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Popas în Valea Almăjului

LA MORILE DE APĂ DIN CHEILE RUDĂRIEI
„La moara cu zăpor de gând
Îmi macin liniştea‑n cuvânt”.
(Iosif Băcilă)
„«Legenda dăinuirilor» spune că, dacă îţi potriveşti ceasul după porunca naturii şi vei
petrece o noapte în una din cele două Îndărătnici, în timp ce moara merge în gol, dimineaţa te
trezeşti întinerit, deoarece piatra morii macină timpul îndărăt.
Mă întreb: câţi oare dintre noi, cei de vârsta a doua, ba şi mai mulţi, chiar dintre cei din vârsta
a treia, nu şi‑ar fi petrecut nopţile în morile de apă din Cheile Rudăriei, unde, pe o întindere de
numai 3 km, se înşiră vreo 22 de mori, dacă totul ar fi chiar aşa? Probabil că nimeni nu a încercat.
Chiar nici în glumă, dar şi mai puţin din curiozitate. Cui îi poate trece prin minte să rămână peste
noapte în aceste mori în care de secole la rând se leagă şi dezleagă vrăjile şi descântecele? În
aceste locuri, străjuite de munţi până la cer, fiecare stâncă noaptea capătă o semnificaţie mistică.
Stâncile Adam şi Eva, din Cheile Rudăriei, sunt mărturii de piatră «ale frumosului etern»,
dat de luminile din noaptea de Sânziene, când în brâul Evei şi capul lui Adam joacă flăcări care
amintesc de comorile ascunse de strămoşii noştri daci, pe care nimeni nu a îndrăznit să le tulbure
până acum. Aici, Eva, cea întruchipată în stâncă, reprezintă – după spusele poetului almăjan Iosif
Băcilă – simbolul fertilităţii şi odă bucuriei, iar Adam, care a rezistat vitregiilor vremii, constituie
simbolul demnităţii almăjenilor care vieţuiesc în faimoasa Vale a Miracolelor.”.
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CULTURA – CANDELA NEAMULUI
Identitatea naţională se păstrează prin
cultură, cultura fiind ogorul unde cresc florile
unui neam.
Astăzi, cultura română este supusă
efectului globalizării şi, în loc să fie în
progres, mai mult asimilează curente şi
idei din exterior. Am putea afirma că avem
de‑a face cu o agresiune culturală externă,
care nu întotdeauna este şi de calitate şi nu
promovează idei de o înaltă ţinută morală.
Se pune însă întrebarea: până unde o
cultură poate primi şi elemente din exteriorul
său?
Dacă nu vom reactiva izvoarele
culturii româneşti, riscăm să devenim doar
o populaţie care trăieşte într‑o regiune din
sud‑estul Europei. Marile bătălii nu s‑au dat pe câmpurile
de luptă, ci în conştiinţa unui om şi a unei naţiuni.
Astăzi, suntem obişnuiţi să analizăm mai mult
efectele şi acţiunile militare ale unor state împotriva altora,
neglijând faptul că bătăliile din spaţiul cultural, de multe
ori, au, pe termen mediu şi lung, efecte devastatoare asupra
unei naţii, efecte mai mari decât ale unei însângerate bătălii.
Va domina lumea cine va câştiga marea bătălie culturală.
Ea nu ia prizonieri, ci domină conştiinţe. Efectele unor
asemenea bătălii se pot vedea şi azi: există ţări şi popoare
care sunt acum un deşert cultural.
Cultura este mintea unui neam. Avem, ca naţie, atâta
minte câtă cultură avem. În spaţiul mental al unui neam se
plămădeşte viitorul lui. În cultură se ascund marile taine
ale acelui neam. Taina neamului
nostru este sfântă, deoarece
creştinismul a sfinţit mintea şi
cultura neamului nostru.
O parte din taina lumii
este tezaurizată în cultura
noastră românească. Avem
datoria morală de a păstra acest
tezaur, pentru că face parte din
tezaurul universal al omenirii.
Cultura română este şi ea o
stea din constelaţia culturii
universale.
S‑a studiat până azi
prea puţin despre influenţa culturii care s‑a plămădit pe
pământul nostru asupra altor culturi vecine. Aici a fost un
izvor de cultură care s‑a revărsat ca un râu peste spaţiul
european.
Oare în zadar au încărunţit munţii noştri?! Înainte
de a scrie, strămoşii noştri şi‑au zidit munţii şi i‑au zidit
pentru veşnicie. Memoria munţilor păstrează o parte din
taina poporului nostru român.
Dimensiunea culturii române are o amplitudine
cosmică şi aceasta a dovedit‑o însuşi ţăranul român. El
şi‑a construit casă cu pridvor, de unde niciodată nu s‑a
exclus din universul astral, nu s‑a exclus din comuniunea
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Luceafărului sau a Carului Mare. Ţăranul
român şi‑a construit pe bolta cerului un car
din stele. El a fost permanent în dialog cu
Lumina din Univers. El întreba stelele când
să pună plugul în brazdă şi când să arunce
viaţa sub brazdă.
Prin
braţul
ţăranului
român,
Dumnezeu Şi‑a continuat actul de creaţie şi
a revărsat pe mai departe darul vieţii. Din
pridvorul casei sale, românul n‑a dialogat
doar cu astrele, ci şi cu Cel Care le‑a semănat
pe albastrul ogor al cerului. Dumnezeu
seamănă stele în cer, iar pe pământ l‑a lăsat
pe om, în locul Lui, să semene bobul de grâu.
Eminescu
merge
pe
urmele
înaintaşilor săi şi continuă acest dialog cu
astrele din albastrul infinit al cerului. Pentru el, Luceafărul
este blând, este personajul astral cu care poartă un dialog
ca între doi vecini şi astfel îl integrează pe român în
universalitate.
Cultura română nu este un adaos la cultura
universală, ci este parte integrantă, păstrând în ea marile
adevăruri: de unde am venit şi spre ce spaţii siderale ne
îndreptăm.
Azi ne întrebăm: încotro, cultură? Vrei să te stingi?!
Suntem noi, cei de azi, groparii luminii neamului nostru?!
Să nu fie!!
Cultura s‑a plămădit pe altarul vieţii. Cei ce iubesc
cultura iubesc viaţa. Românul se întrista când plângeau
stelele, el le chema la nunta sa. La nunta românului luau
parte şi stelele: „Că la nunta
mea / A căzut o stea...”. Iată
în ce comuniune cosmică
trăia
românul
odinioară!
Nunta românului era o nuntă
cu stele. Casa românului era
împodobită cu stele, cununa
casei românului era împletită
din stele şi tot ele îi arătau
cărarea spre Creator.
Cărarea către Adevăr
este presărată cu stele. Până
mai ieri, veneau stelele la noi,
iar azi dorim să ajungem la ele
şi constatăm că nu‑i cu putinţă, pentru că s‑au înstrăinat
de noi. O cultură fără luceferi se afundă în adânc şi aşa se
trage cortina ultimului act din fiinţa unui neam.
Cei ce astăzi suntem chemaţi la lucrarea minţii
neamului avem sacra datorie de a face tot ce ne stă în
putinţă ca o picătură din sudoarea minţii noastre s‑o punem
în candela culturii, ca aceasta să rămână întru dăinuirea
neamului nostru românesc.
† IOAN AL BANATULUI,
de profesie român
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ZIUA CULTURII NAŢIONALE
LA ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA TIMIŞOARA

