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BASM
Pe vremea când Dumnezeu umbla cu Sfântul Petru pe pământ, sub chipul unor moșnegi
gârbovi, sprijiniți în toiag și cu sandalele rupte, iar la căderea nopții băteau pe la ușile oamenilor
și li se întâmpla, de multe ori, să fie izgoniți, într‑un rând i‑a prins noaptea în câmp, iar, odată cu
ea, o ploaie care le‑a udat veșmintele și i‑a umplut de noroi. Și, tot rătăcind ei în întuneric, numai
într‑un târziu au ajuns la marginea unui sat și abia au îndrăznit să bată cu toiagul la prima poartă.
Câinii mari s‑au repezit să‑i sfâșie, dar numaidecât s‑a auzit un glas bărbătesc întrebând cine
bate și au răspuns: „Oameni buni!”. Atunci omul, potolind câinii, i‑a poftit în casă, unde nevasta
și copiii abia se treziseră din somn, și el a început să dea porunci, dar cu blândețe: „Mario, ia mai
pune câteva vreascuri pe foc, Tudore, ia dă fuga până la fântână după o doniță de apă proaspătă.
Ileano, ia vezi tu de o oală cu lapte...”.
Și le‑au dat să se spele și să se șteargă cu ștergare albe, și i‑au ospătat, și i‑au dus să doarmă
într‑o odaie în care mirosea a gutui și a busuioc.
A doua zi dimineața, iar le‑au dat să se spele, i‑au ospătat, le‑au pus și în traistă niște mere
cum nu mai văzuseră și le‑au urat drum bun.
Cum au ieșit din sat, Sfântul Petru a început să se roage de Dumnezeu:
– Doamne, fă ceva pentru oamenii aceștia, că tare ne‑au primit frumos!
– Ce‑ai vrea să fac, Sfinte Petre? C‑ai văzut că nu erau nevoiași.
– Doamne, fă ceva, fă‑i să‑și vadă măcar o dată sufletul!
– Să‑și vadă sufletul, spui, Sfinte Petre?
– Da, Doamne, să‑și poată vedea sufletul, așa cum vedem noi plopul cela de colo...
– Bine, Sfinte Petre, a răspuns Dumnezeu, privind gânditor satul din Vale.
Iar, după o vreme, din neamul acela de oameni s‑a născut Mihai Eminescu.
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,,Și când propria ta viață singur n‑o știi pe de rost,
O să‑și bată alții capul s‑o pătrunză cum a fost?”
1. Am pus comunicarea aceasta sub semnul
cunoscutelor stihuri eminesciene din Scrisoarea I pentru
că ele reflectă perfect stadiul strădaniilor unui lung șir
de cercetători de a elucida originea celui mai răspândit
nume din cultura noastră (și, prin aceasta, chiar obârșiile
poetului), în condițiile în care din partea lui Eminescu
și a familiei sale ne întâmpină, în această privință, o
tăcere totală. Eminescu însuși și‑a făcut un crez din a‑și
pune biografia sub pecetea tainei, declarând undeva: ,,Ca
artist sau om de litere e bine ca persoana ta să rămâie
necunoscută cititorilor tăi – și cu cât vei fi mai cu talent, cu
atâta aceasta‑i mai necesar”. Lucru pe care Gala Galaction
l‑a apreciat cum se cuvine: „Eminescu a fost o pildă rară
de om închis, tainic ca mormântul asupra împrejurărilor,
peripețiilor și necazurilor din viața lui!” (ambele citate la
Sanda, Emin, 38). Ne batem deci capul, plutim în domeniul
ipotezelor, fără a urni prea mult cercetarea din loc. După ce
s‑au pronunțat în această privință îndeosebi istorici literari
și publiciști, noi vă propunem aici o soluție din perspectiva
onomasticii lingvistice.
2. Numele în discuție necesită lămurirea a două
chestiuni: natura sufixului ‑ovici și originea radicalului
Emin‑.
2.1. În Bucovina lui Eminescu se pot întâlni, de‑a
lungul istoriei, numeroase nume (așa‑zise de familie)
derivate cu sufixul ‑ovici / ‑evici, de sorginte slavonă sau
rusească (despre influența poloneză în școli nu se poate
vorbi decât din 1815). Asemenea nume însă erau fabricate
pentru a servi unei singure generații,
deci nu li se transmiteau urmașilor
și nu îndeplineau funcția juridică pe
care o are astăzi numele de familie.
Pentru instituirea numelui de familie
pe care băieții îl moștenesc de la tată,
iar fetele și‑l însușesc de la soți, avem
o dată precisă pentru provinciile estice
ale Imperiului Habsburgic: 3 februarie
1776, când o patentă imperială
statornicește perpetuarea acestui nume
din generație în generație. Așadar,
al doilea nume, adăugat la cel de
botez pentru mai ușoara identificare a
individului în comunitate, surprins în
uz, în această vreme, de către decretul
respectiv sau creat în anii imediat
următori, stă la baza constituirii
numelor românești de familie din
Banat, din Ardeal și Bucovina recent
răpită (1775). Printre acestea, multe
în ‑ovici / ‑evici, sârbizate de clerul
sârbesc, în urma dobândirii de către

Mitropolia sârbă de la Sremski Karlovci (Karlowitz,
Carloviț) a jurisdicției (directe sau indirecte) asupra
tuturor bisericilor ortodoxe din Imperiu, prin așa‑numitele
privilegii ilirice acordate sârbilor de diploma leopoldină
din 21 august 1690 (amănunte despre impunerea numelor
cu sufixele respective populației românești ortodoxe, la
Dănilă 1986, 145‑152).
În Bucovina, o masivă sârbizare a numelor
românești are loc după 1783, dată la care Episcopia
românească a Bucovinei și a Transilvaniei este trecută
de iure sub ascultarea Mitropoliei de la Sremski Karlovci
(până atunci, Transilvania avea un episcop exempt, adică
dependent direct de Viena, însă tot sârb de origine), dar,
mai ales, pe vremea episcopului sârb Danilo Vlahovici
(1789‑1822), care, deși era de origine românească,
precum îl arată numele, nu știa românește. Nistor 1915,
164‑165, reproduce un interesant document de epocă,
Izvodul copiilor cari au umblat în școala împărătească
din târgul Cernăuțului de la începutul lunii mai calendarul
vechi 1785 până în 20 septembrie, care, prin faptul că
„dascălul moldovenesc Leonti Nicolaiovici” consemnează
atât numele elevului, cât și numele părintelui său, ni se
revelează ca un veritabil laborator de preparare a numelor
de familie cu sufixul ‑ovici / ‑evici (ignorând pentru
moment patenta imperială din 1776, dar obedient față de
comandamentele Mitropoliei de la Sremski Karlovci, care,
odată sârbizate numele, n‑avea nimic împotrivă ca ele să se
permanentizeze astfel): Manoli Vasălovici – fiul preotului
Vasili de la Văslăuț; Constantin
Simionovici – fiul protopopului Simion
de la Tiriblica; Vasile Niculaevici –
fiul lui Neculai Gricu din Cernăuți;
Ioniță Petrovici – fiul lui Petre Muha,
harabagiu; Vasile Giorgiovici – fiul
lui George Costriț, mazil; Manoli
Andriovici – fiul lui Andrii, pisar în
Cernăuți etc.
Tot astfel se va fi născut,
fără îndoială, în această perioadă și
în același mod, numele Eminovici,
purtat mai întâi de bunicul Vasile,
care, ca și tatăl acestuia, Petrea, și ca
Ioan, unul din fiii lui Vasile, era un
apropiat al bisericii (Petrea și Vasile –
cantori, Ioan – epitrop, după cum ne
informează Pop 1969, 21, Gherasim,
Eminescu, 115, și alții), deci printre
primii expuși la sârbizarea numelui.
După informațiile culese,
între cele două războaie mondiale,
în Călineștii lui Cuparencu, satul
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străbunilor lui Eminescu, de către Vasile Gherasim și, în
zilele noastre, de către D. Vatamaniuc, numele Eminovici
apare prima oară în protocoalele bisericești în 1804:
Vasăle Iaminovici. Alte forme, nu însă succesive, spre a
putea întrezări o evoluție, ci coexistente, scrise de același
preot, sunt: Iamenovici, Ieminovici, Imenovici, Eminovici,
Iminovici. Varianta Iaminovici nu este numai un stadiu
al metamorfozei numelui strămoșilor lui Eminescu până
la faza Eminovici. Ea n‑a dispărut odată cu impunerea
antroponimului Eminovici la o anumită ramură a arborelui
genealogic al familiei poetului, ci a dăinuit multă vreme în
paralel cu celelalte forme. O atestă documentele de arhivă
publicate de Gh. Ungureanu în 1977.
Astfel, într‑un Tabelarnic protocol 1815‑1851, care
este un registru de căsătorii al bisericii parohiale din satul
Călineștii lui Cuparencu, se consemnează:
,,Dumitru, fiul lui Vasîle Ieremciuc
din Șerbăuți, căsătorit cu Anna fiică lui
Vasîle Iaminovici, vârsta, soția de 18
ani. Nr. casei 27, breasla tatei: dascal.
Ziua cununiei, 10 noiemvrie 1838.”
(Ungureanu, Eminescu, doc. 45, p. 58).
Din protocol și din Condica
cronicală a comunei Călineștii lui
Cuparencu, scrisă de preotul satului,
aflăm că: parohia a avut registre de stare
civilă începând cu anul 1784 (dar care
azi nu se mai găsesc); Nicolae Crîstea și
Enacache Crîstea au dat pământ bisericii
și servitorilor ei, implicit lui Vasile
Eminovici (1778‑1844), a cărui proprietate
se întindea peste drum de biserică până
la cimitirul nou; cel care a întocmit actul
de căsătorie de mai sus a scris Iaminovici; la anul 1842,
alt preot scrie în același protocol actul de căsătorie dintre
Dumitru, feciorul lui Iacov Șandru, și Catrina, fiica lui
Vasile Eminovici, notat Vasîle Eminovici (ib.).
La Arhivele Statului din Suceava se păstrează în
mare parte fondul de arhivă constituit la Mitropolia din
Cernăuți începând din 1784. În mai multe protocoale
,,în privința stării și a lipsurilor bisericii Călineștilor lui
Cuparencu cu hramul Sf. marilor voievozi Mihail și Gavril”
din perioada 1838‑1869, găsim referiri la Ioan Iaminovici
(1816‑1877), fiul lui Vasile Eminovici, deci frate bun
cu tatăl lui Eminescu, Gheorghe. Acest Ioan, care, deși
ocupă dregătorii importante
în Călinești, iscălește acte
prin punerea degetului (fiind
deci neștiutor de carte, lucru
de mirare la un descendent
al dascălului Vasile, pe care
unii îl cred ieșit din mâinile
corifeilor Școlii Ardelene de
la Blaj!), este consemnat în
acte Iaminovici, în 1842 și
1844, ca vornic, în 1846 –
ca epitrop și vornic, în 1850
– ca vornic și în 1868 – ca

epitrop. Numele familiei apare în documentele acestei
perioade aflate în respectiva arhivă cu formele Iminovici,
Ieminovici, Iaminovici și Eminovici. Căminarul Gheorghe
s‑a iscălit întotdeauna Eminovici, dar multe documente îl
numesc Iminovici sau Ieminovici (ib.).
Cât despre grafia Iäminovici, „prezentă și ea în
câteva rânduri” (Roșu 116; pe I. Roșu nu‑l pot ,,deruta”
formele cu Ia‑, deoarece s‑ar datora „neglijenței copistului
respectiv, care se vede că a uitat să pună «trema» pe a”),
un a cu umlaut notează în germană un e deschis – lung
sau scurt –, provenit întotdeauna dintr‑un a, încât formele
cu Ia‑ sau Iä‑, în care I. R. vede o simplă ,,pedanterie”
a respectivului paroh – exprimându‑ne mai exact cu un
termen lingvistic adecvat: un hiperurbanism –, ne conduc
tot la un a etimologic în numele Eminovici / I(a)minovici.
„Noi trecem peste această varietate de
forme”, ne spune și Vatamaniuc 1995, în
nota de la p. 150. Noi însă nu putem trece
peste aceste forme variate, ci ne bucurăm
că există, fiindcă tocmai aici este de căutat
cheia unei explicații corecte a radicalului
Emin‑ / Imin‑.
2.2. În legătură cu radicalul Emin‑ /
Imin‑ s‑au exprimat multe și, uneori, bizare
opinii. O seamă de „chemări” alintătoare
ale Veronicăi Micle din seria scrisorilor
redactate în „ton ultrasentimental” în anul
1882 (Pop 1983, 109): „Eminul meu”,
„Mimi”, „Mimițule”, „Miț iubit”, „Mițicul
meu”, ,,Mițule”, fără a mai vorbi de
Bebelușică sau Burdulachi (ib., 111‑114),
nu pot avea, desigur, altă valoare decât
aceea a evidențierii, încă o dată, a rolului
pe care îl are afectivitatea în nașterea hipocoristicelor.
Ca redactor la ziarul conservator „Timpul”, atacând
falsul patriotism al liberalilor venetici care se dădeau drept
„progenitură de origine romană”, în fond fiind „tot ce‑n
țările vecine e smintit și stârpitură”, Eminescu și‑a atras
asupră‑i acuzația, pornind de la numele său, că n‑ar fi
român, ci, în ordine alfabetică, albanez, armean, bulgar,
persan, polonez, rus, rutean, sârb, suedez, turc.
2.2.1. Originea armeană sau turcă a poetului a
fost discutată de mai mulți, numele Emin întâlnindu‑se în
onomastica celor două minorități din țara noastră. În 1992,
de pildă, frecvența numelui Emin pe județe era următoarea:
în total 309, din care: 2 B,
2 BV, 288 CT, 5 GR, 12 TL
(din datele DEPABD), deci
preponderent în Dobrogea,
unde
este
concentrată
minoritatea turcă din țara
noastră. Față de presupusa lui
origine turcă, Eminescu s‑ar
fi exprimat odată cu umor și
detașare: „Mihăiță Efendi, nu
prea frumoasă poveste, bre!”
(Sanda, Emin, 38).
2.2.2. O altă ipoteză,
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care ne trimite la antichitatea tracă, au avansat‑o George
Sanda, în articolul citat, p. 36 (punând radicalul respectiv
în legătură cu toponimul Emin, munte, oraș și cap din
Dobrogea, sau cu muntele Emos / Hemus din Balcani
și cu numele cătunului Imina din jud. Brăila și al râului
Iminogul din Olt), și Sorin Paliga, în articolul Emin, din
„Academica”, 1 (1991), nr. 6, p. 13 (apropiindu‑l de
antroponimul trac Eminakos).
2.2.3. Ieșeanul Ion Popescu‑Sireteanu ne propune,
în articolul Numele lui Eminescu, din ,,Convorbiri literare”,
noiembrie 2000, p. 21, etimonul imină, variantă cu
metateză, existând în graiul copiilor și la românii fărșeroți
din sudul Albaniei, a lui inimă.
2.2.4. Prezumția lui Augustin Z. N. Pop ne îndreaptă
atenția spre iminei, în sensul că în Iminovici am putea
vedea „un om din partea locului, cizmar, papucar de sat,
presupus deschizător, după profesiune, numelui de neam al
poetului, cu semnificația de fiul
ciubotarului, fiul papucarului,
antecesor lui Petrea Iminovici”
(Pop 1969, 21‑22).
2.2.5. Rezuș 19822, 1 și
6, și 1983, 23‑25, formulează
ipoteza
provenienței
lui
Emin‑ de la Euminie, nume
calendaristic care figurează în
Sinaxar la data de 18 septembrie
(Evmenie).
2.2.6. I(e)min mai poate fi analizat, ca multe alte
antroponime, și ca derivat cu sufixul ‑in, care exprimă
filiația în limbile slave, de la un Eme, hipocoristic de la
Emelian, Emilian (DOR 51), eventual de la un *Imu (< bg.
Imo, Ilčev 222). Iar toponimele Imina și Iminogul, despre
care am amintit mai sus, se explică bine printr‑un astfel
de antroponim: primul – cu un ‑a toponomastic, al doilea
– dintr‑un mai vechi *Iminov (ca Topolog de la *Topolov,
Iordan, Top. rom., 480).
2.2.7. Cusurul major al tuturor acestor ipoteze
cu privire la radicalul numelui poetului este ignorarea
variantelor Iaminovici, Iamenovici, anterioare formelor
Eminovici / Iminovici. Nu pe Emin‑ / Imin‑ trebuie să‑l
explicăm, ci pe Iamen‑ / Iamin‑. Etimonul ar trebui, în
conformitate cu legile fonetice ale limbii române, să aibă
următoarea structură: Iam‑ + vocală accentuată (simplă
sau într‑un diftong) + ‑n‑. Ipoteza noastră este că la baza
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numelui înaintașilor lui Eminescu se află un apelativ care
indică originea locală, ca în foarte multe nume de familie
românești. Localități cu nume în care se regăsește radicalul
Iam‑ sunt numai două în întregul spațiu locuit de români:
Iama SV (înglobată azi în localitatea Cacica; o poiană de
aici se numește și azi Iama lui Carol – Dan, 189) și Iam
CS. Este mai plauzibil să optăm din capul locului pentru
numele localității din jud. Suceava, din care face parte și
localitatea de baștină a ascendenților poetului, Călinești,
comuna Șerbăuți. Numele ei este de origine slavă,
înseamnă ,,groapă, adâncitură, vizuină, ocnă / carieră; hău /
prăpastie” și a generat în toate limbile slave toponime Jama
(Šmilauer, 85). Cel din Cacica se raportează la exploatările
de sare din zonă. Un strămoș al poetului putea fi, așadar,
un *iamán ,,om care s‑a născut sau a trăit în Iama”, cuvânt
care, odată devenit supranume, *Iamán, a evoluat formal
la *Iemán, apoi la Imán (cum figurează în 1992 ca nume
de familie purtat de 40 de indivizi repartizați
teritorial, după datele de la DEPABD, astfel:
6 B, 5 CL, 4 CT, 1 DB, 6 HD, 12 MM, 2
MH, 1 TM, Iman‑Buda 3 MM; s‑ar putea
însă ca printre aceștia să se afle un Iman care
să se explice prin iman, variantă a lui imam
,,preot turcesc”, glosat în DA sau întâlnit și
la Sadoveanu 2, 60, ori în numele localități
Iman Cișme CT); cf. și Imani – 2 CT, 1 GL;
numele de familie Eamen – 12 CT; numele
de localitate Imeni CV, de la numele de grup
*imeni ,,cei din Iama”. Transformarea lui ‑án din *Iamán,
*Iemán, Imán, prin faza ‑ăn, în ‑en, apoi în ‑in s‑a petrecut
după ce la supranumele locuitorului s‑a atașat sufixul
‑ovici, echivalentul românescului ‑escu, indicând filiația.
Perfect sinonim cu Iamenovici și Iaminovici este numele
de familie de factură poloneză Iaminițchi din Broșteni SV
(Tel. SV 351); cf. și, după sursa DEPABD, cele 84 nfam
Iamnițchi: 4 B, 1 BH, 1 BN, 2 CT, 3 IS, 2 NT, 54 SV,
17 TM, la care se adaugă Iamnitchi – 4 SV, Iamniczki – 1
MM și Iamnitzechi – 1 AR. Scăpată de sub accent, care s‑a
deplasat pe ‑o din ‑ovici (după mărturia lui Matei, fratele
mezin al poetului, care pronunța Eminóvici), vocala a din
‑an a putut suferi ușor schimbarea în ‑ă, acesta – în ‑e, iar
‑e – în ‑i. Dacă *Iaman, *Ieman și Iman pot, toate trei, să
explice numele Iminovici, pe (I)eminovici îl explică numai
primele două, iar pe Iamenovici și Iaminovici, doar primul.
În ceea ce privește localitatea Iam CS, de la care
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cel ce se naște sau numai locuiește aici se numește iemánț,
pl. ieménț, presupunând că un iemanț a ajuns cândva în
Călineștii străbunilor poetului înainte de a se institui numele
de familie și a declarat că este originar din localitatea Iam
din Banat, ar fi fost numit de localnici Iamu sau Iamanu /
Iemanu.
Un antroponim Iamu chiar întâlnim în onomastica
noastră, dar în Ardeal (28 de indivizi cu acest nume
figurează, în 1992, în datele DEPABD: 1 AB, 27 SB). Cu
sufixul ‑(e)an(u), cu care se exprimă originea locală, s‑ar
fi ajuns la același rezultat ca în cazul lui Iama. Cu sufixul
‑in s‑ar fi putut ajunge la un *Iamin, capabil să explice pe
Iaminovici / Iamenovici / (I)eminovici / Iminovici, sau un
*Iemin, posibil etimon al lui (I)eminovici / Iminovici, ori
un *Imin, ca etimon al Iminovicilor ardeleni mai ales.
Accentul din toponimul Dealu
Iémănului de la Bocșa CS (DTB III, 13)
ne împiedică să recunoaștem în Iémanul
acesta un eventual *iemán < Iam.
Frecvența și distribuția teritorială
din 1992 pentru Eminovici este
următoarea: total 78 de indivizi, din care
4 B, 2 BC, 3 CT, 1 CV, 6 DJ, 1 GL, 1 IS,
4 NT, 11 SB, 45 SV, iar pentru Iminovici
– total 12: 1 B, 11 BV.
3. În ultima vreme tinde să se
acrediteze ideea că familia poetului se
trage din ardeleni emigrați în Bucovina,
pe baza faptului că numele Iminovici
are oarecare răspândire în sudul
Transilvaniei (Vatamaniuc 1975, 1976,
1977; Murărașu 7; Rezuș 19821, 19822,
1983). Într‑adevăr, se găsesc, în Blajul
anilor 1755‑1767, vreo patru familii
cu numele acesta, iar la Vad, în ținutul
Făgărașului, numele apare în 1762 și se menține până în
zilele noastre (Pașca, Nume, 259, consemnează numele la
Vad între cele două războaie, notând și accentul: Imínovici).
Din ramura familiei Iminovici de la Vad descind și câteva
familii omonime din Cisnădie și Rășinari.
Că Transilvania a fost un rezervor etnic pentru
celelalte ținuturi românești este un lucru dovedit. O
temeinică cercetare, cum este aceea a lui Meteș (v. îndeosebi
p. 118 sq.), arată însă că în Bucovina și Moldova emigrau
mai ales ardelenii din Maramureș și Bistrița‑Năsăud,
în timp ce brașovenii,
făgărășenii, sibienii pribegeau
în Țara Românească.
Conscripția lui Enzenberg din 3 noiembrie 1778,
Consignațiunea emigranților
transilvăneni cari s‑au așezat
în districtul bucovinean, cum
au fost constatați în baza
ordinului Comandamentului
General din Liov din 27
ianuarie 1778 de către domnii
ofițeri însărcinați anume cu

aceasta (Nistor 1926, 469‑527), este un document foarte
important pentru cunoașterea exactă a acestor mari mișcări
de populație ardeleană spre Bucovina secolului al XVIII‑lea
(mai precis, între 1718 și 1778), când se presupune că
au venit pe acele meleaguri și strămoșii poetului. Sunt
înregistrate 5018 suflete, numele și prenumele capului
de familie, localitatea de baștină și localitatea în care
s‑au stabilit. „Cei mai mulți dintre emigranții cuprinși
în Izvod – ne asigură Nistor 1915, 49 – erau veniți din
nordul Ardealului și din Maramureș. O treime din suma
emigranților purcese din comitatul Bistrița‑Năsăud, iar
restul, din comitatele Maramureș și Solnoc‑Dăbâca. Se
mai întâlnesc emigranți singuratici și din următoarele
comitate: Bihor, Cojocna, Selagiu, Turda, Arieș, Târnava
Mare și Mică, apoi Brașov, Făgăraș, Sibiu, Alba Inferioară,
Hunedoara, Caraș‑Severin și chiar din
Banat.”.
Puțin probabil ca printre acești
„singuratici” să fi fost și membri ai
familiei Iminovici. Oricum, numele
nu apare în această lungă listă (de
remarcat că un singur nume cu sufixul
‑ovici este înregistrat printre ardelenii
emigrați atunci: Mihai Alexovici, popă
din Abrud, venit în Bucovina în 1758
– Nistor 1926, 496‑497). Mai mult,
din Călineștii lui Eminescu se prezintă
în fața comisiei militare un singur
ardelean: Lupul Ungurean, plugar din
Rodna, emigrat în 1758 (ib., 504‑505).
Nici în Consignațiunea localităților ce
urmează în care se găsesc colonizați
transmigranții a aceluiași Enzenberg, din
15 decembrie 1778 și care înregistrează
numai pe cei migrați în acel an, nu
figurează vreun Iminovici, iar în Călinești, nici măcar
vreun alt ardelean (ib., 526‑533).
Cum se realiza conscrierea populației de către
administrația habsburgică, în zonele de graniță, pentru a
avea o situație exactă a dinamicii populației, ne relatează,
după Josef Hostinek, Liviu Groza, în Grăniceri bănățeni
(București, 1983, p. 32‑34): conscripția avea loc din 6
în 6 ani, concomitent cu recensământul general de pe
teritoriul din afara graniței; comisia era formată dintr‑un
ofițer din Statul Major al regimentului și medicul de
regiment, comandanții de
stațiune,
funcționarii
de
administrație, primarii, doi
membri din sfatul comunal,
preotul
(cu
matricolele
botezaților – pentru exactitatea
datelor); spre a evita orice
suspiciune sau sustragere a
persoanelor de la conscripție
ori falsificarea datelor cerute,
în fața comisiei de conscripție
se înfățișau, concomitent,
mai multe familii grănicerești
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vecine (neprezentarea în fața comisiei sau ascunderea
datelor legate de numărul membrilor de familie, vârsta lor,
numărul animalelor etc. erau aspru pedepsite).
Dacă punem răspândirea numelui Iminovici pe
seama mișcărilor de populație, trebuie să admitem și
posibilitatea obârșiei moldovenești a Iminovicilor din
Ardeal sau a obârșiei poloneze a Ieminovicilor din
Călineștii lui Cuparencu, dat fiind că numele Eminowicz
apare și în Polonia și chiar cu oarecare vechime. Numai
că noi nu legăm distribuirea geografică a acestui nume de
mișcările metanastasice, ci considerăm că este mult mai
firesc să admitem apariția lui independentă în Bucovina,
Ardeal, Polonia etc., mai ales că radicalul (I)emin‑ comportă,
cum am văzut, o etimologie multiplă. Între cele două
războaie, numele era destul de frecvent în Muntenia: Abdul
Eminovici din Ploiești, Iosef Eminovici din București,
Neybodin Eminovici din Buftea,
Orediu Eminovici din Bârza –
Ialomița (Bilețchi‑Albescu 1939,
66‑67), Ibraim Eminovici, paznic
la via lui Bibescu din Chitila
(Sanda, Emin, 38), așadar, toate
cu prenume străin. Vom spune
deci, împreună cu Călinescu, 9,
că între urmașii țăranului Petrea
Ieminovici și ceilalți omonimi
nu este vreo legătură „afară de
aceea întâmplătoare a potrivirii
sunetelor”.
Un argument hotărâtor
pentru acceptarea ideii că numele
poetului a luat naștere în Bucovina
natală este tradiția de familie:
nici Eminescu, nici rudele sale
n‑au avut conștiința că se trag din
ardeleni și, cu toată simpatia pe care
o nutrea pentru Ardeal, Eminescu
și‑a declinat întotdeauna originea
neaoș moldovenească. ,,Părintele
meu”, spune Eminescu, a fost
,,boier moldovenesc [...], proprietar
de moșie, alegător în colegiul I și
în rând cu neamuri cari fără îndoială se pot număra până
în timpul lui Alexandru cel Bun” (Sanda, Emin, 36). Altă
dată declara că este „dintr‑o familie nu numai română, ci și
nobilă neam de neamul ei – să nu vă fie cu supărare – încât
vă asigur că între strămoșii din țara de sus a Moldovei,
de care nu mi‑e rușine să vorbesc, s‑or fi aflând poate și
țărani liberi” (Pop 1969, 23). Iar avocatul și publicistul
Victor‑Onu Eminescu, fiul lui Matei, vorbea și el, în 1939,
despre familia sa ,,de moldoveni neaoși din Bucovina lui
Ștefan Vodă, satul Călinești, județul Suceava” (Augustin
Z. N. Pop, Victor Eminescu despre Vatra Emineștilor,
,,Orizont”, 33 (1982), nr. 52 (773), p. 14).
Dimpotrivă, în familia lui Ion Creangă a fost foarte
viu păstrată originea ei ardelenească, după cum știm din
Amintiri din copilărie: ,,tatul mamei, bunicu‑meu David
Creangă din Pipirig”, care purta ,,vornicia în Pipirig” de
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,,douăzeci și mai bine de ani”, cunoștea bine acest lucru.
Ducându‑și nepotul la școala din Broșteni în ianuarie 1849,
își rememorează: ,,Când am venit eu cu tata și cu frații
mei, Petrea și Vasile și Nică, din Ardeal în Pipirig, acum
șasezeci de ani trecuți [...]” (adică prin 1787‑1788).
4. A venit o vreme când, începând să reînvie întru
neamul lor (,,in domibus suis resuscitare cepisse”, DIMB
620), românii împovărați cu nume străine se leapădă de
ele, înlocuindu‑le cu altele românești. Eminescu însuși a
formulat odată cât se poate de plastic această stare: „Da,
de la Roma venim, scumpi și iubiți compatrioți – din Dacia
Traiană! Se cam ștersese diploma noastră de noblețe, se cam
ștersese istoria noastră, însă ceea ce n‑am făcut în trecut
ne vom încerca a face în viitor; limba însă am transcris‑o
din buchiile gheboșite de bătrânețe în literele de aur ale
limbilor surori. Cam degenerase arborele nostru genealogic
cu câte‑o codiță streină, dar îl vom
curăți de toate uscăturile.” (Apud
Sanda, Emin, 38).
Curățirea numelor noastre
de „codițele streine” (în speță,
de sufixele ‑ovici / ‑evici)
începe în toiul Revoluției de la
1848‑1849 din Banat. Tipic pentru
aceasta este cazul lui Dimitrie
Petrovici‑Stoichescu, protopopul
Lipovei, român originar din Belinț
TM, care, în adunarea populară de
la Lugoj din iunie 1848, este ales
vicar episcopesc al Timișoarei, în
locul episcopului sârb Panteleimon
Jivcovici. El va relata mai târziu, în
Curgerea întâmplărilor cu Dimitrie
Petrovici alias Stoichescu în timpul
revoluției maghiare (Descrisă de
sine însuși, și după moartea lui
rămasă la familie, iară acum trimisă
de At. M. Marienescu), în ,,Albina”
[Viena], 3 (1868), nr. 12, 1 sq., că
la acea adunare, întrucât oamenii
,,strigară ca «vici» în cognumele
meu să nu fie, eu fui silit a mă
alcătui dorinții mulțimei, și primii cognumele strămoșesc
familiar «Stoichescu»”. În circularele emise după aceea
din Timișoara asediată de revoluționari, episcopul sârb
P. Jivcovici se referă la luptătorul bănățean pentru cauza
românilor cu ,,Dimitrie Petrovici, mincinos Stoichescu”,
„Dimitrie Petrovici, sub nume mincinos Stoichescu”,
,,Dimitrie Petrovici false Stoichescu” (DIMB, 747‑748,
729, 749). Numai Eftimie Murgu îl numea „Dimitrie
Stoichescu alias Petrovici” (ib., 713). Și alți preoți și‑au
,,țipat” atunci ,,adăugătura «vici»”, ca ,,Ștefan Chirilovici
altmintrelea Chirilescu” sau ,,zisul Ștefan Chirilescu
altmintrelea Chirilovici” (ib., 762).
După înfrângerea revoluției, P. Jivcovici dă o
circulară, în 13 august 1849, prin care anulează toate
dispozițiile lui D. Petrovici‑Stoichescu din scurtul răstimp
cât acesta fusese vicar episcopal: ,,De vreme ce fostul
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protopresviter a[l] Lipovii Dimitrie Petrovici sub numele
mincinos Stoichescu în stare suspendată fiind au îndrăznit
de la rebelienții ungurești a primi ocârmuirea bisericii
în păzită de D‑zeu eparhia noastră, toate orânduielile
sus-atinsului suspendat protopresviter ca nelegiuite se
privesc.”. Într‑o notă a relatării sale, D. Petrovici‑Stoichescu
comentează astfel unele pasaje de tipul celui de mai sus,
aflate în circularele lui P. Jivcovici: ,,De mirare că în pâra
Episcopului și în cerculariele lui, despre mine slobozite,
unde vine numele meu Petrovici se adaugă: cu mincinos
numele «Stoichescu», măcar că acesta este cel adevărat
al meu cognume, iară Petrovici prin episcopii sârbești
s‑au dat moșului meu preoțit, de după numele tatălui său
«Petru» precum se îndătinase episcopii a face. De unde se
vede cât de neplăcut este sârbilor când vreun român țipă
adăugătura «vici».”.
Despre preoți români care și‑au ,,țipat” sufixul ‑ovici
/ ‑evici din numele de familie glăsuiește și o altă circulară
emisă tot în 13 august 1849 (ca dovadă de graba cu care
episcopul căuta să restabilească situația onomastică de
dinaintea revoluției) și adresată de P. Jivcovici protopopilor
(ea figurează, ca și precedenta, în protocoalele de circulare
aflate în arhiva fostului protopopiat din Belinț): ,,Îndrăznind
unii din fețele preoțești împrotiva Atotpreaînaltelor
orânduieli cu volnicie a schimba polecra sa, prin aceasta
poruncim: ca fieștecare față preoțească îndată după primirea
acesti[i]a să aibe nesmintit a întrebuința iarăși polecra sub
care s‑au diaconit și preoțit, căci întru întâmplare protivnică neamânat va urma suspensia; având Binecuvi[i]nțenia
voastră pre fieștecarele dintre fețele sfințite carele ar cuteza
doară fără Atotpreaînalta înainte dobândită îngăduință
cu volnicie a‑și schimba polecra, sub cea mai strânsă
răspundere a ni‑l însciința...”.
Cu toată împotrivirea ierarhilor sârbi, desârbizarea
și reromânizarea numelor noastre, începută acum, continuă
cu succes în anii ʼ60 și următorii ai veacului al XIX‑lea,
după ce are loc emanciparea Bisericii Ortodoxe Române
din Ardeal și Banat (1865) de sub tutela celei sârbești.
În curentul acesta se înscrie firesc și apariția numelui
Eminescu, în 1866, în revista ,,Familia”, care apărea sub
conducerea lui Iosif Vulcan la Pesta. Schimbarea numelui
Eminovici în Eminescu a făcut‑o poetul Iulian Grozescu,
„întâiul redactor” al lui Eminescu la ,,Familia”, după cum
documentează Nicolae Danciu Petniceanu în publicația
,,Suflet nou”, Comloșu Mare, TM, seria a IV‑a, 7 (1999),
nr. 8 (79), 4‑5, și 9 (80), 2. Iată, așadar, cum, la numai un
an după emanciparea bisericii ardelene și bănățene, se
îmbogățește onomastica noastră cu un nume pe care ,,o să‑l
poarte / Secolii din gură‑n gură și l‑or duce mai departe”,
căci, abstracție făcând de nota ironică sub care sunt puse
strădaniile zadarnice ale ,,bătrânului dascăl” din aceeași
Scrisoare I, versurile următoare se potrivesc posterității
poetului însuși: ,,De a pururi, pretutindeni, în ungherul
unor crieri / Și‑or găsi, cu al meu nume, adăpost a mele
scrieri!”.
Numele Eminescu era purtat în 1992, conform
datelor DEPABD, de șapte urmași ai lui Matei (1856‑1929),
care și‑a schimbat la cerere, în 1892, numele de familie

Eminovici în Eminescu. Din cele două căsătorii, căpitanul
Matei a avut 6 copii, 12 descendenți din aceștia purtându‑i
numele Eminescu. Amănunte despre acest lucru ne dă
prof. Didona Eminescu‑Stanislav, nepoată a lui Matei, în
cartea lui Nicolae Danciu Petniceanu, Voievodul Mihail,
Timișoara, Editura Eurostampa, 2011, p. 113‑122, sau pe
internet.
Disputa dezvoltată în jurul provinciei românești din
care se trage numele Eminovici / Iminovici s‑ar putea tranșa
astăzi definitiv prin testul ADN – care ține de competența
și datoria Academiei –, aplicat urmașilor poetului din
Bucovina și urmașilor Iminovicilor din Ardeal. S‑ar vedea
clar dacă este sau nu vreo legătură de rudenie între ei.
Dacă nu este, disputa e încheiată și trebuie să acceptăm
că cele două variante ale numelui au apărut independent
una de alta în locuri diferite; dacă este vreo legătură,
atunci am putea redeschide ,,dosarul”, întrebându‑ne și
căutând să răspundem în ce direcție s‑a petrecut emigrarea
Eminovicilor / Iminovicilor: dinspre Ardeal spre Bucovina
sau dinspre Bucovina spre Ardeal.
5. În concluzie, numele Eminovici, până la proba
contrară, apare în Bucovina de la sfârșitul veacului al
XVIII‑lea, prin sârbizarea de către biserică a unui nume
țărănesc și românesc susceptibil de o multiplă etimologie.
Preschimbat în Eminescu, în 1866, de către redactorul
revistei ,,Familia”, în cadrul unei tendințe generale de
reromânizare a antroponimiei noastre, numele poetului a
ajuns să se bucure de cea mai mare celebritate în cultura
română, datorită geniului eminescian care face să ne
regăsim, fărâmă cu fărâmă, ca ,,diferențialele divine” ale lui
Lucian Blaga, într‑o operă de sinteză a simțirii românești.
Prof. SIMION DĂNILĂ
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Vatamaniuc 1975 = D. Vatamaniuc, Un alt arbore genealogic,
în ,,Manuscriptum”, 6 (1975), nr. 1 (14), p. 39‑43.
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NE VOM DESPĂRȚI DE EMINESCU DOAR ATUNCI
CÂND NE VOM DESPĂRȚI DE LIMBA ROMÂNĂ
– Omagiu cărturarului și prietenului Adrian Dinu Rachieru –

Avem o prietenie specială. Nu ne facem vizite în
familie, nu hălăduim prin restaurante, nu ieșim la iarbă
verde. Ne‑au adunat probabil firile noastre, puțin maleabile
atunci când a fost vorba de principiile pe care ni le‑am
asumat. Nici eu, nici dânsul nu am fost adepții exhibițiilor, ai
importurilor de mode și modele culturale
doar de dragul de a ne propulsa în rândul
elitei. Ne‑am apărat, cu tăișul condeiului,
aceste principii, construindu‑ne opera în
numele unui ideal umanist și al iubirii
față de valorile culturii române, ale
literaturii în special. Ne‑a mai adunat
faptul că amândoi ne tragem din regiuni
ale României de o frumusețe specială.
El – din Bucovina, așa cum zice un vechi
cântec popular, „țară de eroi”, pământul
din care s‑a ridicat Eminescu, prințul
Poeziei românești și al Limbii române, eu
– din Banatul de munte, la hotarele căruia
străjuiesc mintea și sufletul unui mare
învățat și patriot român, Eftimie Murgu.
Amândouă aceste provincii împărtășesc
și o felie de istorie comună. Bucovina,
încorporată pentru o scurtă perioadă în
Imperiul Austriac, Banatul, cum se știe, trăind sute de ani
sub sceptrul Casei de Austria ori al osmanlâilor și ungurilor.

