petrecut la
Betleem.
Cea de‑a doua secţiune a festivalului a fost expoziţia
de icoane intitulată „Icoana din sufletul meu”, la care elevi
din Caraş‑Severin şi din alte judeţe ale ţării au trimis
icoane pe sticlă, pe lemn, pânză sau piatră. La sfârşitul
spectacolului, icoanele au fost evaluate, fiind acordate
premiile I, II, III elevilor din Sibiu, Turceni şi Reşiţa.
În timp ce juriul a deliberat, toate formaţiile au urcat
pe scenă şi au interpretat colinde tradiţionale.
Premiile acordate la festival au fost următoarele:
Premiul I:
● Grupul vocal „Florile Gârbovăţului” al Şcolii
Primare Gârbovăţ, coordonat de pr. Iosif Surulescu;
● Grupul vocal al Şcolii Gimnaziale „Dr. Ion
Sîrbu”, Eftimie Murgu, coordonat de prof. Nistor Băcilă şi
Aurelian Dumescu;
● Corul „Colindiţa” al Liceului Tehnologic „Iosif
Coriolan Buracu”, Prigor, coordonat de prof. Sofia Rotaru
şi Ela Turculescu;
● Corul Şcolii Gimnaziale Bănia, coordonat de
prof. Cristian Hînda;
● Corul Casei de Cultură din Anina, coordonat de
dl Mihai Chiper;
● Constantina Cornelia Orleanu, clasa a IV‑a,
Liceul Tehnologic Turceni, coordonată de prof. Margareta
Vladu şi Ştefan Stancu;
● Iulia Modoacă, clasa a VII‑a, Şcoala Gimnazială
nr. 8, Reşiţa, coordonată de prof. Rodica Vasiliu;
● Orchestra Şcolii Gimnaziale „Dr. Ion Sîrbu”,
Eftimie Murgu, coordonată de prof. Nistor Băcilă.
Premiul al II‑lea:
● Grupul vocal „Micii colindători” ai Şcolii Primare
Borlovenii‑Noi, coordonat de prof. Mihaela Vali Moţ;
● Grupul vocal „Româncuţele” al Liceului
Tehnologic Turceni, coordonat de prof. Margareta Vladu
şi Lavinia Stancu;
● Corul „Ding‑Dong” al Şcolii Gimnaziale nr. 8,
Reşiţa, coordonat de prof. Rodica Vasiliu;
● Ionuţ Laurenţiu Bala, clasa a III‑a, Şcoala
Gimnazială Bănia, coordonat de prof. Ion Bala;
● Alin Iacob Didraga, Şcoala Gimnazială „Dr. Ion
Sîrbu”, Eftimie Murgu, coordonat de prof. Nistor Băcilă;
● Fanfara de copii din Bănia, coordonată de dl Ion
Albu.
Premiul al III‑lea:
● Grupul vocal al Liceului Teoretic „Eftimie Murgu”,
Bozovici, clasa I, coordonat de prof. Irina Pătraşcu;
● Grupul vocal al claselor V‑VIII al Liceului
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Teoretic „Eftimie Murgu”, Bozovici, coordonat de prof.
Nistor Băcilă;
● Corul „Datina” al Şcolii Gimnaziale „Gheorghe
Frăţilă”, Glimboca, coordonat de prof. Maria Daniela
Barbure;
● Ionela Filofteia Floroiu, clasa a VIII‑a, Liceul
Tehnologic Turceni, coordonată de prof. Margareta Vladu
şi Ştefan Stancu;
● Raluca Gabriela Dinculeasa (fluier), Liceul
Tehnologic Turceni, coordonată de prof. Margareta Vladu
şi Lavinia Stancu.
Menţiuni:
● Grupul vocal al Şcolii Primare Borlovenii‑Vechi,
coordonat de prof. Maria Bănuş şi Alina Becia;
● Grupul vocal „Voiniceii” al Liceului Teoretic
„Eftimie Murgu”, Bozovici, clasa a IV‑a B, coordonat de
prof. Claudia Cherescu;
● Oana Laura Bala, clasa a IV‑a, Şcoala Gimnazială
Bănia, coordonată de prof. Icoana Bala.
Premii speciale:
● Marele Premiu (şi Trofeul „Ieslea Naşterii
Domnului”): Iulia Modoacă, clasa a VII‑a, Şcoala
Gimnazială nr. 8, Reşiţa, coordonată de prof. Rodica Vasiliu;
● Premiul special pentru autenticitate: Grupul vocal
„Româncuţele” al Liceului Tehnologic Turceni, coordonat
de prof. Margareta Vladu şi Lavinia Stancu;
● Premiul special pentru cel mai mic interpret:
Ionuţ Laurenţiu Bala, clasa a III‑a, Şcoala Gimnazială
Bănia, coordonat de prof. Ion Bala;
● Premiul special pentru cea mai originală
interpretare: Corul Şcolii Gimnaziale Bănia, coordonat de
prof. Cristian Hînda;
● Premiul special oferit de Primăria Bozovici: Corul
Casei de Cultură din Anina, coordonat de dl Mihai Chiper;
● Premiul special oferit de Episcopia Caransebeşului: Grupul vocal al Liceului Teoretic „Eftimie Murgu”,
Bozovici, clasa I, coordonat de prof. Irina Pătraşcu;
● Premiul special al juriului: Alin Iacob Didraga,
Şcoala Gimnazială „Dr. Ion Sîrbu”, Eftimie Murgu,
coordonat de prof. Nistor Băcilă.
Prin acest festival s‑a urmărit ca obiceiurile şi
tradiţiile transmise din moşi‑strămoşi să nu se piardă,
ci să fie păstrate din generaţie în generaţie. Frumoasele
costume populare, specifice zonelor de unde a venit fiecare
dintre cetele de colindători, precum şi ambientul creat de
către organizatori au întregit peisajul feeric premergător
sărbătorii Naşterii Domnului Iisus Hristos.
Atât la începutul, cât şi la finalul festivalului li
s‑au adus mulţumiri tuturor celor ce au sprijinit acest
eveniment, în special primarului Adrian Stoicu, preotului
paroh Ion Cherescu, dar, mai ales, lui Dumnezeu, pentru
marea Lui bunătate şi iubire faţă de neamul omenesc,
pentru care S‑a întrupat din Fecioara Maria, făcându‑Se
Om întru mântuirea noastră.
Prof. CLAUDIA CHERESCU
– coordonatorul festivalului –
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