Cu cinci ani în urmă, atunci când se împlineau 160
de ani de la naşterea poetului nostru naţional şi la 140 de
ani de la înfiinţarea Academiei Române, la solicitarea acad.
Eugen Simion şi a mai multor academicieni, împreună cu
preşedintele acad. Ionel Haiduc, am iniţiat şi am propus
Parlamentului României un proiect de lege pentru instituirea
unei zile omagiale dedicate culturii naţionale, alegându‑se,
simbolic, după cum este firesc, ziua de 15 ianuarie, data de
naştere a lui Mihai Eminescu.
De ce este necesară o zi,
atât de omagiere a înaintaşilor
noştri, creatori de cultură, cât şi
de analiză a stării de azi a culturii
româneşti şi, mai presus de toate,
de susţinere şi sprijinire a celei
mai fertile şi perene activităţi
intelectuale?
Apreciez că, din multiplele
răspunsuri care s‑au dat la această
întrebare în decursul timpului,
cele mai riguroase le aparţin atât
inegalabilului critic literar şi om politic Titu Maiorescu, cât
şi unui alt român celebru, Mircea Eliade.
Deci, din nou, de ce Mihai Eminescu? De ce 15
ianuarie, ziua când s‑a născut Eminescu, să fie Ziua Culturii
Naţionale?
Iată primul răspuns dat de Titu Maiorescu în 1889,
anul morţii lui Mihai Eminescu: „Pe cât se poate omeneşte
prevedea, literatura poetică română va începe secolul
al XX‑lea sub auspiciile geniului lui şi forma limbei
naţionale, care şi‑a găsit în poetul Eminescu cea mai
frumoasă înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare
pentru toată dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării
româneşti.”.
La cele afirmate de Titu Maiorescu în anul 1889,
aş adăuga faptul că şi secolul al XXI‑lea a început tot sub
auspiciile geniului lui
Eminescu şi, probabil,
încă multe secole de
acum înainte, până ce va
apărea un nou Luceafăr
al literaturii şi culturii
române, vor continua
sub imensa influenţă
eminesciană.
Cu aproape jumătate de secol mai târziu,
Mircea Eliade, încă aflat
în România, scria: „Este
simptomatic faptul că
restaurarea
demnităţii
şi a valorilor româneşti
coincide cu un moment