Evoluția tânărului cercetător în sociologie, care a
căzut în mrejele literaturii, ale criticii și istoriei literare,
dar, la un moment dat, chiar și ale creației propriu‑zise, n‑a
fost ușoară, nici spectaculoasă, nici lipsită de potrivnicii.
Doar că Adrian Dinu Rachieru, căci despre dânsul
scriem, și‑a urmat cu cerbicie și credință
propriile idealuri. Ani de zile, înainte
de 1990, a semnat în reviste literare,
printre care la loc de frunte s‑a situat
„Luceafărul”, cronici, eseuri, articole de
atitudine. După 1990, și‑a legat destinul
de cel al Fundației Culturale „Augusta”,
înființând sub auspiciile acesteia o
editură în care a publicat cărți de valoare,
semnate de scriitori români din Banat,
Bucovina, Moldova de dincolo de Prut,
Banatul sârbesc. Din această ipostază a
participat la zeci și zeci de saloane ale
cărții organizate la Chișinău, Belgrad,
Uzdin, Iași, Suceava, București, ducând
cititorilor din aceste ținuturi carte
românească valoroasă. Și propria‑i operă
a crescut, de la un timp la altul, nu doar
numeric, ci mai ales din punctul de vedere
al consistenței ideilor, dar și al verticalității punctului de
vedere. Nu pot rezista ispitei să citez măcar două titluri din
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multele apărute sub pana lui A. D. Rachieru
care mi‑au produs o deplină satisfacție
intelectuală. Mă gândesc la Despărțirea de
Eminescu (Uzdin – Serbia, Editura Tibiscus,
2012), o carte vie, pasionată și pasionantă,
o încrucișare de sabie cu cei ce au pornit
campania de denigrare a marelui nostru poet.
Sunt citate opinii pro și contra, toate converg
însă către ideea că „despărțirea” de Eminescu
este imposibilă. Că ea se va întâmpla doar
atunci când ne vom despărți de limba
română. Adaug la acest exemplu un altul,
un volum intitulat Ion Creangă. Spectacolul
disimulării (Timișoara, Editura David Press
Print, 2012), convingătoare pledoarie pentru
marele scriitor Creangă, pentru actualitatea
lui: „Volumul de față, scrie A. D. Rachieru,
o sinteză critică, pledează pentru coexistența
valorilor și simultaneismul opiniilor,
oferind, prin ștafeta generațiilor, dincolo de
încrâncenări și fulgere polemice, un dialog
mirabil în ceea ce s‑a numit îndreptățit
spectacolul receptării”. Așadar, Ion Creangă
nu este un clasic de manual, depășit, prăfuit,
covârșit, ca și Eminescu, de bombastice
aprecieri, de superlative promovate de la o
generație la alta de bătrânii dascăli, ci un
scriitor viu, fermecător, care folosește graiul
moldovenesc cu genială știință.
Nu mă pot abține să subliniez încă
o dată efortul susținut, fără contenire, al lui
Adrian Dinu Rachieru de a pune în lumină
valorile culturii și literaturii basarabene,
indiferent de mărimea și relevanța acestora.
E dovada credinței sale de nezdruncinat
în orgolioasa exclamație a lui Călinescu:
„Nasc și în Moldova oameni”, o Moldovă
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nu doar încărcată de frumuseți naturale și
de glorioase fapte istorice, ci și de creațiile
unor minți strălucite ale românilor, de la
cronicari sau Dimitrie Cantemir încoace.
Tot povestind de neistovul lui Adrian
Dinu Rachieru de a‑și pune în lumină, de
a descoperi valorile Moldovei, cât e ea de
mare, de dincoace și dincolo de Prut, mă
cuprinde o jale gândindu‑mă la eforturile pe
care le fac, de zeci de ani, unii intelectuali
bănățeni, de a ascunde sub preș, de a
bagateliza valori autentice ale Banatului,
evidențiind, printr‑un paradox, creatori
marginali, unii dintre ei ridicoli tocmai prin
provincialismul și micimea lor.
Domnul Adrian Dinu Rachieru mi‑a
stat, de‑a lungul deceniilor, mereu aproape
și cu pana sa critică. Nu a fost carte pe
care s‑o fi scris fără ca Domnia Sa să nu
se pronunțe asupra ei, să‑i releve calitățile
și neajunsurile. Sunt și din acest punct de
vedere bucuros să afirm că am avut alături
un coleg de condei statornic, un camarad cu
care am mers umăr la umăr pe parcursul a mai
bine de patru decenii. Dar, cum se întâmplă
mereu, tovarășul de idei, coechiperul,
câteodată adversarul, la tenis sau la fotbal,
în dispute vehemente, ambițioase, pentru a
ne adjudeca victoria, dulcea recompensă a
strădaniei, a ajuns la un prag al vârstei peste
care îi doresc să treacă senin, puternic, ca
unul care a slujit și a contribuit din plin, cu
talent și înțelepciune, la biruința gândului,
cum zicea cronicarul. A gândului înălțător,
slujitor al culturii române împresurate de
prea mulți nemernici defăimători.
ION MARIN ALMĂJAN

DE LA EMINESCU LA ADRIAN DINU RACHIERU
ȘI GHEORGHE JURMA
Se întâmpla la 1850. Se năștea ceea ce urma a se
numi, în formula lui Constantin Noica, „omul deplin
al culturii românești”. Apoi, în „imediata apropiere” a
sfârșitului, la 1883‑1884, era adusă la lumină, prin grija
și „dintrʼun simțimĕnt de datorie literară”1 al lui Titu
Maiorescu, ceea ce va fi să fie Cartea de Poezie a românilor.
Apoi, „trecut‑au anii”. Trecut‑au și cărțile. Iar
timpul a adus cu sine atât de multe titluri, încât s‑ar putea
constitui cu ușurință o foarte bogată bibliotecă numai din
titlurile axate asupra tematicii eminesciene. Parcurgând
anii zi cu zi, idee cu idee, ajungem la 2009, când Adrian
1
Titu Maiorescu, în volumul Mihail Eminescu, Poesii,
București, Editura Academiei, 1989 (ediție-facsimil – 1884).

Dinu Rachieru îmbogățește bibliografia eminesciană, dar
și pe cea proprie, cu volumul Eminescu după Eminescu.
Texte și contexte (Timișoara, Editura Augusta), iar mai
apoi, la 2012, când Gheorghe Jurma reeditează volumul
Cartea care deschide lumea. Note eminesciene (Reșița,
Editura TIM), carte ce îmbogățește colecția „Eminescu”,
îngrijită de editorul‑autor.
Puternic ancorați în critica literară, în istoria
literaturii române și sociologia culturii, autorii aduc, pe
rând, titluri demne de a fi luate în seamă, titluri care nu
numai că îmbogățesc cultura română, dar, mai important de
atât, îmbogățesc și spectrul analitic al operelor construite
în timp. Printre aceste titluri trebuie amintite: Pe urmele lui
Liviu Rebreanu (1986), Scriitorul și umbra. Eseu despre
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proza lui Sorin Titel (1995), Marin Preda. Omul utopic
(1996), Alternativa Marino (2002), Nichita Stănescu
– un idol fals? (2006), Ion Creangă.
Spectacolul disimulării (2012), în cazul
lui Adrian Dinu Rachieru, iar în cazul lui
Gheorghe Jurma, Banatul și Eminescu
(1989), Eminescu. Gând și cânt (1998),
Mircea Eliade și modelul tinereții (f.a.),
Vreme trece, vreme vine. Note eminesciene
(2007), Nicolae Iorga și Banatul (2010),
Nichita. O carte gândită și realizată de
Gheorghe Jurma (în trei ediții – 1996,
1998 și 2003), la acestea adăugându‑se,
amintită mai sus, colecția „Eminescu”
a Editurii TIM și o serie de dicționare
realizate individual sau în colaborare, dar
și o seamă de monografii dedicate unor
așezări cărășene sau unor importante
instituții ale Banatului.
Făcând această trecere în revistă a
preocupărilor culturale ale celor doi autori, este lesne de
observat cum o importantă serie de scriitori români este
adusă în actualitate și analizată prin noi
prisme, prisme care, la rândul lor, denotă
multilateralitatea autorului analizat,
multilateralitate care și ea, la rândul ei,
se desprinde din multitudinea de unghiuri
din care poate fi privită și expusă opera și
gândirea acestuia. Existând, bineînțeles,
o sumedenie de volume monografice,
volume de analiză literară, volume de
ficțiune și așa mai departe, volume ce au
adunat în interiorul lor ,,păreri” pozitive,
dar și negative, ,,păreri” obiective, însă
și din cele subiective, cele subiective
bazându‑se (poate) pe criterii ,,pur
comerciale” (și îmi asum această indirectă
„acuză”), nu este deloc ușor a se găsi și
a se construi noi coordonate în cadrul
acestei teme, iar aici referința este făcută
strict la tema eminesciană, nici tematica celorlalți autori,
amintiți sau nu, nefiind însă mai prejos.
În mai toate domeniile
existente vor fi întotdeauna de
găsit două poziții: poziția pro și
poziția contra sau, mai simplu,
apărătorii și detractorii. În ceea
ce privește clasa scriitoricească,
de asemenea. Bineînțeles, părerile
sunt împărțite pe diferite criterii,
însă principalul criteriu rămâne cel
al subiectivității, ființa fiind extrem
de greu, imposibil aproape, a fi
detașată de propriul subiectivism
și a fi transformată într‑una pur
obiectivă. Așadar, s‑a reușit și în literatură plantarea și
creșterea acestui fruct al separării, iar așa cum au existat
calomniați în cazuri, de exemplu, politice, așa au existat, și
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încă există, și în cazul semănătorilor de cultură, printre care
nu trebuie uitați îndeosebi Nicolae Iorga, Mircea Eliade,
Nae Ionescu, Mihai Eminescu și așa mai
departe. De exemplu, printre detractori
pot fi amintiți Alexandru Posescu (în
cazul lui Eliade), Anghel Demetriescu (în
cazul lui Eminescu), autor căruia, în 1937,
îi apărea (postum) un volum, Opere, la
Editura Fundația pentru Literatură și Artă
„Regele Carol II”, în colecția „Scriitorii
români uitați”, Marta Petreu (în cazul lui
Nae Ionescu) etc. Însă echilibrul trebuie
menținut, luând astfel ființă poziția
pro, aceasta constituindu‑se din, printre
mulți alții, Mircea Handoca (în cazul lui
Eliade), Liviu Bordaș (în cazul lui Nae
Ionescu), iar în cazul lui Eminescu, o listă
ar fi mult prea lungă, însă mă voi rezuma
nominalizându‑i numai pe Constantin
Noica și pe Amita Bhose, dar și pe cei
doi autori amintiți mai sus, Adrian Dinu Rachieru și al său
volum, dintre multe altele, Eminescu după Eminescu. Texte
și contexte, și Gheorghe Jurma, prin nu
puținele volume dedicate poetului național
și prin colecția ce îi poartă numele.
Despre geniul lui Eminescu, despre
geniul operei eminesciene, s‑a vorbit
și s‑a scris, se va vorbi și se va scrie în
continuare... fie în favoarea lui Eminescu
și a operei sale, fie în detrimentul acestora,
însă mărturie pentru geniul eminescian
stau manuscrisele eminesciene, după
cum Constantin Noica consemnează întru
neuitare: „Înainte însă de a socoti un
creator geniu, este bine să vezi ce anume a
făcut el spre a fi unul sau ca să‑și slujească
geniul. Și, înainte de a te scuza că tu nu
ești un geniu – sau alteori de a da vina pe
împrejurări că n‑au favorizat genialitatea
ta ascunsă –, este bine să vezi care‑ți sunt
răspunderile, în spiritualitatea și chiar în animalitatea
omului de cultură din tine. În amândouă privințele, caietele
lui Eminescu sunt o binecuvântare.
Cu un câștig în plus: acela de a
demitiza pe Eminescu.”2.
În ceea ce privește
împroșcarea cu noroi a poetului
național,
Iulian
Costache
subliniază foarte bine latura
calomniată, precizând următoarele:
„Ceea ce se observă în privința
imaginii lui Eminescu este faptul
că aceasta capătă un dinamism
sporit în condițiile în care inițiativa

Constantin Noica, Eminescu sau gânduri despre omul
deplin al culturii românești, București, Editura Eminescu, 1975,
p. 60.
2
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creării de imagine este preluată, la un moment dat, de o
serie de evenimente extraliterare, ce au aparența de a
se alinia în cascadă”3, continuând apoi prin
sublinierea aceleiași laturi calomniate, a laturii
extraliterare, latură ce produce senzație la
scară largă și, cum bine specifică același Iulian
Costache, ivindu‑se ,,o extindere a impactului de
la publicul specific al jocului literar la un public
nespecific, situat în afara circuitului cultural”4,
argumentând acestea prin referințe asupra unor
aspecte precum îmbolnăvirea poetului, evoluția
bolii acestuia și așa mai departe.
Mergând, în continuare, în direcția
începută mai sus, continuând această ,,modă”
de a calomnia, ar trebui ca toată elita culturală
existentă astăzi (sau măcar o bună parte) să
înceapă să calomnieze autori sau opere din
diferite puncte de vedere, dar cu precădere
erotic (asta pentru a avea o mai bună „priză”
la publicul neavizat), cum ar fi episodul
Maitreyi al lui Mircea Eliade, opera
realo‑fictivă a lui Henry Miller, episodul
iubirii târzii – Friedgard Thoma – al lui Emil
Cioran, descris de autoare în volumul Pentru
nimic în lume, crizele de nebunie ale lui
Friedrich Nietzsche, autori precum Georges
Bataille, Leopold von Sacher‑Masoch sau
Donatien Alphonse‑François, Marchiz de
Sade, iar lista ar mai putea continua cu o
sumedenie de scriitori ai generației tinere
actuale care atacă subiecte și limbaje care
mai de care cu ,,click” la public.
Foarte frumos subliniază Adrian
Dinu Rachieru spunând: „Bineînțeles,
Eminescu nu poate controla devenirea
imaginii sale. Dosarul Eminescu include
serii de «incendiatori», invocând – mai nou
– «dreptul» de a nu‑l priza. Chiar de a nu‑l
citi. Îngropați în stricta contemporaneitate,
junii de azi, prea convinși că literatura
începe cu ei, cred că poezia eminesciană
este «datată și neinteresantă». În curs de
devalorizare deci.”5, iar Gheorghe Jurma
vine în sprijinul acestei idei, accentuând
tendința cu care se acționează, aceea de a
se vorbi în necunoștință de cauză, precizând
următoarele: ,,De aceea, diversiunea
creată în anii din urmă, încercând să nege
rolul, importanța, geniul sau modelul lui
Eminescu, nu schimbă soarta istoriei. Se cunosc încercările
unor tineri de a‑l denigra și de a‑l renega. Nu putem
condamna, din principiu, tendința firească a tinerilor de

3
Iulian Costache, Eminescu. Negocierea unei imagini,
București, Editura Cartea Românească, 2008, p. 176.
4
Ibidem, p. 177.
5
Adrian Dinu Rachieru, Eminescu după Eminescu. Texte
și contexte, Timișoara, Editura Augusta, 2009, p. 24‑25.

a gândi altfel, de a schimba reperele, de a dărâma idoli,
fiecare generație putându‑se orienta după alte stele. Lucrul
acesta s‑a mai întâmplat. Dar dacă, așa cum ei
înșiși declară, nici măcar nu l‑au citit pe poet,
nu merită luați în seamă. [s.n.]”6.
Latura iubirii eminesciene față de carte,
iubire ce astăzi se lasă tot mai rece, aducând
în prim‑plan ,,greul fizic”, dar, totodată, „gest
aducător de bucurie sufletească” suportat de
poet în peregrinările‑i, este consemnată în
următoarele spuse: „Pe unde l‑a așezat viața,
a purtat după el geamantanele cu cărți, până
la moarte”7 și „în ieslele grajdului, la o parte,
era un geamantan – biblioteca băiatului – plin
cu cărți nemțești.”8. Așadar, mai pot fi întâlnite,
conceptual, astăzi asemenea gesturi din partea
celor implicați în cultură pentru cultură? Mă
îndoiesc. Probabil îmi va fi reproșat că sunt
„demodat” și că la ora actuală o întreagă
bibliotecă poate fi arhivată și transportată
într‑un comod și rapid E‑reader și nu mai este
nevoie de ,,geamantane” și „iesle” sau pereți
plini cu cărți, însă nu asta este problema.
Problema argumentării prin care este
susținută o anumită afirmație, cu precădere
de gen calomniator, iar când aceasta este
susținută „de pe internet” și, mai ales, pentru
obținerea unor anumite beneficii, materiale
sau de imagine (îmi asum din nou această
indirectă „acuză”), atunci aceasta devine
murdară și lipsită de orice valoare, în special
de valoare culturală, și, prin urmare, nu își
are locul între paginile de literatură, ci mai
degrabă în paginile ziarelor și ale revistelor
ce au puterea de a limita gândirea unor bipezi
mult prea comozi într‑ale documentării direct
de la surse verificate și dovedit veridice sau,
dintr‑un alt punct de vedere, al acelor subiecți
axați asupra unor teme ce țin de latura umană,
asupra unor evenimente fericite sau nu, ce nu
țin direct de alegerile noastre ca indivizi, teme
răsuflate într‑o vară, care nu au niciun punct
comun cu latura creaționistă, latură cu care
unii dintre noi nu au avut norocul a se naște,
,,comedianți” ce, din motive de complexitate,
se grăbesc orbește a o arunca în prim‑plan,
poate‑poate primesc o clipă de celebritate.
Fără a mai enumera multitudinea de

Gheorghe Jurma, Vreme trece, vreme vine. Note
eminesciene, Reșița, Editura TIM, 2007, p. 62.
7
Idem, Cartea care deschide lumea. Note eminesciene,
ediția a II-a, adăugită, Reșița, Editura TIM, 2012, p. 8.
8
I. L. Caragiale, În Nirvana, în volumul Ei l-au văzut
pe Eminescu. Antologie, ediție, note, bibliografie de Cristina
Crăciun și Victor Crăciun. Studiu introductiv și cronologie de
Victor Crăciun, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989, p. 146; cf.
Gheorghe Jurma, Cartea care deschide lumea. Note eminesciene,
p. 8.
6
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argumente aduse de scriitorii Adrian Dinu Rachieru și
Gheorghe Jurma, cele două cărți pro Eminescu solidifică
certitudinea că Eminescu trebuie citit și, cel puțin într‑o
mică măsură, înțeles, dar și faptul că Eminescu a fost,
atunci, în vremea lui, pentru mult după anii 2000, după cum
frumos, într‑un articol datat 1935, Mircea Eliade observa:
„Eminescu rezistă vremii, opera lui crește cu cât trec anii,
viața lui ne ajunge mai scumpă cu cât se împuținează
amănuntele inedite.”9.
Pornind la drum cu un bagaj bibliografic
deloc neglijabil, Adrian Dinu Rachieru și Gheorghe
Jurma întocmesc adevărate documente literare asupra
Mircea Eliade, Despre Eminescu și Hasdeu, Iași, Editura
Junimea, 1987.
9
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personalităților ce dau culoare istoriei literaturii, adevărate
eseuri asupra operelor literare ce fac cinste limbii în care
au fost scrise, eseuri ce, la întocmirea unei noi Istorii a
literaturii române, ar trebui extrem de bine consultate,
analizate, comparate și citate în paginile și bibliografia
acesteia.
Cât despre Eminescu... „Ce este Eminescu, dacă nu
conștiința mai bună a românilor?”10.
CRISTIAN‑PAUL MOZORU
10
Constantin Noica; cf. Gabriel Liiceanu, Jurnalul de
la Păltiniș. Un model paideic în cultura umanistă, ediția a VI-a,
București, Editura Humanitas, 2008, p. 162.

DESPRE DRAGOSTEA DE ȚARĂ
Există în momentul de față două tendințe, am putea
spune, încă mai exact, două ispite, de‑a stânga și de‑a
dreapta, în exprimarea relațiilor cu realitatea covârșitoare
numită „țară”. Iar în spațiul românesc, după cum se
știe, „țara” este și patria, dar și țărișoarele – vai! – din
Maramureș și până în Țara Almăjului (Banat).
Ispita „de‑a stânga” află de bine să ponegrească
tot ce se referă la „țară”. Tot ce este
românesc, după acești înverșunați, este
rău, superficial, neautentic, înapoiat
etc., etc. Aceste generalități negative
sunt rostite cu glas tare, fără drept de
apel, cu anume bucurie și, culmea, cu
aerul unor înțelepciuni speciale. Este o
manifestare de, cum ziceam, înverșunare
fără argument; afirmație și atâta.
Este de spus că orice generalitate,
orice afirmație „la grămadă”, este, din
capul locului, suspectă. Ce înseamnă
„tot”? Cine sunt acești „toți”? Care este
relația dintre înverșunații cu pricina și
restul „toților”?
Fără îndoială, cei căzuți în
asemenea strășnicie ar trebui să își facă,
din când în când, un examen de conștiință,
ar trebui să se privească în oglindă și, de

vor putea fi sinceri, măcar atunci când sunt singuri, vor
vedea stultiția căreia i‑au căzut pradă.
Dar, plus de asta, cei care se avântă în asemenea
aproximații intelectuale sunt chiar cei care pierd. Deci cei
ce s‑au erijat în procurori, avocați și judecători sunt cei care
arată întunericul lor interior. Căci capacitatea de a produce
doar venin arată frustrare, oportunism, infantilism răzgâiat
și neputință existențială. Chiar venite din
partea unor opozanți din temperament,
asemenea afirmații dovedesc lașitate,
ranchiună și elementară lipsă de
bun‑simț. Acești oameni practică cu
pasiune autoflagelarea degradantă.
Cumva în contrast, dar într‑un
contrast de coloratură, nu de fond, se
află cei care promovează un șovinism
tribal, înveșmântat în fraze sforăitoare,
neconvingătoare și goale de conținut.
Mai grav, acești nefericiți leagă dragostea
de țară de o anume și vremelnică
stăpânire administrativă sau o anume
ideologie. Acești indivizi sunt stăpânitori
ai sistemului de injurii, amenințări și
promotori ai unei neputincioase uri față
de alte neamuri sau față de minoritari.
Toti cei pomeniți mai sus nu
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înțeleg adevărul elementar rostit de către P. P. Carp:
„Primul semn al lipsei de civilizație este intoleranța.”.
În privința dragostei de țară, se cuvine a urma
calea de mijloc, calea de aur, echilibrul (care chiar și este
una dintre cele mai emoționante trăsături ale caracterului
colectiv românesc).
Într‑unul dintre eseurile sale (intitulat Stindardul
lumii), G. K. Chesterton spunea că prezentul și viitorul
unei „țări” sau ale unui loc vor putea fi garantate doar
printr‑o dragoste „având substrat transcendental și fără
motiv pământesc”. Această înțelegere este în legătură
consecventă cu cele spuse de Părinții pustiei: „Frumusețea
este în tot locul, dar ea se dezvăluie doar dragostei.”. Doar
în acest chip, dacă vor cinsti oamenii un „loc” sau o „țară”,

acel „loc” și „țară” vor putea deveni demne de viață și de
moarte...
Spunea tot Chesterton: „Roma a fost îndrăgită de
oamenii ei nu pentru măreția ei; Roma a căpătat măreție
căci oamenii ei au iubit‑o”.
Iar despre ce înseamnă dragostea de loc, Duiliu
Zamfirescu ne deslușește că „nu este nici judecată și nici
prejudecată, este un sentiment”. Ca toate sentimentele
esențiale, el trebuie cultivat cu discreție, cu încăpățânare și
hotărâre indestructibilă.
În taina sfântă a inimii noastre s‑ar cuveni să avem
sinceritatea de a rosti, măcar din când în când: ȚARĂ,
ȚARĂ, ȚARĂ.
ALEXANDRU NEMOIANU

STROPI DE PATRIOTISM
Mi‑am dorit să am cinstea sau măcar să pot vorbi
despre creațiile foștilor mei elevi. Le promisesem, pe
atunci, că voi achiziționa și mă voi făli cu ele, spunând:
„Au fost și elevii mei!”.
Într‑o carieră de vreo patru decenii și..., Dumnezeu
mi‑a dat și această bucurie. E drept, numărul „învățăceilor”
de marcă (unii – graficieni, alții – poeți ori cântăreți,
jurnaliști ori...) este mic, ei sunt numărabili pe degetele de
la o singură mână.
Grație lui Ruben Doran, am răsfoit câteva numere
din „Jurnalul Românesc”, ziar independent al tuturor
românilor din Austria, și..., adaug, „al altora care simt
românește de pe tot mapamondul”. Cred că cei aflați dincolo
de granițele țării „suferă” de „boala” numită DOR, de care
nu se mai lecuiesc niciodată. Deși „dincolo” au de toate, un
trai de invidiat, ei tânjesc după țara pe care au părăsit‑o „de
voie și de nevoie”. Știu, sunt la curent cu „tot ce mișcă‑n
țara asta”, se necăjesc de „niște răi și niște fameni” cărora
„li‑e rușine omenirii să le zică [vouă]... oameni”.
Ai noștri de dincolo trăiesc intens PATRIOTISMUL,
această nepotolită dragoste de țară, neam, limbă.
La 127 de ani de la trecerea în neființă a Luceafărului
poeziei românești, Asociația Culturală „Mihai Eminescu”
din Viena, împreună cu partenerii săi: Institutul Cultural
Român, Viena și Kulturkreis Wien, a organizat un concert
de comemorare a poetului național Mihai Eminescu, simbol
al tuturor românilor, „indiferent de confesiune sau opțiunea
polititcă a acestora”. Cuvinte frumoase au scris, pe două
pagini (p. 12‑13), Laura Hant – președintele Asociației
Culturale „Mihai Eminescu” din Viena, Ruben Doran – artist,

Liviu Borz – membru al Operei Naționale de Stat din Viena,
Eliza Băleanu – soprană a Operei Naționale de Stat din Viena,
Georgel Pop – dirijorul Corului Bisericii Ortodoxe.
Cele două pagini din revistă (nr. 25 / iulie 2016),
prin fotografii și cuvinte alese, vorbesc despre eveniment.
Pe cel ce „a scris o carte pe care vremea n‑o vremuiește
și nu‑i ia vamă”, „Domnul fără scut și spadă, dar Domn
în Patria Limbii Române”, „Luceafărul” liricii noastre,
românii vienezi l‑au omagiat ori de câte ori s‑a ivit prilejul.
Ruben („și... al meu”) a cântat, Dumnezeu dându‑i
harul de a mângâia clapele instrumentelor muzicale (pian,
acordeon, orgă). Acum – declară artistul –, „un sentiment
unic am trăit în seara de 11 iunie, când am avut minunata
ocazie oferită de Dumnezeu să cânt la o orgă din secolul 18.
Am fost cuprins de o emoție specială, deoarece la această
orgă au cântat atât Joseph Haydn, cât și W. A. Mozart”.
Despre elevul de altădată aflu că este în caseta
redacțională a ziarului, ca vicepreședinte al asociației. În
poze, Ruben, la acordeon, o acompaniază pe Celine Hant
la orgă ori alături de basul Liviu Borz; împreună cu Laura
Hant sprijină portretul „poetului nepereche”.
Elevilor de astăzi le‑am arătat pe unul dintre elevii
de ieri care duc faima Școlii „Romul Ladea” din Oravița.
Oare, în bagajul de acasă, Ruben o fi pus... și ediția liliput
din Eminescu (cumpărată când era în clasa a VIII‑a), ...
vreun album ori poze cu Eminescu (achiziționate prin 15
ianuarie al fiecărui an de gimnaziu), insigne cu chipul
poetului (purtate de ziua „Domnului din Patria Limbii
Române”), ... vreo carte (din miile de exemplare apărute
în sute de colecții) cu cele mai frumoase poezii... din
lume?! VORBEȘTE, VORBEȘTE,
MEMORIE!
... Și iată, după un deceniu,
m‑am ținut de promisiune: achiziționez și vorbesc despre creațiile
elevilor mei. Sunt mândru de ei și le
doresc ani mulți și... multe creații!
IOAN‑NICOLAE CENDA
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TABĂRA DE LITERATURĂ „COLOCVII BANATICE”,
EDIŢIA A III‑A, ANINA – MĂRGHITAŞ,
1‑4 SEPTEMBRIE 2016
Anina!

Dacă este septembrie, e Tabăra de literatură de la

Aşa cum ne‑am obişnuit, la începutul lunii
septembrie, la Anina se numără scriitorii. Şi editorii. Şi
oamenii de artă, şi toţi oamenii frumoşi care slujesc, într‑un
fel sau altul, culturii.
Cărţi, reviste, publicaţii, apariţii de‑a lungul unui
an, de la o ediţie la alta a taberei, toate sunt discutate şi
dăruite în această Tabără de literatură: „Colocvii banatice”.
Autorităţile locale aninene, oameni de seamă
ai locului şi amfitrionul Mihai Chiper au pregătit, şi
pentru această a III‑a ediţie,
un program bine „ticluit”,
desfăşurat într‑un loc mirific –
Mărghitaş.
Totul a decurs la
modul excepţional. Slujitori ai
condeiului şi ai tiparului din
toată ţara au venit şi de această
dată la Mărghitaş. Lansări de
cărţi şi reviste, comunicări şi
expuneri pe diverse teme şi din
diferite domenii, o expoziţie de
caricatură a artistului Cristian
Vecerbea şi muzica de calitate
susţinută de George Popovici au constituit ingredientele
unei veritabile tabere, intitulate generic „Colocvii
banatice”.
Evenimentul a debutat la Casa Orăşenească de
Cultură din Anina, în prezenţa autorităţilor locale, cu
amintirea unor scriitori şi oameni de cultură ai locului.
Au fost readuşi în memoria participanților: Horea Guia,
Constanţa Lungulescu, Horvath Dezideriu, Mircea Croitor
şi Dumitru Niţoiu.
Următoarea locaţie a fost Cabana Mărghitaş, un loc
despre care nu se poate vorbi decât la superlativ. O oază
de linişte într‑un loc hărăzit
de Dumnezeu cu încântare şi
frumuseţe, cu atât mai mult în
această perioadă când, vorba
poetului, „pădurea arde‑n
toamnă cu flăcări vegetale...”.
Aici,
sub
bagheta
magică a inimosului Mihai
Chiper, s‑au derulat, timp de trei
zile, lansări de cărţi şi reviste.
„Bocşa culturală” şi volumul
omagial In memoriam Nicolae
Bocşan, dar şi fenomenul
bănăţean Tata Oancea la 135
de ani de la naşterea autorului
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revistei „Vasiova” au fost temele aduse în discuţie şi
prezentate de Gabriela Şerban, reprezentantul bibliotecii
bocşene. Pornit într‑un tur de promovare a noului volum,
intitulat Tabor, scriitorul bucureştean Adrian Georgescu a
venit şi la Anina, bucurându‑se de o bună primire şi cuvinte
alese cu privire la literatura duhovnicească mărturisitoare,
promovată prin multe dintre scrierile sale. Revista‑gazdă
„Arcadia” s‑a bucurat de aprecieri şi de o abordare
profesionistă din partea editorului Ilie Chelariu de la Eubeea
timişoreană. Revista reşiţeană „Nedeia” a fost prezentată
de redactorul‑şef Angelica Herac, însoţită fiind de Tiberiu
Mănescu, ambii reprezentând,
din poziţii diferite, Centrul
Judeţean pentru Conservarea
şi
Promovarea
Culturii
Tradiţionale
Caraş‑Severin,
instituţie‑partener la eveniment. Cele două volume din
Economia Aninei, o importantă
lucrare monografică trudită
cu talent şi pricepere de doi
anineni de frunte – Cristian
Liviu Mosoroceanu şi pr. Alin
Muntean –, le‑a fost prezentată
colegilor şi de către consilierul
editorial Ilie Chelariu, moment prielnic de lectură publică
din noul volum de versuri Gânduri despre fiinţă, semnat de
pr. Alin Muntean.
O incursiune în lumea muzicală a Banatului a
fost oferită de muzicologul bocşano‑belinţano‑lugojean,
prof. dr. Constantin Tufan Stan, cel care nu s‑a oprit
doar la volumul George Enescu. Consonanţe bănăţene,
ci a încântat publicul printr‑o expunere exhaustivă a
fenomenului muzical din Banat, cu personalităţi, lucrări
muzicale, exemplificări sonore.
Scriitorul şi filologul Simion Dănilă, de la Belinţ,
a consemnat apariţia ediției
bilingve Ein wort, ein bild
/ Un cuvânt, un tablou, un
volum deosebit de frumos
editat de Primăria Jimbolia,
care cuprinde versuri ale lui
Peter Jung, în traducerea lui
Simion Dănilă şi cu ilustraţia
lui Ştefan Jager.
Revista
timişoreană
„Orient latin” şi cărți care
au văzut lumina tiparului
la
Editura
Eubeea
au
fost prezentate de către
redactorul‑şef şi editorul Ilie
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Chelariu, iar poetul lugojean Ion Oprişor şi cantautorul
George Popovici s‑au referit la cel mai recent număr al
revistei „Conferinţele de vineri”, precum şi la placheta de
versuri Ferestre care nu mă văd, apărută la Editura Mirador
din Arad şi semnată de Ion Oprişor.
Deosebit de atractive şi de importante s‑au dovedit
a fi comunicările prietenilor almăjeni: profesorul‑poet Iosif
Băcilă şi lector univ. dr. Florina‑Maria Băcilă. Excepţionale
au fost expunerile Florinei Băcilă
cu privire la apariţia unor volume
precum Valea Almăjului – oameni
şi fapte şi Dorziana – o (re)construcţie a textului prin limbaj
(Timişoara, Excelsior Art, 2016),
care poartă semnătura celor doi
filologi, dar şi asupra lucrării
Obiceiuri de iarnă în Valea
Almăjului. Colindele şi colindatul,
semnată de Maria Vâtcă, şi a
studiului de spiritualitate și
cultură Rolul religiei în dinamica
identitară a comunităților, de prof.
dr. Lazăr Anton. Aşa cum precizam, o bogăţie de informaţii
din domenii diferite, menite să capteze ascultătorul şi să
stârnească interes şi curiozitate. Şi de această dată Almăjul
a fost foarte bine reprezentat, iar informaţiile furnizate,
preţioase. Revista „Almăjana” şi lectura publică a unor
versuri ale poetului Iosif Băcilă au fost elementele care au
făcut trecerea la poezie, mai precis, la poezia lui Dumitru
Cristănuş, autor bănăţean trăitor la Sibiu. Volumul de
versuri Întemeierea somnului (Sibiu, Editura Agnos),
precum şi Dumitru Cristănuş au beneficiat de prezentări
excepţionale venite din partea colegilor săi de breaslă:
poeţii Iacob Roman, Maria Niţu şi Ilie Chelariu. O lansare
de carte foarte reuşită, binemeritată de Dumitru Cristănuş.
O interesantă şi importantă incursiune în trecutul
istoric, economic, industrial şi cultural al Aninei a fost
oferită de câţiva anineni de frunte: ing. Ştefan Georgescu,
ing. Ion Văcaru, prof. Petru Lungulescu, poeta Maria
Chiper, poetul Ion Răşinaru, publicistul şi omul de cultură
Mihai Chiper, precum şi Maria Vinerică, membru al
colegiului redacţional al „Arcadiei”, discuţii menite să
pună pe tapet un oraş de frunte al judeţului, care renaşte
frumos.
De o prezentare deosebită a beneficiat şi poetul
Costel Simedrea. Lansarea
volumului Ouă de cuc, apărut
la Eubeea din Timişoara, le‑a
oferit prilejul scriitorilor Maria
Niţu, Nicolae Sârbu şi Ilie
Chelariu de a‑i aduce aprecieri
publice talentatului poet.
Alături de cărți şi
scriitori au fost lansate şi
reviste sau publicişti precum:
Dumitru Buţoi şi revista
„Luceafărul de Vest”, din

Timişoara; Gheorghe Blejuşcă şi „Foaia Săcălazului”;
Ştefan Tomoioagă şi „Opinia”, din Săcălaz; Mircea Anghel
şi „Actualitatea literară”, din Lugoj; Laurian Lodoabă şi
revista „Banat”, din Lugoj; Gheorghe Rancu‑Bodrog şi
„Almăjul”; Ovidiu Moldovan şi „Confluenţe”, din Oraviţa.
Venit de la Mehadia, scriitorul Nicolae Danciu
Petniceanu a prezentat cea mai recentă carte a sa – Stele
în Panteon –, apărută la Editura Mirton din Timişoara,
un volum frumos, interesant, plin
de surprize şi noutăţi menite să
menţină statutul de „Banatu‑i
fruncea” în diverse domenii.
De asemenea, prof. univ.
Iacob Voia a realizat o excepţională
analiză a Banatului, ca ţinut
de graniţă – clişeul „Banatu‑i
fruncea”,
într‑o
meticuloasă
abordare, profesionist expusă şi
temeinic elaborată.
Tot legat de frumuseţea
şi importanţa Banatului poate
fi calificat şi subiectul abordat
de prof. univ. dr. Gheorghe Popovici, cel care a avut un
expozeu intitulat Literatura Banatului Montan.
Ediţii bibliofile ale unor volume de versuri
aparţinându‑i poetului George Schinteie au fost aduse în
discuție de Maria Niţu şi de Ilie Chelariu; este vorba despre:
Poeme într‑un vers (2008), Clepsidra de cuvinte. Rotund
despre dragoste şi timp (2013), 66 – poeme dintr‑un timp
înrămat (2015), 67 – poeme deznodate (2016).
Persona non grata se numeşte romanul în versuri
semnat de poetul reşiţean Iacob Roman şi comentat de
poetul Ion Cocora, editorul „Palimpsestului” bucureştean.
Trebuie consemnat faptul că Iacob Roman a fost prezentat
şi de către poetul Nicolae Sârbu într‑un mod surprinzător
de frumos, iar actriţa Dana Pocea Cocora a susţinut un
excelent moment poetic.
Lugoj, 20 decembrie 1989. Revoluţie. Adevăr.
Dezinformare. Impostură, semnat de Nicolae Toma, a fost
adus în atenţia participanților de către consilierul editorial
Ilie Chelariu, un volum‑document apărut în anul 2015 la
Editura Eubeea din Timişoara.
Comunicările ediţiei a III‑a a Taberei de literatură
de la Anina s‑au încheiat
readucându‑l în memoria
tuturor pe colegul, prietenul,
scriitorul,
publicistul
şi
managerul cultural Mihai
Moldovan, plecat dintre noi în
ianuarie 2016. In memoriam
Mihai Moldovan a fost realizat
numărul din iunie al revistei
„Confluenţe” (Oraviţa), iar la
Editura Mirador din Arad a
văzut lumina tiparului volumul
Haita de câini şi alte povestiri,
semnat de Mihai Moldovan.
În prezenţa fiului acestuia,
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Ilie Chelariu, Maria Niţu, Gheorghe Popovici, Costel
Simedrea, Costel Stancu, Olga Neagu, Adriana Weimer,
Maria Rogobete, Ion Răşinaru, Dumitru Cristănuş şi Mihai
Chiper au mărturisit amintiri, au dedicat câte un poem şi au
lecturat din volumul respectiv.
Iată un program bogat, care abundă în informaţii,
finalizat după aproape patru zile de comunicări şi expozeuri.
Bineînţeles că n‑au lipsit recitalurile de muzică şi
poezie, muzică de calitate asigurată de poetul şi folkistul
George Popovici, și nici excursiile. Într‑un astfel de cadru
miraculos, când „săruturile toamnei au colorat pământul”,
plimbările prin împrejurimi au fost bine‑venite.
Tabăra de literatură „Colocvii banatice” de la
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Anina, ajunsă la cea de‑a III‑a ediţie, s‑a dovedit a fi şi de
această dată una veritabilă, reuşind să reunească oameni de
cultură din toată ţara, scriitori, editori, specialişti în diverse
domenii. Oameni pe care‑i apropie aceleaşi preocupări s‑au
întâlnit ori s‑au reîntâlnit cu scopul de a‑şi promova munca
şi talentul, de a face cunoscute fapte, evenimente, întâmplări
dintr‑o bogată şi importantă activitate cultural‑editorială,
de a bucura sufletul cu frumuseţea slovei scrise, dar, mai
ales, de a promova un Banat minunat.
Felicitări organizatorilor şi tuturor truditorilor
pentru buna desfăşurare a încă unei ediţii din acest
eveniment de referinţă al Banatului!
GABRIELA ŞERBAN

DIN DRAGOSTE DE NEAM ȘI ȚARĂ
– Poezii alese –
ION CĂLIMAN
RĂDĂCINA
Ne arcuim pe cer cu arborii când urcă,
să‑și tremure verdeața peste munți,
chiar dacă ițele se mai încurcă,
trăim cu veșnicia lângă frunți;
Chiar dacă doare câteodată ceasul,
prin umeri răsfirându‑se adânc,
ne îndoim din șale și întindem pasul
și‑ncingem tolba răbdării la oblânc...
Avem în rădăcini o mladă bună,
câte un dor – șuviță de demult,
de‑aceea când amurgul înmugurește lună
țâșnesc din suflet doinele‑n tumult...
Așa ne poartă această rădăcină,
nu‑n tina umilinței, ci‑n zariștea de tei,
să ne‑arcuim pe cer cu arborii‑n lumină,
cât veșnicia‑i rouă din străbunii mei!...
ROST
Să fii cântec la margine de ură,
să simți cum crește‑n tine fiorul tuturor,
cum se‑nțepenește răutatea‑n gură
și ochiul cum se dăruie‑a izvor;
Să fii răcoare și să fii izbândă,
și arșiță, să mângâi spicul greu
de‑atâta zbucium ce rodește‑n pândă,
de‑atâta rouă țesută‑n curcubeu;

Să fii pe rană picurarea vieții,
și vlaga holdei, când nu plouă,
sufletul curat, în buza dimineții,
să ți‑l inunde un ocean de rouă...
PRINOS
M‑am mutat la izvor, să aud stelele,
m‑am urcat în văzduh, s‑adulmec pământul,
mi‑am cuprins în arbori inelele,
am împlinit cu faptele cuvântul;
Am răbdat veghea, s‑ajung zorii,
mi‑a înmugurit gândul până la zbor,
am sângerat în puritatea ninsorii
și‑am devenit rouă de răcoare‑n ulcior;
Și drumurile le‑am amestecat cu dorul,
sudoarea a urcat verde în ciocârlii,
am fost plugarul și muncitorul
și‑am deprins conjunctivul să știi...
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Acum, din toate aceste vibrații
decantez lumina și roua, ca un prinos,
din trupul Țării, de‑atâtea generații,
cu‑al căror freamăt mă amestec frumos...
NUD
Trupul tău de frăgezime
s‑a retras în albăstrime,
Ca‑ntr‑o șoaptă de copil
fagurele lui april;
Am să‑l aflu‑n spart de noapte,
lângă zori, băut de lapte,
Într‑un soi de sâmbure,
nud pornit să‑ngândure...
Spațiul meu de dor fierbinte,
dintre lacrimă și minte,
E ființa ta rotundă,
Patrie din ochi de undă!...
DĂRUIRE
Cum pot fi eu fără tine,
umbletul, gândul, unde să le duc,
dacă nu la streașina ființei tale,
pe iarba copilăriei, sub nuc?!...
Ce pot avea fără tine,
casa, copiii, părinții, grădina,
dacă nu ogorul tău plin de taină,
strecurând semințele cu lumina?!...
Cum pot gândi fără tine
ramura, cântecul, firea și dorul,
dacă nu în pridvorul tău fraged
mi s‑ar umple de rouă ulciorul?!...
Ce pot face fără tine
oamenii, grâul, albinele,
dacă nu din timpul tău mare
le‑ai dărui adevărul, zarea și binele?!...
Dar zarea mea cum s‑ar naște,
fără fruntea ta, Patrie cât viața,
dacă nu mi‑ai crește anotimpurile
și‑ai rostui în toate dimineața?!...
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NICOLAE IRIMIA
ȚĂRANII
Îi hăituiește somnul în carele grele și văzduhul
				
sălbatic
Și au chipul mușcat de flacăra ierbii ocrotită
				
în mâini.
O, aburul vieții își strecoară prin sângele lor cerul
				
văratic
Căci numai pe pământul acesta țăranii prind rădăcini;
De o vârstă par cu lumina patriei mume, profundă,
Când îi vezi cum se vindecă‑n albul pereților
de singurătate;
Din vechimi înhămați la roata istoriei, tot mai rotundă
Țăranii seamănă murmurul grâului în eternitate.
ELEGIE
Mamă, fântână căruntă din alt veac
Amiroase pământul nostru‑a liliac;
Mamă, îngropat parcă‑s în tine până la brâu
Și o neliniște suie în bobul de grâu;
Mamă, mi‑e dor de lumina pereților albă,
De gardurile cu nuiele împodobite cu nalbă;
Mamă, steauă blândă, văzduhul meu sferic
Casă a copilăriei sfâșiată de întuneric;
Tot mai departe se pierde‑n auz torăitul de care
Mamă, pe urmele pașilor tăi curg – lumânare...
ROUA LUI GEO BOGZA
Ce știți voi despre Geo Bogza?
Pe care nu l‑ați văzut,
Nu l‑ați trăit,
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Nu l‑ați așteptat, în fiecare zi de
Vineri,
În fața chioșcului de ziare,
Să vină cu Luceafărul,
Să vină precum venea muma
De la muncile câmpului,
Seara,
Să îmi spună povești
Despre rouă.
Ia ascultați:
,,Închipuiți‑vă cum ar fi arătat lumea lipsită
De cel mai inefabil miracol al ei.
Închipuiți‑vă cum ar fi arătat lumea fără rouă.
Așa ar fi arătat sufletul nostru fără
Eminescu.”

A început să ciugulească din stea,
Din steaua lui;
El a iubit‑o până ce ea
A început să se facă
Om

PASĂREA BRÂNCUȘI

Nici lacrima nu i se mai poate naște
Măcinând pe întuneric prundul sticlos
Se tânguie fără de cântec prin lume
Un fluier fugit în prăsele de os...

El a văzut‑o pentru că tăcea
Singură
În crângul de piatră;
El a văzut‑o și a spălat‑o pe ochi
Și pe aripe,
De piatră rea
Până ce ea
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PIATRA DE OSÂNDĂ
În amintirea învățătorului
Dorel Teodorescu, din satul Duleu
Tace țăranul în inima pietrei –
Cer biciuit cu fulgerul vânii de bou,
Țipă sângele în cele patru vânturi
Țărâna primenindu‑i nesfârșitul ecou.

Piatră de osândă crescută din sine,
Ană zidită și mult vorbitoare;
Piatră de osândă – inimă a mea
Urnită de țăran, sisific, în soare.

SCRISORI CU ȘI DESPRE „ALMĂJANA”
Dragă poete,
În urmă cu ceva vreme, când la Bozovici ne‑am
adunat să ne aducem aminte că revista „Almăjana” împlinea
15 ani de la apariția primului număr, îmi pregătisem și eu
câteva gânduri pe care, din cauza „avalanșei” de vorbitori,
nu le‑am mai putut rosti. Nu m‑am supărat, pentru că, în
cele câteva ceasuri, s‑au spus cuvinte atât de frumoase și
de profunde, încât ele, vorbele mele, nu conțineau vreo
noutate, nu făceau decât să repete un adevăr de necontestat:
că, după un deceniu și jumătate, dintr‑o „zgâtie de
copilă” risipită în câteva file, ea ajunsese, precum Ileana
Cosânzeana din basmele românești, o zână iubită și râvnită
de noi toți. Pentru că eu rămân la părerea că, astăzi, a
publica în „Almăjana” a devenit o mare onoare care nu
ține de vreun orgoliu provincialist, ci, pur și simplu, de

responsabilitate. De conștiința unui autor de a nu urâți, prin
textele sale, o frumusețe, de a nu strivi – vorba poetului – o
„corolă de minuni”.
Așa că părerile, gândurile mele despre această fată
dragă numită „Almăjana” vor fi aceleași și când ea va
împlini vârsta majoratului, și după, pentru că, deocamdată,
constat, pare să fi descoperit elixirul tinereții.
În consecință, îți trimit rândurile de care vorbeam,
regăsite întâmplător, nu ca să fie publicate, ci pentru ca să
rămână – și la majoratul „Almăjanei”, și în deceniile ce vor
urma – în „arhiva” sufletului tău.
Cu frățească prețuire,
NICOLAE IRIMIA
Ciclova Română, 12 octombrie 2016
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Tabăra de literatură „colocvii banatice”,
ediția a III-a, Anina – mărghitaș, septembrie 2016

Almăjana

„ALMĂJANA” LA 18 ANI SAU CLIPA ȘI VEȘNICIA
Cu mai mult timp în urmă, la unul dintre festivalurile
cultural‑artistice ale Văii Almăjului, scriitorul Ion Marin
Almăjan rostea o propoziție memorabilă ce îmi vine în
minte ori de câte ori poposesc în acest areal: „În Almăj
nu există lene culturală”, constata cu mândrie acest fiu al
„Văii Miracolelor” și puținele cuvinte nu aveau cum să nu
mă pună pe gânduri, să nu mă impresioneze. De adevărul
lor am fost însă convins în perioada ce a urmat, atunci
când am luat parte la zecile de manifestări, toate stând sub
semnul sărbătorii și, de peste 18 ani, sub semnul tutelar
al unui sâmbure de lumină care a devenit, peste vreme,
flacără roditoare. Pe care o mână de dascăli de la liceul
bozovicean au botezat‑o cu un nume atât de drag sufletelor
noastre: „Almăjana”. Apoi, au ocrotit‑o ca pe propriul lor
copil.
Și a mai fost vuietul unui trecut cultural glorios,
ațipit între file de cronici
uitate, și o istorie potrivnică
mereu, când țăranul, dascălul
și preotul au schimbat,
adesea, brăzdarul plugului,
cartea și crucea cu sabia
aducătoare de jale și moarte.
Și au mai fost
frumusețile
simple
ale
acestor locuri izvorâtoare
de poezie, unice în lume și,
desigur, poetul și prietenul
Iosif
Băcilă,
trudnicul
cărturar și redactor, în
sufletul căruia toate aceste
ecouri s‑au metamorfozat în cuvânt dătător de viață și de
speranță.
Încă de la primele apariții, de „Almăjana” m‑a legat
o dragoste „la prima vedere”. Am scris despre ea constant,
i‑am apreciat calitatea textelor, iar mai apoi, datorită
neobositului și talentatului poet, m‑am numărat, după
puteri, printre colaboratori.
Și, dacă 18 ani în istoria umanității nu înseamnă
mare lucru, în istoria unei publicații ei se traduc printr‑un
apostolat neîntrerupt, prin nenumărate drumuri și prin
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nopți nedormite, prin zbateri ale gândului și, nu de puține
ori, prin umilințe asumate. La capătul unor trăiri intense,
cu neputință de cuprins în aceste rânduri, s‑a aflat însă
întotdeauna „bucuria sărbătorii”.
„Almăjana” i‑a adunat pe almăjeni, dar și pe noi
toți, ca‑ntr‑o inimă, a găzduit în paginile sale nume de
personalități strălucite din Banat, din țară și de pe întregul
mapamond, a modelat destine, a zămislit cărți, ne‑a
răscolit simțirea cu poezie autentică, a reîntinerit trecutul, a
conservat tradiții și obiceiuri și ne‑a dat de înțeles, în felul
ei subtil, că trebuie să fim buni bănățeni și buni români. Să
avem grijă de sufletele tinerilor și de credința strămoșească.
Cândva, profesorul și prietenul Ioan‑Nicolae Cenda
spunea inspirat că, după Florina‑Maria, „Almăjana” e a
doua fiică a poetului. Și Nelu Cenda afirma un adevăr de
necontestat. Numai că, așa cum se întâmplă într‑o familie
spirituală, de mai multă
vreme, prima dintre fiice i‑a
sărit în ajutor tatălui și‑i face
adesea munca mai ușoară și
mai spornică.
Oricum, eu continui
să mi‑l imaginez pe autorul
Poemelor‑Sânziene și al
Poemelor‑Semenice oficiind,
asemenea unui înțelept
din vechimi, în mijlocul
unor
inefabile
cioburi,
rânduindu‑le cu migală și
har, până ce are imaginea
ulciorului perfect, al unui
întreg, în oglinzile căruia noi – autori și cititori – să ne
recunoaștem, să devenim mai bogați și tot mai dependenți
de sunetul slovei tipărite. Poate că Iosif Băcilă a înțeles,
ceva mai devreme decât noi, că doar cine slujește clipa
poate sluji și veșnicia.
La mulți ani, „Almăjana”! La mulți ani, Iosif Băcilă!
La mulți ani, prieteni almăjeni!
Al dumneavoastră,
NICOLAE IRIMIA
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„ALMĂJANA” – PARTE DE SUFLET ROMÂNESC

Când pleci convins că destinul îţi poartă oasele
spre o glie străină, treci printr‑un moment dramatic de
frământare. Pentru că nu poţi lua totul, trebuie să alegi
ce duci în două valize. Şi toate lucrurile au istoria lor de
care eşti legat tainic. Încet, încet, renunţi la una, la alta. Şi
totuşi, iei mult, tot ce ai în inimă. N‑am renunţat la câteva
cărţi, unele ale prietenilor. Am luat şi colecţia revistei
„Almăjana”. De Valea Almăjului se leagă adolescenţa
mea şi aproape un an de tinereţe.
La Bozovici s‑a născut fiică‑mea,
pe care mi‑a pus‑o în braţe mama
Floarea, întâmpinându‑mi bucuria
cu vorbele: „Domn’ profesor,
iată sporiul dumneavoastră!”. Nu
puteam lua ţara, dar o parte am
luat. Şi „Almăjana” cuprinde un
colţ mirific de ţară, o imagine a
Ţării Almăjului, Ţara Miracolelor.
Primirea revistei e un moment
sărbătoresc şi declanşează competiţia lecturii. De fiecare dată am
renunţat să fiu primul. Discuţiile cu soţia pe seama revistei,
a oamenilor şi a faptelor ei mă puneau în faţa unui fapt
interesant: cunoşteam conţinutul publicaţiei fără măcar s‑o
răsfoiesc. Când îmi ajungea şi mie rândul, dorul de ţară
trecea prin starea de sete stâmpărată, cu mulţumire.
Ideea unei reviste, simplă în
aparenţă şi atrăgătoare, a apărut în
dezbaterile profesionale ale Cercului
Pedagogic, zona Bozovici, la
începutul anului 1999. Ideea a prins
viaţă. Şi‑a arătat complexitatea când
s‑a trecut la fapte, în planul concret
al vieţii. S‑a întâmplat ca greul să
cadă pe umerii profesorului Iosif
Băcilă, o fiinţă sensibilă cu o mare
patimă: cuvântul românesc, care
şi‑a asigurat sprijinul conducerii
liceului, factorul cultural major
al Văii Almăjului. Din aluat de luptător, de o dârzenie
molipsitoare, „bătătarnic” (după o vorbă pe care am auzit‑o
într‑un sat străbătut de Nera) la fire, a depăşit momentele
grele şi revista a rezistat, devenind un fenomen cultural
de invidiat, expresie substanţială a
„identităţii almăjene”.
Cu solidă pregătire profesională, cu inimă deschisă spre nou,
având, printre convingeri, conştiinţa
locului, profesorii Iosif Băcilă,
Ileana Craşovan, Ana Străin‑Băcilă,
Florina‑Maria
Băcilă,
Pavel
Panduru, Nicolae Andrei au dat
semnalul unei emulaţii culturale pe
care nu resursele materiale o pot
opri, ci voinţa omului. Şi nu cred că

almăjenii îşi vor permite să renunţe la ceea ce a devenit
propria lor imagine, „brandul” lor strălucitor.
Interesant este faptul că programul cultural
al revistei, în esenţă unul sufletesc, în tradiţia unui
spaţiu curat românesc, prin puterea de convingere a
redactorului‑şef, a atras personalităţi ale lumii universitare:
G. I. Tohăneanu, Dumitru Daba, Florina‑Maria Băcilă,
Manuela Iana‑Mihăilescu, Gheorghe Secheşan, Vasile
Goşa, Marcu Mihail Deleanu,
Adina Chirilă, Dumitru Popovici,
Alimpie Ignea, Alexandru Metea,
Mirela Borchin, Vasile Frăţilă,
Simona Constantinovici, Emina
Căpălnăşan. Am amintit aceste
nume sonore, remarcabile, pentru
a arăta forţa revistei, care a ieşit
din limitele unei publicaţii locale
şi s‑a impus pe plan naţional.
Ceea ce Pamfil Şeicaru spunea
răspicat: „Regionalismul este o
nuanţă a sensibilităţii naţionale
încadrată perfect în ritmul unitar al patriei: este o adâncire
a naţionalismului, o rezonanţă mai profundă a iubirii
de patrie” a însemnat, pentru colectivul de redacţie, un
adevăr programatic bazat pe „ideea de tradiţie şi cultură”
(C. Miu‑Lerca). În „barocul culturii româneşti” (L. Blaga),
„Almăjana” va rămâne o nestemată.
Apariţia ei e legată de localitatea
Bozovici, sat atipic, aşezare cu
funcţii urbane. Inima almăjenilor
bate la fel, aici şi în orice aşezare
din depresiunea străbătută de Nera,
nume ce vine din străvechimea
neamului nostru.
Cu o putere magnetică,
revista a mobilizat cadrele didactice
din Valea Almăjului şi din judeţ,
a atras intelectuali din ţară şi din
străinătate, formându‑se „o grupare
ştiinţifică şi literară” prestigioasă.
Dacă mi s‑ar cere să compar revista „Almăjana” cu
ceva din Valea Miracolelor, n‑aş ezita să folosesc ca termen
hora almăjană, pe care o văd în poezie: „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 împlinire amplă şi cochetă,
/ Privelişti agreate şi de zei...”
(D. Blidariu). În hora aceasta au
intrat Societatea Culturală „Ţara
Almăjului”, Asociaţia „Almăj pro
Lyceum”. „Sufletul almăjan” şi
aceste societăţi au capacitatea şi
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datoria să cultive mai departe această floare românească.
Cei care azi trudesc direct pentru revistă sunt fiinţe
trecătoare. Idealist din fire, redactorul‑şef nu şi‑a pierdut
spiritul de perspectivă. Şi‑a asigurat alături tăria şi elanul
tinereţii. Oameni fiind, puterile ne vor lăsa, dar atunci
să putem spune: „Noi nu ne‑am făcut decât datoria”
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(I. Conciatu). Schimbul acesta de vieţi intră în taina vieţii
şi morţii. Toţi mergem la originea tainei, lăsând o rază de
lumină în combustia culturală numită „ALMĂJANA”.

CONSTANTIN TEODORESCU
Kitchener (Ontario) – Canada
„Almăjana”, XVI (2014), nr. 1‑2 (51‑52), p. 4‑5

„ALMĂJANA” LA CEAS ANIVERSAR
Domnul profesor Iosif Băcilă s‑a născut la
12 septembrie 1947, în comuna Dalboșeț, județul
Caraș‑Severin. Absolvent al Facultății de Filologie,
Universitatea din Timișoara, profesor de limba română
– limba franceză (Școala Gimnazială Dalboșeț), de
limba și literatura română – literatură universală (Liceul
Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici), este fondatorul și
redactorul‑șef al revistei „Almăjana” și membru în colegiile
redacționale ale altor publicații bănățene. De asemenea,
domnul profesor deține numeroase premii, nominalizări și
distincții, precum: „Profesor evidențiat”; „Meritul pentru
Învățământ” în grad de Cavaler, acordat de Președinția
României; Premiul „Eminescu” și titlul de Cavaler al
Ordinului Cultural „Eminescu – 1868 – Oravița”; Premiul
de excelență literară al Fundației Culturale și al revistei
„Orient latin”; a fost nominalizat „Om al anului 2005”
de către Consiliul Editorilor Institutului American de
Biografii ș.a.
Cercul literar, înființat de domnul profesor la Liceul
Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici, a desfășurat
activități lunare, în cadrul cărora s‑au organizat evocări
istorice, literare, întâlniri cu scriitori din spațiul Banatului,
s‑au discutat creațiile folclorice culese de elevi în arealul
Văii Almăjului, învățăceii dornici de afirmare și‑au citit
creațiile proprii (poezii, proză, începuturi de roman).
Din anul 1999 fondează revista „Almăjana”, ca
publicație a Cercului literar, dar și a Zonei de Învățământ
Bozovici. În revistă semnează articole, eseuri, creații
proprii elevi ai liceului din Bozovici, studenți, profesori,
cadre universitare, scriitori cu rădăcini în Valea Almăjului.
După anii de pensionare, domnul profesor Iosif
Băcilă se afiliază Asociației Culturale „Izvoare Almăjene”,
de pe lângă Muzeul „Almăjul – Vatră strămoșească”. Aici

a organizat, sub egida revistei „Almăjana”, prezentări
și dezbateri despre tradițiile și obiceiurile din „Valea
Miracolelor” („Strigarea peste sat”, „Sânzienele”), despre
oameni de seamă din Almăj (Eftimie Murgu, Ion Sârbu,
Traian Doda, Coriolan Iosif Buracu etc.), lansări de cărți
ale scriitorilor născuți în această parte de țară (Ion Marin
Almăjan, Nicolae Dolângă, Grigore Popiți, David Blidariu,
Florina‑Maria Băcilă, Nicolae Andrei, Pavel Panduru etc.).
În ultima vreme, în jurul revistei s‑a format o
mișcare culturală care cuprinde istorici, geografi, lingviști,
folcloriști, biologi, publiciști etc., fiindcă din paginile
revistei „Almăjana” s‑au tipărit cărți (Eftimie Murgu
– Erudiție și Faptă, Mai blânzi decât liniștea ochilor –
antologie de lirică tânără, Legende almăjene, Întâlnire cu
Almăjana, ciclul‑tezaur Valea Almăjului – oameni și fapte
ș.a.), lansate la Bozovici, la Anina, Oravița, Caransebeș,
Băile Herculane, Reșița, Timișoara, Deva, Alba Iulia etc.
De menționat că peste tot s‑a vorbit despre miraculosul
ținut al Almăjului, despre oamenii de aici, istoria acestor
locuri, frumusețile inegalabile ale Văii, despre liceul
din Bozovici și tinerii almăjeni studioși, despre valorile
culturale ale acestui ținut, despre revista „Almăjana” și
despre gruparea din jurul ei, apoi a fost invitată și a fost
prezentată la radio, la televiziune, la târgurile de carte din
Transilvania și Banat, în presa din țară și din străinătate.
Ajunsă în cel de al 18‑lea an de apariție, revista
„Almăjana” se difuzează în Almăj, în Caraș‑Severin, la
Biblioteca „Banatica” din Reșița ori la Biblioteca Centrală
a Universității de Vest din Timișoara, la Biblioteca
Națională a României, în Serbia, Franța, Germania,
Elveția, SUA, Canada etc., în ultimii ani găsindu‑se și
pe internet. Ea este o revistă culturală tot mai căutată de
cercetători, licențiați, masteranzi, doctoranzi și de toți cei
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interesați să afle informații utile și date importante despre
Valea Almăjului.
În ultimele ediții ale revistei găsim și numele
colegilor noștri: Iustina Iasmina Turnea (O experiență de
neuitat), Rebeca Murgu („Almăjana” la... liceu), în numărul
1‑2/2016, Rebeca Murgu (Festivalul Tradițiilor Almăjene),
Iustina Iasmina Turnea („Festivalul Tradiţiilor – Almăjul

renaşte!”), Alexandra Țunea (Universul cunoașterii prin
lectură – o experiență inedită), în numărul 3‑4/2016, ceea
ce demonstrează faptul că revista „Almăjana” și activitățile
culturale desfășurate la Bozovici au o influență pozitivă
asupra tinerilor liceeni almăjeni.
ALEXANDRA BERBENTEA
clasa a XII‑a, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici

CINSTIREA STRĂMOȘILOR
La inițiativa profesorului Pavel Panduru, autor al
multor monografii și materiale istorice privind Almăjul, au
fost realizate busturi și au fost dezvelite plăci comemorative
ale personalităților din arealul Prigorului, desigur, cu
sprijinul Primăriei Prigor, al bisericilor
ortodoxe, al altor organisme, dar și cu
ajutorul locuitorilor din zonă.
Numai anul trecut au avut loc
două asemenea acțiuni.
Astfel, duminică, 21 august 2016,
în prezența locuitorilor din Pătaș și a
altor almăjeni, la Biserica Ortodoxă din
localitate a avut loc o slujbă de pomenire
a unor personalități marcante, oficiată
de către preotul Martin Valușescu.
După cuvântul de salut al primarului
comunei Prigor, Antonică Moț, mai mulți
participanți au rostit alocuțiuni despre
meritele celor comemorați, despre rolul
și importanța acestora în societate,
dar și în viața cotidiană, moderator
fiind prof. Pavel Panduru.
Dezvelirea și sfințirea
plăcilor dedicate preotului militar
Iosif Serafin, șeful clerului
ortodox al Corpului de armată
Transilvania, colonelului‑scriitor
Grigore Popiți, creatorul Arhivei
de Stat din Timișoara, preoților și
învățătorilor din familia Popovici,
care și‑au desfășurat întreaga

activitate la Pătaș, le‑au făcut preoții Martin Valușescu și
Petrică Zamela.
Cea de‑a doua manifestare dedicată dezvelirii
și sfințirii de plăci comemorative a avut loc duminică,
23 octombrie 2016, în localitatea
Borlovenii‑Vechi, sub deviza „Oameni
care au sfinţit locul”. În afara localnicilor,
la slujba de pomenire oficiată de preot dr.
Petrică Zamela în Biserica Ortodoxă din
localitate au participat și au rostit scurte
cuvântări o serie de invitați din Almăj*,
dar și din Mehadia, Timișoara, Reșița și
Anina, precum și istoricul Alexandru
Nemoianu, stabilit în Statele Unite.
Au urmat dezvelirea și sfințirea
plăcilor amplasate la Biserica Ortodoxă,
dedicate colonelului Grigore Boldea, ofițer
K.u.K. și al armatei române, comandant
al Timișoarei, locotenentului‑colonel
Romulus Boldea, fiul colonelului
Pavel Boldea, ofițer K.u.K., fost
prefect de Severin, preşedintele
Ligii Antirevizioniste din judeţul
Severin pentru respectarea celor
stabilite prin Tratatul de la Trianon
(plasată pe casa familiei Boldea),
colonelului
Pavel
Zamela,
ofițer K.u.K., șef de Stat Major,
profesorului Ilie Rusmir, director
al liceului din Oravița, primar al
orașului, mare activist al „Astrei”
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în județul Caraș, închis în temnițele
comuniste, lui Ilie Ienea, avocat,
traducător, autor al romanului Ard
luminile‑n Vitol, unul dintre primele
romane SF din literatura română, și
profesorului dr. Dumitru Imbrescu,
autorul Popasurilor bănățene.
Toate aceste plăci sunt
„cărţi de identitate” ale satului, ale
Almăjului, piedici în calea uitării
şi spirite emblematice, capabile
să le amintească celor ce încearcă
să mistifice istoria acestui popor că aici am fost, aici
suntem şi aici vom rămâne, în ciuda vicisitudinilor vremii
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şi vremurilor, aşa cum a afirmat
preotul dr. Petrică Zamela, fiu al
satului, om de aleasă cultură.
„Trecutul este ușa viitorului”, spunea B. P. Hasdeu, ceea
ce a ținut să ne reamintească și
profesorul Pavel Panduru.
Prof. dr. ing. ALIMPIE IGNEA

*Printre cei prezenți și
printre cei care au vorbit despre
oamenii de seamă ai Văii Almăjului se numără și prof. Iosif
Băcilă, redactorul‑șef al revistei „Almăjana”.

DASCĂLI ȘI DĂSCĂLIȚE DE ALTĂDATĂ
„Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți
aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți
câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați
bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și împrejurări.”
(Eclesiastul, capitolul 9, versetul 11). Potrivit tradiției
iudaice, împăratul Solomon ar fi scris aceste cuvinte în
ultimii ani ai vieții sale, cu aproape 3000 de ani în urmă.
Deși au trecut atâția ani, afirmațiile lui sunt valabile și‑n
zilele noastre, ba chiar putem spune că în vremea din urmă
aceste lucruri le vedem la tot pasul.
Ajunși la o vârstă a nostalgiilor, ne uităm la cele
ce au fost și ne amintim, precum marele povestitor din
Humuleștii Neamțului – Nică a(l) lui Ștefan a Petrii –,
„ce vremi și ce oameni mai erau în părțile noastre pe când
începusem și eu, drăgăliță‑Doamne, a mă ridica băiețaș la
casa părinților mei”. Aceleași amintiri mă frământă și pe
mine când mă gândesc la satul copilăriei mele din mirifica
Vale a Almăjului – cuprinsă între Munții Almăjului,
Semenicului și Aninei –, cu frumoasa luncă a Nerei ce
străbate Valea de la răsărit spre apus, cu salba celor 15
sate ce se înșiră la poalele munților de jur împrejur, ca
și salbele de galbeni împărătești purtate în sărbători de
mândrele fete almăjene. Cu afluenții Nerei: Prigorul,
Minișul și Rudărica – cea „împodobită” de mori și cheile
săpate de apă în stânca de granit; aceasta își întinde brațele
spre zona centrală a Munților Almăjului, despărțindu‑se
în două la Alânga Mare, un braț spre sud‑est, iar celălalt,
spre sud‑vest, și ca o mamă iubitoare strânge la pieptul
său cele mai frumoase și înalte piscuri din acești munți –
Svinecea Mare și Svinecea Mică. Am crescut de mic copil
în apropierea strungii, care se cheamă „La Rista”, ce se
situa cu pășunea spre Sacrul Vârf al Gunișcii, de unde, de
sute de ori, am pătruns cu privirea (mai ales primăvara)
amfiteatrul ce se așterne spre nord, numit Țara Almăjului,
vârful Piatra Goznei din Semenic sau pietrele pleșuve de
calcar ce se înalță maiestuos în Masivul Leordișul din
Munții Aninei. Dar un fior îmi străbătea întreaga ființă
când priveam spre miazăzi, acolo, în depărtare, ca un mire
și o mireasă în fața altarului, ținându‑se de mână pentru a fi

totdeauna împreună, așteptând cu smerenie binecuvântarea
divină.
O, Doamne, câte legende și povești am auzit de
la păcurarii cei bătrâni despre haiducii de demult ce s‑au
aciuat în Svinecea, despre mulțimea comorilor ce ar fi fost
îngropate aici, despre peșterile subterane numai de către
unii știute... Am amintit mai sus despre Vârful Gunișcii
ca fiind loc sacru, deoarece aici, potrivit povestirilor din
bătrâni, aveau loc vechile nedei legate de păstoritul oilor,
dar, în decursul timpului, unii preoți din Rudăria au avut
în plan să construiască o mănăstire în apropierea Fântânii
Gunișcii, ochiul cu apă curată și rece de îți înghețau dinții
în gură. Am căutat să înțeleg semnificația etimologică a
cuvântului Gunișci și nu am putut să o explic decât prin
cuvântul din limba turcă Guniști, care înseamnă „locul de
la miazăzi” sau „locul însorit” și provine de la cuvântul
Guneș, adică „soare”. Mica garnizoană otomană ce a
fost încartiruită la Rudăria în partea de sat ce se numește
și astăzi „Cotul Turculeștilor” se închină cu fața spre
Gunișci, direcție în care otomanii erau siguri că se afla
Meca. La îndemnul muezinului ce chema musulmanii la
rugăciune, se puteau auzi cuvintele basca basca Gunishi
lutiba („separat, separat, privirea spre locul însorit”). La
auzul acestor cuvinte, se separau de creștini pentru a i se
ruga lui Allah și așa vârful ce probabil se numea al Pogării
Mari a devenit Vârful Gunișcii. Și alte cuvinte au preluat
almăjenii de la turci, cum ar fi bunari pentru „fântână”
(„puț”) sau calabur pentru „pulover de lână”, care provine
din Caban yur, ce înseamnă „haină de lână”, etc., etc. După
plecarea turcilor în prima jumătate a secolului al XVIII‑lea,
rudărenii au montat o cruce mare pe Vârful Gunișcii, cruce
care a vegheat multe decenii asupra Văii Almăjului. De
curând, am primit vestea că, prin grija preotului ortodox
din Rudăria, s‑a construit o cruce metalică de 12 metri
pentru a fi din nou montată pe Gunișci. Mă bucur de această
veste și sper și mă rog Bunului Dumnezeu ca almăjenii,
văzând această cruce, să‑și aducă permanent aminte de
Cel ce a fost răstignit pentru păcatele lor, dar, mai ales,
pentru mântuirea lor, însă pentru aceasta este nevoie mai
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mult ca oricând de o schimbare a vieții noastre... În acest
sens, citez dintr‑o lucrare de o deosebită valoare spirituală
a părintelui‑profesor Romulus Novacovici (1897‑1929),
primul director al Gimnaziului din Bozovici „Principele
Carol” (1923‑1929): „Dumnezeu ne impune ca o condiție
sine qua non reforma generală a sufletului omenesc,
a întregului om intern, a minții, a inimii și a voinței,
îndreptându‑le spre vecinicul ideal al desăvârșirii spre
Tatăl cel din Ceruri” (Împărăția lui Dumnezeu, Reșița,
Editura TIM, 2014, p. 21). Cu aceste cuvinte vreau să
prezint amintirile ce mă leagă de învățătorii și de profesorii
mei de la Școala Generală din Rudăria.
Prima zi de școală din acel septembrie 1957 a fost
și o zi neagră pentru un copilaș de 7 ani. În acea zi am
primit o bătaie, cum nu am mai primit, de la unul dintre
dascălii acelei vremi, pe care n‑am să‑l numesc și nu voi
spune nici motivul bătăii. Am fugit pe râpa Murguleștilor,
apoi, în pădure la Poleanca și cu mare greutate m‑au găsit
băieții din clasele mai mari. Acest episod nefericit pentru
mine, probabil fericit pentru bătăuș, m‑a făcut să urăsc
școala, deși nici nu o începusem. Totuși, în întunericul
ce îl vedeam înaintea ochilor,
a apărut un licăr de lumină,
respectiv o domnișoară sfioasă
cu părul buclat lăsat pe umeri,
cu ochii mari și luminoși, cu
un zâmbet îngust pe buzele‑i
de trandafir, care m‑a privit
cu duioșie și mi‑a spus să
nu mă tem, că ea nu mă va
pedepsi, că este prietena mea,
dar și învățătoarea mea. Se
numea Maria Mavrea; a fost
învățătoare suplinitoare doar
anul acela în Rudăria. Pot
să spun cu mâna pe inimă că aceasta a fost șansa mea să
nu fug iarăși de la școală, am iubit‑o și am simțit că sunt
iubit. Oriunde s‑ar afla acum, în viață sau în eternitate, nu
pot să spun decât: „Mulțumesc! Vă sărut mâna, doamnă
învățătoare”. Din clasa a doua până într‑a patra am avut‑o
învățătoare pe una dintre cele mai pregătite învățătoare
ce le‑au avut școlile din Almăj, Elena Dinu, născută
Nemiș – sora profesorului și învățătorului emerit Vasile
Nemiș. Doamna învățătoare Elena Dinu, împreună cu
soțul, învățătorul Alexandru Dinu, au fost, în anii 1930,
învățătorii părinților mei. Era o doamnă de modă veche, un
fel de aristocrată ce se lupta din răsputeri cu bătrânețea, ca
să țină pasul cu ultima modă. Era iubitoare de frumos și de
natură. Primăvara și toamna, multe lecții se țineau afară, în
mjlocul naturii, lângă un izvor ce este la poalele pădurii, sub
stânca milenară numită Piatra Șucii. Avea metode didactice
dintre cele mai convingătoare, prezenta lecțiile cu multă
dăruire și empatie, încât trebuia să fii tare întârziat mintal
să nu înțelegi. Trebuie să recunosc acum, la 65 de ani, că,
din toată matematica făcută în 3 ani de școală profesională
și 5 ani de liceu la seral, am rămas în viață și mi‑au folosit
cunoștințele pe care le‑am învățat cu învățătoarea mea,
doamna Elena Dinu. Tot cu dânsa am făcut și primele două