Eminescu... Mii de oameni au făptuit după îndemnurile,
viziunea şi logica lui Eminescu... Şi, cu toate acestea, mi
se pare că marea lecţie pe care ne‑o dă viaţa şi opera lui
Mihai Eminescu nu a fost încă bine înţeleasă. Astăzi, mai
mult ca altă dată, inteligenţa, talentul, geniul, cultura sunt
dispreţuite şi umilite” (parcă ar vorbi, azi, Mircea Eliade).
Şi, în acelaşi an, Mircea Eliade, scriind despre deschiderea
săptămânii cărţii, spune: „M.S. Regele (este vorba,
evident, de Regele Carol al II‑lea,
fiind deschiderea săptămânii
cărţii din anul 1935), în discursul
său, a afirmat un adevăr pe care
l‑am dori intrat cu sila în toate
capetele care încearcă să conducă
azi destinele Ţării Româneşti.
A afirmat Regele nostru că toate
sunt pieritoare, că toate mărimile
şi bogăţiile ceasului politic sunt
ursite uitării, în afară de opera
gândului. România îşi va căpăta
locul (în lume) pe care îl merită
prin ceea ce va crea (în) artă şi filosofia românească.
Destinele României, cât de paradoxal ar părea, nu se
decid numai la Londra, Roma sau Paris (spunea Eliade),
sau la Bruxelles, Berlin şi Washington, adaug eu, în anul
2015, ci şi în mansarda pictorului, a matematicianului, a
gânditorului şi a scriitorului român”.
Tot Mircea Eliade, dar de data aceasta din exil, cu
două decenii mai târziu, în 1953, vorbind despre destinul
culturii româneşti de atunci, de fapt, despre destinul culturii
timp de aproape jumătate de secol, scria: „Puţine neamuri –
aprecia marele filozof şi scriitor – se pot mândri că au avut
atâta nenoroc în istorie ca neamul românesc. Ca să putem
înţelege destinul culturii româneşti, trebuie să ţinem seama
de vitregia istoriei românilor. Am fost aşezaţi de soartă la
frontierele răsăritene ale Europei, pe ambele versante ale
ultimilor munţi europeni,
Carpaţii, de‑a lungul şi
la gurile celui mai mare
fluviu european, Danubiul.
Traian ne‑a predestinat
drept popor de frontieră.
Ocuparea şi colonizarea
Daciei
a
însemnat
acţiunea de expansiune
cea mai răsăriteană pe
care a încercat‑o Imperiul
Roman în Europa. Într‑un
anumit fel, şi geografic,
şi cultural, dincolo de
Bug, Europa încetează;
romanitatea – cu tot ce
reprezenta ea ca sinteză
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şi moştenire a marilor civilizaţii maritime şi continentale
care o precedaseră – n‑a izbutit să se întindă mai la răsărit
de Bug. De acolo înainte începe o altă geografie şi o
altă civilizaţie, care poate fi interesantă, dar care nu mai
aparţine Europei, ci altei forme istorico‑culturale pe care
René Grousset o numea «imperiul stepelor».
Aceste câmpii şi aceste stepe au alcătuit din cele
mai vechi timpuri drumul invaziilor asiatice către Europa.
Culturaliceşte, aceste năvăliri au fost de o cumplită
sterilitate. Nici dacii, nici daco‑romanii, nici românii n‑au
avut nimic de învăţat de la aceşti nomazi răsăriteni, nici
după ultima invazie, ocupaţia din 1944.
Făcând parte, trupeşte şi spiritualiceşte, din Europa,
mai putem fi sacrificaţi fără ca sacrificiul acesta să nu
primejduiască însăşi existenţa şi integritatea spirituală a
Europei?
De răspunsul care va fi dat de istorie acestei întrebări
nu depinde numai supravieţuirea noastră, ca naţiune, ci şi
supravieţuirea Occidentului”.
Cred că acum, cu prilejul Zilei Naţionale a Culturii
Române, trebuie să reflectăm mai mult cu privire la locul
şi rolul culturii noastre româneşti în context european, mai
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cu seamă dacă avem în vedere şi ce se întâmplă în prezent
pe pământul întinselor stepe ucrainene care, din păcate, se
află, geografic vorbind, nu departe de hotarele noastre.
La festivitatea destinată Zilei Culturii Naţionale* au
vorbit mai mulţi reputaţi oameni de ştiinţă şi cultură. În
primul rând, este cazul Înalt Preasfinţiei Sale Ioan Selejan,
noul Mitropolit al Banatului, care a susţinut comunicarea
Cultura – candela neamului, pe care o prezentăm în revista
noastră.
Acad. PĂUN ION OTIMAN
* Activităţi dedicate lui Mihai Eminescu, cel mai
mare poet al neamului românesc şi unui dintre marii poeţi
ai lumii, s‑au organizat şi în Banatul Montan. La Anina
(Centrul de Afaceri), poetul Iosif Băcilă, redactor‑şef al
„Almăjanei”, şi publicistul Mihai Chiper, redactor‑şef al
revistei „Arcadia”, au moderat „întâmplarea culturală” La
Steaua... Au participat cadre didactice din Valea Almăjului
şi din Anina, scriitori, rapsozi populari, reprezentanţi ai
cultelor, elevi şi studenţi. (RED.)

DESPRE IDENTITATE ŞI IMPORTANŢĂ ISTORICĂ
Istoria românilor rămâne, în bună măsură, doar
parţial cunoscută şi încă şi mai puţin înţeleasă.
Dacă am lua în considerare strict izvoarele istorice
scrise, rămânem cu impresia că avem o istorie „scurtă”,
o existenţă aflată sub influenţa şi voia celor din jur, a
puterilor care s‑au tot vânturat în preajma noastră. Mai
mult, există „personaje” care consideră istoria românilor
ca „marginală”, „neesenţială”.
Nu este scopul acestui articol să se refere sau
să combată asemenea superficialităţi răuvoitoare. Dar
ce trebuie spus – şi spus, şi repetat cu toată tăria – este
că istoria românilor este fascinantă şi de o complexitate
realmente uluitoare. Să mă refer la un
singur aspect: uimitoarea conştiinţă de
unitate a românilor.
Un român, indiferent din ce zonă
va fi fiind, va putea să comunice şi să se
înţeleagă cu un alt român, de oriunde ar
fi originea aceluia. Un român bănăţean
va putea comunica oricând cu un român
bucovinean, maramureşean sau de
altundeva. Aceasta este o împrejurare
efectiv unică!
În spaţiul german, un locuitor din
Bavaria nu îl va înţelege pe unul din, să
zicem, Holstein. În spaţiul italian, un
locuitor din Calabria habar nu va avea ce
spune unul din Lombardia sau unul din
Sardinia, ori unul din Veneto.
Acest amănunt, atât de adesea