clase din ciclul doi, predându‑mi limba franceză. Pentru tot
ce a făcut, doresc a‑i aduce mulțumiri postume. Fie‑i țărâna
ușoară și amintirea veșnică!
O altă dăscăliță de excepție a fost Călina Jurchescu
din Bozovici, care ne preda atunci științele naturii, o
materie ce i se potrivea de minune, Domnia Sa fiind
înzestrată de la Bunul Dumnezeu cu o voioșie și o gingășie
ieșite din comun. Ne purtam cu dânsa, mai ales băieții, cu
mare grijă, considerând‑o un bibelou de mare preț, care
trebuia să nu se spargă din cauza purtării noastre. Vă spun
un secret pe care nu l‑am mai spus nimănui: toți băieții
eram îndrăgostiți de dânsa! Mulțumim, doamnă profesoară,
și la mulți și fericiți ani! Pentru profesoara de educație
fizică, Maria Curița, eram în stare să sar în foc! Era un fel
de colegă cu noi, o soră mai mare, o soră pe care eu am
iubit‑o din toată inima, a fost cea care în clasa a opta m‑a
ajutat, neavând specializarea de matematică, cu mai multe
ore de meditație la matematică, hotărâtoare în reușita mea
la școala profesională. Mulțumesc, doamnă profesoară
Maria! Nu pot să nu amintesc că în clasele a șaptea și a opta
am avut‑o ca profesoară de matematică pe distinsa doamnă
Vioara Șerpe, care s‑a luptat
din răsputeri să ne aducă
la zi cu materia, noi având
multe goluri acumulate din
anii precedenți. A fost o
profesoară foarte serioasă
care nu favoriza pe nimeni;
am simțit‑o pe pielea mea,
eu fiind nepotul de frate
al bunicii ei vitrege, ce a
crescut‑o pe mama dânsei
din Prilipeț. Mulțumesc,
doamnă profesoară! Bunul
Dumnezeu să vă dea bucurii,
sănătate și viață lungă! La școală, cinci au fost profesorii
ce mi‑au marcat formarea mea de om matur, și anume:
Vasile Nemiș, Romulus Năsărâmbă, Dănilă Sitariu – la
Rudăria, Ilie Roman, profesor de limba română la Reșița,
Leon Fetti, profesor de limba română și istorie la Liceul de
Filologie‑Istorie „Ady – Șincai” din Cluj‑Napoca.
Vasile Nemiș, un titan al învățământului din Valea
Almăjului, de origine din Moldova (Bacău), născut în
1905, ajunge pe plaiurile Rudăriei în 1924, predă la
catedră până în anul 1970. A fost inspector la Inspectoratul
de Învățământ Caraș‑Severin, șeful Secției de Învățământ
al Raionului Bozovici, director al Școlii din Rudăria din
1958 până în 1970. A trecut la cele veșnice în anul 2004,
la venerabila vârstă de 99 de ani. Nu era foarte sociabil cu
oricine, dar oamenii îi purtau un deosebit respect; nu putea
să sufere ignoranții (ca să nu zic proștii) și, dacă totuși îi
întâlnea pe stradă, îi apostrofa foarte dur. Era un profesor
cu multă putere de convingere, preda orice materie în
absența titularilor. Orele predate de dânsul la geografie nu
le‑am uitat niciodată; Domnia Sa mi‑a deschis ochii minții,
cu care am putut să călătoresc pe întreg mapamondul și
nu numai, ba chiar în cosmos. Cu dânsul am făcut lecții în
natură pe Valea Rudăricii, vorbindu‑ne despre roci, despre
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apă, pești, animale, plante, despre viață, sub toate aspectele
ei. Acest titan, acest „Pestalozzi” al secolului al XX‑lea, a
afirmat despre Rudăria că „este un sat mic cu oameni mari”.
Între cei mari pe care i‑a avut localitatea, cu siguranță este
și profesorul Vasile Nemiș, a cărui viață și activitate s‑au
contopit cu Rudăria și cu rudărenii ei. Mulțumesc, domnule
profesor! Fie‑vă amintirea și recunoștința veșnică!
Romulus Năsărâmbă, dirigintele meu din clasa a
cincea până în clasa a opta, oltean de prin părțile Gorjului,
a fost unul dintre cei mai pregătiți profesori ai Școlii
rudărene, absolvent al Facultății de Filologie din cadrul
Universității „Babeș – Bolyai”, secția fără frecvență. A
poposit la Rudăria la sfârșitul anilor ʼ50 ai secolului trecut,
predând limba și literatura română. Deși nu eram un favorit
al domnului diriginte, mă văd silit să recunosc că a fost un
profesor de excepție. Analizele literare ale Domniei Sale,
dictate cu acuratețe științifică, au dăinuit în mintea elevilor
rudăreni și după plecarea lui, în anul 1965, ca profesor
titular la liceul proaspăt înființat în orașul Motru. Aceste
analize literare erau foarte căutate de către cei ce susțineau
examene de admitere la
licee și școli profesionale.
Întrucât era responsabil și cu
biblioteca școlară, pretindea
să împrumutăm cel puțin o
carte pe săptămână, căreia,
apoi, trebuia să‑i facem și o
recenzie și să i‑o prezentăm.
Nu sunt sigur dacă aceste
timide recenzii nu i‑au folosit
și Domniei Sale la facultate,
pentru că a absolvit‑o când
era la școala din Rudăria. Așa
stând lucrurile, cei mai mulți
elevi alegeau cărțile cele mai
subțirele, la care veneau apoi cu o recenzie de două‑trei
pagini; foarte puțini aduceau recenzii consistente. Între cei
ce citeau mult mă aflam și eu; citeam de plăcere, nu mă
obliga nimeni. Existau, pe atunci, la Rudăria o bibliotecă
comunală foarte bine dotată și o bibliotecară dăruită cu un
simț organizatoric și administrativ, cu un tact pedagogic
recunoscut de toți care‑i treceau pragul. Biblioteca avea un
orar zilnic de 7 ore, respectat cu strictețe, iar bibliotecara se
numea Elena Turnea („uina Elena”, așa cum ne pretindea
să‑i spunem). Atunci am citit o mare parte dintre scrierile
lui Mihail Sadoveanu, Zaharia Stancu, Lev Tolstoi, Jules
Verne, Giovanni Boccaccio etc. Am primit de la profesorul
Năsărâmbă sarcina să citesc romanul Mitrea Cocor,
de M. Sadoveanu, roman considerat astăzi lucrarea de
compromitere a marelui scriitor. Am făcut o recenzie de
vreo 10 pagini, pentru care am primit nota 6. Sufletește, am
fost afectat, de aceea am cerut să fac o recenzie a romanului
Desculț, al lui Zaharia Stancu. Recenzia am făcut‑o pe 52
de pagini și am primit nota 8. Nu am înțeles atunci și nici
acum de ce îi eram antipatic (aproape îmi venea să urăsc
literatura). Copilul de atunci și „moșul” de astăzi nu și‑a
luat pe suflet supărarea, dimpotrivă, domnului diriginte îi
poartă o veșnică amintire și Îl roagă pe Bunul Dumnezeu
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să‑l pomenească în Împărăția Lui când va veni a doua oară
pe pământ.
Pe Dănilă Sitariu l‑am avut profesor de istorie în
clasele a șaptea și a opta. Mi‑l amintesc cu mare drag: era
un tânăr începător în ale dăscăliei, dar preda cu multă putere
și dragoste în tot ce ne învăța. Atunci s‑a înfiripat în inima
mea dorința de a citi literatură istorică (Viața lui Ștefan cel
Mare, Nicoară Potcoavă, Frații Jderi, de M. Sadoveanu,
Potopul, de Sienkiewicz, Peripețiile bravului soldat Švejk,
de Hašek, și altele). Deși trăiesc departe de Almăj, în inima
Ardealului, la Cluj‑Napoca, Dănilă Sitariu este singurul
dintre profesorii ce i‑am avut de‑a lungul timpului cu care
vorbesc din când în când la telefon, cerându‑i o informație,
un sfat, dar, mai ales, dorind să aflu dacă a mai scris ceva
despre „patria” noastră, despre Țara Almăjului, pe care
ne‑o prezintă înaintea ochilor cu atâta dragoste, frumusețe
și măiestrie cum rar mi s‑a dat să văd.
Mă ung pe suflet amintirile despre locurile copilăriei
mele, despre oamenii ce au trăit pe aceste meleaguri, mi‑e
dor de bunicii mei care m‑au crescut, de mătușa mea,
Stana, și de soțul ei, Anton
Bănianu (Lică Bănianu), ce
m‑au crescut de la vârsta
de un an și până la aproape
șapte ani. Mi‑e dor de munte,
de râul în care de atâtea ori
m‑am scăldat, de sălașul de la
Dumbrava, de taica Samoilă
Ciocloda, tatăl mamei mele,
cu care am petrecut o iarnă
întreagă, pe când aveam șase
spre șapte ani, la sălașul de
sub munte, la Iloți. Acolo,
taica Samoilă mi‑a făcut
primul fluier și, în nopțile
lungi din acea iarnă cu troiene mari, mă luam seara la
întrecere cu feciorii care veneau în șezătoare să vedem cine
cântă mai frumos. Dintre toți, taica cânta cel mai frumos,
fluierul său mare din lemn de alun intona o doină de jale,
suspina – „cu suspine negrăite” – lucruri pe care le‑am trăit
nu demult. Țin minte și astăzi începutul unui cântec ce îi
răscolea pe cei prezenți: „Vine un tren cu răniți, / De la
Stalingrad sosiți.”. Rănile primite pe front încă sângerau în
sufletul românilor ce au luptat în cel de‑al Doilea Război
Mondial; îi plângeau mamele, soțiile văduve, copiii orfani.
O doină care se cânta atunci era și cea a lui Nicolae Vlădia:
„Frunză verde de pe coastă, / Am primit carte de‑acasă, /
De‑o fi cartea de la frate, / Mân pe murgu pânʼ departe, /
Dac‑o fi de la surori, / Mân pe murgu pânʼ la nori, / De‑o
fi cartea de la tată, / Mân pe murgu de‑l fac apă, / De‑o
fi cartea de la mumă, / Mân pe murgu de‑l fac spumă, /
Iar de‑o fi de la nevastă, / Las pe murgu să mai pască, /
Că neveste‑s până‑i lumea, / Dară mama, numai una.”. Am
făcut această evocare acum, când se împlinesc 70 de ani
de la încheierea marii conflagrații mondiale, în care mulți
dintre dascălii acelor vremuri au slujit patria ca ofițeri în
armata română, iar o parte dintre ei s‑au jertfit ca eroi pe
câmpul de luptă.
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Profesorul Ilie Roman, de la Școala profesională
U.C.M. Reșița, care preda atunci limba română și literatură
universală, om de aleasă omenie și iubire de elevi, a condus
și un cerc literar, pe care am avut ocazia și onoarea să‑l
frecventez aproape 3 ani. Aici am făcut cunoștință cu
opera poetică a lui Alexandru Macedonski și a lui Ion
Minulescu, cu prezentări de scriitori premiați cu Nobelul:
M. A. Șolohov, Roger Martin du Gard, Lewis Sinclair și
alții. Profesorul Ilie Roman mi‑a redeschis dorința de a citi
și chiar de a scrie încet și timid. Am participat cu dânsul
la diferite concursuri de literatură într‑o școală unde am
primit premii importante.
Fără să creadă lumea că pentru restul profesorilor
care au contribuit fiecare la formarea mea ca om nu am
amintiri, le port respect și le aduc mulțumiri din suflet
celor pe care numai îi menționez: Elena Andrei, Silvestru
Modoran, Elena Colojoară, Galafira Neagu, Pavel Șuta,
Adrian Chivu; toți au fost adevărați dascăli dăruiți cu har
și dar pedagogic, cu o mare datorie asumată în formarea de
adevărați moștenitori ai marilor înaintași rudăreni (Eftimie
Murgu, Ion Sârbu, Traian Doda și alții).
Cu speranța că unuia mai priceput în ale scrisului,

dar, mai ales, în dorința de a le prezenta celor care astăzi
consideră că mijloacele automate de informare sunt fără
precedent în educația și formarea profesională a actualilor
și viitorilor elevi ai Țării Almăjului, îi vor folosi aceste
informații, cu smerenia cuvenită și cu recunoștința
înțelegerii, mă retrag...
Al dumneavoastră,
GRIGORIE DANIEL ȘUTA
Rudăria, 4‑5 iunie 2015
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DE VORBĂ CU „OAMENI CARI AU FOST”
La începuturile carierei mele didactice (prin anii
1967‑1970), am stat de vorbă cu colegi şi cu alţi intelectuali
mai în vârstă, scopul urmărit fiind să aflu cum aș putea
mai bine să‑mi încep anevoiosul parcurs al profesiei. La
întrebarea mea insistentă: „– Ce îi trebuie unui tânăr pentru
a ajunge un dascăl valoros?”, au răspuns cu
amabilitate şi condescendenţă:
● Vasile Nemiş (Rudăria):
– Să ştie multă carte. Să folosească bine
şi cu tact / cu măsură cunoştinţele acumulate
în anii de studiu pentru a atrage elevii spre
învăţătură.
● Pavel Frîncu (Dalboşeţ):
– Să nu mănânce seminţe în sala de
clasă...
Adică, din spusele fostului meu
învăţător din „învăţământul primar”, am
înţeles că nu trebuie să stai degeaba în şcoală,
ci să te implici zilnic, oră de oră, în actul
didactic, astfel încât, în timp, să reflectezi şi
să îţi vezi „roadele”.
● Iosif Brezoiu (Şopotu‑Vechi):
– Din multele cunoştinţe pe care le‑ai
dobândit în liceu şi în facultate, e necesar să
ştii pe care şi când să le foloseşti, cât şi, mai
ales, cum. Totdeauna elevii te iau ca model de
pregătire, de punctualitate şi de corectitudine.
Chiar de felul cum trăieşti, cum te comporţi în
şcoală şi în afara ei.
● Liviu Smeu (Bozovici):
– Răspunsul la întrebare ar trebui să
ţi‑l dai singur, după ce te întrebi de ce‑ai venit
în învăţământ, ce ai de gând să faci pentru ca
elevii să te perceapă ca pe un sfătuitor, ca pe
un „prieten” mai mare în pregătirea lor.
● Cu părintele Ioan Negrei (Dalboşeţ)
discutam literatură română şi universală, ne dădeam
cu părerea despre cărţile citite, despre rolul / rosturile
dascălului de ţară şi al(e) preotului în viaţa culturală şi
spirituală a comunităţii. Primele noţiuni pentru examenul
de limba slavă veche de la dumnealui le‑am dobândit. La
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întrebarea de mai sus mi‑a răspuns zâmbitor:
– O să afli singur. Viaţa te va pune în situaţia să alegi
ce este bine să faci, dar, odată pornit pe acest drum, trebuie
să depui mult suflet, pasiune şi încredere, apoi rezultatele
/ izbânzile vin.
● Prof. Ion Aldescu (Lăpușnicu‑Mare)
mă „curta” să ajung și să mă „așez” la
instituția de învățământ pe care, ani mulți, a
„păstorit”‑o și căreia i‑a îndrumat împlinirile.
– Cred că profesorul, în realitățile
de‑acum, nu prea are odihnă. Școală, practică,
excursii, concursuri artistice, olimpiade etc. E
nevoie să‑și drămuiască foarte bine timpul
zilnic pentru a putea face față multelor cerințe,
dar activitatea principală trebuie să fie lecția
de la clasă. Acolo să trudească, să transpire,
să descrețească frunți, să formeze caractere,
să dea totul...
● Cu prof. David Blidariu
(Bozovici), dascăl de o cultură profesională
deosebită, poet de ţinută artistică sclipitoare (la care
ţineam nespus şi pe care îl admiram cu asupra de
măsură), am fost mult mai apropiat şi în
timpul anilor de liceu (ne preda limba şi
literatura română şi limba latină), şi în cei
de după. Fiindcă a rămas mentorul meu
în dăscălie, dar şi în cele literare, despre
dumnealui şi valoroasa‑i operă lirică,
tipărită şi netipărită, am scris de mai multe
ori. Întrebându‑l despre menirea tânărului
ajuns profesor în Valea Almăjului, mi‑a
spus:
– Să‑ţi placă să citeşti, pentru că ea,
cartea, în condiţiile în care lucrezi / lucrăm
aici, este hrană a minţii şi a sufletului. Pentru
noi toţi: profesori, studenţi, elevi... Copiii,
învăţăceii, citind, locuiesc – poate nefiresc – mai mult
în lumea cărţilor (ideală / ficţională) decât în cea care‑i
înconjoară, dar, cu informaţiile şi cunoştinţele acumulate,
pot trece mai uşor, mai încrezători, examenele vieţii.
IOSIF BĂCILĂ

POPORUL, ÎN COMUNIUNE ȘI RUGĂCIUNE...
În tot cursul istoriei poate fi urmărit un foarte ciudat
fenomen.
În momentele de linişte şi confort social şi
economic, partea cea mai vocală (şi cea mai găunoasă) a
„elitelor” practică un soi de dispreţ, uneori condescendent
şi alteori agresiv, faţă de Popor.
Poporului i se află toate vinile posibile: lene,
stultiție, ignoranţă, destrăbălare şi încă şi mai multe. Însăşi
credinţa acestui Popor este contestată. Nu de puţine ori
se pot auzi afirmaţii de felul: „Chiar dacă îşi zice creştin,

acest Popor habar nu are de credinţă, nu ştie rugăciunile şi
înțelesul lor şi, în general, tot ce face este doar superstiţie
şi formalism”. Aceiaşi „elitişti” pot spune că Poporul se
închină la o „scândură” şi venerează „oase vechi”. Indivizi
care se constituie în judecători, acuzatori şi procurori
afirmă cu superbie că Poporul nu are şi nu ştie ce este
Duhul, „spiritul” credinţei. Iar asta o spun indivizi care nu
au habar unde este Duhul şi unde suflă sau adie El.
Dar aceşti elitişti de ocazie sau elitişti de mahala
uită, nu bagă de seamă esenţialul. O fac din superbie, din
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lenea de a gândi, din meschinărie sufletească, din mimetism
cultural slugarnic şi, nu în ultimul rând, din prostie crasă.
Uită că acest Popor este blajin, tolerant, iertător,
voios şi lesne de înduplecat. Acest Popor, socotit ignorant
şi primitiv, îi iubeşte pe cei smeriţi cu Duhul, pe cei
săraci, pe cei împilaţi şi crede
cu înverşunare că acestora „mai
mici” li se va face măsura dreaptă
„în sfârşit”. Căci Poporul simte şi
ştie cu inima că desăvârşirea nu
vine în Istorie, ci la capătul ei.
Acest Popor laudă şi
vesteşte din Neam în Neam că
apărătorii lui sunt Făt‑Frumos,
Prâslea cel Voinic, Greuceanu
şi Iovan Iorgovan. Personaje
zdravene, curate la inimă, smerite,
totdeauna gata să ajute şi să apere
pe cel sărac, pe văduvă, pe orfan şi pe cel împilat.
Poporul cinsteşte şi povesteşte despre sihaştri,
nevoitori şi cucernici care au stat gata cu rugăciunea şi cu
sfatul în jurul aceloraşi „mai mici”.
Iar într‑un sfârşit se va înțelege că, în ceasurile

decisive, cruciale, ale existenţei istorice, deciziile au fost
date de voinţa, de Duhul şi simţământul acestui Popor,
de către conducători care întotdeauna în acele ceasuri au
înţeles, au fost una şi au iubit Poporul. Sunt acele clipe
când voinţele se încordează la maximum. Când fiecare
voinţă capătă rost unic. Când
„ţările româneşti”, fiecare cu
identitatea sa, strălucesc unitatea
în
diversitate.
Momentele
când biruinţa sau înfrângerea
în numele idealului suprem
au aceeaşi valoare. Au aceeaşi
valoare, căci în înţelesul lor ultim
şi‑au atins scopul. „Înăuntru s‑au
împlinit”. Și zborul lor merge
spre ţintă, fără greş. Iar acest
lucru nu este întâmplător.
În ceasurile decisive,
suma celor care alcătuiesc Poporul, în comuniune şi
rugăciune, devine „altceva”. Şi acest „altceva” este Trupul
tainic şi veşnic biruitor al Mântuitorului – ieri, astăzi,
ÎNTOTDEAUNA.
ALEXANDRU NEMOIANU

PRAZNICUL FAMILIEI ÎN CASELE BĂNĂŢENILOR
Familiile românilor ortodocşi din satele bănăţene
au un sfânt protector, moştenit de la înaintaşi, pe care îl
cinstesc într‑o sărbătoare a casei. Memoria satului nu
păstrează datarea momentului când a fost adoptat şi
nici cum a fost ales. Este, cel mai probabil, o preluare a
sărbătorii romane a cultului divinităţilor protectoare ale
familiei şi casei: penaţii şi larii1. De obicei, aceste divinităţi
apar împreună, cu aceleaşi atribuţii de protectoare ale
casei; în realitate însă, existau deosebiri între ele, în ceea
ce priveşte atribuţiile.
Penaţii (Penates) erau zeii protectori ai cămării de
provizii destinate întregului an. Larii (Lares) erau divinităţi
protectoare ale casei şi ale familiei, în general. Cultul
deosebit i se dădea unuia singur dintre ei (Lar familiaris),
care îl reprezenta pe întemeietorul familiei. Nu există date
despre un cult asemănător la daci2.
În continuare, vom prezenta sărbătoarea praznicului
familiei în satul Slatina‑Nera, comuna Sasca Montană, din
judeţul Caraş‑Severin.
Toate casele ortodocşilor din sat aveau un sfânt
ocrotitor, patronul casei; acesta se sărbătorea la praznicul
casei sau al familiei (slv. prazdniku3), considerat a fi cea
N. Lascu, Cum trăiau romanii, București, Editura
Științifică, 1965, p. 297.
2
H. Daicoviciu, Dacii, București, Editura Științifică,
1965.
3
Ene Braniște, Ecaterina Braniște, Dicționar enciclopedic
de cunoștințe religioase, Caransebeș, Editura Diecezană, 2001,
p. 381.

mai importantă sărbătoare şi care dura trei zile. Aceste
praznice sunt ţinute la una dintre sărbătorile: Adormirea
Maicii Domnului (15 august), Cuvioasa Paraschiva (14
octombrie), Sf. Mare Mucenic Dimitrie (26 octombrie),
Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 noiembrie), Sfântul
Nicolae (6 decembrie).
Prezentăm mai jos o descriere a praznicelor, aşa
cum şi‑o aminteşte Nicolae Raica, 95 de ani, de la nr. 48
din sat.
Praznicul se ţinea în seara dinaintea sărbătorii, a
doua zi la prânz şi ziua următoare, tot la prânz. În ziua
dinaintea praznicului, când începea să se întunece, din
partea celui care ţinea praznicul, un bărbat mergea cu
plosca din ceramică, plină cu răchie, şi chema invitaţii,
rudele cele mai apropiate, vecinii şi prietenii.

1

Fig. 1. Două ploşti pentru răchie cu care se chema la praznic.
Ele erau făcute de olarii din sat.
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– Bună sara. Am venit să vă chem la praznic. Să
veniţi astăzi la cină, mâine la prânz şi poimâne iar la prânz
(era invitaţia, în timp ce li se întindea plosca cu răchie).
– Mulţămim dă chemare, o să venim. Cum să nu
venim?
Din familia celor chemaţi participau unu sau doi, iar
dacă erau rude apropiate veneau mai mulţi, inclusiv copiii.
Referitor la copii, aceştia mergeau, de obicei, la bunicii cu
care nu stăteau, cu două zile înaintea praznicului. Atunci
bătrâna casei făcea „pita” pentru praznic şi era obiceiul ca
din aluatul pentru „pită” să coacă pe plita cuptorului nişte
„tălăniţe” (lipii) pentru copii. Cum pâine nu se mânca prea
des, copiii aşteptau cu nerăbare şi doritori aceste „tălăniţe”
făcute de „maica” lor.
Preotul venea la prânz, în ziua dinaintea praznicului
şi în ziua de praznic. În ajun făcea slujba de pomenire
pentru cei morţi, iar pentru cei vii, în ziua de praznic. Citea
rugăciunile şi stropea cu busuioc casa şi pe cei din casă.
La cină masa era pregătită, străchinile – pe masă
şi în fiecare câte o cană, mai târziu – farfurii şi pahare. La
mijloc era „căzanul” (castronul) cu răchie fiartă şi „caucul”
(polonicul). Tot la mijlocul mesei era colacul de praznic,
cu o lumânare şi o farfurie cu grâu. Gazda stătea în capul
mesei. Se spunea Tatăl nostru. În acest timp, bătrâna casei
tămâia de trei ori cu tămâielnicul în jurul mesei. Acest
tămâielnic se deosebea de cel utilizat la cimitir, era tot
din lut, dar avea un mâner ca la polonic, spre deosebire de
celălalt, care era sub formă de cană.

Fig. 2. Tămâielnicul pentru cimitir (sus)
şi cel pentru masa de praznic

Toţi cei din casă puneau mâna şi ridicau farfuria cu
grâu şi colacul, rostind de trei ori: „Pită răgicăm, pită să
rogească, cucuruzul să nu glumească şi goşcii să trăiască!
Şi gazdele să trăiască!”.
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Capul familiei punea cu „caucul” răchia în pahare.
– Sfântul praznic să vă ajute, să trăiască goşcii!
– Să trăiască gazdele!
Apoi se serveau bucatele pregătite, toată lumea fiind
bucuroasă şi binedispusă; niciodată nu lipseau glumele şi
poveştile cu tâlc.
Colacul se ducea a doua zi la preot, iar grâul care a
fost pe masă se împărţea astfel ca o parte să fie dat păsărilor,
iar alta se punea cu grâul de semănat. În ziua de praznic şi
a doua zi la prânz, ritualul era acelaşi, dar fără colac şi
„taierul” (farfuria) cu grâu.

Fig. 3. „Căzan” pentru răchia fiartă de la praznic
(în sat i se zicea „căzan de Turda”).
La început, el era din lut făcut de olarii din sat.

– Acum să‑mi spui, uico Nicolae, şi ce se servea de
mâncare, care era meniul la praznic?
– Aici se ţinea cont dacă praznicul cădea într‑o zi
de post sau era de „slastă” (de dulce). Praznicul de Sfântul
Nicolae era în Postul Crăciunului, iar meniul era totdeauna
„păsule” (fasole) sleită, varză acră şi peşte. Dacă una dintre
zilele de praznic cădea în post, deci miercuri sau vineri,
cea de seara praznicului sau prânzul, în ziua aia se serveau
„păsule” sleită şi varză. Dacă era de „slastă”, deci nu era
post, atunci gazda tăia oaia. Din oaie se băgau seu şi carne
în varză, iar cu restul se făcea o zeamă cu carne de oaie.
Varza se mânca totdeauna cu „mălai”, „pita” se dădea
doar la zeamă şi cam cu economie, „mălaiul” era de bază.
Făina de grâu era mai puţină şi se păstra. Răchia era fiartă,
iar după zeamă se servea şi vin. Cu excepţia praznicului
de Sfânta Mărie Mare, toate celelalte sunt după culesul
strugurilor şi vinul era făcut deja, aşa că se dădea şi vin
la masă. La praznicul de Sfânta Mărie Mare, doar cei care
reuşeau să pună deoparte şi să păstreze vinul serveau şi cu
vin. Ăsta era meniul la praznic când am fost eu copil şi s‑a
păstrat şi când am fost tânăr.
Astăzi satul este depopulat, iar praznicul se mai ţine
doar de către unele familii şi numai în familie, fără invitaţi.
IACOB I. VOIA
Timişoara, 21 ianuarie 2016
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COLOCVIUL NAȚIONAL DE FOLCLOR
„SABIN V. DRĂGOI”,
EDIȚIA A V‑A, BELINȚ – TIMIȘ, 2 OCTOMBRIE 2016

Belinț este o comună în județul Timiș, formată din
satele Babșa, Belinț, Chizătău și Gruni1. Nimic spectaculos.
Doar că, la o discuție mai atentă cu privire la această
comună bine gospodărită, frumoasă și bogată, locuită
de oameni harnici, în majoritate români și în minoritate
maghiari, deținătoare a brandului
„varza de Belinț”, aflăm că are o
istorie interesantă și o viață culturală
deosebită, ceea ce o scoate din tipare.
Și cred că este suficient dacă
amintim Corul de la Chizătău2,
prima formație corală organizată și
recunoscută a „paorilor” bănățeni,
constituit la 1840, urmat de corurile
din Belinț (1880), din Gruni (1881)
și Babșa (1883)3; dacă amintim de
îndrăgitul actor Horia Căciulescu,
născut la Belinț în 13 februarie
1922; dacă amintim că la Belinț și‑a
început cariera didactică, în anul
1794, renumitul cărturar bănățean
Dimitrie Țichindeal – „gură de aur”,
cum îl numea Eminescu – sau dacă amintim de lingvistul
și istoricul literar Simion Dănilă, traducătorul fabuloasei
opere nietzscheniene, membru al
Uniunii Scriitorilor din România.
Nu în cele din urmă, noi, bocșenii,
ne putem aminti și mândri
cu muzicologul Constantin
Tufan Stan, membru al Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor
din România, bocșean care, prin
căsătorie, aparține Belințului și
prin profesionalism deține titlul
de Cetățean de Onoare al acestei
importante localități.
Iată deci că, în momentul
în care vorbim despre Belinț,
facem trimitere involuntar la
veritabile personalități și acte de cultură bănățeană4.
1
Dinu Barbu (coord.), Mic atlas al județului Timiș.
Caleidoscop, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Timișoara,
Editura Artpress, 2010, p. 115.
2
Corul din Chizătău. Ediție îngrijită de Constantin Tufan
Stan, Timișoara, Editura Marineasa, 2004.
3
Constantin Tufan Stan, Rapsodia din Belinț, Timișoara,
Editura Marineasa, 2003.
4
Sabin V. Drăgoi, Monografia muzicală a comunei
Belinț. Ediție anastatică îngrijită de Constantin T. Stan, cu un
studiu muzicologic al lui Constantin Catrina și un studiu lingvistic
de Simion Dănilă, Timișoara, Editura Eurostampa, 2012.

Într‑un astfel de context cultural, de cinci ani,
comuna Belinț este gazda unui eveniment cultural de
înaltă ținută, la care participă personalități culturale din
întreg Banatul. Este vorba despre Colocviul Național de
Folclor „Sabin V. Drăgoi”, aflat la a V‑a ediție, tutelat
logistic şi financiar de instituţiile
administraţiei locale – Primăria şi
Consiliul Local, Şcoala Gimnazială,
Asociaţia Cultural‑Umanitară „Hora
Belinţului” –, Consiliul Judeţean Timiş
şi, nu în ultimul rând, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Timiş.
În data de 2 octombrie 2016,
la sediul Școlii Gimnaziale din Belinț,
s‑au desfășurat lucrările celei de‑a
V‑a ediții a Colocviului Național
de Folclor „Sabin V. Drăgoi”. În
deschidere, amfitrionii (prof. Diana
Pistrui, managerul Şcolii Gimnaziale
din Belinţ, secondată de profesorii Ioan
Popovici, Gheorghiţă Vasi şi Adrian
Zîmbran) le‑au adresat invitaților
un cuvânt de bun venit și le‑au oferit posibilitatea de a
vizita expoziţiile de excepţie aflate în incinta cochetului
edificiu școlar: Muzeul de Istorie
al Şcolii, Muzeul Mineralogic
(constând
într‑o
valoroasă
donaţie a renumitului colecţionar
Constantin Gruescu de la Ocna
de Fier, cetăţean de onoare al
localităţii, cunoscut şi preţuit şi
dincolo de fruntariile ţării pentru
unicatele sale mondiale) şi o mică
expoziţie de grafică semnată de
Gheorghe Bălan (1947‑2003),
„o personalitate culturală emblematică a satului Chizătău, deopotrivă un hăruit bard cu un
bun renume în Capitală, unde a
avut parte, în pasagera etapă solară a carierei sale artistice
(1978‑1979), la debutul său literar (volumul de poeme
Ferigi), de o măgulitoare prefaţă semnată de Ştefan
Augustin Doinaş”, după cum precizează Constantin Tufan
Stan.
La lucrările colocviului au participat scriitori,
editori, publiciști, folcloriști, muzicologi, oameni ai cărții.
Cu acest prilej au fost prezentate și lansate reviste de cultură,
cărți și publicații și au fost expuse comunicări pe teme de
folclor și istorie regională: Simion Dănilă a prezentat un
studiu al lui Victor Ravini despre balada Miorița, precum și
volumul Mimă și dramă în obiceiurile populare românești,
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semnat de Gabriel Manolescu și îngrijit de Aurel Turcuș
(Timișoara, Editura Excelsior Art, 2004); tot cu privire
la balada Miorița a fost și comunicarea cercetătorului
Vasile Pistolea; Constantin Tufan Stan a
semnalat apariția unor volume, în special
George Enescu. Consonanțe bănățene
(Timișoara,
Editura
Eurostampa,
2016); Iosif Băcilă a prezentat revista
„Almăjana” și câteva dintre volumele
care o succedă (Răspântii peste veacuri –
convorbiri, Timișoara, Editura Excelsior
Art, 2011; Valea Almăjului – oameni și
fapte, Timișoara, Editura Excelsior Art,
2016), iar Florina‑Maria Băcilă a încântat
și de această dată publicul cu o expunere
excepțională cu privire la creația lui
Traian Dorz (Dorziana – o (re)construcție
a textului prin limbaj, Timișoara, Editura
Excelsior Art, 2016). De o prezentare
excepțională a beneficiat și Maria Vâtcă,
Florina Băcilă fiind specialistul care a dat
girul unei lucrări de cercetare etnologică
complexă și bine clădită: Obiceiuri de iarnă în Valea
Almăjului (județul Caraș‑Severin). Colindele și colindatul
(Timișoara, Editura Excelsior
Art, 2016). De asemenea,
expozeurile prof. Ioan‑Viorel
Boldureanu, Vasile Frățilă și
Dan Florița Seracin au fost
remarcabile.
Consemnând împlinirea
celor 135 de ani de la nașterea
poetului,
publicistului
și
editorului țăran Tata Oancea,
în cadrul lucrărilor acestui
colocviu a fost prezentat
volumul Folclorul și etnografia
în revista „Vasiova”, semnat de muzicologul Dumitru
Jompan și apărut la Reșița, în Editura TIM, 2011, seria
„Bocșa – istorie și cultură”.
De asemenea, au fost
semnalate aspecte etnografice
și folclorice în colecția revistei
„Bocșa culturală” (Gabriela
Șerban). S‑a făcut referire
și la apariția volumului
Subvertirea religiozității în
Banat (Timișoara, Editura
Eubeea, 2016), semnat de
Viorel Dorel Cherciu; revista
anineană „Arcadia” a fost
prezentată de Mihai Chiper, revista comloșeană „Suflet
nou” a avut, ca de obicei, o prezentare profesionistă din
partea redactorului‑șef, Traian Galetaru, iar revistele
lugojene „Actualitatea literară” și „Banatul” au fost
prezentate de Ion Oprișor și Adriana Weimer. Au încântat
publicul prin muzică și poezie George Popovici, Maria
Rogobete, Giorgiana Miculescu, Simion Todorescu și

31

Maria Chiper. Au mai participat filologul Marcu Mihail
Deleanu, prof. Liana Ferciug, elevi și cadre didactice ale
Școlii belințene, precum și preoți și enoriași.
Meticulos și atent în prezentare,
Constantin Tufan Stan a evidențiat
faptul că „dezbaterile acestei ediții au
avut ca temă centrală balada Miorița,
într‑o încercare de a identifica noi
coordonate semantice în cuprinsul
textului literar. Sabin Drăgoi a cules, la
Belinț, în 1934, o variantă a Mioriței de
o unică expresivitate, «cea mai frumoasă
și prețioasă melodie românească ce
cunosc», care s‑a constituit în izvor de
inspirație în propria creație (Rapsodia
din Belinț, dedicată lui George
Enescu, interpretată în primă audiție
absolută sub cupola Ateneului Român,
la 12 decembrie 1943, sub bagheta
întâistătătorului muzicii românești),
dar și în memorabile pagini semnate de
Paul Constantinescu (balada Miorița,
pentru cor mixt a cappella, capodoperă a muzicii corale
românești) și György Ligeti (Concert românesc)”.
Finalul evenimentului a
avut loc la Chizătău, „mirifica
gură de rai unde legendarul
Trifu Șepețian a zămislit,
la 1840, cea dintâi corală
din spațiul cultural și istoric
românesc”5, aici, în prezența
nepoatei fondatorului Arhivei
de Folclor a Universității
de Vest din Timișoara, fiind
dezvelită o placă memorială
închinată lui Gabriel Manolescu
(1926‑1988), iar Ansamblul
„Hora Belințului”, instruit de coregraful Adrian Zîmbran, a
delectat publicul cu un potpuriu de dansuri naționale.
Li se cuvin aduse felicitări organizatorilor pentru
reușita unui eveniment de
marcă, de înaltă ținută și de
o importantă însemnătate
culturală. Belințul nu s‑a
dezmințit nici de astă dată. Nu
a făcut rabat nici la calitate
și nici la partea spirituală.
Și această a V‑a ediție a
oferit emoție și cultură într‑o
minunată zi de toamnă,
prezicând parcă versurile poetului: Niciodată toamna nu
fu mai frumoasă...
GABRIELA ȘERBAN
5
Corul din Chizătău. Ediție îngrijită de Constantin Tufan
Stan, Timișoara, Editura Marineasa, 2004.
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STEJARUL
[Corului din Chizătău, la Centenar, 1957]
Știu un codru cât e țara,
Fremătând de tril sprințar,
Fără‑odihnă, iarna, vara,
Și‑ntr‑o vale‑i un stejar.
Rămuros cum nu e altul,
– Un copac cu umbre lungi –
El proptește‑n vârf înaltul,
Doar cu gândul să‑l ajungi.
Împrejurul lui stau, cete,
Toți stejarii codrului.
Parcă‑ascultă, pe‑ndelete,
Basme vechi din gura lui,
Că‑i bătrân. Moșneag cărunt e –
Știe basme... câte vrei!
Codrul mângâind pe frunte,
Pare‑un moș cu nepoței!
Tainic glăsuind izvoare
Ce‑i țin văii căpătâi,
Spun că‑n codrul ăsta mare
El fu lujerul dintâi.
Că, stând vremuirii pradă,
La‑nceput, însingurat,