neglijat, ar trebui să atragă atenţia clar că, în cazul
românilor, suntem confruntaţi cu ceva special. Românii
au avut şi au conştiinţa clară a originii comune, speciale,
în partea de lume unde i‑a aşezat Dumnezeu. Dar ceea ce
e încă mai fascinant este că această unitate majoră nu a
anulat cu nimic specificul fermecător al „ţărilor” româneşti
şi, de fapt, al fiecărui sat. Întotdeauna voi aminti că între
Borloveni şi Pătaş există conştiinţa unei „diferenţe” şi că
ea se manifestă chiar şi în modul în care anume vorbe sunt
spuse („prin” zic pătăşenii şi „prân” zic borlovenii).
La aceasta se adaugă ceva. Cu toate că Ţara
Almăjului şi‑a păstrat – şi, slavă Domnului, încă îşi
păstrează – identitatea fermecătoare (care
o face, în vorbele poetului şi prietenului
Iosif Băcilă, „Valea Miracolelor”),
almăjenii nu au fost defel „izolaţi”.
Îmi aduc aminte că maica mea, Otilia
Boldea, nemţoaică get‑beget, la venirea
în Borloveni, în 1918, a fost uluită cât
de bine vorbea germana un fost subofiţer
„grăniceresc” (din familia Roşcoban,
cred).
Almăjenii, ca apărători ai
hotarelor, „grăniceri”, au umblat în toată
Europa. Ei ştiau locurile şi rosturile lumii
foarte bine. Dar au ales ce era de folos şi
au respins „vinitura”.
În momentul de faţă, după părerea
mea, Almăjul zideşte un model nu doar
pentru spaţiul românesc, ci şi pentru
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Europa de mâine: în mod răspicat
arată legătura dintre unitate şi
diversitate. Fără îndoială, acest
efort şi realizare fac parte din
„renaşterea almăjană” pusă la cale
şi înfăptuită de oameni eminenţi,
dintre care, la întâmplare, îi
amintesc pe profesorii Iosif
Băcilă, Pavel Panduru şi încă
mulţi alţii.
Ca manifestare vizibilă,
se impune numirea revistei
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„Almăjana” – după opinia mea,
cea mai autentică publicaţie
„locală” din cultura românească
– şi a site‑ului reperealmajene.
ro, conceput de vrednicul Silviu
Velcotă.
Almăjul este parte a
Europei, dar a rămas credincios
valorilor şi tradiţiilor lui, care,
cred, sunt fără început şi fără
sfârşit.
ALEXANDRU NEMOIANU