El luă, cu‑ntâia roadă,
Văile la semănat.
Și‑an de an atâta ghindă
Risipi prin munții suri,
Pânʼ ce‑ajunse să‑i cuprindă,
Împânzindu‑i cu păduri.
Mai adânc ca altădată,
Azi nainte‑i s‑a‑nchinat
Și‑l cuprinse‑n brațe roată
Codrul cel înfiorat.
C‑a‑mplinit un veac bătrânul
Și‑l cinstesc: nepoții lui,
Văi și muntele – stăpânul,
Ieri golaș – și azi sâlhui.
Iară el, plângând în plete,
Cată, dus, la nepoței,
Stând, deși c‑un veac în spete,
Tot ca junele‑ntre ei.
Și‑ntre cânturi și poeme,
El, de toți acum slăvit,
Nalț‑un imn, slăvind prin vreme
Și pe cei ce... l‑au sădit.
GABRIEL MANOLESCU
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„LUNEA CORNILOR” LA RUDĂRIA
„Lunea cornilor” este unul dintre cele mai vechi
obiceiuri în satele din Valea Almăjului, purtând şi denumirea
de „Joc al cornilor”. Acest joc răsună
în fiecare primăvară, la „zăpostât”,
în prima zi de luni după intrarea în
Postul Paştelui, şi reprezintă trecerea
de la moarte la viaţă, aşa cum natura
se trezeşte la viaţă şi totul recapătă
culoare. Acest obicei s‑a păstrat
foarte bine în Eftimie Murgu, dar şi
în alte localități din Valea Almăjului,
fiecare având un mod diferit de a
petrece.
Oamenii din sat se întâlnesc
la Căminul cultural din centrul
așezării, unde se maschează şi
ocolesc satul, urmaţi de fanfară,
cu scopul de a alunga spiritele
rele. La Rudăria, aceşti corni
poartă denumirea de „maimozi”.
Pe măsură ce înaintează, sătenii li
se alătură, iar toate fetele bune de
măritat sunt mânjite cu „căneală” pe
întreaga faţă. Se face joc la porţile oamenilor, care scot o
sticlă cu răchie, jocul semnificând bucuria și mulţumirea,
iar proprietarul poartă jocul înainte, ca gazdă a cornilor.
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După ce s‑a ocolit întregul sat, se merge în centru,
de unde s‑a plecat. Se joacă un joc şi aici, iar oamenii
îşi dau jos măştile şi se pregătesc
pentru
„daruri”. Aşa‑numitele
„daruri” sunt strigate de către „naşul
cornilor” după ce sătenii le pun
pe toate într‑o cutie. „Darurile”
reprezintă strigături, critici sau ironii
la adresa unor consăteni, aceştia
fiind satirizaţi prin intermediul lor.
La strigarea darurilor se adună toţi
oamenii din localitate. Strigăturile
au drept scop îndreptarea unor
defecte sau apucături ale semenilor
lor, dar nimeni nu se supără.
Păstrarea tradiţiilor constituie, fără îndoială, o punte
de legătură între trecut şi viitor,
contribuind la menţinerea identităţii
poporului nostru, mai ales într‑o eră
în care influenţele străine sunt mai
puternice decât oricând.
IUSTINA IASMINA TURNEA
clasa a XII‑a, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici

SALONUL HUNEDOREAN AL CĂRȚII – 2016
Consiliul Județean Hunedoara și Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva au
organizat, în perioada 19‑22 octombrie 2016, în incinta
Deva Mall, etajul III, Salle dʼOr, Salonul Hunedorean
al Cărții, ediția a XVII‑a. Au răspuns
invitației 110 edituri din țară și din
străinătate, directori și manageri ai
instituțiilor editoriale, redactori‑șefi de
reviste, scriitori, lingviști, muzicieni,
istorici, publiciști.
Din
„imediata
noastră
apropiere” au participat: Editura TIM
din Reșița, Editura Excelsior Art din
Timișoara, Călăuza, DaniMar și Emia
din Deva, „Traian Dorz” din Simeria,
Aeternitas din Alba Iulia.
Exemplificăm cu câteva opere
lansate cu acest prilej: Eminescu între
Eros și Thanatos, de Gligor Hașa,
Veșnicii fără clipe, de Sara Dehelean,
Cuvinte aprinse / Mots brûlants,
de Mariana Pândaru, Iluminări /
Illuminations, de Ion Jurca Rovina,

Țărăncuța de la Dunăre, de Félicia Truffier, Cântecul
privighetorii, de Elena Crețu, Scara de valori, de Eugen
Evu, Scenarita, de Dumitru Hurubă, Armata și Biserica
Ortodoxă în Maramureșul interbelic, de Laurențiu Batin,
La drum!, de Mircea Petean, Lanterna
cu licurici, de Ioan Evu, Flori de
toamnă, de Iosif Tamaș, Mituri și
simboluri biblice în poezia românească
neomodernistă, de Daniela Varvara,
Mircea Vulcănescu – o microistorie
a interbelicului românesc, de Ionuț
Butoi, Reșița literară, de Gheorghe
Jurma, O lacrimă a lui Dumnezeu, de
Gheorghe Zincescu, Amita Bhose, sora
mai mare a lui Eminescu (prezentarea
vieții și a operei primei traducătoare
a lui Eminescu în Asia); Biblioteca
Județeană
„Ovid
Densusianu”
Hunedoara – Deva, 65 de file de viață,
Anuarul Istoriografic al României,
vol. I, De la Muntele Găina la Marele
Canion, de Ioan Nicoară, Noroc cu
carul mare, de Mihai Stîncaru, Ziua
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Fiului omului, de Dan Damaschin, Imaginarul apocaliptic.
Eseu despre proza lui Tudor Gherman, de Vasile Voia ș.a.
Standul expozițional și preocupările Editurii
Excelsior Art din Capitala Banatului au fost prezentate
de scriitoarea Corina Victoria Sein (director), iar invitatul
instituției, profesorul și poetul Iosif Băcilă, a vorbit despre
revista „Almăjana” (Bozovici), despre recentele cărți
izvorâte din paginile publicației:
● Obiceiuri de iarnă în Valea Almăjului (județul
Caraș‑Severin). Colindele și colindatul, de Maria Vâtcă;
● Devenirea metaforei în poezia lui Iosif Băcilă, de
Constantin Teodorescu;

„Evident – spune autoarea –, opera lui Traian Dorz
(ca și a altor scriitori) merită a fi abordată din diferite
puncte de vedere (de pildă, din perspectiva mesajului ei
teologic ori din aceea a temelor și a motivelor literare),
deci numai la capătul, deocamdată mult prea îndepărtat,
al unei analize de ansamblu se va putea contura o imagine
corectă, netrunchiată de prejudecăți inutile sau de catalogări
pripite, asupra ei. Fără a intenționa o privire monografică,
lucrarea noastră își propune să ofere însă publicului larg
sau celui avizat oportunitatea de a descoperi valențe
inedite ale versului dorzian, întrebuințând, cu precădere,
instrumentele cercetării filologice, dar și în acord deplin

● Valea Almăjului – oameni și fapte, cartea întâi,
coordonatori: Florina‑Maria Băcilă și Iosif Băcilă;
● Dorziana – o (re)construcție a textului prin
limbaj, de Florina‑Maria Băcilă.
Florina‑Maria Băcilă, lector dr. la Departamentul
de studii românești (Colectivul de limba română) al
Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de
Vest din Timișoara, a făcut mărturisire despre greutățile
inerente în a scrie o carte despre opera lirică a lui Traian
Dorz, despre conținutul și structura lucrării sus‑amintite,
despre necesitatea revelării valențelor artistice, teologice,
lingvistice și semantice ale versurilor dorziene.

cu adevărurile desprinse din următorul principiu general
valabil: «O țară care nu știe să‑și apere poeții va fi învinsă
sau va supraviețui lamentabil la coada altor națiuni, fiindcă
poezia e sângele unui popor care curge subteran prin
veacuri și îl face nepieritor.» (Marin Preda)”.
Dintre momentele semnificative ale manifestării
mai amintim excursiile organizate cu invitații la câteva din
locurile istorice și turistice ale județului Hunedoara, masa
festivă din penultima seară a evenimentului, la care s‑au
înmânat distincții și diplome, s‑au rostit toasturi pentru
cuvântul tipărit, pentru cărți și autorii lor.
RED. „A”

REPERE IDENTITARE ALE SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI
(Bozovici)
Asociaţia Culturală „Izvoare Almăjene”, revista
„Almăjana” şi Asociaţia „Almăj pro Lyceum” au organizat
joi, 27 octombrie 2016, la sediul Muzeului „Almăjul –
Vatră strămoşească” din Bozovici, manifestarea culturală
Repere identitare ale spiritualităţii româneşti.
După ce părintele Ion Cherescu a dat binecuvântarea
şi întreaga asistenţă a rostit rugăciunea Tatăl nostru, prof.
Iosif Băcilă, redactor‑şef (moderatorul activităţii), a
prezentat un scurt istoric, programul şi rosturile revistei
„Almăjana”, publicaţie culturală editată de Cercul
literar‑artistic al Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” şi
Centrul Zonal de Învăţământ Bozovici (Valea Almăjului

– Banat). S‑au făcut bine‑venite referiri la conţinutul
revistei, la recentul număr apărut (iulie – decembrie 2016)
şi la întâlnirile redacţiei „Almăjana” cu cititorii la Tabăra
de literatură de la Anina ori la Salonul de carte de la Deva,
unde a fost invitată în această perioadă.
Li s‑a mulţumit public sponsorilor care fac posibilă
apariţia „Almăjanei”, „ieşirea” ei neîntreruptă în lume:
Societatea Culturală „Ţara Almăjului” din Timişoara
(preşedinte: prof. univ. dr. ec. Dumitru Popovici) şi
Asociaţia „Almăj pro Lyceum” din Bozovici (preşedinte:
prof. Floarea‑Ana Ţunea).
Elevii Mihai Alexandru Bololoi şi Anastasia Elena
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Grecu Băiaş (ciclul primar) au interpretat cântece pe
versurile poetului Traian Dorz.
Prof. Iosif Băcilă a menţionat apoi că, în paginile
revistei „Almăjana”, de‑a lungul anilor, s‑au abordat
subiecte / teme nu numai istorice, culturale şi de învăţământ,
ci şi religioase. E de subliniat faptul că doi autori tineri,
foşti elevi ai liceului din Bozovici, se prezintă, în faţa
auditoriului şi a cititorilor, cu două cărţi valoroase, scrise
cu acribie şi cu pasiune.
LAZĂR ANTON este licenţiat în geografie al
Universităţii de Vest din Timişoara (1995) şi profesor la
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici, judeţul
Caraş‑Severin. După ce a obţinut titlul ştiinţific de doctor
la Universitatea din Bucureşti, a publicat lucrările Religie
şi dezvoltare în Munţii Banatului (2011) şi Rolul religiei în
dinamica identitară a comunităţilor (2016), precum şi alte
studii, apărute în volume colective, în reviste de specialitate
sau de cultură din ţară, subliniind rolul esenţial al religiei
în procesul de constituire şi în evoluţia oricărei comunităţi.
Prof. Lazăr Anton a prezentat mai amănunţit
capitolele şi structura cărţii Rolul religiei în dinamica
identitară a comunităţilor (Cluj‑Napoca, Editura Risoprint,
2016), relevând că „aceasta oferă suportul pentru reflecţii
mult mai profunde, ce pot conduce la o permanentă
înnobilare spirituală”.
FLORINA‑MARIA BĂCILĂ este lector doctor
la Departamentul de studii româneşti (Colectivul de
limba română) al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie,
Universitatea de Vest din Timişoara. Preocupările sale
privind studiul sincronic (teoretic sau aplicat) al limbii
române s‑au concretizat în volumele Omonimia în limba
română. Privire monografică
(2007), Întâlnire cu Almăjana.
Lexicologie – gramatică –
stilistică – recenzii – eseuri
(2009),
Cultivarea
limbii
române. I. Probleme de
morfologie; II. Probleme de
sintaxă şi de vocabular (2012),
Dorziana – o (re)construcţie
a textului prin limbaj (2016),
precum şi în numeroase studii,
articole,
recenzii,
eseuri,
publicate în volume colective,
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în reviste de specialitate şi de cultură din ţară şi din
străinătate.
„Ce reprezintă această carte aşteptată? [n.n.:
Dorziana – o (re)construcţie a textului prin limbaj,
Timişoara, Editura Excelsior Art, 2016]. Răspunsul la
întrebare vine din originea demersului. Florina‑Maria
Băcilă are convingerea intimă că aduce o contribuţie de
substanţă, ceea ce determină un efort deosebit. Doar în acest
fel a reuşit să pătrundă pregnanţa discursului liric. Există
poeţi religioşi, mistici, care trăiesc un aspect sau altul al
credinţei. Pentru alţi poeţi, religia este, pur şi simplu, o
temă literară tratată de la faptul simplu în sine la nivelul
superior al creaţiei. În cazul lui Traian Dorz, cercetarea
stilistică are în vedere un poet care a făcut din credinţa sa
o viaţă ce a depăşit starea religioasă prin naşterea poeziei.”
(Prof. Constantin Teodorescu).
Luând cuvântul, Florina‑Maria Băcilă a vorbit
despre Traian Dorz, despre opera lui poetică, a arătat ce
a determinat‑o să se aplece asupra creaţiei dorziene, s‑o
interpreteze structural, tematic, gramatical, stilistic, s‑a
referit la greutăţile inerente în documentare, la sprijinul
celor apropiaţi, necesar pentru a „isprăvi” temeinica‑i
lucrare. Şi‑a încheiat interesantul discurs recitând două
poezii ale autorului sus‑amintit.
Într‑o interpretare sensibilă şi plină de emoţie,
tânăra Iulia Andreea Anton (elevă la ciclul gimnazial) a
interpretat un cântec pe versurile lui Traian Dorz.
Au mai vorbit despre Valea Almăjului, despre
revista „Almăjana” ori despre autorii ce şi‑au prezentat
recentele apariţii editoriale: prof. Claudia Cherescu, pr.
prof. dr. Petrică Zamela, prof. Pavel Panduru şi editorul
Ioan Beg, venit de la Simeria
pentru
această
minunată
sărbătoare a spiritului.
Manifestarea s‑a încheiat cu un fragment din cântecul
Făclie pentru paşii mei, ale
cărui versuri au fost scrise de
Traian Dorz.
S‑au dat autografe şi
s‑a vizitat Muzeul „Almăjul –
Vatră strămoşească”.
RED. „A”
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Bozovici, 27 octombrie 2016
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ÎNTRE RELIGIA MEA, A NOASTRĂ ȘI A CELORLALȚI:
UNUL SAU MAI MULȚI PAȘI UȘOR DE FĂCUT?!
Religia a jucat dintotdeauna un rol de căpătâi
în evoluția și în organizarea spațială a omenirii. Nicio
metareprezentare identitară nu a avut o capacitate
mai mare de mobilizare decât credința împărtășită și
prinsă în structurile comunitare și
instituționale ale Bisericii. Bisericile în
sens instituțional generic, indiferent de
religie sau confesiune, au reprezentat și
încă reprezintă un actor major în spațiul
public, pentru majoritatea regiunilor
globului, de la cele bine dezvoltate
social‑economic, ca în SUA, la cele mai
puțin avansate, ca în America Latină, în
Sahelul african, în Orientul Mijlociu sau
în Asia de Sud‑Est.
Acest rol de interfață între
psihologia individuală și structurile de
masă, comunitare sau instituționale,
cu propria lor psihologie și cu
comportamente ghidate de dogmatica
specifică fiecărei credințe, nu putea să
nu lase urme adânci în creația umană.
De la creația materială (organizarea și
decorarea casei și a gospodăriei, organizarea localităților
sau a rețelelor de drumuri etc.) până la creația spirituală cea
mai abstractă, din sfera filosofiei sau a artelor, amprenta
credinței și a Bisericii formează nucleul central în toate
culturile.
O astfel de realitate, uneori strivitoare, alteori
înălțătoare și izbăvitoare, nu putea să nu se afle sub
incidența reflecției analitice și critice a generații și
generații de fascinați de mit, de ritualuri sau de ceea ce se
află dincolo de aparențe. Nume mari ale culturii mondiale
s‑au ilustrat în acest domeniu, la care, prin Mircea Eliade,
cultura românească a adus contribuții ce o plasează spre
vârful ierarhiei.
Lucrarea Rolul religiei în dinamica identitară a
comunităților, Cluj‑Napoca, Editura Risoprint, 2016,
recent apărută și datorată profesorului Lazăr Anton, este,

37

putem spune, rodul unei reflecții de o viață, chiar dacă
autorul acesteia este un geograf încă tânăr. Volumul s‑a
structurat în prelungirea unei teze de doctorat elaborate
la Universitatea din București, sub coordonarea științifică
a profesorului universitar doctor Ioan
Ianoș, consacrată religiei și dezvoltării în
Munții Banatului. Această primă lucrare
de anvergură a autorului, publicată
la Editura Risoprint din Cluj‑Napoca
(2011), reflectă inclusiv acumulările sale
anterioare, din anii copilăriei în spațiul
Banatului Montan, respectiv din anii de
studenție la Facultatea de Geografie a
Universității de Vest din Timișoara.
Respirația aplicată regional a
acelei lucrări i‑a deschis însă autorului
orizonturile largi și complicate ale
religiilor lumii / ale lumii religiilor, cu
înrădăcinarea lor teritorială și culturală,
cu dinamica lor spirituală, cu orizonturile
lor misionare și geopolitice în mișcare,
cu signaletica și simbolistica lor, care
se adresează, în același timp, ochiului,
sufletului și rațiunii. S‑a conturat astfel, pas cu pas, o lucrare
de anvergură enciclopedică, structurată logic pe câteva
teme‑cheie, tratate de autor în maniera interdisciplinară
tipică geografiei umane actuale.
De altfel, specific lucrării de față este jocul scalar
inteligent între nivelurile local, național, regional și global,
prin care autorul reușește să surprindă complexitatea
relațiilor dintre credință și individ, dintre religie și
comunitate, dintre Biserică și stat, dintre sistemele
religioase și spațiile regionale pe care acestea și le adjudecă,
în aspirația lor către absolut și universalitate.
Abordării sistematice a dimensiunii fenomenului
religios în comunitățile locale, din prima parte a lucrării, îi
succedă, în partea a doua, reflecția asupra relațiilor dintre
religie și populație. Accente particulare pune autorul asupra
producției de hagionime, cu rolul lor simbolic, de mărturie
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istorică, spirituală și culturală peste timp, respectiv asupra
manifestărilor religioase care antrenează mari mase de
oameni, în deplasare la festivaluri, pelerinaje, pentru
misionarism sau alte tipuri de migrații.
Partea a treia, destul de compozită, aduce în
dezbatere organizarea spațiului
religios și relațiile acestuia cu
spațiul profan, în special cu
habitatul. O perspectivă pe care o
considerăm inovatoare în literatura
românească de specialitate este
consacrată, în această parte
a lucrării, unei teme de mare
actualitate, și anume reflecției
asupra relațiilor dintre apartenența
religioasă și atitudinea față de
mediu (ecoteologia), respectiv față
de accesul la resurse. De acestea se
leagă, firesc, și analiza importanței turistice a fenomenului
religios, cu tot cortegiul de contacte, schimburi, trăiri și
îmbogățiri pe care practicile turistice
le antrenează. Prezentate sintetic
și ilustrate remarcabil, locurile
sacre care generează cele mai mari
fluxuri de turiști și pelerini oferă o
bună imagine asupra diversității și
bogăției lumii, la a căror punere în
loc instituțiile religioase au jucat un
rol decisiv.
Mobilitatea înseamnă contact, intercunoaștere, identitate și
alteritate, dar și fascinație, uneori
lăcomie, intoleranță și agresivitate. Biserica respiră
și putere, iar manifestarea acesteia poate îmbrăca o
varietate de forme. Este ceea ce răzbate din partea a patra
a lucrării, consacrată de autor dimensiunii geopolitice
a fenomenului religios. Analizele merg de la exemple
de persecuții, de conflicte și terorism cu baze religioase,
până la reflecții asupra poziției religiei în democrație sau
privind responsabilitatea politică a sistemelor religioase.
Sunt abordări incitante, bazate pe o bogată bibliografie de
specialitate, dar și pe o bună cunoaștere de către autor a
relațiilor dintre putere, teritoriu, resurse și societate.

Ultima parte a lucrării este consacrată formelor
de existență și implicare a religiei (Bisericii) în societate.
Lazăr Anton le analizează pe domenii, introducând
perspective clasice, ca, de exemplu, etica religioasă și
etica muncii (vezi Max Weber, 1904‑1905), dar și unele
surprinzător de moderne, cum ar
fi marketingul religios și piața de
idei sau (chiar) dezvoltarea socială
și teologia economică.
Întreaga lucrare respiră
cunoaștere, documentare acribică, stăpânirea limbajului și
a conceptelor religioase sau
laice cu care autorul operează.
Numeroasele trimiteri din text la
sursele bibliografice folosite ori la
cele care pot fi consultate pentru
aprofundarea aspectelor prezentate
de autor, trimiterile profesionale la cărțile religioase (la
Vechiul și Noul Testament, la Coran etc.), ca și notele
de subsol accentuează caracterul
documentat, științific, al lucrării. În
același timp, textul rămâne, în cea
mai mare parte a sa, unul clar și
fluid, plăcut la citit. Seducția lecturii
este stimulată și de numărul mare de
scheme logice, hărți, tabele, grafice
și ilustrații bine alese. Rostul lor
este să completeze textul, să‑i ofere
cititorului repere raționale și vizuale,
pentru a‑și organiza reprezentările,
respectiv să îl îndemne să facă pasul
de la călătoria imaginară la cea în spațiul real.
Vă invit deci să parcurgeți volumul Rolul religiei
în dinamica identitară a comunităților, datorat lui Lazăr
Anton, cu convingerea că vă veți afla în fața unui platou
plin cu bunătăți, al căror consum vă va provoca doar
delicii. Fără colesterol, fără tensiuni inutile ori potențial
periculoase, fără alte amețeli decât cele ale înălțimii
propriilor dumneavoastră gânduri, stârnite de lectură.
Prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Universitatea de Vest din Timișoara

CU DORZIANA PE TABOR
Editura Excelsior Art, în colaborare cu Facultatea
de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de
Vest din Timișoara și cu revista „Almăjana” (Bozovici), a
organizat joi, 10 noiembrie 2016, la Casa ,,Adam Müller
Guttenbrunn” din Timișoara, manifestarea culturală
Repere identitare ale spiritualității românești, prilejuită
de lansarea a două cărți profund ancorate în sfera vieții
spirituale.
Publicul prezent la manifestare a fost variat alcătuit:

profesori, studenți, artiști, scriitori, teologi, publiciști,
oameni de cultură din Banat și din toată țara.
Universitara Florina‑Maria Băcilă își asumă un
demers catabasic în opera ,,marelui necunoscut” Traian
Dorz. Așa cum declara la evenimentul lansării, a înțeles
dintru început anvergura efortului de prospectare
axiologică a operei dorziene. Cea care avea să‑și
împroprieze derivatul fericit – Dorziana –, fiică dârză a
Văii Almăjului, nu dezarmează în fața limitărilor impuse
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sau tăcute, nu se sperie de neizbutitele îndrăzniri ale răului.
Piedicile, respingerile, loviturile, adică ispitele, sunt la tot
pasul.
Opera fratelui Traian Dorz este
ca un torent viu, greu de prins în vreo
ramă. Cercetătoarea purcede la un traseu
inițiatic al propriei deveniri, ca o Vitorie
Lipan, să realcătuiască profilul unui
creator‑matrice pentru spiritualitatea
neamului său. Excursul revelator în
universul operei lui Traian Dorz operează
mai întâi în ,,omul dinlăuntru” al autoarei.
Versul în cromatica Golgotei are
efect tămăduitor: o vindecă, o mângâie, o
împlinește, o luminează, o... eliberează.
Trăiește șirul avatarurilor duhovnicești
ca pe o necesară metanoia, o ardere
până la alb, în pridvorul Catedralei de
cuvânt‑lumină, dorzian.
Fiică de ilustru om de cultură,
cărturar de profesie, neobosit căutător de frumos,
Florina‑Maria Băcilă colindă tărâmul ,,țării de dor”, cu
perseverența și rigoarea moștenite genetic, adunând,
strop cu strop, mierea din cuvântul poetului beiușean.
Munca este sisifică, fără surse, în lipsa manuscriselor.
Întreg materialul de studiu, agonisit cu migală și jertfă,
este ordonat în fișe, supus
analizei, desfoliat de sensuri,
răsfirat în valențe stilistice,
într‑un
travaliu
creator
exemplar. Ca o hristoforă
autentică,
Florina‑Maria
Băcilă îl aduce pe Traian
Dorz
la
universitate.
Exaltă auzindu‑și colegii
spunându‑i pe nume poetului,
până mai ieri, anonim în
literatura noastră. Își asumă
destinul poetului‑martir. Iese
din austeritatea uzanțelor
intelectualismului de catedră
universitară și nu se sfiește să se identifice cu locusul
ființial dorzian – „Oastea Domnului”. Face transparența
și‑și mărturisește alipirea de ,,geografia” acestui spațiu
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existențial. Își invită colegii, și aceștia o urmează, la
povestea Dorzianei.
Momentul prezentării Dorzianei
constituie vârful întregii manifestări.
Florina‑Maria Băcilă pare că e Sus, pe
Tabor, în starea intimităților rare cu
Domnul Iisus. Se oferă privirii învestite
cu vedere un suflet rar, răstignit pe
verticala unui crez fără fisură, care
se rostește într‑un catharsis înălțător.
Discursul susținut consistent cu versuri
cucerește și copleșește fără intenție, prin
smerenia și acuratețea jertfei creatoare
subînțelese. De aici și doar așa, etanșa
oglindire în derivatul Dorziana, devenit
apelativ angajant pentru profesorul
Florina Băcilă.
Nu întâmplătoare și nici ieșită
de sub binecuvântarea unui eveniment
cultural de excepție a fost prezentarea
cărții profesorului Lazăr Anton, Rolul religiei în dinamica
identitară a comunităților – studiu de geografie a religiilor.
Nicio distonanță atitudinală sau de abordare a
sacrului între cei doi autori. Grația bunului‑simț, smerenia
valorii netrucate, seriozitatea cercetării au condus la
revelarea unor sensuri noi în spații cognitive aparent anoste
și limitate.
Geografia spațiului
sacru
identitar‑conceptual
inedit, avansat cu autoritate
de profesionist de către
profesorul Lazăr Anton,
ne face proprie încă o
înțelegere. Valea Almăjului,
cercetată
cu
atenție
filigranică la nivelul limbii
și culturii de profesorul Iosif
Băcilă, zămislește din trupul
ei sapiențial un rod uman
pe măsură, Florina‑Maria
Băcilă. Poetul Traian Dorz,
răsărit în lumina existenței din carnea însângerată a Țării
Ardealului, se lasă descifrat și adus în lumina prezentului,
de un om al aceluiași spațiu, al aceluiași Ardeal...
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Atentă cu minuțiozitate lucidă la pulsul hieratic al
manifestării în toată complexitatea ei, Florina Băcilă invită
un intim sensibil și delicat al poetului – Petru Giurgi –
să‑l aducă înaintea inimilor celor prezenți pe Traian Dorz.
Cuvântul cald și blând al maramureșeanului cu statura de
brad din Poienile Izei păstrează intact tonul suav și „obosit”
de iubire al omului lui Dumnezeu.
După alocuțiuni de nivel universitar, cuvântul

fratelui Giurgi despre cel care a aprins în suflete văpaie
cucerește.
Dorziana este o biruință – a vremii, a vremurilor, a
poetului, a „Oastei”, a Florinei, peste toate, a Domnului!
Urmându‑L neclătinat și plină de încredere pe Iisus
Biruitorul, Dorziana e abia la început de drum.
Slăvit să fie Domnul!
Prof. LILIANA GEORGETA LUPOAIE

VECERNIE DE NOIEMBRIE LA TIMIȘOARA
Sărbătoarea literară a „Almăjanei” la Timișoara,
într‑o seară de 10 noiembrie, a fost o adevărată vecernie
pentru noi, cei care ne‑am întâlnit într‑o simfonie divină,
a fost o revărsare de Cer asupra noastră, cei adunați într‑o
comuniune de slovă religioasă.
Sub bolta de lumină și dragoste dumnezeiască,
într‑o sală plină până la refuz,
ambianța spirituală a fost creată
şi întreţinută de o serie de
oameni deosebiţi, originari din
Valea Almăjului sau adoptaţi de
această „Vale a Miracolelor”,
dintre care îi menţionez pe
profesorii Florina‑Maria Băcilă,
Maria Vâtcă, Lazăr Anton şi, nu
în ultimul rând, Iosif Băcilă.
Prin frământul cuvintelor
ca într‑o pâine sfântă de anafură
şi prin cărţile prezentate,
eminentele persoane enumerate
mai sus, precum albinele care culeg din nectarul florilor
picături de sfințenie și miere, au transpus în realitate un
tezaur de cunoaștere și iubire.
Lucrarea Florinei Băcilă, Dorziana – o (re)construcție a textului prin limbaj, consacră valoarea sfântă a
poeziilor pătimitului în închisorile comuniste Traian Dorz,
revelând firul de lumină și credință al acestora, adevărate
Cântări Nemuritoare şi pilde de trăire religioasă care
amintesc de viața primilor creștini.
Itinerarul religios prin geografia credinţei întreprins

de Lazăr Anton în cartea Rolul religiei în dinamica
identitară a comunităților ne‑a condus pe un drum mereu
căutând stările religioase ale omului de la începuturi şi
până în prezent.
Almăjul cel plin de comori spirituale, almăjenii
care păstrează farmecul și măreția tradițiilor sunt temele
abordate de Maria Vâtcă, cea
care a petrecut zile și nopți în
căldura mângâietoare a satului
almăjan şi a ascultat vocea
oamenilor depănând cântece şi
colinde, pe care le‑a transpus,
spre păstrarea tradiţiilor în timp
și peste timp, în valoroasa sa
teză de doctorat Obiceiuri de
iarnă în Valea Almăjului (judeţul
Caraş‑Severin). Colindele și
colindatul.
„Almăjana”, prin profesorul Iosif Băcilă, ne‑a prezentat
Banatul strămoșesc plin de istorie şi poezie, în paginile
revistei găsindu‑și loc de reculegere adâncă și de tihnă
mesaje de liniște și bucurie, dar și mândria sentimentelor
naționale.
Lectura revistei „Almăjana” și a volumului Valea
Almăjului – oameni și fapte, cartea I, suprinde clipa de
întoarcere la Gând şi reprezintă un Dar de suflet, arătându‑ne
că almăjenii aparțin pământului lor, peste care este înălțat o
fărâmă de sanctuar sufletesc pentru pomenirea străbunilor.
Ziua de sărbătoare a almăjenilor a fost primită
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cu sufletul înveșmântat în iubire şi în acordul cântecelor
religioase pe versuri de Traian Dorz, adevărați psalmi care
au răsunat dincolo de vămile văzduhului, intonaţi de Corul
„Dorziana”, format de inimoasa profesoară Maria Vâtcă,
acompaniat de îngeri și sfinți şi împreunat cu simfonia
întregul neam românesc, drept‑pătimitor pentru credința
creștină.
Ne‑a hrănit sufletul cu apa vie a iubirii lui
Dumnezeu intonarea unui imn religios de către Iulia
Andreea Anton, acompaniată de tatăl său drag, distinsul
profesor Lazăr Anton, iar pricesnele cântate și recitate de
frumoasa interpretă de muzică populară Luminița Safta
ne‑au transpus în starea de bucurie a Sărbătorilor de iarnă
care se apropiau.
La Timișoara, splendoarea acestui eveniment mi‑a
umplut sufletul cu o rugă adâncă și tulburătoare în fața
măreției acestor oameni minunați. Almăjenii mei sunt
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unici și frumoși, cu multă iubire și lumină în priviri, iar apa
Nergăniului îşi murmură în sufletele lor puritatea care le
duce mai departe dorurile şi lacrimile mute.
În acea seară de toamnă târzie, îngerii ne‑au deschis
Porți de Cer spre începutul nesfârșit al nemuririi, lacrimi
de iubire și credință strigând suspinul istoriei neîmplinite a
pătimiților închisorilor. Timpul a trecut în zbor pe nesimțite,
iar noi, cei prezenți la această Vecernie împărătească,
am împărtășit trăirile sufletului împletite într‑o cunună a
iubirii, a luminii și a credinței în Dumnezeu.
Le sunt recunoscătoare acestor Oameni minunați
pentru contribuția lor la sensul vieții mele şi le las prin
aceste rânduri scrise un sincer MULȚUMESC, un gând
cald și curat – astăzi și în oricare zi din viață.
Preţuire și recunoștință!!!
FELICIA MIOC NOVACOVICI

CU DORZIANA PE GENUNCHI,
DINCOLO DE CONFORTUL DE ZI CU ZI
În fiecare imensă bucurie trăiește clandestin
o dureroasă melancolie, ca picătura pierdută de ochi,
născătoare de zâmbet sau ca zâmbetul ce îngroapă visarea
ușoară. Sunt cam tânără și cam profană și prea iubitoare
de tot ce‑i lumesc: cărți cu autori ce empatizează printre
rânduri cu vreun criminal, rafturi de pantofi din toate
timpurile și de toate culorile, discurs politic, demență
postcolonială, formă, material și materie și tot ce se vede
și îți sare în ochi și trece dincolo de retină și lumină până
ce cade în întuneric; dar tocmai în asta rezidă interesantul:
să scriu eu despre cum timpul
aleargă altfel, despre cum
pagini de memorii și poezii
mistico‑religioase te opresc
din tot ce‑i identificabil și
etichetabil, despre cum se
adună oameni într‑o seară și
uită de „Acasă” al lor clasic
și realist, și te fac și pe tine să
uiți și să te uiți în sus, în sus
spre porți și spre îngeri, dacă
nu direct spre Dumnezeu. Și
te mai fac să te uiți în jos, să‑ți
pleci modest fruntea și ochii
spre coperte frumoase, care te încurcă prin simplitatea lor:
Dorziana – o (re)construcție a textului prin limbaj, dar care
te înarmează cu măcar o întrebare: cine sau ce e Dorziana?
Am aflat, dar nu imediat; au știut organizatorii să
țeasă pânza cu ordine, dar și cu mister, cu precizie, dar și
cu firesc sau spontan, cu anunțuri, dar și cu fărâma aceea
de imprevizibil care nu te lasă să pleci. E clar că multe
paradoxuri și antinomii sunt inextricabil legate și nu‑i firesc
să vrem a le lămuri vreodată – după cum nici nu te poți
apuca a vorbi de Dumnezeu oricum și oriunde. Îți trebuie

un context, un text dictat de undeva și prins cu tencuiala
de pe pereți pe‑o bucată de sticlă sau pe‑o bucată de minte.
Mi‑a stat rațiunea în loc când am auzit asta! Mai citisem eu
Jurnalul fericirii, ale cărui pagini conturau backgroundul
carceral, și‑mi amintesc și de Cel mai iubit dintre pământeni,
care numai iubit nu putea fi, după cât s‑a luptat cu hazardul
și tot n‑a reușit să‑l îmblânzească sau să‑l înduplece, dar
de Traian Dorz și al său univers închis‑deschis numai de la
Florina Băcilă am auzit; iar ea a vrut ca mulți alții să afle
de Traian Dorz – și cam așa a putut să‑și facă visul faptă,
scriind programat despre un
poet a cărui operă n‑o găsești
între coperte și nici foaie peste
foaie în bibliotecă.
Pentru
că
trebuia
la rându‑i să fie (de)scrisă,
Dorziana și‑a primit botezul
într‑o joi, alături de un alt
feminin formal, Rolul religiei
în dinamica identitară a
comunităților, într‑o ramă
potrivită unui tablou despre
tot ce‑i dincolo de ce se
știe: Repere identitare ale
spiritualității românești. Întâia care și‑a înlănțuit cuvintele
sub forma darului a fost Valy Ceia, despre care Florina
Băcilă vorbea plimbându‑și frumos lexemele de la
înălțimile condescendenței la dulcele familiar‑posesiv:
„doamna profesoară”, „colega mea”, iar „doamna
profesoară” m‑a făcut să rețin că, prin Florina și prin
Dorziana, vom putea trăi mai puțin inerțial, că rândurile ce
se dăruiesc paginilor traduc minuția de aurar a autoarei și
că lecția discretă și confesiunea sublimată nu pot sta decât
sub semnul etichetelor: însemnat, valoros, durabil.
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La acest eveniment literele frumoase nu au rămas
nespuse și nici necântate, iar emoția Crăciunului netrăit
încă a fost anticipată prin vocea Luminiței Safta. Invitația
la lectură a fost, așadar, făcută și de dublul său într‑ale
artelor, muzica.
Organizatorii s‑au asigurat să nu ne ia visarea‑n
adopție, să nu ne gândim la perioada colindelor, cu clopote
și cozonaci, cu zăpadă și fulgi pentru oameni‑copii, cu
liste întinse de cadouri și nume, oboseală și stres, și zile cu
vizite la neamuri, vecini, colegi, cunoștințe, din conștiință,
de voie, de nevoie, de silă... și ne‑au adus cu tălpile
înapoi pe pământ. Era rândul (cum le‑a rânduit Florina
pe toate!) „profesorului‑poet”, Iosif Băcilă, să vorbească
despre minunile din galantarul Banatului lui (și‑al meu):
oameni gospodari, tineri destoinici, „Almăjana”, Valea
Miracolelor, cartea Mariei Vâtcă (ce prezintă atât partea
literară a colindului, cât și partea muzicală a obiceiului),
Valea Almăjului – oameni și fapte, alt proiect care se va
scrie sub semnătura tatălui și a fiicei.
Pentru că nu știu de miracole fără triadă, pe lângă
autori și cititori, a vorbit și
editorul – Corina Victoria
Sein, pe umerii căreia se ridică
edificiul editorial Excelsior
Art. Cărțile se fac din cărți,
editurile – din colaboratori
și un citat îl cheamă mereu
pe un altul, iar un nume își
strigă mereu prenumele și
perechea: Ion Marin Almăjan,
Mirela‑Ioana Borchin, Eugen
Dorcescu.
Dorziana nu apare, se
dorește mireasă care întârzie
și te face să te fâțâi de atâta așteptare, să te uiți la ceas,
care e și mai mofturos și nu‑i chip să se împiedice. Dar
nu‑i nimic – ni se dă hrana cuvenită sufletului: cartea lui
Lazăr Anton despre religie și ambițioasa geografie, știința
care se încăpățânează să stăpânească înălțimi și adâncimi,
acaparatoare de simțuri vizuale și iată că, acum, și de cele ce
au de‑a face cu dimensiuni mai puțin măsurabile – spiritul.
Cu ochii blocați la culori și diagrame, complexități grafice,
derulări de slide‑uri, am sărit de la local la global, de la
spațiu la actualul greu de pus în cuvinte, la toleranță, la
identitate, la geografia sistemelor religioase. A fost ritmul
perfect pentru următorul moment: grupul coral „Dorziana”,
amintitor de țara corurilor și a fanfarelor, punctul și virgula,
semnul necesar pentru a‑i oferi serii timpul de a coborî.
Vecernia într‑o sală caldă, în care oamenii sunt
așezați (pe scaune, la minte și la inimă), după care Nicolae
Popa – prozaic și rațional. A vorbit frumos despre carte și
oameni, despre geografia care nu mai înseamnă doar țări,
orașe, adâncimi. Are umor, seriozitate, ne captează atenția
– strașnic profesor! Vorbește despre cartea lui Lazăr Anton,
despre trimiterile din text la Biblie, la Coran, despre
fotografiile interpretate, despre repere raționale și vizuale,
despre cartea plăcută la citit, fără colesterol și nefiind
producătoare de amețeli.

S‑a revenit la colinde și la Biblie, la poeți uniți de
faptul că le‑au făcut loc între versurile lor lui Iisus (cel din
copilărie), Maicii Domnului cu toată povestea ei, simplității
vieții și‑a tainei de dincolo de viață. A fost Alecsandri,
au fost și Eminescu, Macedonski, Arghezi și este Traian
Dorz – că nu degeaba Dorziana se autodefinește ca fiind o
reconstrucție, ca să se țină mai bine de prezent.
În sfârșit, Dorziana! Glasul feminin de la început
și‑a găsit partenerele de dialog: Simona Constantinovici
și Florina Băcilă (cu povestea ei de început, cu finalul
fericit, cu întoarcere, cu întrebări, cu căutări, niciodată cu
stângăcii, ci mereu cu privit înainte).
Am uitat să mă uit la ceas, să văd dacă Simona
Constantinovici și‑a îndeplinit blânda temere de a nu se
încadra în timp – atât de cuceritor a vorbit despre stilistica
sufletului creștin, despre bunica ei cu tot timpu‑i sfânt de
rugăciune, despre aprinzătorul de stele, despre o cuvioasă
prietenie, despre muzica lui Dumnezeu și despre Florina,
autorul de carte care vede ceea ce un ochi obișnuit nu poate
vedea, care s‑a învestit cu toate puterile să refacă prin
cuvânt o realitate, un pasionat
scormonitor care se detașează
de modernitate și care te obligă
și pe tine, cititorule, să te lași
purtat de vălul cititului și al
citatelor din Traian Dorz.
Apoi s‑a schimbat
registrul (cum a avut grijă
Florina să ne anunțe), Iulia
Andreea Anton a cântat
acompaniată, la pian, de tatăl
său și s‑a mai schimbat o dată
registrul. E încă un mister
(pe care nici nu vreau să‑l
descâlcesc ca să nu‑i calc pe frumusețe) cum poate Florina
să vorbească despre asemenea înălțimi, rămânând cu
picioarele – ferm, obiectiv, științific – pe pământ: 17 ani în
închisoare, 7 condamnări, poezie luminoasă, strălucitoare,
trista constatare că Traian Dorz nu este înregistrat în multe
dintre antologiile cunoscute. A vorbit Florina despre
restituire și chiar asta a și făcut: a mediat, a făcut dar din
dar, a luat harul în brațe, și l‑a făcut partener de condei și
ne‑a oferit versuri, interpretări, răspunsuri la întrebări – ale
sale și ale noastre. „Nu mi‑a fost ușor, dar nici greu!”. Cu
siguranță nu i‑a fost, pentru că destinația reconstrucției,
exegeza fabulos de complexă cu coperte frumoase și simple,
a meritat fiecare drum, fiecare fișă, fiecare căutare, fiecare
pagină dată spre stânga: de istoria filozofiei și de filozofia
culturii, de antropologie, de muzicologie, de lingvistică, de
stilistică, de literatură, de teorie literară. Și, dacă de acum
2000 de ani și până în prezent s‑au tot țesut necoincidențial
oameni și fapte, contexte și texte, ochi și oglinzi întoarse
înspre interior, Dorziana trebuie să‑și găsească dublul – o
ediție critică neîntreruptă de timp și de linii spațiale. Prin
urmare, Florina Băcilă întâi a căutat poeziile, ca în final
să‑l poată găsi pe Traian Dorz. Și pe sine; și astfel a ajuns
să culeagă laurii sub forma inedită a vorbelor profesorului
Alexandru Metea: „Bravo, mă, ești grozavă!”.
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Păstrez ideea și distanța, dar întorc din nou, din
taste, vorbele acestea, cu mult entuziasm și cu promisiunea
de a mai lăsa și în alt context confortul de zi cu zi pentru un
astfel de eveniment, fie el numit botez sau logodnă. Florina
Băcilă a văzut ce înseamnă să visezi ani de zile la câteva
minute și noi, cei din fața ei, am văzut concretizată ideea de
a trage cu ochiul în spațiul dumnezeiesc, dincolo de cortina
greoaie a vreunui altar, de practici știute și neînțelese, de
coperte de piele, dure și nechemătoare. Ne‑ai mulțumit
tuturor, Florina! Dar ție, ție cine îți mulțumește? Cu câte

43

„mulțumescuri” lumești te‑ai mulțumi? Tu poți și vrei mai
mult, așa‑i?
Dacă finalul evenimentului le‑a revenit unui teolog,
Zaharia Pereș, și unui maramureșean, Petru Giurgi, aș
încheia și eu așa, nelumesc, dar lumesc, un pic prozaic,
cu sentimentul că scriind toate astea „Dumnezeu mi‑a
pus mâna în cap și piciorul pe coadă” (Marin Sorescu):
Dumnezeu te‑mburde‑n Rai! Cu tot cu Dorziana!!

EMINA CĂPĂLNĂȘAN
Universitatea de Vest din Timișoara

DORZIANA
SAU DESPRE FERVOAREA ABSOLUTULUI DIVIN*
Distins prezidiu, onorată asistență,
În numele conducerii Facultăţii de Litere, Istorie
şi Teologie, îmi face o deosebită bucurie să salut, în anul
universitar tutelat de sărbătorirea a 60 de ani de la înființarea
facultății filologice timișorene, o nouă izbândă editorială
a colegei noastre, doamna lector univ. dr. Florina‑Maria
Băcilă. Și, după această reverență instituțională,
îngăduiți‑mi să abdic de la
simpla și superficiala calitate
în numele căreia am fost
invitată de către Florina să
vorbesc și să mă aplec, grație
unei priviri sinoptice, asupra
elementelor menite să confere,
în largul peisaj editorial,
amprentele originalității volumului Dorziana – o (re)construcție a textului prin limbaj.
Care sunt, prin urmare,
din punctul meu de vedere,
instanțele personalității auctoriale? Recurgând la viziunea
lui Miguel de Unamuno, aș descrie astfel studiul fără
osârdie al colegei mele: „Credinţa cea cu adevărat vie,
cea care trăieşte din îndoieli şi nu le «depăşeşte», credinţa
[...] este voinţa de a şti care se preschimbă în voinţa de
a iubi, este voinţa de a înţelege care devine înţelegerea
voinţei, şi nu o dorinţă de a crede care sfârşeşte în
neant. Însă toate acestea se petrec agonizând, luptând.”.
Rezultatul acestei înălțătoare lupte cu realitatea textului
poetic al lui Traian Dorz ni‑l oferă astăzi Florina‑Maria
Băcilă sub chip de amplu studiu. Laborioasa‑i muncă
științifică s‑a transformat într‑o idee de care este urmărită
în chip admirabil, coborând, cu tot mai multă implicare,
în firidele textului, fără să îşi piardă însă echilibrul şi
obiectivitatea de cercetător. Iar dacă întâlnirea de astăzi
dă prilej reflexivității noastre, ea nu se mărgineşte la
dimensiunea ştiinţifică a volumului, ci este dez‑mărginită
tocmai de simplitatea, idealismul, dedicarea fără
oprelişti în slujba unei idei, ce trebuie să însufleţească

spiritualitatea înaltă şi pe care doamna Florina Băcilă le
probează. Lumea noastră nu poate fi, socot, decât în acest
mod frumoasă.
Acceptând că literatura are o imanentă funcţie
gnoseologică, fundamentală pentru existenţa operei literare,
poezia e, în pofida unei false şi păguboase înţelegeri, nu în
primul rând afect, cât gândire. Poezia e afectul gândirii.
Astfel, poezia izbuteşte ceea ce proza dintotdeauna aspiră:
exprimarea începutului, dar
şi a sfârşitului. Afirmă discret
această idee Ştefan Augustin
Doinaş: „Din marea Carte a
Universului lipsesc – acesta
este destinul nostru întru
temporalitate – geneza şi
apocalipsa. Poezia ca erratum
la proza lumii încearcă să le
suplinească pe amândouă.”.
Iată, se regăsesc aici elemente
menite să configureze însuși
sensul poemelor lui Traian
Dorz. Viziune complexă şi
coerentă asupra existenţei
omului, subtil îndreptar axiologic, confesiune sublimată
constituie câteva dintre nivelurile, convergente, ale operei
sale poetice. Pe toate acestea le surprinde, cu minuție
de aurar, contrabalansată de o afecțiune care învăluie
„obiectul” cercetării sale, colega mea, Florina Băcilă. Și
dați‑mi voie să spun că mă gândesc nu doar la volumul
care cu deosebire ne reunește astăzi – Dorziana – o
(re)construcție a textului prin limbaj –, ci la o îndelungată
și, mai ales, temeinică, valoroasă, preocupare a Florinei.
Așa cum ne demonstrează cu acuitate cercetătoarea, a
interpreta textul înseamnă a‑l simţi în articulaţiile sale
ontologice, gnoseologice, stilistice. Subsecvent nivelului
gnoseologic, nivelul expresiv se aşază drept corolar, dar şi
instrument în ordonarea nuanţată a unei gândiri de o mare
adâncime, viziunea transcendentului înflorind în volutele
expresivităţii. Fervoarea absolutului divin grăieşte, la Traian
Dorz, în cel mai înalt şi persuasiv limbaj. Există o constantă
atitudine metafizică reflectată, antonimic, prin prisma celor
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sensibile, cum demonstrează autoarea. Experiența carcerală
devine cale înspre cunoașterea nefragmentată în creația lui
Traian Dorz. Dacă trupul poate fi atât de lesne „hotărât”,
gândul este, în schimb, slobod să cutreiere. Izolarea
deplină îşi revelează, contrariant, valoarea de circumstanţă
instauratoare a împărtăşiririi din / cu Divinitatea, i.e.
a trăirii, la nivel superlativ, a sentimentului, rar, al
comuniunii divine. Traseul
acestei prefaceri existenţiale
înaintează dramatic dinspre
deznădejdea
neagră
spre
cea mai durabilă solidaritate
umană, precum şi spre
revelaţia comuniunii absolute,
fără fisură. Alt merit, capital, al
autoarei, Florina‑Maria Băcilă,
este și acesta: de a ne indica
treptat în ce rezidă realitatea;
a textului, a vieții. Suntem
astfel martori ai revoluţiei
instituite în conştiinţe şi reflectate prin şi dincolo de limbă,
mereu insuficientă. Elanul către Dumnezeu şi dumnezeire
condiţionează şi, totodată, asigură demersul ascensional
al omului. Însufleţit, revigorat el însuşi de această căldură
ce învăluie, înălţând‑o, viaţa noastră, limbajul artistic – în
calitatea sa de instrument – îşi adună forţele spre a ne‑o
transmite.
În sfârșit, încă un aspect care se insinuează în
țesătura studiului Florinei‑Maria Băcilă. Dacă am ajuns să
acceptăm că suntem ceea ce suntem doar în integralitate,
doar priviţi în toată complexitatea noastră orizontală şi
verticală, e tot atât de important să ne asumăm activ faptul
că suntem verigi dintr‑o continuă devenire. Dintr‑o astfel

de perspectivă, întrebarea, ce revine din timp în timp,
dacă avem sau nu nevoie de modele, este de o frapantă
inconsistenţă. De altminteri, am spus‑o în mai multe
împrejurări, sprijinindu‑mi convingerea (și) pe ceea ce
marea literatură ne învederează: nu dacă avem sau nu
nevoie de modele, ci în ce chip ştim să nu trăim inerţial,
în ce măsură noi, fiecare, putem ca, lipindu‑ne de ceea ce
e, oricând, însemnat, valoros,
durabil, să le sporim, să le,
chiar, împlinim. Însemnăm
cu adevărat ceva dacă ştim
ca, păstrând ceea ce e preţios,
să remodelăm, să înnoim
în consonanţă cu ordinea
atemporală a universului,
cosmosul nostru. În fapt, am
clădit aici în jurul unui truism,
dar, cum se întâmplă uneori,
tocmai adevărurile cele mai
puternice şi mai străvezii au
nevoie de luptă pentru a fi acceptate. Poate în acest chip
le e dat să se impună. Luminând plenar vieţile noastre,
literatura izbuteşte să ne reveleze sau, măcar, să ne sugereze
adevărurile nodale ale existenţei. Este lecția, discretă, pe
care ne‑o oferă, mai presus de interpretarea punctuală,
filologică, și Florina‑Maria Băcilă.
VALY CEIA
Universitatea de Vest din Timișoara

*Cuvânt rostit în cadrul manifestării culturale
Repere identitare ale spiritualității românești, Timișoara,
10 noiembrie 2016.

„LA GEAMUL UNEI LACRIMI...”*
Onorată Asistenţă,
Preacucernici Părinţi,
Doamnelor, Domnişoarelor şi Domnilor,
Bine V‑am găsit!
... Vin din Maramureşul îndoliat de proaspăta
plecare în Veşnicie a Arhiepiscopului Justinian Chira,
unul dintre rarii oameni de înaltă statură duhovnicească ai
Bisericii noastre Ortodoxe, cunoscut şi apropiat încă din
tinereţe al Poetului Traian Dorz… Finalul cuvântării de
prohodire, rostit de Mitropolitul Andrei al Clujului, m‑a
răscolit adânc, pentru că făcea trimitere expresă la numele
Poetului şi recitase câteva versuri, scrise parcă anume
pentru un asemenea moment: „Primeşte‑mă, Iubire, şi mă
sărută drag / când vin de‑aşa departe şi de demult Acasă /
şi ca o mamă dulce întâmpină‑mă‑n prag, / strângându‑mă
la sânu‑ţi cu‑o lacrimă duioasă!...”. Amănuntul acesta
m‑a „teleportat” dintr‑odată în capitala Banatului eroic...
... Nu ştiu în ce măsură pot să adaug eu câteva
cuvinte la cele spuse deja despre Poetul şi Martirul Traian
Dorz, tocmai aici, în cel dintâi oraş‑martir al României!...

Ştiu că nu‑i de‑ajuns faptul că l‑am întâlnit întâia oară cu
exact şaizeci de ani în urmă, la o nuntă în satul meu, nici
că apoi, din 24 iulie 1965, când l‑am vizitat acasă, i‑am
devenit poate cel dintâi copist al operei sale...
Lucram pe atunci la un Colectiv de lângă Galaţi şi
doream din tot sufletul să‑l întâlnesc pe acest mare om al
lui Dumnezeu, ale cărui versuri mă fermecaseră încă din
copilărie... Am mers la Beiuş, la o adresă de pe str. Bujorilor,
apoi, împreună cu gazda şi cu un apropiat al său devenit
mai târziu preot, am pornit spre „Satul‑Fără‑Nume”...
Am mers până la podul dinspre cătunul Livada Beiuşului,
apoi am luat‑o la dreapta printre lanurile de porumb, ca
printr‑o pădure. Pe atunci nu puteai merge acolo pe drum,
fără să fii observat de ochii ce pândeau mai tot timpul de
pe după garduri, iar aceasta atrăgea urmări mai ales pentru
el, marele urmărit...
Când am ajuns în curte, ne‑a întâmpinat un om între
două vârste, îmbrăcat în salopetă. Privirea îi era senină ca
a unui copil, radiind bucurie şi pace... Faţa lui însă trăda
suferinţa, întocmai cum scria mai târziu: „S‑a‑ntipărit
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Durerea pe chipul meu aşa / că orice trăsătură mi‑o
strigă de departe,/ atât de‑ndelungată, de cruntă‑a fost şi
grea / că nu‑i mai piere urma lăsată pân’ la moarte…”.
Deşi vlăguit de povara celor
17 ani de închisori cumplite,
intercalaţi de scurte perioade de
libertate relativă, trudea singur
la stivuit cărămizi pentru casa
fiicei sale. Mi‑a rămas în minte
ceea ce am văzut şi am simţit
atunci la el – felul cum ştia să
primească pe absolut oricine:
călduros. Atent. Sincer. Cu toată
disponibilitatea... Deşi nu mă
văzuse nicicând şi cu tot riscul
primirii unui intrus, a lăsat imediat lucrul, ne‑a îmbrăţişat
ca pe nişte prieteni rari şi ne‑a vorbit, de la inimă la inimă,
cam o oră şi jumătate. Farmecul personalităţii lui mă
cucerise de acum pentru totdeauna!
La despărţire, s‑a rugat fierbinte pentru noi, pentru
„Oastea Domnului”, cu care se identificase deplin încă din
copilărie, pentru Biserica şi poporul său, cuprinzând cu
inima lui largă toate categoriile
posibile: bătrâni şi tineri, mame
şi copii, bolnavi şi săraci, slujitori
ai Bisericii şi mai‑mari ai ţării,
lumea întreagă... În urmă, ne‑a
îmbrăţişat şi ne‑am despărţit. La
plecare, mi‑a destăinuit că vrea
să ajungă până în Maramureşul
voievodal în sâmbăta dinspre
23 august din acel an, urmând
să‑l aştept la o gară apropiată
de noi... Venind, mi‑a adus un
caiet cu proverbe versificate şi
comentate, caligrafiat de mâna lui, ca să‑l transcriu. Era
cea dintâi „probă” la care mă supunea, ca să vadă câtă
încredere poate promite o „colaborare” cu mine...
Pe la începutul lui noiembrie 1965, m‑am îmbolnăvit
grav de plămâni şi, voind să merg la o clinică din Cluj, am
scos bilet de tren în circuit, prin Beiuş. Fiind foarte slăbit,
simţeam nevoia de această revedere, socotind că poate fi
ultima... I‑am dus manuscrisul
său cu proverbe şi câteva
exemplare transcrise de mine,
din care reţinusem unul ca pe o
comoară... Aşa am ajuns pentru
a doua oară în Beiuş, la aceeaşi
adresă cu nume de floare!...
Când i‑am spus că m‑am
îmbolnăvit – şi el vedea bine
starea mea –, s‑a înseninat la faţă
şi mi‑a zis:
– O, cât ne‑am rugat noi
Domnului pentru asta!...
Ce puteam eu înţelege
din vorba lui: că se bucura că sunt bolnav?... Abia mult
mai târziu l‑am înţeles, pe când îmi mărturisea bucuros:
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„... Ne‑am ajutat reciproc, ca să grăbesc la lucru cât se mai
poate, aşa cum mă rog adesea: «O, Doamne, nu lăsa să‑mi
las / lucrări neterminate, / ajută‑mi timpul mai rămas / să
mi le‑ncheie toate!...»”. Când
îmi dădea apoi câte un manuscris
sau două, aproxima în cât timp le
pot transcrie şi mă întreba:
– Poţi fi gata pe atunci?...
Niciodată nu mi‑am
permis să zic nu! Lăsam totul şi
făceam orice, numai să termin
la vreme. Altă dată mi s‑a
destăinuit:
– ... Şi eu ştiam că, pe
atunci când vii, trebuie să am un
alt manuscris pregătit...
A fost aceasta un fel de „impulsionare” reciprocă
pentru amândoi, spre definitivarea lucrărilor pe care
Dumnezeu i le pusese în inimă încă din anii surghiunului
său îndelung, când, în loc de hârtie şi creion, folosise o
bucată de săpun şi un beţişor sau un ciob de sticlă prăfuit
cu var, sau umezit chiar cu propriul sânge!... Dar mai
întotdeauna îşi folosise memoria
sa excepţională cu care fusese
înzestrat de Dumnezeu, în care
„incrusta” fiecare idee şi vers,
strofă după strofă şi poezie după
poezie, apoi titlu după titlu, pe
care le repeta zilnic de zeci de
ori, iar în urmă numerotându‑le
într‑o ordine numai de el
ştiută!... Şi nu o poezie‑două,
nici doar câteva zeci, ci multe
sute!... Iar asta, în condiţii de
neînchipuit pentru noi, în care
mulţi‑mulţi şi‑au pierdut minţile sau sufletul, sau viaţa!...
Şi tot aşa până la eliberarea din vara lui 1964. După asta,
ca dintr‑o clepsidră bine tăinuită, le‑a „deşertat” pe hârtie,
rând cu rând... Dar nu oricum şi nu oricând, ci mai ales
noaptea, cu uşa şi poarta bine zăvorâte, cu pătura pe geam,
la lumina lămpii, ani şi ani la rând, în „casa cu pereţii
subţiri şi străvezii / pe zece drumuri pusă, de‑o ştie ţara
toată – / NICI ZIDUL n‑are
umbră, NICI PIVNIŢA, chilii,
/ NICI NOAPTEA, întuneric
NELINIŞTEA s‑o scoată…”.
Asta, pentru că ziua era silit să
trudească din greu pe ogoarele
Colectivului, pentru a putea fi
supravegheat îndeaproape de
ochiul neadormit al Securităţii!
... De atunci, din 1965,
şi până în ultima lui primăvară
din anul‑răscruce 1989, am pus
umărul meu şubred şi mâna mea
nepricepută la multiplicarea
operei „Martirului Golgotei”, cum avea să fie numit ceva
mai târziu... Întâi, cu stiloul, apoi cu pix şi indigou, iar
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din ianuarie 1970, cu maşina de scris... Cu toate riscurile
pe care le incumba o asemenea îndeletnicire interzisă
pe atunci! Inclusiv „naveta” dintre ţinutul meu şi cel al
Bihorului, purtând cu emoţie „comoara ascunsă” adesea
la sân. La propriu!...
Pentru că eram o fire mai fricoasă, de fiecare dată
avea grijă să mă îmbărbăteze la plecare:
– Mergi liniştit, eu mă rog pentru Frăţia Ta şi nu se
va întâmpla nimic!...
Şi nici nu s‑a întâmplat, pentru că simţeam efectiv
cum cuvintele sale nu erau goale, ca ale noastre, ci aveau
greutate şi o putere nepământească, izvorâtă din rugăciunea
şi comuniunea lui permanentă cu Dumnezeu!... (Desigur, pe
rând, s‑au adăugat alte şi alte suflete de harnici copişti, care
au trudit tot în taină, în diferite locuri din ţară, încercând
să „înmulţească pâinile şi peştişorii” Poetului Traian Dorz,
pentru a hrăni mulţimile flămânde după Cuvântul Sfânt, cel
aproape de negăsit pe atunci...). Aşa s‑a „născut” pentru
a doua oară opera marelui om al lui Dumnezeu, care
cuprinde poezie şi proză, meditaţii şi povestiri, proverbe
versificate şi versificări biblice, eseuri şi scurte piese de
teatru religios, volume autobiografice şi memorialistice
etc., etc., însumând zeci de mii de pagini, în peste o sută de
volume, care, doar pentru a le
transcrie, cer ani de muncă!...
Şi, în plus, sute şi mii de benzi
de magnetofon înregistrate
personal tot noaptea, cu vocea
sa inconfundabilă, conţinând
cea mai mare parte din opera
sa netipărită încă în vremea
aceea... Acesta a fost şi rămâne
marele Traian Dorz, „Poetul
mântuirii noastre”!...
Ne‑am despărţit ultima
oară, în 14 mai 1989, în casa
unui prieten apropiat din Cluj, fiind grav bolnav. Din
rugăciunea lui sfâşietoare, presimţeam că n‑o să ne mai
vedem pe pământ...
... După exact patruzeci de zile, îmi încheiam
„naveta” mea între Maramureş şi Livada Beiuşului... De
data asta însă, nu cu „traista” plină de manuscrise, ci pentru
a priveghea la catafalcul lui, împreună cu multe mii de
ostaşi din toate părţile ţării, ca la cel din urmă „Cenaclu” în
prezenţa lui, în cântări şi poezii, în cuvântări şi rugăciuni,
înlăcrimate toate, cum rari pământeni se învrednicesc de o
asemenea însoţire pe drumul spre Veşnicie...
Priveam atunci cu ochii umezi la mâna lui înţepenită
pe piept, după ce pusese ultimul punct la finalul celui din
urmă poem scris aici... Apoi, după slujba prohodirii, sicriul
a fost purtat pe umeri, cu dragoste pioasă, cei patru kilometri
până la cimitir, urmat de un convoi mortuar alcătuit din
multe mii – poate zece! –, de „fii duhovniceşti”, lung de
nu‑i vedeai capătul, dar şi împânzit de oamenii Securităţii,
care, în sfârşit, nu mai aveau ce să‑i facă... Ajunşi cu
sicriul la marginea gropii, priveam zguduit de plâns la
gura Poetului ce nu voia nicicum să stea închisă... Părea
că mai are încă multe vorbe nerostite, după ce aproape

un sfert de veac i‑a fost astupată cu palme grele şi pumni,
între ziduri de nestrăpuns şi după uşi de fier, zăvorâte pe
dinafară, ca pentru cel mai înrăit răufăcător... L‑am aşezat
apoi în „calda ţărnii înfrăţire”, întru aşteptarea Învierii şi
răsplătirii lui Hristos, lângă „bisericuţa albă [de] pe dealul
înflorit” al Mizieşului, în murmur de cântare înlăcrimată,
izbucnită din mii de piepturi îndurerate... Şi an de an apoi,
în sâmbăta şi duminica de după ziua cea mai lungă din an,
mormântul său este înconjurat tot aşa ca atunci de multe
sute de suflete, venite din toată ţara şi chiar de prin ţările
Europei, pentru a‑i cinsti memoria...
... Mă bucur din toată fiinţa mea că am ajuns la acest
binecuvântat prilej de lansare a Dorzianei, prin inspiraţia şi
efortul poate disperat uneori al distinsei Domnişoare lector
universitar dr. Florina‑Maria Băcilă, pe care o „cunosc”
abia din vara lui 2011, prin intermediul poştei electronice,
dar „glasul care‑mi… scria” l‑am auzit abia în vara asta!...
Confesările autoarei m‑au cucerit într‑atâta, încât mă fac
să cred cu tărie că „Dumnezeul Poeziei dorziene” a găsit
cel mai potrivit şi mai pregătit suflet şi condei pentru o
aşa măreaţă lucrare de a pune la îndemâna însetaţilor
de Frumos, „gătită” profesionist şi sărbătoreşte, poezia
marelui TRAIAN DORZ, necunoscut încă propriului său
popor pentru care s‑a rugat
şi a plâns, a scris şi a suferit,
fără să‑l trădeze ori să‑l
părăsească... Îmi argumentez
această convingere printr‑o
frază superbă şi plină de
adevăr din Dorziana: „Pentru
el [pentru Poet] esenţialul
nu‑l constituie arta [sic!],
«figuraţia»,
«podoabele»,
CI DIVINITATEA, cu lumea
Sa
miraculoasă,
unică;
fundamentală rămâne, în
concluzie, PROBLEMA MÂNTUIRII OMULUI, cu
etapele iniţiatice aferente întru desăvârşirea caracterului
uman, DAR NU altfel decât în contextul ÎNTÂLNIRII CU
DUMNEZEU, AL UNIRII DEPLINE CU EL…” (p. 84).
De acum, când opera aceasta atât de primejduită
cândva şi confiscată în parte de organele Securităţii, ba şi
arsă uneori, ca în Evul Mediu (!), „îşi ia zborul” lin spre
cele patru depărtări, suspin fericit, ca oarecând Dreptul
Simeon în Templul Ierusalimului: „Acum slobozeşte în
pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, că văzură
OCHII MEI mântuirea Ta!...” (Luca 2: 29‑30). Şi îi doresc
pentru mai departe Domnişoarei Florina‑Maria Băcilă o
urare ca din poveştile preafrumoase de oarecând: „Drum
bun, Rândunico, drum bun!…”.
Vă mulţumesc!
Şi Vă cer iertare!
PETRU GIURGI
*Cuvânt rostit în cadrul manifestării culturale
Repere identitare ale spiritualității românești, Timișoara,
10 noiembrie 2016.
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DE LA ETNOGRAFIE LA... POEZIE

Cuvintele, ca esenţa lemnoasă de rezonanţă dintr‑o
vioară, reacţionează la atingerea poetului pe corzile
sufletului.
Poate că aceste gânduri n‑ar fi luat forma cuvântului
dacă n‑aş fi întâlnit termenul cingătoare în poezia lui Iosif
Băcilă, poet din Ţara Almăjului, unde am trăit mai mulți
ani.
În general, dicţionarele dau acestui lexem o definiţie
asemănătoare: cingătoare, ‑ori, s.f. „fâşie de diferite
materiale (de piele etc.) care serveşte
cuiva la încins mijlocul. – Din cinge (lat.
cingĕre) + suf. ‑ătoare”.
Verbul cinge a fost înlocuit de
încinge, păstrându‑se în derivate. Îmi vine
acum în minte icoana bunicii. În mintea
mea fragedă, făptura ei a rămas ca o
icoană. După ce am terminat însămânţarea
porumbului, se aşezase pe iarbă, şi‑a
slăbit cingătoarea, adică „brăcirea” (brâul
îngust al femeilor), însoţindu‑şi gesturile
cu descântecul: „Mă‑ncing, mă dăşcing, /
tot rodul la mine‑l strâng.”.
Despre descinge („a dezlega”,
„a desface”) s‑a spus că „trebuie să fie
o compunere românească”. Cum se
găseşte şi în românitatea sud‑dunăreană
(mr. deştingu), cele două cuvinte vin din
acelaşi timp, din „protoromână”, deoarece
o acţiune o presupune pe cealaltă. Tot de
la ea am auzit începutul unui cântec: „Mândra‑i mândră
până moare, / subţirică‑n cingătoare [mijloc, talie – n.n.].”.
Pentru brâu, Mihai Vinireanu
a demonstrat originea traco‑iliră (1),
semn că elementele portului naţional
au denumiri ce se pierd în vremuri
imemoriale. Aproape cred că de atunci
vine şi ritmul domol din: „Mlădiul
trup i‑l încingea / Un brâu de‑argint”
(G. Coşbuc).
Cuvântul apare într‑un îndemn de
viaţă, parcă luat din zicerile ursitoarelor
ori din spusele „moaşei” la prima
îmbăiere a unei copile: „În grai să‑ţi
picure nectar!... / Din zâmbete să‑ţi faci
chenar!... / Să joci inele‑n cingătoare /
Şi veşti de aripi la picioare!...” (David
Blidariu, Cuvânt către Diana) (2).
Poezia lui David Blidariu,
dirigintele meu în anii liceului, a prins
imaginea jocului românesc: „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...” (Brâul bozovicean). Brâul e un joc bărbătesc,
al forţei frenetice. Există şi brâul bătrânesc, dar care, prin
figurile sale, aminteşte de anii tinereţii. Vestite sunt, în Ţara
Almăjului, brâurile legănate, Brâul din Dalboşeţ, Brâul lui
Emil, Brâul lui Iucu, Brâul vânătorilor etc. Se întâmpla ca,
alături de bărbaţi, să intre, rar, câte o femeie: „Ci, mai apoi,
un picur de nevastă, / Cu şold viclean, dar uitătură castă,
/ De intră‑n ritmuri, zidul ni‑l despică...”,
imagine metaforică surprinsă de sonetul
despre brâul din Valea Almăjului, unde
oamenii trăiesc „Iubind cu trup aprins şi
vrajă‑n suflet”.
După rânduiala mitică a jocului,
brâului îi urmează hora. În joc intră
femeile şi fetele. Ritmul se domoleşte.
Imaginaţia poetică prinde hora în natura
miraculoasă, cum se întâmplă în versurile
altui poet din Valea Almăjului: „Peste
vale – ionatanii, / Veseli ca o horă nouă,
/ Aur pun pe lungi stamine, / Şi cresc,
întrecându‑şi anii” (Grigore Popiţi, Peisaj
almăjan).
Imaginea „cingătoare de nuntă”, în
relaţie cu şarpele, vine din lumea mitului.
Versurile cuprind în sine un răspuns ca
de oracol antic: „A întrebat ghiocul / şi
mi‑a arătat, / printre mărgăritare şi scoici,
/ încotro e şarpele / din care vreau să‑ţi fac / cingătoare
de nuntă!!” (Iosif Băcilă, Oacheşa, în Poeme‑Sânziene,
p. 46).
Într‑o miniatură lirică, poezie
fără titlu din volumul de versuri
Poeme‑Semenice, de Iosif Băcilă,
existenţa se înţelege ca un joc în care
„brâul” devine o metaforă cuprinzătoare,
sugerând creaţia, în general, cultura:
„Lacrima de rouă, / oglinzile pietrei, /
bobul de grâu – / jocul de‑a viaţa / şi
moartea, / jocul de brâu...” (p. 62).
Pentru ciupag, ‑ge (cf. DER: „ie,
bluză tipică din pânză de in, brodată”),
derivarea dintr‑un termen grecesc e greu
de admis, fiind vorba de costumul popular
românesc. Se recunoaşte un termen slav,
čĭpagŭ, din care provin bg. čepak „piept
de cămaşă” şi sb. čpag „buzunar”, la care
unele dicţionare fac trimitere etimologică.
DER menţionează şi că „totuşi cuvântul
este obscur în sl. (Berneker 169)”, mai
ales dacă se ţine seama şi de argumentul semanticii.
Nu pot renunţa la un gând: trebuie să amintesc că
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n‑am uitat de o pânză celebră – Ie românească, de Henri
Matisse, creaţie cu valoare de odă pentru cultura noastră.
Moştenind dorul ca existenţă, iubirea devine
imaginea realităţii naturale prin sublimarea acesteia,
până la identitatea cu stările sufletului. Cu semnificaţie
arhetipală, poetul fiinţează versuri cu potenţă de tradiţie
veritabilă: „dorurile dealurilor / şi ale pădurilor / şi ale
tuturor potecilor / din Valea Miracolelor / se furișau pe sub
/ ciupegele fetelor” (Iosif Băcilă, Poem pentru doi poeţi ai
viorii, în Oglinzi în inima pietrei, p. 43).
Cine ajunge în Almăj, dacă priveşte cu atenţie în jur,
va mai întâlni oameni legaţi de vechile tipare existenţiale.
Poetul trăieşte fascinaţia lor. Ochiul său cuprinde realitatea.
Cuvântul uneşte ceea ce privirea pătrunde separat. După
privire, se naşte emoţia şi acţionează imediat celelalte
simţuri. Spectacolul poetic ajunge la o tonalitate interioară
gravă. Drumul creaţiei poetice e o adevărată sărbătoare:
„fiecare zi / e ca o duminică” (Iosif Băcilă, Limpede,
fântâna, în Poeme‑Sânziene, p. 6). E o secvenţă din marea
creaţie culturală românească, care continuă momentul când
limba noastră şi‑a însuşit cuvântul de rezonanţă sărbătoare.
Fiecare dintre noi participă, într‑un fel sau altul, la
sărbătoarea spiritului românesc. În cumpănă de timpuri
grele, poeţii au cuvânt greu pentru păstrarea spiritualităţii
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noastre. Civilizaţii vechi au dispărut, dar ele şi‑au depăşit
destinul prin ceea ce au lăsat umanităţii.
Un popor care face excepţie de la această regulă
merită să treacă în negura uitării. Cine slujeşte această
excepţie se poate numi cum vrea, dar numai român nu
poate fi.
CONSTANTIN TEODORESCU

Referințe bibliografice:
1. Vinireanu, M., Dicţionar etimologic al limbii române
pe baza cercetărilor de indo‑europenistică, traducere din engleză,
Bucureşti, Editura Alcor Edimpex, p. 155.
2. Blidariu, David, Miraj, Bucureşti, Editura Litera, 1977.
3. Băcilă, Iosif, Poeme‑Sânziene, Reşiţa, Editura Timpul,
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4. Panduru, Pavel, Portul popular românesc – tradiție
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ÎNSEMNĂRI PRIVIND SERIALUL‑TEZAUR
CĂRĂŞENI DE NEUITAT
Lucrarea profesorilor Constantin C. Falcă şi
Petru P. Ciurea Cărăşeni de neuitat a fost numită frescă,
dicţionar, roman‑fluviu, saga cărăşenilor, lexicon bănăţean,
enciclopedie. Realitatea a demonstrat că e ceva din toate
la un loc. Pentru că ea cuprinde peste
4000 de pagini şi peste 2500 de portrete,
în care şi‑au găsit locul: scriitori, istorici,
ţărani‑condeieri,
geografi,
lingvişti,
sportivi, dascăli, preoţi, medici, folclorişti,
cântăreţi, inventatori, magistraţi, publicişti,
muzicieni, meseriaşi, sculptori, ingineri,
sociologi, filosofi, fondatori de ziare şi
reviste, cadre militare, economişti, dirijori
de coruri şi fanfare etc.
„Impresionanta
galerie
de
medalioane ce se regăseşte în volumele
publicate aduce în prim‑plan oameni de
excepţie, cu obârşii cărăşene, ce s‑au
afirmat şi au ilustrat benefic diversele
domenii ale vieţii sociale şi profesionale. În
această constelaţie de chipuri umane luminoase, se disting
personalităţi marcante ale culturii umaniste, economice,
tehnice, artistice, sportive, până la cele care au generat un
fenomen bănăţean inedit, unic, nemaiîntâlnit în alte părţi ale
ţării: ţărani‑scriitori, ţărani‑gazetari, ţărani‑compozitori.
Un loc binemeritat l‑au consacrat autorii, în paginile

lucrării editate, ostaşilor, celor ce au luptat şi s‑au jertfit –
generali, ofiţeri, subofiţeri, soldaţi de sorginte cărăşeană
– pentru apărarea gliei străbune.” (Prof. dr. Ion Atnagea
– Consideraţii..., [în] Cărăşeni de neuitat, XXVI, 2015,
p. 6).
Într‑adevăr, portretele ne înfăţişează
oameni de ispravă „care au consolidat
prestigiul acestui colţ de ţară” (Ion Medoia)
– Banatul Montan. Etapele osârdiei celor
doi autori (la un moment dat a rămas doar
unu: C. Falcă) sunt cele originale, clasice:
documentare, culegere de texte, selectare,
ordonare,
tehnoredactare,
corectură,
apariţie, popularizare. Aş sublinia, de
asemenea, reluarea unor medalioane, pe
măsură ce ies la iveală noi informaţii ori
documente. Documentarea este ambiţioasă,
exhaustivă, perseverentă.
„Noi îi cinstim, voi să‑i cunoaşteţi.”
– se spune pe coperta a IV‑a a primei
părţi / cărţi. Iar paginile celor 30 de volume tipărite
până acum cuprind date biografice despre personalităţile
antologate, şcolarizare, activitate, operă, invenţii, premii,
evidenţiindu‑se, pe drept, faptele pe care acestea le‑au
lăsat în urmă. De altfel, „Un mare merit al Cărăşenilor de
neuitat este şi acela de a readuce lucrări mai vechi în faţa
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cititorilor / cercetătorilor, de a le scoate din conul de umbră
al uitării.” (Ioan‑Nicolae Cenda).
Recunosc că, datorită prietenului‑cărturar prof.
Ioan‑Nicolae Cenda (Oraviţa), am primit, de la prima
apariţie (2009), toate volumele şi le‑am citit / parcurs
cu deosebit interes, mai ales
că între copertele lor am găsit
„încunoştinţări” mai puţin cunoscute
despre marile figuri ale culturii
şi spiritualităţii Văii Almăjului:
Eftimie Murgu, Ion Sârbu, Traian
Doda, Pavel Boldea, Romulus
Boldea, Coriolan Buracu, Emilian
Novacovici, Romulus Novacovici,
Gheorghe Novacovici, David Blidariu, Liviu Smeu, Iosif
Traian Badescu, Anton Golopenţia, Nistor Prisca, Ioan
Veverca, Iancu Conciatu, Ion Luca Bănăţeanu, Grigore
Popiţi, Ilie Stoinel, Iosif Olariu, Vasile Nemiş, Păun
Ion Otiman, Ion Marin Almăjan, Nicolae Dolângă, Ion
Budescu, Alexandru Nemoianu, Sorin Pescariu, Nicolae
Ungar, Velişcu Ion Boldea ş.a.
Fiecare carte / parte aşază numele „celebrităţilor”
în ordine alfabetică, pentru ca, în final, să‑şi găsească locul

fotografii, imagini ale satelor („Eu cred că veşnicia s‑a
născut la sat” – Lucian Blaga), şcoli, biserici, monumente,
partituri muzicale, documente juridice, buletine statistice,
periodice şi publicaţii de altădată.
Ce doi „trudnici”, Constantin C. Falcă şi Petru
P. Ciurea, sunt dascăli de elită
ai învăţământului românesc, cu
numele înscrise pe „scoarţele”
multor cărţi apărute de‑a lungul
vremii, pe tratate şi opuri ştiinţifice
sau „întreprinderi” publicistice,
alteori coordonatori de antologii şi
enciclopedii.
Revenind la cele 30 de
volume ale serialului‑tezaur („Banatica”), ne bucurăm că
ele există, că au fost remarcate şi că îmbogăţesc patrimoniul
cultural naţional. Căci, aşa cum este structurată, Cărăşeni
de neuitat se defineşte şi devine o lucrare necesară, o
„cronică” istorică, făcută cu mult profesionalism şi cu
îndestulată dragoste pentru Banat. FELICITĂRI!
IOSIF BĂCILĂ
– redactor‑şef al revistei „Almăjana” –

UN VOLUM FRUMOS CA O PICTURĂ REUȘITĂ
Partea a XXXI‑a din Cărășeni de neuitat, de
Constantin C. Falcă, Timișoara, Editura Eurostampa, 2016,
are pentru mine o semnificație aparte. Cel de‑al 55‑lea
„medalion” cuprinde materialele celor din Pitești, legate
de pictorul Ion Gheorghe Vrăneanțu, „unchiul” dinspre
mamă.
Sunt reproduse: Apus în toamnă, de Jean
Dumitrescu, Ion Gheorghe Vrăneanțu,
evocat la Centrul Cultural Pitești, de
Crenguța Brojban, Cântecul pensulei pe
pânză, de Steliana Băjenaru, Tablouri, de
Viviana Ilea, Umilirea pictorului, de Ion
Focșa, și Ion Gheorghe Vrăneanțu – in
memoriam, de Ioan‑Nicolae Cenda.
Fiecare
material
cuprinde
stropi de metafore, asemenea culorilor
din tablourile pictorului, „un artist în
suferință” (J. Dumitrescu); moartea lui
„eu n‑o plâng, ci mai fericesc / o rază
fugită din haos lumesc”, „m‑a făcut să aud
cântecul pensulei pe pânză...” (Steliana
Băjenaru); ,,el strigă din fiecare tablou
pe care l‑a pictat: sunt aici și tot aici voi
rămâne și atunci când voi nu mă veți mai
vedea” (Viviana Ilea); „în fond, și îngerii
au dreptul la contemplație”, „avea un zâmbet feciorelnic,
asemenea Giocondei, și niciodată nu știai ce se ascunde
dincolo de el”, „închidea ochii și mângâia corzile chitarei,
visând” (Ion Focșa), „un prinț al artelor... eu m‑am străduit
să nu fac degeaba umbră pământului...” (Ion Focșa).