Anul Cultural EFTIMIE MURGU
● 210 ani de la naştere
● 145 de ani de la moarte

EFTIMIE MURGU, CĂRTURARUL EUROPEAN,
MENTORUL ŞI IDEOLOGUL REVOLUŢIEI DE LA 1848
Eftimie Murgu este una dintre cele mai mari în jurisprudenţă, venind din Gârliştea Caraşului, dă un
personalităţi pe care le‑a dat Banatul în lungul istoriei prim răspuns detractorului Tekeljia într‑o broşură cu titlul
sale şi, totodată, unul dintre cărturarii de seamă ai Europei Răspundere dezgurzătoare la cârtirea cea în Hale sau
primei jumătăţi a secolului al XIX‑lea.
în varianta latinească Animadversio
Obârşia sa se află în localitatea
in Dissertationem hallensem sub
Rudăria (azi – Eftimie Murgu), din
titulo Erweis das die Walachen... Îi
frumoasa Ţară a Almăjului, unde s‑a
urmează lovitura de graţie aplicată de
născut în anul 1805, luna decembrie,
Eftimie Murgu în celebrul (de acum)
ziua 28, într‑o familie grănicerească.
Wiederlegung
oder
Abhandlung
Absolvă cu calificativul „eminens”
welche unter dem Titel werkömmt
Liceul din Seghedin şi Facultatea
Erweiss, dass die Walachen nicht
de Filosofie şi Jurisprudenţă de la
römischer abkunft sind, und diess aus
Universitatea din Buda (Pesta),
ihrer italienisch‑slavischen Sprache
obţinând diploma de doctor „utriusque
folgt, mit mehrerin Gründen vermehrt,
juris et philosophiae”, ceea ce
und in die walachische Sprache
determină cooptarea sa ca membru al
übersetzt durch S.T. in Offen 1827 und
Înaltei Table Crăieşti.
Beweiss dass die Wallachen der Römer
La acel moment, preluând
und
bezweifelte
nachkömmlinge
teza sulzeriană de negare a originii
sind, wozu mehrere zweckmässinge
latine a poporului nostru şi a limbii
kurze Abhandlungen; endlich eine
române, Sava Tekeljia, Tökölyi, sârb
Anmerkung über die in dem anhange
maghiarizat din Pecica Aradului,
vorkommende Antikritik desselben
publică o broşură intitulată Erweiss
S.T. beygefügt werden verfasst von
das die Wallachen nicht römischer
E. Murgu, ofen gedruckt mit königl.
Eftimie Murgu (1805-1870)
Abkunft sind, und diess nicht, aus ihrere
ung. Universitätsschriften 1830, în
italienisch‑slavischen sprache folgt... und Beweiss das traducere românească Combaterea disertaţiei apărută
die Walachen der Römer unbezweifelte nachkömmlingen sub titlul: Arătare că românii nu sunt de obârşie romană
sind... (Arătare că românii nu sunt de origine romană şi că şi că acest lucru nu reiese din limba lor italiano‑slavă,
acest lucru nu reiese din limba lor italiano‑slavă...).
completată cu mai multe argumentări şi tradusă în limba
Ideile aberante, răuvoitoare ale lui Tekeljia, zis română de S.T., Buda 1827 şi Dovadă că românii sunt
Tökölyi, stârnesc mânia intelectualilor bănăţeni aflaţi în urmaşi de necontestat ai romanilor, în care scop se adaugă
capitala Ungariei. Damaschin Bojâncă, el însuşi doctor câteva disertaţii adecvate. În fine, Observaţie privind
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anticritica aceluiaşi S.T. cuprinse în anexă. Redactat de
E. Murgu. (Imprimat cu tiparul publicaţiilor Universităţii
regale ungare, 1830), lucrare scrisă în germană,
impresionantă prin complexitatea ei, prin argumentele, în
cea mai mare parte ştiinţifice, luate din diverse domenii:
istorie, lingvistică, etnografie şi folclor, filozofie, istorie
culturală. În Wiederlegung..., Murgu îşi dovedeşte
excepţionala sa erudiţie. În afara combaterii elucubraţiilor
lui Tekeljia, Murgu elaborează o teorie a naţiunii care
surprinde prin profunzimea şi actualitatea ei. El asociază
spiritul filosofic romantic unui demers istorico‑filosofic
asupra numelui, limbii, culturii populare, portului, felului
de viaţă, obiceiurilor, dansurilor, muzicii şi psihologiei
românilor. „Deci, românii rămân mereu români, chiar dacă
au fost numiţi după ţările în care locuiau
(trimiterea se face la termenul vlah, utilizat
de Tekeljia – Tökölyi –, care explică cu
ajutorul acestuia originea sârbă, după
părerea sa, a vlahilor romanizaţi) drept
daci, moesi, bulgari şi chiar dacă astăzi mai
sunt denumiţi în această privinţă ungureni,
transilvăneni, marmaţi, macedoneni,
bănăţeni, moldoveni, căci numele lor
adevărat este român şi precum şi slovacul
şi românul din Ungaria nu sunt de aceeaşi
naţiune, chiar dacă în privinţa patriei ei
sunt cu toţii unguri, tot astfel şi românii
fostei Moesii nu sunt prin aceasta bulgari,
cu toate că ulterior au imigrat mulţi bulgari
şi că o parte a amintitei provincii a fost
denumită după aceşti bulgari. Tot astfel,
urmaşii noştri ar greşi foarte mult dacă ar încerca, în baza
denumirii de transilvanus, să declare pe toţi locuitorii
drept români, unguri sau saşi, doar pentru motivul că
sunt locuitorii aceleiaşi ţări”. Concluzia lui Murgu, trasă
la 1830, este, după cum se poate constata, de foarte mare
actualitate, iar spiritul său indiscutabil a fost european
într‑un secol în care contau în principal ideile naţionaliste.
Chemat de Damaschin Bojâncă, dar şi de propria
credinţă că darurile le‑a primit din partea Divinităţii, că
şi cunoştinţele acumulate se cuvine să fie puse în slujba
luminării neamului său, Murgu pleacă
la Iaşi, unde se înfiinţase Academia
Mihăileană, prima formă de învăţământ
superior pe teritoriul ţărilor româneşti,
pentru a preda filosofia. Cursul său de
filosofie este deci o premieră românească,
chiar dacă el nu este pe deplin original,
fiind axat pe ideile cuprinse în cursul predat
de fostul său profesor de la Universitatea
din Buda, Imre János. Cine are curiozitatea
să citească cursul lui Murgu va fi fermecat
de limbajul său deosebit de plastic, colorat
cu termeni din vorbirea populară de acasă.
Mai importante rămân însă ideile pe care
Murgu le‑a semănat în mintea studenţilor
săi, în rândul cărora se numărau viitoare
mari personalităţi ale ştiinţei, vieţii