Rădăcinile pictorului trebuie căutate în Banatul
de Munte. Tatăl Gheorghe a fost din Vărădia lui Paul
Iorgovici, căzut pe front la Cotul Donului, mama Maria
a fost din Forotic. Uneori, vara venea la Vărădia, la cele
două surori, Ana‑Floarea, sora cea mare, care era mândră
cu fratele aflat la „școlile cele mari”, frumos de se topeau
fetele din sat, și Violeta, stabilită și ea în localitate, după ce
trecuse prin diverse școli.
La pagina 146 este reprodusă o
fotografie a pictorului. O privire calmă,
un optimism deosebit, dar și multe „valuri
de amărăciune” au trecut peste omul
Vrăneanțu.
Artistul s‑a luptat cu bolile și
suferințele până în ultima clipă, dar spre
final nu a mai putut „să audă cântecul
pensulei pe pânză”. Nici Beethoven nu mai
auzise Simfonia a IX‑a decât... cu ochii
minții!
Acasă am un tablou semnat de Ion
Gheorghe Vrăneanțu – Iisus în grădina
Ghetsimani. Pe pânză, „blândul Iisus”
contemplă, Se gândește, iartă lumea prin
care a trecut, chiar dacă I s‑a oferit o „cupă
plină de amaruri”.
Tabloul are dimensiunile 67 X 50 cm, predominând
nuanțe de albastru‑închis, negru. Luna, sus, în partea
stângă, sporește „taina nopții”. Am aflat că tablourile
semnate de Vrăneanțu sunt cotate la sume foarte mari.
I‑am încredințat materialele din acest volum dlui
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prof. univ. dr. Constantin C. Falcă pentru a‑l lua în „arcă”
pe unul dintre „cărășenii de neuitat”.
Cărțile din acest ,,serial”, ,,saga”, „enciclopedie”,
au și menirea de a scoate din conurile de umbră ale uitării
pe cei care au lăsat „umbre pe pânza vremii”.
Constantin Falcă ,,adună, păstrează, valorifică totul
despre vreun posibil medalion”. Fișele sunt, ca‑n pictură,
,,crochiuri” pentru operă. Unele ,,portrete” – de ordinul
miilor – sunt ample, altele – abia schițate... după materialele
găsite. Niciunul însă nu a rămas în „arhiva” autorului. Așa
cum ne‑a obișnuit, C. Falcă „navighează” prin lumea de
azi, luându‑i în „arcă” pe cei de ieri. Cele 31 de „părți” fac
istorie culturală și au pecetea de „cărți necesare”.
Copertele, tot mai frumoase și semnificative, sunt
,,opere de artă”. Volumul 31 are pe coperte (I și IV) „lucrări
ale sculptorului Constantin Lucaciu”.
Fotografiile au fost trimise de dna Gabriela Șerban,
cea care veghează în „împărăția cărților” de la Biblioteca
„Tata Oancea” din Bocșa.
Cristian‑Paul Mozoru, un tânăr care promite
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literar, îndrăgostit de cărți, a și lucrat în țară printre
aceste „comori”, semnează o reușită prefață, Despre
cărțile necesare. Deși trăiește departe de țară, Cristi este
la curent cu „tot ce mișcă”‑n lumea literară, în special în
cea a Banatului. El urmează îndemnul cronicarului: „ține
aproape de Banat!”. Am văzut bucuria tânărului (cu trei
cărți apărute) când a intrat în posesia celor 31 de volume
din Cărășeni de neuitat.
Într‑o lume ce „pute a bani, a indiferență..., a
politică...”, mai sunt – e drept, tot mai rari – și „cititori”.
Dl C. Falcă poate fi mândru de ,,fluviul” pe care l‑a croit.
„Sunt cărți necesare”!!
Am prezentat, sub forma unor însemnări, aproape
toate volumele și mi‑e greu să mai adaug „inedite”. I‑am
sugerat – și am fost ascultat – autorului să apeleze și la alții
pentru a se realiza „oglinzi paralele” în care să se reflecte
cei „de neuitat”.

IOAN‑NICOLAE CENDA

ÎN CERUL ÎNZĂPEZIT AL POVEŞTII...
Au trecut peste trei decenii de când prozatorul Ion
Florian Panduru îşi lansa una dintre cărţile dragi fiinţei
mele de ţăran trăit la oraş – Au murit poveştile, Siminico
–, pe a cărei primă pagină el scrisese apăsat: „Bunului
meu Prieten, poet şi beţiv, Nicolae Irimia, de lângă sufletul
pandurului, această carte, Reşiţa, oct. ’83. I.P.”. Din
păcate, aud că de la trecerea lui în eternitate s‑au scurs
deja mai mult de 20 de ani. Cu toate acestea, n‑au murit
încă poveştile despre întâlnirile cu el şi nu
s‑au stins ecourile despre scrisul lui atât de
legat de lumea fabuloasă a satului bănăţean
de munte, de unde îşi alegea personajele şi
subiectele.
Ori de câte ori poposeam la întâlniri
literare sau la evenimente culturale
organizate la Băile Herculane, nu se
putea să nu ne vedem cu Finfăru (aşa îl
poreclisem, după numele unui personaj
memorabil de‑al său) la Casa de Cultură,
la vreun restaurant de hotel ori la el acasă,
la „Castelul conteselor”, din apropierea
Complexului UGSR.
Finfăru, deşi locuia la oraş – după
ce, ani de‑a rândul, a fost un iubit dascăl
de ţară –, purta în sânge, prin felul în care
se manifesta, murmurul viforos şi sfânt al satului. Nu‑i
plăcea să se afişeze, să fie în prim‑plan, vorbea puţin şi
atunci când era provocat avea replici scurte, presărate de
un umor sclipitor.
Când descindea la Reşiţa, primul drum îl făcea la
Casa Creaţiei, unde îi căuta pe coregraful şi iubitorul de
sat Velişcu Boldea şi pe Tavi Doclin, după care poetul suna
„adunarea”. Nouă, celor mai apropiaţi, ne venea un dor

nebun după el, întrucât ştiam că nu sosea „la judeţ” cu mâna
goală, în nelipsita‑i traistă ţărănească (camuflată adesea în
vreo sacoşă mai modernă) având musai un „conţ” de mălai
sau o pită coaptă pe vatră, o fălie sau două de brânză de
oaie, clisă afumată cu lemn de cireş şi, se înţelege, o sticlă
de răchie galbenă, descântată la ceas de taină prin ţinuturile
poveştilor sale.
Dar poate că cea mai de ţinut minte întâmplare
cu Finfăru s‑a petrecut prin anii ’80 ai
secolului trecut, tot la Băi, într‑o tabără
literară care a durat vreo două săptămâni.
Era iarnă, ningea ca‑n basmele ruseşti şi,
într‑una din zile, „discuţiile” s‑au prelungit
de la micul‑dejun la prânz şi mai apoi
la cină, cei mai rezistenţi la dezbateri
dovedindu‑ne eu, Octavian Doclin, Sabin
Opreanu şi Finfăru. Se lăsase întunericul
şi dintr‑odată acesta din urmă sare ca ars:
„Măi bandiţilor, io la noapce mi‑s boactăr,
aşa că vă las! Adică trebuie să vă păzesc
pe voi, poeţii, ca să puteţi visa frumos. Vă
las în grija lui Sabin.”. Eu şi Tavi – nu şi
nu, că noi vrem să mergem cu Finfăru, să‑i
ţinem de urât. Că noi putem visa şi cu ochii
deschişi.
Şi, cum după miezul nopţii localurile îşi închideau
porţile, Tavi avea o mare problemă: se frământa cum să
luăm cu noi o ladă de bere. Finfăru n‑a stat prea mult pe
gânduri şi ne‑a potolit: „Aşteptaţi aici, derbedeilor, că
mă‑ntorc cu mijlocul de transport!”. După care s‑a topit în
noapte, undeva prin zona Miliţiei. Şi peste vreun sfert de
ceas şi‑a făcut apariţia trăgând după el o sanie. Tavi jubila
fericit, iar eu am lăudat simţul practic pe care trebuie să‑l
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aibă orice mare prozator şi l‑am rugat pe chelner să ne
aducă „ceaiul” pe sanie.
Şi duşi am fost pe principalul drum din staţiune,
prima escală, în subconştientul nostru,
urmând să fie la „Grota Haiducilor”, un
restaurant bine cotat în acele vremuri, care
avea şi orchestră de muzică populară, şi
„gurişti”.
Continua să ningă, opririle erau
dese şi lungi, discuţiile aprinse şi sania tot
mai uşoară. Uneori alunecam şi ne lăsam
pe zăpada proaspătă, fericiţi că putem
auzi, în cădere, foşnetul fulgilor de nea.
După o vreme, Finfăru ne‑a interzis să
mai practicăm astfel de „audiţii” întrucât
riscam să nu ne mai poată repera. Într‑un
târziu, către desfacerea zorilor, dezbaterile
şi călătoria s‑au risipit ca un abur în cerul
înzăpezit al poveştii...
Concluziile au fost trase, a doua zi la prânz, de
Finfăru – paznicul de noapte –, care s‑a îngrijit să ajungem
la Hotel „Roman”, zonă cu cel mai mare număr de „ioni

negativi” pe cap de locuitor. Refăcând pe scurt filmul, cu
„înfloriturile” de rigoare, prozatorul ne‑a spus părinteşte,
dar ritos: „Tavi a recitat magistral Unde sînt cei care nu
mai sînt?, de Nichifor Crainic, şi Doina,
de Mihai Eminescu (interzise atunci de
cenzura comunistă), iar tu ai dirijat cu mare
succes orchestra de la «Grotă» şi ai lansat
două refrene de au căzut pe spate poetesele:
«Tot aş ninge şi‑aş ploua / Peste casă la
mândra» şi «Perdele verzi, perdele gri, / Tu
te faci că nu mă ştii, // Perdele gri, perdele
verzi, / Tu te faci că nu mă vezi...». Iar între
refrene Tavi, deşi trecuse pe vin, tot întreba
de lada cu bere. Şi să mai ştiţi, măi litraţilor,
adică literaţilor, că saina mi‑a fost de mare
ajutor!”.
În final aş propune ca toţi cei care
l‑au cunoscut pe Finfăru să pună poveste
lângă poveste şi să scriem împreună o carte
în amintirea lui. Dumnezeu să‑l odihnească în linişte!
NICOLAE IRIMIA

PĂRINTELE ILIE IMBRESCU
M‑am născut în Valea Almăjului – „Valea
cântecului” românesc al Banatului.
Mărturisesc a nu fi auzit – nici când eram copil, nici
mai târziu – despre părintele Ilie Imbrescu. Fără îndoială,
în vremea regimului comunist, cei care îşi mai aduceau
aminte de el se temeau să‑i pomenească numele. Dar de
atunci au trecut 26 de ani şi nimeni nu s‑a gândit, nici
măcar Biserica Ortodoxă, cu atât mai puţin comunitatea în
care s‑a născut, să‑l aşeze acolo unde‑i este locul.
Cine a fost părintele Imbrescu? Un almăjan, un
dâlbocean. S‑a născut în comuna Dalboşeţ, la 26 aprilie
1909, în familia preotului Imbrescu, venit din Prilipeţul
Almăjului. În 1919 urmează școala primară în limba
maghiară (probabil România Mare nu a avut timpul
necesar să‑şi rânduiască încă învăţământul) şi gimnaziul
în Caransebeş. În octombrie 1926 se înscrie la Facultatea
de Teologie din Cernăuţi. După absolvire, se întoarce la
Caransebeş, dorind să urmeze Academia Teologică, ce
se preconiza să se înfiinţeze
în oraș, şi să se pregătească
pentru doctorat. A renunţat
la acest plan, deplasându‑se
la Sibiu, unde a petrecut un
an ca pedagog la internatul
arhidiecezan. De aici, pleacă
la Bucureşti, înscriindu‑se la
doctorat. Este ales membru
în Comitetul Executiv al
Studenţilor
Creştini
din
România.

La 24 ianuarie 1933, cu prilejul Zilei Unirii din
1859, studenţii hotărăsc să pună crucea la Monumentul
Eroului Necunoscut, care fusese ridicat, dar nu o avea
încă pusă. După sfinţire, aceasta a fost dusă în Parcul
Carol de către Traian Puiu, din partea iniţiatorilor, şi de
Ilie Imbrescu, din partea Comitetului Executiv al UNSCR.
Au fost opriţi la poarta Parcului Carol şi bătuţi sălbatic de
poliţie şi armată. Imbrescu s‑a ales cu o coastă ruptă, după
loviturile date cu arma.
La 7 ianuarie 1934 se căsătoreşte cu Elena Avram,
după care va fi hirotonisit preot pe seama parohiei Echişcea,
judeţul Calacra, din Cadrilater. De aici va fi detaşat la
parohia Sf. Gheorghe din Balcic, apoi la Sf. Maria a
Mării, din acelaşi oraş. Din cauza apartenenţei la mişcarea
legionară, va fi exclus de la doctorat. După instaurarea
dictaturii lui Carol al II‑lea, se va trece la un amplu plan
de represiune a mişcării respective. În noaptea de Florii
1938, din ordinul lui Armand Călinescu, locuinţa părintelui
Imbrescu va fi percheziţionată
şi se va ordona arest la
domiciliu pentru întreaga
familie, păzită de doi jandarmi.
La 19 aprilie, în Săptămâna
Mare, părintele Imbrescu va
fi dus sub escortă la Bazargic,
de aici, la Râmnicu‑Vâlcea,
iar în final, în lagărul de la
Miercurea‑Ciuc. În 1938 a fost
eliberat condiţionat din lagăr.
Împreună cu soţia se reîntoarce
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la Balcic. Pr. Imbrescu, ca, de altfel, toţi preoţii condamnaţi
pentru activitate legionară, era strict supravegheat.
În 1940, după cedarea Cadrilaterului, pr. Imbrescu
va pleca împreună cu soţia la Bucureşti. Arhiepiscopia
Bucureştiului îi aprobă să slujească la Biserica Icoanei.
Dar pr. Imbrescu nu are astâmpăr. Împreună cu alţi preoţi,
iniţiază un amplu program de reforme în biserică. Iniţiativa
lor se va lovi de rezistenţa ierarhilor bisericeşti. În această
perioadă, pr. Imbrescu îşi publică
prima carte: Apostrofa unui teolog
şi mişcarea legionară. În denunţul
scris de către Episcopul Gherontie
al Constanţei şi adresat Sfântului
Sinod se spune: „Atât în carte, cât şi
în articol («Însemnări sociologice»,
anul IV, nr. 7, din 1 decembrie
1941) acest preot atacă întreg
Sfântul Sinod, prin apostrofa sa,
declarându‑l eretic, ateu, căzut din
har, antihrist etc.”. Luând act de cele
sesizate, patriarhul Miron Cristea supune cazul dezbaterii
Sinodului, care hotărăşte ca Arhiepiscopia Bucureştiului,
în subordinea căreia se află preotul Imbrescu, să revoce
numirea lui într‑o parohie din Bucureşti şi să i se pună în
vedere să se reîntoarcă la Constanţa. Pr. Imbrescu încearcă
să se apere trimiţând diverse memorii atât Arhiepiscopiei
Bucureştiului, Episcopiei Constanţei, cât şi Ministerului
Cultelor. Patriarhul este însă de neînduplecat. Rămas fără
mijloace de existenţă mai bine de un an, pr. Imbrescu
se angajează pentru început la Direcţia
Muncii, apoi la Preşedinţia Consiliului de
Miniştri, iar după clarificarea situaţiei sale
va sluji la Biserica Boteanu şi, ulterior, la
Biserica Stavropoleos din Capitală.
Cum pr. Imbrescu nu a rupt
legăturile cu preoţii legionari, în campania
declanşată de Antonescu împotriva
acestora va fi din nou arestat şi va fi internat
în lagărul de la Târgu‑Jiu, după unele date
ale Serviciului Român de Informaţii,
sau la Mănăstirea Tismana, după alţii.
Va fi deţinut până în aprilie 1943. După
eliberare, la intervenţia Ministerului
Cultelor şi Artelor va fi repartizat la
Biserica Boteanu. Liturghisitor şi orator
strălucit, pr. Imbrescu era apreciat pentru
predicile sale, impunând ascultare şi
respect. Datorită lui, Biserica Boteanu
devenise un centru de spiritualitate creştină, cunoscând o
afluenţă de credincioşi, care veneau să‑l asculte. A continuat
să publice articole în revistele şi ziarele bisericeşti.
După 23 august 1944, pr. Ilie Imbrescu a fost urmărit
în continuare, sub pretextul unor activităţi subversive,
şi închis în lagărul de deţinuţi politici de la Slobozia, în
perioada iulie 1945 – august 1946. Eliberat din lagăr, nu‑şi
va găsi liniştea în faţa noilor măsuri represive luate de
regimul comunist şi se încadrează într‑un grup de rezistenţă
anticomunistă, alcătuit din foşti politicieni cuzişti, numit
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„Salvarea neamului”. Descoperit de Siguranţă, din ordinul
lui Nicolschi, grupul este arestat şi judecat de Tribunalul
Militar, care, prin sentinţa din 1 iulie 1948, îl condamnă la
zece ani de închisoare grea, la 15 ani de muncă silnică şi
10 ani de degradare civică. Este închis în Fortul Jilava, apoi
la Aiud. La 19 noiembrie 1947, pr. Ilie Imbrescu moare de
peritonită. Astfel se curmă viaţa acestui slujitor al Bisericii
Ortodoxe Române şi fiu al Dalboşeţului, Almăjului şi
Banatului.
Despre implicarea lui în
politică nu sunt eu cel chemat să se
pronunţe. Cum nu sunt competent
să stabilesc care au fost marile
sale greşeli, dacă au fost, pentru
care a plătit cu viaţa. Este clar că
pr. Ilie Imbrescu a fost o puternică
personalitate, care a crezut în
misiunea de ales al Domnului în
apărarea creştinismului, a Bisericii.
Predicile sale, articolele publicate
sunt o dovadă în acest sens. Dincolo de toate acestea,
trebuie să dezvălui o altă faţetă a consăteanului meu, pe
care îl consider un precursor în creaţia literară, al meu
şi al celorlalţi consăteni scriitori: Ion Budescu, Nicolae
Dolângă, Iosif Băcilă şi Petru Novac Dolângă. Multe
dintre poeziile sale au fost confiscate de Securitate din
casa preotului‑profesor Dumitru Stăniloae, căci, după
moartea pr. Imbrescu, soţia sa i‑a dat spre păstrare toate
manuscrisele preotului Răduleanu, iar de la acesta au
ajuns la pr. Stăniloae. Creaţia literară a pr.
Imbrescu poate fi împărţită în mai multe
etape. Prima a fost scrisă la Balcic, în
lagărul de la Miercurea‑Ciuc, la Craiova
sau la Cluj, pachetul fiind intitulat de autor
Dar din dar, cu mottoul: „[...] din prisosul
inimii grăieşte gura omului” (Luca 6,
45). A doua etapă cuprinde versuri din
perioada 1941‑1945 şi este împărţită în
capitolele: Tinereţe, Copilul meu şi Luptă.
Perioada cea mai mare şi mai importantă
a creaţiei este cea din detenţie. Versurile
scrise de pr. Ilie Imbrescu au un caracter
religios, mistic şi sunt create la Jilava sau
la Aiud. Din 1949, pr. Imbrescu începe un
nou ciclu, cu titlul Trepte de har, probabil
presimţindu‑şi sfârşitul.
Am să închei această scurtă
prezentare cu o mărturisire a pr. Ilie
Imbrescu: „Am crescut în acordul armonios al Corurilor,
Fanfarelor şi Jocurilor poporane ale ţăranilor păstoriţi
de tatăl meu [...]. De atunci mă paşte şi mă însoţeşte,
pretutindeni şi totdeauna «nebunia» cântecului, pentru că
iubesc România oacheşă, ţara mireasă şi biserica mamă”.
O mărturisire de credinţă care‑i face cinste părintelui
Imbrescu şi, dacă am crede în ea, ne‑ar face şi nouă, celor
de astăzi.
ION MARIN ALMĂJAN
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CETĂȚI MEDIEVALE. CETATEA ALMĂJ

Cetățile medievale sunt numite în raportul lui
Klaus Redwitz, conducătorul cavalerilor teutoni din
Banatul Severinului.
În cartea Cavalerii teutoni în Banatul Severinului și
la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolul al XV‑lea,
Timișoara, Editura Cosmopolitan‑Art, 2015, reputatul
istoric Costin Feneșan prezintă, în seria de documente
și extrase, un raport al lui Klaus Redwitz, conducătorul
cavalerilor teutoni, adresat marelui maestru al Ordinului
teutonilor, Paul von Russdorf, cu privire la efectivele
dislocate în fortificațiile din Banatul Severinului.
Pentru coloritul lor și imaginea lanțului de apărare
în fața puterii osmanlâilor, amintim doar numele acestora:

Cetatea Severinului, Insula Saan, Cetatea la Porțile de Fier,
Cetatea Sf. Petru, Cetatea la Goryn, Cetatea la Orșova,
Cetatea la Svinița, Cetatea la Drencova, Cetatea Sf.
Ladislau, Cetatea la Pojejena, Cetatea Mehadiei, Cetatea
Ilidiei și Cetatea Almăj.
Cetatea Almăj, la care intenționam să ajung, se scrie
în raport, are 223 de cneji, 504 țărani, alți 32 care păzesc
drumurile și 26 de curieri. După opinia lui Feneșan, dar și a
arheologului Dumitru Țeicu, cuprinsă în lucrarea acestuia
Cetăți medievale din Banat, 2009, Cetatea Almăj se găsea,
cu foarte mare probabilitate, în hotarul comunei Dalboșeț.
ION MARIN ALMĂJAN

EMIL MIHAI BRANCOVICI
„Ca bănățean și grănicer ce sunt”, afirmă Emil
Mihai Brancovici în prefața lucrării Probleme economice
bănățene, scrisă de Iancu Conciatu1, afirmație care m‑a
determinat să aflu mai multe date despre acest profesor
universitar al Academiei Comerciale din București.
În Cronica istorică a
Almăjului, a părintelui Coriolan
Buracu, se precizează2: „dr. Emil
Brancovici, profesor universitar,
Bucureşti, de origine din Bozovici”,
iar profesorul Liviu Smeu notează3:
„Printre ceilalți almăjeni care au
activat pe tărâm cultural, fără însă
să dezbată problemele Almăjului, au
fost: E. Brancovici [...]”.
Vorbind despre activitatea
Corului Bisericii Ortodoxe din
Bozovici din jurul anului 1900,
Nicolae Magiar afirmă: „Piesele
corale cu caracter laic au fost
interpretate în grădina hotelului
«Brancovici» şi sala hotelului
«Almăjana»”4 din Bozovici.
Pe de altă parte, aflăm că profesoara de pian și
canto Ernestina Brankovici, născută la Biserica Albă, în
anul 1847, „a ajuns prin căsătorie la Bozovici, în Banatul
1
Iancu Conciatu, Probleme economice bănățene,
Timișoara, Editura Curierul Banatului, 1940.
2
Cercetări monografice realizate de echipa Institutului
Social Banat‑Crișana în anul 1939, Timișoara, Editura Mirton,
2003; de subliniat că I. C. Buracu precizează că Emil Brancovici
este „de origine din Bozovici”.
3
Liviu Smeu, Almăjul în hotarele Banatului Severin
(manuscris), 1968.
4
Nicolae Magiar, Eduard Magiar, Monografia localităţii
Bozovici, Reșița, Editura TIM, 2006.

Montan, intrând într‑o familie înstărită de intelectuali,
unde s‑a născut fiica ei, Marietta Brankovici, o viitoare
pianistă”5.
Am făcut aceste precizări deoarece într‑o biografie6
se spune că Emil Brancovici s‑a născut la Mehadia, în 26
octombrie 1865. A urmat gimnaziul
la Simeria și apoi Școala Superioară
de Comerț din București, pe care a
absolvit‑o în anul 1885.
Se angajează drept contabil la
Creditul Agricol din București, dar
pleacă la Facultatea de Științe din
Nancy pentu continuarea studiilor.
Se întoarce în România cu diploma
de inginer chimist și deschide prima
fabrică de „acid carbonic” [sifon –
n.n.] și ateliere de galvanoplastie.
În anul 1897, trece la
nou‑înființata
Bancă
Generală
Română, apoi este numit conducător
al sucursalelor din Brăila și
Constanța. Începe să studieze
problemele comerțului cu cereale
și, strâns legat de aceasta, posibilitățile lui de dezvoltare,
inclusiv oportunitățile oferite de portul Constanța și de
Dobrogea. În perioada 1909‑1912, devine președintele
Camerei de Comerț și Industrie din Constanța. În această
calitate, în anul 1911, în prezența regelui Carol I, se face
inaugurarea portului Constanţa şi a primei magazii cu
silozuri. Se ocupă, în continuare, de problemele legate de
dezvoltarea pieţei, bursele de cereale, precum și de proiecte
pentru o nouă linie ferată în Dobrogea. De exemplu, într‑un
5
http://www.banaterra.eu/biblioteca/content/
brankovici‑ernestina‑biografie.
6
Monografia Școalei Comerciale Superioare No. 1 de
Băieți, București, Tipografia „Astoria”, 1935.
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memoriu din 19097, Emil Brancovici, pe atunci președintele
Camerei de Comerț și Industrie din Constanța, cerea ca
„morile din țară să macine grâul în țară”. De asemenea,
el mai solicita: „1) reducerea taxei de export al făinii la o
taxă statistică; 2) dublarea taxei de export pentru grâu; 3)
reducerea cu 20% a tarifului de transport pe CFR la făina
pentru export; 4) urcarea cu 20% a tarifului de transport
pe CFR pentru grâul destinat exportului; 5) din prisosul
încasărilor de la taxa de export a grâului să se acorde făinii
o primă de export de 100 lei de vagon”.
În 1912, ajunge să fie directorul Băncii Românești
din București, apoi directorul general al Societății de
Asigurare „Agricola”.
Experiența dobândită în domeniul comerțului cu
cereale îl determină să publice, în anul 1915, lucrarea
Tehnica comerțului de cereale, în special comerțul
cerealelor românești, vol. 1, Partea generală, București,
1915; iată ce se scria într‑o recenzie a lucrării8: „Pentru
foarte mulți români, operațiunile comerciale sunt încă un
mister; aceasta nu e vina lor, ci a împrejurărilor în care s‑a
dezvoltat poporul nostru până acum. [...] este deci de un
deosebit interes orice carte care aduce lumină în privința
aceasta, cu atât mai mult una care se ocupă de comerțul
de cereale, articolul cel mai necesar, cel mai răspândit și
mai vechi pe piețele lumii întregi, în special interesantă
pentru țara noastră agricolă. Lucrarea dlui Brancovici
este o călăuză minunată pentru cerealiștii nedesăvârșiți
(cred că desăvârșiți sunt foarte puțini), care vor afla
aici organizațiile și uzanțele din țară și din străinătate,
modalitățile operațiunilor celor mai complicate de bursă,
contractele tip, denumirile uzuale”.
Acest studiu se va continua cu lucrarea Organizarea
comerțului de cereale în România, care apare la București,
în 1922. I. C. Buracu mai amintește lucrarea Clasificarea
cerealelor, care ar fi apărut în cinci limbi9.
În anul 191610 este numit conferențiar cu titlu
provizoriu la Academia de Înalte Studii Comerciale și
Industriale din București, prin Decizia ministerială cu
nr. 16524/15 iunie 1916, pentru ca, prin Decretul regal
2168/1919, să ajungă conferențiar definitiv, apoi, prin
Decretul regal nr. 1263/1 aprilie 1920, să devină profesor
definitiv la Catedra de comerțul cerealelor și derivatelor
lor.
Emil Brancovici a fost considerat cel mai mare
specialist în domeniul comerțului cu cereale și a fost
deosebit de apreciat nu numai la Academia de Înalte Studii
Comerciale și Industriale, ci și în mediile economice,
bancare și bursiere. În semn de prețuire, după inaugurarea
Palatului Academiei Comerciale (1926), prima prelegere,
„Revista de istorie”, tomul 42, nr. 3, martie 1989.
„Viața Românească”, anul XL, nr. 6, iunie 1916.
9
Cercetări monografice realizate de echipa Institutului
Social Banat‑Crișana în anul 1939, Timișoara, Editura Mirton,
2003.
10
20 de ani de activitate: 1913‑1933 / Academia de
Înalte Studii Comerciale și Industriale din București, București,
Tipografiile Române Unite, 1933.
7
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cu tema Tehnica comercială a mărfurilor şi uzanţele
comerciale în decursul veacurilor, a fost ţinută, în
amfiteatrul I, de către prof. Emil Brancovici, la 15
noiembrie 1926, cu ocazia deschiderii anului universitar
1926‑1927.
A îndeplinit o serie de funcții la Camera de Comerț
și Industrie din București, a fost președintele Breslei
de mărfuri și al Asociației Generale a Comercianților
și Exportatorilor de Cereale din România etc. A fost și
președintele Comitetului Școlar al Școlii Superioare de
Comerț No. 1 din București; iată ce spunea în cuvântarea
rostită la sărbătorirea a 70 de ani de existență a acesteia:
„Nimeni nu poate tăgădui strânsa corelațiune ce există
între învățământ și cultură; dar aceasta nu însemnează că
învățământul este însăși cultura, căci învățământul nu este
decât sămânța ce se sădește, iar sămănătura aceasta are
încă nevoie de atâtea elemente până să poată da o recoltă,
iar recolta, chiar obținută, mai are nevoie de îngrijire și de
valorificare.”11.
În anul 1926 este ales deputat, pentru ca în 1931 să
fie ales senator din partea Partidului Național Liberal, unde
îndeplinește funcții de raportor în comisii de buget‑finanțe
și al mai multor legi cu caracter economic.
După Primul Război Mondial, ca răspuns la
propaganda bulgară privind Dobrogea, se implică activ și
în viața socială, așa cum rezultă din lucrarea Dobrogea.
Un răspuns Uniunii Scriitorilor, Savanţilor şi Artiştilor
Bulgari, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1920.
Referitor la relațiile cu Banatul și Almăjul, o primă
informație o găsim în perioada cuprinsă între Marea Unire
(1 decembrie 1918) și votarea Legii pentru unificarea
administrativă (14 iunie 1925), când „prin eforturile
depuse alături de episcopul dr. Iosif Badescu, de Babeş,
Brancovici şi Suru la Bucureşti, s‑a reuşit ca plasa Orşova
să rămână în cadrul judeţului Severin şi să nu fie trecută în
judeţul Mehedinţi”12.
Iată cum îl descrie un fost student: „Pe vremea
«studenției» la Universitatea din București, noi, studenții
bănățeni de prin anii 1923‑1927, aveam în Capitală trei
mari sprijinitori: pe savantul de renume mondial Dr. Victor
Babeș, profesor la Facultatea de Medicină, pe regretatul
Traian Lalescu, profesorul de la Facultatea de Științe, și
pe dl Emil M. Brancovici [...]. Profesorului Brancovici ne
adresam ca unui părinte care, cu minte și cu afectuoasă
bunătate, ne arăta cea mai respectabilă solicitudine. Eu,
de la Facultatea de Filosofie și Litere, n‑am avut legătură
școlară cu dl Prof. Brancovici, dar, din cele auzite de la
prietenii mei de la Academie, i‑am păstrat o neștearsă
prețuire ca profesor și acum, după aproape douăzeci de
ani, îmi dau seama că una dintre calitățile acestui bănățean,
care s‑a impus în stima mea, este omenia. A avut, după
cum știu, o situație materială excepțională și a deținut și
deține în viața noastră publică demnități care pe alții i‑ar fi
11
Monografia Școalei Comerciale Superioare No. 1 de
Băieți, București, Tipografia „Astoria”, 1935.
12
„TIBISCVM”, serie nouă, Arheologie – Istorie,
1.I.2011.
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îndemnat să facă mult zgomot în perioada de după războiu,
stăpânită de pământurile partidelor politice. Și totuși,
profesorul Brancovici a rămas omul modest și onest, plin
de omenia care, mi se pare, este atât de trebuincioasă vieții
noastre publice”13.
O activitate meritorie a desfășurat și în cadrul
Asociaţiei Culturale din Banat, organizată în anul 1918,
la inițiativa episcopului Caransebeşului de atunci, dr.
Miron Cristea, și a savantului Traian Lalescu, din cauza
„situaţiei îngrijorătoare a învăţământului din şcolile
româneşti, patronate de stat, unde, aşa cum afirma
ierarhul caransebeşean, «predau învăţători care nu ştiau
vorbi româneşte»”. La 15 august 1920, la Timişoara,
s‑a ţinut „adunarea festivă de constituire, când, deşi dr.
Miron Cristea era deja mitropolit primat, tot el a fost ales
preşedinte”14.
Scopul prioritar al asociaţiei îl constituia colectarea
de cărţi pentru şcolile primare şi îndeosebi secundare,
provenite din donaţii de la autori, editori, Casa Școalelor
din Bucureşti, Academia Română, de la populaţia de peste
munţi şi din achiziţii. Au fost distribuite cărţi româneşti,
în prima fază, liceelor din Caransebeş, Timişoara, Lugoj,
Orşova, Oraviţa şi Lipova. Legat de acelaşi scop, a luat
fiinţă librăria „Lumina” din Orşova, „Curtea Banatului”
din Caransebeş; exemplul s‑a extins şi în celelalte oraşe.
Din anul 1926, ca președinte al Asociaţiei Culturale
din Banat este ales prof. Emil Brancovici, pe care îl
regăsim și în 1941 în aceeași funcție; deși asociația avea
propusă o paletă largă de activități (de exemplu, înființarea
unui Teatru Comunal în Timișoara15), din lipsă de fonduri,
acestea se reduc ca număr.
În 1931, la București apare revista „Almăjul”, cu
subtitlul „Organ de cultură și educațe în Valea Almăjului”
(de altfel, un singur număr), avându‑i ca redactori pe prof.
C. Nedelcu (din Cacova), ec. Ion Veverca (din Dalboșeț),
prof. Emil M. Brancovici, ec. Ilie Stoinel (din Dalboșeț) și
pe inginerul silvic M. P. Florescu16.
De altfel, prietenia cu Constantin Nedelcu se
pare că a fost de durată, deoarece, în anul 1937, acesta îi
organizează la București o omagiere: „La recenta adunare
a intelectualilor bănățeni stabiliți în Capitală, d. prof.
Const. Nedelcu a omagiat activitatea bogată și rodnică
pentru economia și cultura națională românească a dlui
Emil M. Brancovici, profesor la Academia de Înalte Studii
Comerciale și director al soc. «Agricola». Omagiul a fost
adus cu ocazia sărbătoririi ilustrului economist din partea
autorităților superioare de specialitate din Capitală”17.
Pe de altă parte, aflăm de la I. C. Buracu, în
13

1943.

„Revista Banatului”, anul IX, nr. 7‑9, Timișoara,

„Lumina”, 8 septembrie 2010.
„Banatul”, anul II, nr. 5, 1927.
16
Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie
cronologică. Volum coordonat de Marian Petcu, Iași, Editura
Polirom, 2012.
17
„Adevărul”, anul 51, nr. 16.510, marți, 24 noiembrie
1937.
14
15

introducerea Către cetitori a Almanahului Almăjului –
1930, publicat în anul 1929, că la Bozovici este „în curs
de organizare «Ateneul popular» [Căminul cultural – n.n.],
sub preşedinţia de onoare a dlui Vasile Goldiş, preşedintele
«Astrei», şi a dlui Emil Brancovici, profesor univ. şi
preşed. Asoc. Cult. Bănăţene”18.
Același autor precizează că „în zona formațiunilor
cretacice de pe teritoriul comunelor Gârbovăț și
Șopotu‑Vechi, de asemenea, se află zăcăminte de huilă, însă
mai slabe ca putere cantitativă. Asupra acestor zăcăminte
au existat concesiuni definitive care au aparținut dlui prof.
Brancovici, părintelui Novacovici din Gârbovăț și altora,
dar au fost abandonate de sus‑numiții din cauza greutăților
de transport”.
În anul 1942, E. M. Brancovici publică lucrarea
Rostul omenirii – părerile omului de pe stradă, București,
Tipografia Cartea Românească, care se dorește a fi un ghid
pentru înțelegerea relațiilor dintre viața individuală și viața
colectivă în cadrul culturii și civilizației.
A fost implicat în politică, fiind, din partea PNL,
deputat, senator și subsecretar de stat, toate acestea
conducând, mai târziu, la încarcerarea sa la Sighet, în
cursul anului 1951.
Se stinge din viaţă la Bucureşti, în 1957.
Din păcate, datele accesibile despre Emil Mihai
Brancovici sunt relativ puține. Merită totuși amintită
o secvență anecdotică povestită în amintirile Silviei
Bugariu19: „Dumincile nu știam cum să mă împart... Îmi
plăcea mult la familia Szalay. Când eram la ei la masă,
aveau și alți invitați. Musaﬁri de elită. Familia Otto Stern,
director general la o exploatare petrolieră, Adler, director la
fabrica de becuri Noris, Vaida, director general la Industria
Sârmei, Tolnay, director la fabrica de stofe Serilana. Toți,
putrezi de bogați. Iar eu, modestă, printre ei. Venea și Emil
Brancovici, director general la Agricola Fonciera, profesor

18
Coriolan Buracu, Almanahul Almăjului (plasa Bozovici,
judeţul Caraş) pe anul 1930, Turnu‑Severin, Aşezământul
Tipografic „Datina”, 1929.
19
http://voicubugariu.ro/2016/09/02/silvia‑bugariu
‑amintiri. Silvia Bugariu (1907‑2005), ardeleancă din Covasna, a
fost soția economistului Gheorghe Bugariu, originar din Comloș.
Acțiunea se petrece prin anul 1935.
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universitar la Academia Comercială și parlamentar liberal.
Acesta a avut curajul ca, prin intermediul doamnei Szalay,
să mă ceară de nevastă, punându‑mi la picioare milioane.
Avea 60 de ani, iar eu eram o fată tânără și cuminte. Am
rugat‑o pe doamna Szalay să nu mă mai invite când vine
el. Aveam să‑i povestesc lui Gheorghiță, viitorul meu soț,
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despre Brancovici. Acesta avea să‑l laude și să‑mi spună că
era un profesor eminent.”.
Concluziile le pot trage cititorii!

Prof. dr. ing. ALIMPIE IGNEA

MARIAN MIREA ȘI CÂNTECUL DIN FRUNZĂ
Vara almăjană a copilăriei mele era una a
transhumanței. Acest ultim cuvânt, ce l‑am învățat când am
studiat la școală romanul Baltagul, în cazul nostru nu se
referea doar la animale, ci la aproape întreaga familie. Cum
dădea iarba și fagii înfrunzeau, generația cea mai vârstnică
era mutată la sălașele din munte, cu majoritatea animalelor
(oi, porci, vaci, chiar și păsări). De cum venea vacanța de
vară a elevilor, aceștia luau drumul codrului și se întorceau
în sat numai la sărbătorile mari. Doar generația mijlocie
făcea naveta sat – munte, asigurând aprovizionarea celor
de sus, dar și liniștea de jos. Cea mai importantă, în acea
perioadă, era asigurarea furajării de iarnă a erbivorelor,
care se făcea prin cositul, adunatul și transportul fânului.
Aproape fiecare familie avea animalele enumerate și era un
adevărat furnicar pe poienile almăjene.
Nici eu nu făceam excepție și
mă trezeam, pentru o lungă perioadă
de vară, locuitor al ținutului mirific ,,În
Baba”. Sufeream după prietenii mei cei
mai buni, care nu puteau fi cu mine,
având altă locație. Aici mă jucam cu
câinii, citeam, mergeam cu bunicii la oi
sau le mânam la muls. Clădirea din bârne
în care locuiam o numeam „colibă”. Era
alcătuită dintr‑o tindă, o cămăruță unde
era vatră și aici se făcea focul pentru
preparat mâncarea, se țineau brânza,
apa de băut, smântâna, slănina etc.,
iar pe o ușă laterală intrai în odaia cu
paturi (de obicei, două). Pentru animale
erau sălașul și grajdurile pline cu fân în
pod, folosit, deseori, ca loc de dormit.
În general, colibele erau izolate una de
cealaltă. A noastră făcea excepție, fiind
lipită de o alta.
Familia MIREA, care locuia
acolo, lângă noi, avea în rândurile ei
oameni de treabă, respectuoși, cu care nu am avut probleme
de niciun fel. Înainte de ei cu patru generații aveau un
strămoș ce se numea Marian Daba. L‑am cunoscut și mi‑a
rămas în minte prin faptul că avea o tumoră situată pe gât,
sub ureche, cât o minge de tenis de câmp. Un om foarte
bisericos, fapt transmis și urmașilor.
Pe mine mă interesau, din clanul Mironilor, cei
apropiați de vârsta mea. Aveau o fetiță, Lucreția, mai mare
cu o lună decât mine, și un băiat, Marian, cu șase ani mai
vârstnic. Nici acum nu pot uita imaginea Lucreției cum

bea laptele ținând limba sub cană, ceea ce eu, oricât am
încercat, nu am reușit.
Toată această introducere am făcut‑o pentru a
ajunge la persoana lui Marian Mirea și la faptul că, aici, ,,În
Baba”, l‑am cunoscut. Cu el nu mă jucam cum o făceam cu
sora lui, dar mi‑au rămas întipărite în minte trei episoade
ce‑l au ca personaj principal.
Primul este legat de prinsul racilor. Asta se realiza,
de obicei, duminica, între orele 10 și 16, când animalele
erau în pauza de păscut și „religia” interzicea alte lucrări.
Atunci plecam pe diverse ogașe și ogășele, unde se știa
că sunt asemenea crustacee (Odăi, Șopote, Năsovăț etc.).
Ne făceam „răcelile” cu râme de sub coaja de fag putred
ce le înțepam în vârful rămurelelor de fag și cu acestea
ademeneam racii din cele mai ascunse
locuri, ei se agățau de acestea și îi
scoteam din apă, transferându‑i în „ches”
(trăistuță de lână). La un asemenea
eveniment am fost cu tatăl meu și cu
nenea Marian (așa‑i spuneam vecinului).
Pe „răcelile” noastre nu se prea prindeau
racii, dar pe a lui – da. De ciudă, în timp
ce scotea unul, i‑am dat peste băț și acesta
a căzut în apă. Tatăl meu m‑a apostrofat
și, după un minut, când a reușit să prindă
același rac, i l‑a dat lui!
A doua „chestie” a fost cântatul din
frunză. Nenea Marian lua o frunză de fag,
o punea între buze și fredona. Am încercat
și eu în toate felurile să fac același lucru,
dar nu reușeam. Cel mai adesea îmi zbura
frunza din gură când suflam. După câțiva
ani, am reușit să găsesc sunetul melodios
al frunzei, însă doar ținută cu degetele.
Asta făcea să nu pot cânta mergând,
fiindcă se mișcau mâinile și, implicit,
frunza. M‑am mulțumit și cu atât!
Ultima amintire legată de pădure și poienile ei este
din perioada studenției. Stăpâneam manevrarea coasei,
aveam și forța fizică necesară, ca să pot face față între
7‑10 cosași. Obiceiul era ca vecinii să ne ajutăm reciproc
la aceste lucrări agricole, inclusiv la strânsul fânului. În
acest fel, în fiecare vară aveam cel puțin 8‑10 zile de coasă
împreună și ne simțeam bine.
Nenea Marian s‑a născut în 1 aprilie 1947, la
Șopotu‑Vechi, unde a făcut primele 7 clase, după care a
absolvit Școala de tehnică veterinară, profesând apoi în sat.
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S‑a căsătorit cu Maria Băcilă, originară din satul‑reședință
de comună, Dalboșeț, cu care are doi copii.
Era un bărbat frumos, cu păr negru albit de timpuriu,
ușor supraponderal de tânăr. Blând la vorbă, te cucerea cu
privirea caldă și zâmbetul senin. Nu era invidios, chiar
căuta să ajute pe oricine cu tot ce putea. Cum erau multe
animale în sat și apăreau diverse boli, era permanent în
mijlocul oamenilor cu sfatul și cu fapta. Nu de puține ori a
venit la un vițel să iasă la lumină ori a „făcut” ca un porc
să ajungă la Ignat.
Ca un prieten devotat, nu putea să lipsească de lângă
mine nici la rău, dar nici la bine. Așa că, atunci când m‑am
dus la Rudăria să‑mi caut „perechea” în viață, el a fost cu
mine, alături de părinții mei. Logodna a avut loc, dar nici
de la căsătoria civilă nu a lipsit, cu mașina lui săvârșind
călătoria! De‑a lungul anilor, nu trecea o dată pe lângă casa
noastră fără să vorbească cu părinții mei, să vadă ce mai fac
ei și cum o duc eu pe unde sunt!
A fost primar al comunei Dalboșeț, în perioada de

dinainte de ʼ89, în două legislaturi. Făcea tot ce‑i stătea în
putință, în acele vremuri vitrege, ca să‑i mulțumească pe
toți consătenii. Faptul că s‑a numărat printre puținii foști
primari care au fost aleși prin vot popular și după Revoluție
spune totul despre acest om deosebit.
Soarta a făcut ca un icter mecanic să‑l aducă la
Spitalul Județean din Reșița, unde lucram și eu. Medicul
chirurg curant, după primele investigații, a crezut că este
un caz benign. M‑am dus la el la pat să‑l încurajez, să‑i
spun că se va face bine. Cu tot entuziasmul meu, privirea
lui a rămas tristă: într‑adevăr, a presimțit o boală pieritoare
ce l‑a adus în cimitirul din spatele casei mele părintești,
să‑mi fie vecin și acum. Lasă totuși doi copii – o fată,
Mirela, și un băiat, Marius –, care‑i duc cinstea, omenia și
bunătatea mai departe.
IOSIF BADESCU
Reșița, 15.08.2015, de Sfânta Maria

SONET
Mă pierd în noapte ca‑ntr‑un simplu vis,
Iar lumea asta tot mai mică pare –
Eu te aştept privind uşor spre zare,
Dar tu nu vii, aşa cum mi‑ai promis...
Mergând prin Univers ţi‑aş culege‑o stea,
Un astru veşnic ce nu se va stinge,
A cărui căldură, cred, te va atinge,
Căci nimic nu‑i mai frumos ca dragostea.

Timpul a trecut şi nu ai mai venit...
Căci nimic în viaţă nu mai este cert,
Iar eu stau uitându‑mă la cer uimit.
Poate că mersul vieţii nu e drept,
Dar clipa cea mare încă n‑a sosit...
Pe tine, iubire, eu încă te aştept.
MARIO‑LIVIU GHIŢĂ
clasa a XII‑a, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici

LANSARE DE CARTE ÎN CAPITALA CULTURALĂ
ȘI SPIRITUALĂ A BANATULUI DE MUNTE
Vineri, 9 decembrie 2016, cu binecuvântarea
Preasfințitului Părinte Episcop Lucian, a avut loc, în
Catedrala istorică „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” din
Caransebeș, lansarea cărții Dorziana – o (re)construcție
a textului prin limbaj, de Florina‑Maria Băcilă, lector
doctor la Facultatea de Litere a Universității de Vest din
Timișoara.
„Cartea reprezintă o interesantă lucrare despre
limbajul artistic al poetului religios Traian Dorz. S‑a
remarcat, astfel, faptul că autorul folosește, în exprimarea
sa lirică, un limbaj religios sensibil, cu multe înțelesuri
duhovnicești, izvorâte din trăirea sa intimă, trăirea unui
pătimitor pentru Hristos”, a precizat părintele‑consilier
Daniel Alic, moderatorul manifestării.
Pe lângă autoare, despre volumul lansat au mai
vorbit: pr. prof. univ. dr. Sorin Cosma, prof. dr. Maria

Frențiu, pr. prot. dr. Branislav Stancovici, prof. Iosif Băcilă.
Nu au lipsit momentele artistice dedicate Sfintei Sărbători
a Nașterii Mântuitorului, susținute de Grupul „Ethos” al
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Episcopiei Caransebeșului, pr. Marian Mărcuș și Grupul
vocal al tinerilor din Petroșnița (Caraș‑Severin), îndrumați
de prof. Mihaela Bejeriță.
Evenimentul a reunit, în împreună‑lucrare culturală
și duhovnicească, preoți și profesori din Banat, elevi și
studenți teologi, precum și membri ai asociației „Oastea
Domnului”.
RED. „A”

59

Notă:
Volumul Dorziana – o (re)construcție a textului
prin limbaj, de Florina‑Maria Băcilă, a mai fost lansat
și la manifestarea culturală „Ziua Editurii Excelsior
Art”, desfășurată, în 4 noiembrie 2016, la sediul Filialei
Timișoara a Uniunii Scriitorilor din România, precum și la
Centrul „Areopagus” din Timișoara, în cadrul proiectului
„Credința și profesia”, 23 noiembrie 2016.

DINCOLO DE NOAPTE, SENINUL...
„Afară ninsese un strat subțire de zăpadă, iar pe
aleea care ducea în colonie, câteva mașini‑dube așteptau.
[...]
– Echiparea cu tot bagajul. Dă‑i drumu’ afară
repede, repede... [...]
Din duba‑mașină am fost încărcați în dube‑vagoane,
călătorind toată noaptea înghesuiți unul în altul, cu tot
bagajul lângă noi – câte douăzeci pe o bancă, în lungul
vagonului cu patru astfel de
bănci.
Înghesuiala
ne‑a
prins bine, deoarece afară
era destul de frig [...].
În
hurducăielile
trenului încercam să auzim
vreun nume de gară pe unde
oprea trenul la care eram
atașați – pentru a ne da
seama încotro ne îndreptam.
[...]
–
Gata
pentru
debarcare [...].
Când
ușile
se
deschiseră și înăuntru năvăli un aer rece, afară se vedea
bine de ziuă. Primul lucru pe care l‑am făcut fu să arunc o
privire spre fațada gării:
– Caransebeș!
Slăvit să fie Numele Tău, Doamne Dumnezeul meu,
răsuflai eu liniștit, cu ochii îndreptați spre cerul dimineții.

Iată încă o dată semnul că Tu ești cu mine. De acum sunt
liniștit [...]”1.
*
Am pornit spre Caransebeș cu fărâma de amintire
și cu o neînsemnată osteneală... Dacă poetul răsufla cândva,
aici, liniștit, în frig, în iureșul durerilor, venise vremea ca
noi să fim încredințați că Cel Care S‑a îngrijit de el veghea
și drumul nostru ce ducea în același loc al Banatului de
munte.
Nu mai erau însă
nici trenul cu hurducăieli,
nici înghesuiala și graba,
nici cerul înfrigurat al
dimineții, nici lacrimile, ci
un fior sfânt. O (re)așezare a
lucrurilor, după toate vuietele
de pe acest liman. Nu mai
așteptau ziduri reci, ci priviri
calde ale sfinților jertfitori
înșiruiți între tindă și altar,
în vechea Catedrală, la ceas
de vecernie... Și, alături, erau
suflete curate care căutau
– pe Dumnezeu și pe el, un alt poet al pătimirii, fiecare
purtându‑l în inimă, în lumina ochilor ce ne învăluia blând,
în dorul stăvilit dincolo de zaua lacrimii...
1
Traian Dorz, Hristos, mărturia mea, Simeria, Editura
„Traian Dorz”, 1993, p. 265, p. 269 și p. 273.
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S‑a (re)întors Traian Dorz la Caransebeș... A
poposit Dorziana și aici... A venit profesoara Florina‑Maria
Băcilă, în urbea apropiată de obârșiile ei, să vorbească, cu
vădită emoție, despre o carte a recunoștinței față de un
viersuitor care i‑a orientat, într‑un
fel, sensul vieții, spre una dintre
marile sale întâlniri.
A întâmpinat‑o părintele‑
consilier Daniel Alic, care și‑a
exprimat bucuria de a găzdui o
manifestare de suflet, dedicată
evocării unui poet român a cărui
operă are puternice ecouri în sfera
sacralității.
A luat cuvântul părintele‑
profesor Sorin Cosma, subliniind,
printre altele, faptul că, tot
într‑o zi de 9 decembrie (1985),
bine‑cunoscutul teolog Dumitru
Stăniloae scrisese acel Cuvânt de
bucurie, care avea să prefațeze
volumul de versuri dorziene Minune
și Taină, închinat Maicii Domnului.
După cum anticipase, de altfel,
nu numai imnurile și cântările
incluse aici, ci creația lui Traian
Dorz în ansamblul ei a reușit „o
readunare a credincioșilor români
în mărturisirea comună a credinței lor evanghelice din tot
trecutul.”2. De asemenea, a rememorat câteva momente
semnificative ale întâlnirilor sale
cu poetul omagiat.
A vorbit cald și delicat
doamna profesoară Maria Frențiu,
care a prezentat, ca specialist
filolog, această carte de excepție
apărută în peisajul universitar
timișorean, considerând‑o drept
„epopee interpretativă”; în cazul de
față, „eroul” epopeii este un poet
creștin, dar nu unul oarecare, ci
unul care a găsit el însuși Adevărul.
În final, Domnia Sa și‑a exprimat
speranța că această (re)construcție
a experienței extatice va continua
cu alte volume, dorindu‑i Florinei
să i se împlinească visul de a‑l
descoperi pe poet într‑o istorie a
literaturii române, acolo unde îi
este locul.
Profesorul Iosif Băcilă,
tatăl
autoarei,
a
prezentat
publicația culturală „Almăjana”,
precum și câteva cărți izvorâte din
paginile ei. A evidențiat faptul că Dorziana este o lucrare
2
Dumitru Stăniloae, Cuvânt de bucurie, în Traian Dorz,
Minune și Taină, Sibiu, Editura „Oastea Domnului”, 2006, p. 13.

ce a presupus o cercetare asiduă, o strădanie deosebită,
seriozitate, muncă, pasiune și, nu în ultimul rând, credință,
fiind prima carte dedicată analizei limbajului artistic al
poeziei dorziene.
Vorbind
despre
„un
început frumos și promițător al
Florinei‑Maria”, părintele‑protopop
Branislav Stancovici din Timișoara
a relevat temeinicia cărții aflate
la interferența dintre literatură și
teologie. A făcut referire, apoi, la
câteva dintre întâlnirile personale cu
Traian Dorz – un om al jertfei, care nu
doar a scris versuri, ci a și trăit mesajul
lor, căci ele însemnau experiența lui
cu Dumnezeu. În încheiere, Domnia
Sa i‑a urat autoarei – cea care a
„simțit” și opera, și poetul – să aibă
inspirație și să pătrundă tot mai adânc
tainele poeziei dorziene, o adevărată
comoară, o „mină de aur” a culturii și
spiritualității românești.
La rândul său, Florina Băcilă
a evocat „trecerea” lui Traian Dorz
prin Caransebeș, citând un fragment
din memoriile autorului care face
trimitere la experiența carcerală
petrecută aici – doar pentru „vina”
supremă de a fi fost poet de factură mistico‑religioasă
într‑un „colț de rai” unde, dintotdeauna, au izvorât „cântece
și flori, / și lacrimi multe, multe...”.
A recitat cu sensibilitate trei creații
lirice selectate din această operă
„unică și fabuloasă”.
Au susținut momente artistice
Grupul „Ethos” al Episcopiei
Caransebeșului, părintele Marian
Mărcuș și un grup de tineri din
Petroșnița.
La eveniment au fost prezenți
teologi, profesori, elevi, studenți,
oameni care l‑au cunoscut pe Traian
Dorz, din Banat și din împrejurimi.
*
În
9
decembrie
2016,
Caransebeșul, martor al atâtor
vitregiri de soartă, ne‑a amintit că,
în timp, surghiunul se preschimbă în
lumină, jertfa – în cunună, suspinul
– în răsfrângeri de soare. De aceea,
duiosul viers, zămislit în durere, dar
liniștit sub ocrotirea Celui Preaînalt,
poartă încredințarea că, de după neguri
de ani grei, vor străbate raze dulci, iar
dincolo de noapte răsare seninul, seninul, seninul!!!...
MARIA VÂTCĂ
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FESTIVALUL‑CONCURS DE COLINDE „LÂNGĂ IESLEA
MINUNATĂ”, EDIȚIA A V‑A, BOZOVICI, 2016

,,Şi, iată, îngerul Domnului a stătut înaintea lor şi
slava Domnului a strălucit împrejurul lor şi s‑au înfricoşat
cu frică mare. Şi le‑a zis lor îngerul: «Nu vă temeţi, că,
iată, vestesc vouă bucurie mare, care va fi la tot poporul.
Că S‑a născut vouă astăzi Mântuitor, Care este Hristos
Domnul, în cetatea lui David.»” (Luca 2, 9‑11).
Vestea Naşterii Pruncului Iisus Hristos în ieslea
Betleemului au adus‑o, și în acest an,
cetele de colindători care au participat la
Festivalul‑Concurs de Colinde ,,Lângă
Ieslea Minunată”, ajuns la ediţia a V‑a
și care s‑a desfășurat în 17 decembrie
2016. Frumoasele colinde au răsunat și
de această dată în sala Casei Naționale
a Bisericii Ortodoxe, încântând sufletele
tuturor celor ce au ales să fie alături de noi
în această zi binecuvântată.
Festivalul este organizat de
Inspectoratul
Şcolar
al
judeţului
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. Pe lângă aceste instituţii care au
sprijinit manifestarea, au mai fost şi câteva persoane care,
cu multă dăruire, an de an, o susțin și care merită să fie
amintite deoarece contribuția acestora a fost de mare folos.
Dna Floarea Tutunariu, de la brutăria comunei Bozovici,
a sprijinit acest festival, oferindu‑le tuturor participanților
colăcei și cozonac, familia Nicola, în fiecare an, ajută la
pregătirea sălii, pentru ca aceasta să fie cât mai primitoare,
iar, pentru că am spus că festivalul urmărește și păstrarea și
promovarea tradițiilor, sala a fost împodobită cu frumoase
„procoviți”, oferite de către muma Ilena de la Bănia, mama
Aurelia și fam. Romînu. La desfășurarea în bune condiții
a evenimentului au mai ajutat cadre didactice, dar și elevi.
Festivalul face parte din proiectul ,,Credinţă, culoare,
cuvânt şi cânt, revărsate într‑un
gând”, fiind coordonat de
către prof. Claudia Cherescu,
și, în fiecare an, a fost avizat
de către Ministerul Educaţiei
Naţionale. De la an la an,
interesul celor care doresc să ia
parte este în creştere, numărul
participanţilor ajungând, în
2016, la aproape 300 de elevi
şi profesori îndrumători. În
cadrul festivalului, a avut loc și
expoziția ,,Icoana din sufletul

meu”; la aceasta au trimis lucrări elevi din mai multe
județe.
La festival au participat grupuri corale, vocale şi
solişti din Prigor, Bănia, Borlovenii‑Noi, Borlovenii‑Vechi,
Glimboca, Vărădia, Băuțar, Teregova, Dalboșeț,
Lăpușnicu-Mare şi Bozovici, precum și Fanfara de copii
din Anina. Manifestarea 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 şi au constat în diplome,
trofee, calendare, CD‑uri, cărţi, icoane, Ieslea
Naşterii Domnului – Marele Premiu şi au
fost oferite cu ajutorul Bisericii Ortodoxe
Române Bozovici şi al Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale. Primăria comunei Bozovici
a suportat cheltuielile reprezentând masa
tuturor participanţilor.
Ca în fiecare an, fiind un
festival‑concurs, juriul a fost compus din:
lect. univ. dr. Florina‑Maria Băcilă, prof.
Nicoleta Marcu, prof. Iosif Băcilă, prof. univ.
dr. ing. Alimpie Ignea; s‑au oferit premiile I,
II, III, precum și premii speciale, după cum
urmează:
CLASELE I‑ IV
Premiul I:
● Grupul vocal ,,Micii colindători” – Școala
Primară Borlovenii‑Noi;
● Corul ,,Colindătorii din Pătaș și Borloveni” –
Școala Primară Pătaș;
● Maria Georgiana Mag, clasa a III‑a – Școala
Gimnazială Băuțar.
Premiul al II‑lea:
● Grupul vocal ,,Florile Almăjului” – Liceul
Teoretic ,,Eftimie Murgu” Bozovici;
● Cristian Brebu, clasa a III‑a – Școala Gimnazială
Bănia.
Premiul al III‑lea:
● Grupul vocal al Școlii
Gimnaziale Vărădia;
● Grupul vocal format
din Oana Ciortuz, Daria Brebu,
Emanuel Hînda – Școala
Gimnazială Bănia.
CLASELE V‑VIII
Premiul I:
●
Grupul
vocal
,,Colindătorii Văii Bistrei” –
Școala Gimnazială Băuțar;
●
Corul
Școlii
Gimnaziale Bănia;
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● Georgiana Rotariu, clasa a VII‑a – Liceul
Tehnologic ,,I. C. Buracu” Prigor.
Premiul al II‑lea:
● Grupul vocal ,,Dalboșeana” – Școala Gimnazială
Dalboșeț;
● Corul ,,Sf. Dimitrie” – Liceul Tehnologic ,,Sf.
Dimitrie” Teregova;
● Emanuel Hînda, clasa a VI‑a – Școala Gimnazială
Bănia.
Premiul al III‑lea:
● Grupul vocal ,,Anastasis” al Liceului ,,Hercules”
din Băile Herculane;
● Grupul vocal al Liceului Teoretic ,,Eftimie
Murgu” Bozovici;
● Corul de copii ,,Datina” – Școala ,,Gheorghe
Frățilă” Glimboca;
● Corul ,,Vlăstare almăjene”.
Premii speciale:
● Marele Premiu: Fanfara de Copii a Casei de
Cultură din Anina;
● Premiul special al Primăriei Bozovici: Grupul
vocal ,,Almăj Vocals” – Liceul Tehnologic ,,I. C. Buracu”
Prigor;
● Premiul special al Episcopiei Caransebeșului:
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Grupul vocal ,,Lăpușniceana” – Școala Gimnazială
Lăpușnicu‑Mare;
● Premiul pentru cea mai originală interpretare:
Grupul vocal ,,Steluțele Brădetului” – Școala Gimnazială
nr. 3, Brădet;
● Premiul pentru autenticitate: Grupul vocal
,,Nergana” – Școala Gimnazială Șopotu‑Nou;
● Premiul pentru cel mai mic interpret: Grupul
vocal format din Cristina Hînda și Ianis Borozan – Școala
Gimnazială Bănia;
● Premiul special al juriului: Grupul vocal
,,Colindița” – Liceul Tehnologic ,,I. C. Buracu” Prigor
și Grupul vocal ,,Prigoreana” – Liceul Tehnologic ,,I. C.
Buracu” Prigor.
Prin acest festival se urmărește ca obiceiurile şi
tradiţiile să nu se piardă şi să fie păstrate din generaţie în
generaţie. Colindătorii în frumoasele costume populare,
specifice fiecărei zone, au vestit Nașterea Domnului Iisus
Hristos prin minunatele colinde tradiționale ale poporului
nostru. „Viaţa să vă fie / numai bucurie, / Sfânta Sărbătoare
/ numai înălţare, / anul care vine / numai roduri pline / de la
Cel din Cer / – lerui, Doamne, ler!”.
Prof. CLAUDIA CHERESCU
– coordonatorul festivalului –

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI...
Ne‑a părăsit, într‑o grabă inexplicabilă spre cele
veșnice, scriitorul și publicistul NICOLAE DOLÂNGĂ
(născut la Dalboșeț, în 18 septembrie 1942), cel care, ani
de‑a rândul, a trimis, de aproape până‑n depărtare, pe undele
Radioului din Capitala Banatului,
emisiunea „Izvoare fermecate”.
A lăsat o impresionantă
operă poetică (Țărmul cuvântului,
Timișoara, Editura Facla, 1974;
Veghe solară, București, Editura
Eminescu, 1981; Simple miracole,
Timișoara, Editura Facla, 1981; Cea
mai frumoasă uitare, Timișoara,
Editura Facla, 1986; Orologii de
iarbă, Timișoara, Editura Helicon,
1997) și științifică (trilogia O
civilizație fără sfârșit: Țara Nerei.
Mit și Pluralitatea timpului, București, Editura Kriterion,
1995; Țara Almăjului. Studiu monografic, Timișoara,
Editura Mirton, 2000; Pluralitatea timpului, Timișoara,
Editura Mirton, 2003). A fost membru al Uniunii Scriitorilor
din România, doctor în etnologie al Universității din Sibiu,
etnograf, director al Secției de Etnografie și Folclor de
la Muzeul Banatului, director al Muzeului Satului din
Timișoara, redactor‑șef și director al postului de Radio
Timișoara.
Scrierile lui Nicolae Dolângă s‑au bucurat de
atenția unor critici ale căror referințe au fost publicate fie în

volume, fie în periodice: Laurențiu Ulici, Alexandru Ruja,
Eugen Dorcescu, Cornel Ungureanu, Stelian Vasilescu,
Adrian Popescu etc.
„Nicolae Dolângă, poet, etnolog, ziarist și folclorist,
redactor radio, este unul dintre
almăjenii cu puternică personalitate
care‑i prezintă pe compatrioți în
cele mai frumoase cuvinte pe care
limba română le poate oferi. Din
emisiunile lui reiese că almăjenii
au o gamă de înzestrări și însușiri,
au conștiința originii, culturii,
tradițiilor și aspirațiilor, au sufletul
curat și multă dragoste de viață. [...]
Citind cărțile Țara Nerei
și Țara Almăjului, scrise cu atâta
măiestrie, ai puternica impresie
de întoarcere în timp, unde cântecul este un crâmpei în
sufletul Almăjului, iar muntele în sălbăticia lui te cheamă
la un năprasnic dor al căutării și îndrăznelii. Lucrarea
Țara Almăjului, vastă geografie istorică și etnografică,
este ochiul eternității statorniciei celor 15 sate almăjene.”
(Dănilă Sitariu).
Îi vom păstra în inimile noastre, mereu aprinsă,
candela iubirii, a recunoștinței și a neuitării.
IOSIF BĂCILĂ
– redactor‑șef al revistei „Almăjana” –
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„Izvoare fermecate” se chemau emisiunile de
etnografie şi folclor pe care le‑am realizat la Radio
Timişoara, din 1967 până în 2007 − patru decenii. Aceste
emisiuni au fost o stare de spirit.
„Moşule‑moş, / cu soarele‑n coş, / cu luna‑surată, /
în traista de piatră” – aşa îmi spunea cu
peste şase decenii în urmă Călin Sporea
în Dalboşeţ – ultimul olar de pe acele
locuri… Eram copil şi priveam cum
învârte cu picioarele discul de jos al roţii
de olar, iar pe cel de sus modela o formă
de lut.
− Ce faci, uico?
− Ce să măi ştiu face, omule?
Priveam roata de sus ca pe o
constelaţie, iar bulgărele acela de lut
eram eu…
După trei decenii urcam treptele
morii de la Rudărica, din spatele grădinii
lui Dumitru Popovici. El îmi povestea:
„Cinerel voinic / doarme‑n Semenic. /
Murgu‑i priponit / cu păivan d‑argint. /
Lup să te mănânce, / Murgule‑lupice! /
Când ai străfinat, / eu m‑am deşteptat…
/ Frumos vis visai, / că mă însurai, / c‑o
fată de Crai, / pe‑un picior de plai…”.
− De aici începe Mioriţa, uico Dumitre.
− O fi, cum o fost.
− De ce se spune că două pietre tari nu fac făină?
− Roata de jos e fixă şi e din piatră
tare. Cea de deasupra e umblătoare şi e
din piatră moale, bătută cu ciocănele.
Aşa e luvat modelul, după moara din cer
care macină lumină… De la ea ne vin şi
ceasurile zilei…
Era pe vremea sărbătorilor de iar‑
nă. Din văzduh coborau fulgi mari de nea,
de parcă erau urme de îngeri.
Apele Rudăricii coborau către
Nera, iar Nera le ducea către Cheile sale.
Acolo, la Dealul Ceriului, locuia Busuioc
Balaure. El îmi povestea istoria locului
şi se acompania cu o „laută cu tolcer”,
construită de el: „Busuioace, nu te‑ai
coace! / Trandafire, n‑ai mai fi‑re!…”
− Neneo Busuioace, cum aţi
îngropat umbra?
− Când am ridicat casa, la răsărit,
meşterul s‑a pus în faţa soarelui. Umbra îi cădea pe şanţul
de fundaţie şi ucenicii au zidit‑o acolo. Era primăvara,
când noaptea se ivea pe cer Rariţa.
Mai târziu aveam să aflu că Rariţa este denumirea
populară a Constelaţiei Orion, după care egiptenii şi‑au
ridicat piramidele.
… Acum mă întreb, în faţa minunii informaţiilor,
dar şi a posibilului dezastru cognitiv al internetului: oare
toate acestea au trecut?

***
Satul natal e ca pumnul de apă, în care, oricum te
priveşti, eşti un copil ce curbează în drumu‑i pământul.
… M‑am întors după ani lângă Nera, râul numit, în
Almăj, Nergăni: „o lespede roşie am scos‑o din piept / şi‑am
pus‑o, vibrândă, în undele repezi…”. Am
pus‑o în undele repezi…
Să fi fost o datină?
Vremea cobora spre seară, pe
drumul ce ducea la şezătoarea stelelor.
Undeva, departe, marginea cerului se lăsa
ca o rugăciune, sub poala căreia aveam să
rostesc: „Ajută‑mă, Doamne, să trec prin
noapte!”.
Dar, până atunci, peste munţii
clădiţi din armonii necunoscute, apusul
îşi tăia berbecii…
Jos, în vale, curţile caselor erau
rostuite…
Bătrânii, cu veacuri pe opincile
grele, se aşezau în tindă. Boii le rumegau
tăcerea din oase, pe când înserarea le
cernea truda în lucruri. Bătrânii au lăsat,
după datini, deschisă fereastra din boltă,
ca pe o groapă a luminii. Atunci, cu
lucetul rece, în ea li s‑a stins steaua din cer, coborându‑şi
cenuşa sfântă în vatră.
Satul a rămas să‑l reînvăţ apoi ca pe un bulgăre de
ceaţă rămas pe sub flori, măsurat între Clipă şi Veşnicie prin
orologiile de iarbă, mereu renăscătoare.
Satul – strigătul acela fără sfârşit,
arând prin ninsori, prin amintiri şi prin
lucruri ce nu se mai pot întâmpla pe
pământ, ci în Cer.
Cu cine să împart depărtarea vâr‑
stelor reverberată în cuvinte cu miros de
muguri?
Şi cine îmi aduce pe un galben
peşchir (ştergar înflorat) soarele palid în
gratii de ceară?… „E Zâna din câmpuri,
Nergana ori Sânziana” (Sancta Diana),
avea să‑mi spună bunica, arătându‑mi
vechiul drumeag, la capătul căruia
noaptea se măsura cu veacul şi se înstela
cu zâmbetele copiilor.
… Eu m‑am întors, fără să ştiu
ce apă trebuie s‑o trec, către bătrânii cu
mâinile reci, care îmi întindeau, ca pe
o merinde, Mileniul − să‑l am pentru drum, în Trecerea
Mare. Ei, trăitorii de veacuri, în satele acelea răsfirate sub
cetăţile munţilor ce înconjurau Nera, au mai rămas un pic
lângă Timp, acolo, în tindă, ca‑ntr‑un Olimp.
NICOLAE DOLÂNGĂ
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