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culturale şi ecleziastice româneşti: Ion Ionescu de la Brad,
Dimitrie Gusti, Filaret şi Neofit Scriban, cei din urmă –
viitori ierarhi bisericeşti. Revoluţionarismul lui Murgu,
spiritul său antislav şi, fireşte, antirusesc scandalizează
înalta societate ieşeană, în frunte cu domnitorul Mihail
Sturdza. „Seculul al XIX‑lea este seculul drepturilor.
Aşadar, după spiritul seculului ce am voi? Noi voim
privilegii, noi voim drepturi legale, nici mai mult nici mai
puţin ce ne dă constituţia născută de spiritul seculului”.
Epoca nedreptăţilor sociale a trecut, cea a privilegiilor
feudale a trecut. S‑a născut un veac nou, care a schimbat faţa
timpului. Cu voia sau fără voia cârmuitorilor, poporul nu
mai acceptă monopolul acestora asupra tuturor drepturilor.
Gheorghe Asachi îl pârăşte pe Murgu domnitorului,
spunând că are idei roşii, că atacă Rusia
şi panslavismul promovat de aceasta. La
chemarea lui Petrache Poenaru, directorul
Liceului „Sf. Sava” din Bucureşti, Murgu se
hotărăşte să părăsească Iaşii. Dacă a predat
la „Sf. Sava” sau nu, este greu de precizat.
Simbria pe care Poenaru i‑a oferit‑o se pare
că a fost considerată umilitoare de către
orgoliosul Murgu. Cert este că a înfiinţat
un curs particular de filosofie, unde i‑a avut
elevi, printre alţii, pe Nicolae Bălcescu,
Neofit Scriban, C.A. Rosetti. „Între elevii
mei se află mai toţi profesorii publici, ba
încă şi însuşi profesorul şcoalei militare”,
scrie Murgu, ceea ce dovedeşte faima pe
care o avea acest curs al unei „Şcoli cu
îndeletnicire lăturalnică”. Duhul lui Murgu,
supranumit „republicanul roşu”, „Der rote Republikaner”,
de însuşi Metternich, nu se ogoaie. Se alătură partidei
naţionale a lui Ioan Câmpineanu, alături de Ion Heliade
Rădulescu, Ion Voinescu II, Teodor Diamant, Grigore
Alexandrescu. După punerea lui Câmpineanu în butuc şi
surghiunirea lui la mănăstirea Plumbuita, Murgu va deveni
„cârmă şi povăţuitor” al complotului de la 1840, din care
făceau parte Mitică Filipescu, Nicolae Bălcescu, medicul
francez J. A. Vaillant, Bolliac etc. Programul societăţii
este radical „roşu” şi se recunosc uşor ideile lui Murgu:
independenţa Ţării Româneşti, libertatea
personală, republica democratică, iar în
ceea ce priveşte societatea, aceasta trebuie
să se împartă în două categorii: târgoveţi
şi ţărani, care urma să se îmbrace fiecare
într‑un anume fel, fapt astăzi amuzant,
amintindu‑ne poate de China maoistă, dar
deplin justificat atunci, când între luxul
marii boierimi şi goliciunea ţărănimii era
o prăpastie enormă. Un rol special acorda
Murgu şi programului societăţii secrete
şi unei armate regulate bine instruite şi
dotate, capabilă să apere republica. „Cea
dintâi grijă să vă fie, fraţilor, arma! Armată
– îi scrie la 1848 Murgu lui Bălcescu – cât
mai degrabă căutaţi să aveţi, ca să puteţi
cea dintâi năvală să o întâmpinaţi cu bună
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ispravă, apoi de aici încolo va fi grija noastră şi mai pe urmă
a Europei”. Membrii societăţii foloseau apelativul frate,
după formula masonică. Societatea însăşi era alcătuită
după regula societăţilor masonice. După descoperirea
complotului, membrii societăţii au fost arestaţi, iar Murgu,
ca supus al unei puteri străine, a fost expulzat sub escortă.
Ajuns la Lugoj, în cele din urmă, Murgu se transformă
în avocatul ţăranilor din satele din comitat, împotriva
spahiilor, a domnilor de pământ. Concomitent, Murgu
desfăşoară o activitate pe care autorităţile o consideră
ascunsă şi îndrăzneaţă, pentru emanciparea naţională
a românilor în vederea întemeierii unui stat românesc.
Mişcarea românilor ia amploare, încât
se vorbea de un partid al lui Murgu. În
urma unui denunţ scris de preotul Ion
Blidariu, Murgu este arestat. Vicecomitele
Kiss Andras scrie: „Ideile lui cele pline
de fantezii se concentrează în a elibera
naţionalitatea română care constituie partea
cea mai numeroasă a locuitorilor din acest
ţinut şi de a întemeia un stat românesc”.
Cel de‑al doilea vicecomite, Jakabffi,
raportează: „Intenţia şi scopul lui Murgu,
cunoscut acum de toată lumea, este ruperea
Banatului de la patria maghiară şi unirea lui
cu Ardealul şi Moldova şi Valahia, exilând
din toate acestea pe maghiari ca şi pe sârbi,
să întemeieze un stat românesc puternic”.
Referindu‑se la această perioadă
a anului 1844, Alexandru Papiu-Ilarian notează: „Afară
de renumitul doctor şi avocat Eftimie Murgu, nu ştiu să
fi format alţii, înainte de 1848, vreo opoziţie împotriva
ungurismului. Singur Eftimie Murgu se opusese la 1845”.
Cărturarul Atanasie Şandor îi comunică lui Pavel Vasici:
„Nu ştiu auzit‑ai trista veste despre domnul Murgu, că e
închis în comitatul oraşului la Lugoj tulburând poporul
român împotriva ungurilor. O, ce minte fantastică!”. De
altfel, acest atribut îi va fi acordat lui Murgu pe toată durata
revoluţiei şi chiar după aceea. Szemere,
ministrul de interne în guvernul lui Kossuth,
în scrisoarea trimisă către comisarul regal
de la Timişoara, îi atrage acestuia atenţia
asupra lui Murgu, pe care îl numeşte „un tip
fantastic şi periculos”. Este bine să se reţină
că în această perioadă s‑a născut în mintea
lui Murgu „ideea bănăţeană”. Cunoscând
tendinţele de acaparare a Banatului puse
în practică de către ierarhia bisericească
sârbă prin intermediul şcolii şi mai ales
al Bisericii Ortodoxe Sârbe, dar şi de unii
intelectuali care doreau o „Voivodină” cu
capitala la Timişoara, fapt ce se va împlini
pentru scurt timp, Murgu scrie un memoriu
adresat împăratului, prin care trage vălul
de pe panslavism, afirmând că „sârbii sunt
o unealtă în serviciul expansiunii ruseşti
care îşi urmează cursul peste Valahia
la Dunăre şi în Moesia”. Banatul este

considerat cheia operaţiunilor ruseşti pentru a intra fără
zgomot în Dacia (numele este folosit pentru a desemna
aproximativ teritoriul vechii Dacii), în Austria, având
Serbia ca bază de operaţiuni. Reproşul adresat de Murgu
curţii imperiale austriece este că „a avut neprevederea de a
servi nevolniciei sârbeşti drepturile românilor”. Conflictul
dintre interesele etnice şi religioase ale românilor bănăţeni
şi politica antiromânească a oficialităţilor laice, religioase,
a unor intelectuali sârbi au determinat poziţia dură a lui
Murgu faţă de aceste tendinţe de acaparare a Banatului,
chiar şi acele exagerări de limbaj referitoare la populaţia
sârbă, explicând poate alianţa sa cu revoluţionarii unguri,
fapt dezavuat de unii intelectuali ardeleni
care au considerat‑o ca pe o „trădare
naţională”. Se cuvine să precizăm două
lucruri mai puţin cunoscute însă: în data
de 16 martie 1848, generalul Gheorghe
Magheru adresează lui Kossuth un
memoriu în care‑i propune realizarea unei
armate revoluţionare româno‑maghiare cu
condiţia recunoaşterii de către guvernul
maghiar „a naţionalităţii şi drepturilor
politice ale poporului din Banat, Ardeal şi
Transilvania”, iar în mai‑iulie din acelaşi an
se duc tratative între Bălcescu şi Kossuth
în vederea pacificării româno‑maghiare şi
a înfiinţării unei legiuni care să lupte sub
steag propriu alături de oastea revoluţionară
maghiară. Ambele propuneri cad întrucât
ungurii refuză să le recunoască românilor transilvăneni
şi bănăţeni naţionalitatea şi drepturile politice. Justeţea
ideilor lui Murgu s‑a adeverit curând. Prin hotărârea
adunării de la Carloviţ, din 1 mai 1848, se studiază
încorporarea Banatului (judeţele Timiş, Caraş, Severin,
inclusiv graniţa militară) într‑o Voivodină cu capitala la
Timişoara. Izbucnirea Revoluţiei de la 1848, mai întâi la
Palermo, apoi la Paris, la Viena şi imediat la Budapesta,
a fost semnalul trezirii popoarelor europene. „Duhul
veacului de acum, cum îi place lui Murgu
să spună, răscolitu‑s‑a în Europa asupra
tiranilor, asupra cârmuitorilor, ce ţinând în
întuneric pre concetăţeni, îi avea ca robi şi
cugeta a‑i avea robi pentru totdeauna. Acest
duh care este duhul slobozeniei (libertăţii)
şi care pentru aceea ţinea a rupe şi a scutura
lanţurile robiei, ce de atâta vreme apăsa pe
omenire, a pătruns până în părţile ungureşti”.
Că Murgu a fost mentor şi ideolog al
Revoluţiei de la 1848 în Ţara Românească,
Moldova, Banat, ba chiar şi din părţile
ungurene, adică din Ardeal, o dovedesc
mărturiile contemporanilor săi, scrisori,
alte documente. De pildă, este cunoscută
scrisoarea lui Murgu (din care am citat deja)
către fostul său student, Nicolae Bălcescu,
prin care îşi exprima bucuria că „libertatea
a triumfat în ţară”, dar îl sfătuieşte să
se ferească de a denumi ţara republică,
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deocamdată, pentru a o feri de „pisma tiranilor”, le cerea
ca cea dintâi grijă a lor să fie constituirea unei armate, ca
să întâmpine „cea dintâi năvală”, că mai apoi va fi „grija
noastră” etc. Să reamintim că la adunarea de pe Câmpul
Libertăţii de la Lugoj au fost prezenţi revoluţionari
moldoveni, precum Emanuil Costache Epureanu (viitor
ministru şi prim‑ministru), iar, după spusele lui G. Bariţiu,
Murgu a fost chemat de fruntaşii revoluţionari ardeleni
să prezideze adunarea de la Blaj, ceea ce înseamnă o
recunoaştere a personalităţii sale copleşitoare.
Nu voi insista asupra desfăşurării revoluţiei. Ea a
făcut victime mai ales în rândul civililor. Vieţile a 40.000
de români au sfârşit sub arma oştenilor
unguri ai lui Kossuth, fie ei armată
regulată sau cete întocmite ad‑hoc.
Istoriografia românească nu vorbeşte de
numărul victimelor din partea cealaltă.
După cum se ştie, Murgu a fost condamnat
la moarte, alături de cei 13 generali ai
revoluţiei ungare. Cumplita pedeapsă i‑a
fost comutată la 4 ani de temniţă grea.
Marele vis al lui Murgu a fost
Daco‑Romania, vis pentru care a fost
arestat şi condamnat, mai întâi la
închisoare, apoi la moarte. Dacă L.
Kossuth n‑ar fi fost atât de orbit de ura
împotriva românilor, a tuturor celor
ce îşi revendicau dreptul naţional în
fostul Imperiu şi în Ungaria condusă
de guvernul revoluţionar, dacă cele trei
principii fundamentale ale Revoluţiei de
la 1848 – libertate, egalitate, fraternitate
– ar fi fost aplicate deopotrivă tuturor naţiunilor din
Ungaria, opţiunea lui Murgu ar fi altfel judecată de către
contemporani şi urmaşi. „Der rote Republikaner” visa, aşa
cum am spus deja, la o alianţă între forţele revoluţionare
ungare şi române pentru a înfrânge armata imperială
ruso‑austriacă. La ultima întâlnire din 14 septembrie 1849
cu generalul Bem, de la Făget – Timiş,
Murgu a încercat o ultimă unire a forţelor
revoluţionare. Dar acum era prea târziu,
prea târziu şi pentru hotărârea Camerei
Deputaţilor din Ungaria, care a votat,
la spartul târgului, legea naţionalităţilor,
prin care li se acordau românilor şi slavilor
drepturi naţionale. Prea târziu fusese
semnarea „proiectului de pacificare”
de către Kossuth, Bălcescu şi Bolliac,
pacificare pe care românii o propuseseră
atunci când situaţia confruntărilor armate
era mult favorabilă revoluţionarilor.
Să nu se uite apoi că habsburgii
îl amăgiseră pe Horea şi‑l trăseseră pe
roată, că Avram Iancu însuşi fusese minţit
de împărat, răsplata pentru credinţa faţă
de Casa de Habsburg a fost tradiţionala
felonie a acesteia.
Poate că însuşi Murgu a crezut
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cu prea multă uşurinţă în promisiunile conducătorilor
revoluţiei maghiare, în speranţele mincinoase pe care
aceştia i le‑au întreţinut. Căpitănatul român al Banatului,
condus de Murgu, armata bine înzestrată pe care să o aibă
sub ascultare l‑ar fi făcut pe Murgu să deţină puterea unuia
din principii Renaşterii italiene, dându‑i posibilitatea, aşa
cum a şi promis, de altfel, să‑şi ajute fraţii din Muntenia şi
din Moldova pentru a se scutura de jug străin şi a înfăptui
republica. Kossuth şi ceilalţi au înţeles aceste gânduri
ascunse ale Murgului şi l‑au manipulat cu destulă abilitate,
momindu‑l cu promisiuni, iar când Murgu, revoltat, se
ridica în parlament şi cerea drepturi egale cu ceilalţi pentru
români, Kossuth apela la formula de
ameninţare favorită: „Între noi va hotărî
sabia”. Sabia a hotărât, dar a fost sabia
celor două imperii: austriac şi rus. Ea
a decapitat nu pe Kossuth, cel care a
părăsit corabia înainte ca aceasta să se
scufunde, ci revoluţia şi pe generalii care
au luptat pentru ea.
Acestea sunt câteva considerente
care nu acoperă nici pe departe rolul lui
Eftimie Murgu de mentor şi ideolog al
Revoluţiei de la 1848. Trag speranţa
că noua ediţie, revăzută şi completată,
a romanului meu În afara gloriei, pe
care sper să‑l pot publica în curând
(n.n.: a apărut la Editura Excelsior Art,
Timişoara, 2006), va oferi imaginea
reală, complexă şi completă a acestei
uriaşe personalităţi a românilor, fie
ei bănăţeni, munteni, moldoveni sau
ardeleni.
Şi mai sper că a venit momentul ca istoriografia
română să‑l înţeleagă, măcar acum, când se împlinesc
două secole de la naşterea sa, să‑l pună acolo unde‑i
este locul, în Pantheonul culturii noastre, pe cel care a
fost întemeietorul învăţământului filosofic românesc, al
primei şcoli superioare de pe teritoriul
vechii Dacii, Academia Mihăileană de la
Iaşi, pe cărturarul de mare amplitudine
dovedită prin Wiederlegung... şi, nu în
ultimul rând, pe cel ce a gândit, a încercat
să refacă Daco‑Romania. Sunt încă
documente de preţ, cunoscute doar unui
număr foarte restrâns de istorici, care‑şi
aşteaptă punerea în lumină. Nepotul său,
Ilie Murgu, cel ce i‑a fost aproape până
în ultimul ceas, a povestit despre doi saci
de documente de‑ale lui Murgu rămaşi la
Budapesta, de care nu se mai ştie nimic.
Poate că prin voia cerească şi osârdia
unui bănăţean împătimit de istoria
noastră vor ieşi şi acestea la lumină,
întregind şi luminând figura uriaşă a
acestui român bănăţean neguros.
ION MARIN ALMĂJAN
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MONUMENTE
DEDICATE LUI
EFTIMIE MURGU
Bozovici

Rudăria (Eftimie Murgu)

Făget

Lugoj

Timișoara

Blaj

Almăjana

CONTRIBUŢII LA O POSIBILĂ CRONOLOGIE ALMĂJANĂ:
OGÂRLIŞTE / RUDĂRIA / EFTIMIE MURGU
Localitatea Eftimie Murgu (nume dobândit în
1970) este aşezată în preajma Paralelei 45°, mai precis
între 44, 45 şi 44 de grade, 44 de minute şi 30 de secunde
latitudine nordică şi, respectiv, între Meridianele de 22/2/30
şi 22/12/3 longitudine estică, cu alte cuvinte, este aşezată
în mijlocul Europei. Pe malul pârâului Rudăria se aflau
două localităţi: pe un mal, Gârlişte sau Ogârlişte / Gârliştea
Veche, iar pe celălalt, Rudăria. Numele ultimei provine
din slavul ruda „minereu”, „mină”, semn că minereurile
existente aici au fost exploatate încă la începuturile
Evului Mediu. Mai apoi, cele două localităţi s‑au contopit,
numindu‑se Rudăria. În hotarul satului au fost descoperite
zăcăminte de lignit şi huilă, dar şi de fier, pirită auriferă,
mangan, grafit, azbest.
Intenţia noastră este acum de a semnala doar câteva
date, mai mult sau mai puţin cunoscute, din istoria locuirii
umane la Rudăria, cu gândul că alţii se vor apleca mai
mult, cu mai multă osârdie şi pricepere, şi vor aduna miile
de informaţii risipite în sute de studii şi cărţi, dar şi în mii
de documente de arhivă.
Descoperiri arheologice întâmplătoare şi periegheze
au conturat următoarele etape ale locuirii umane pe acest
teritoriu: cultura Coţofeni – urme de ceramică descoperite
pe dealul Socoloţ; prima epocă a fierului („Hallstatt”) –
Piatra Mare, Cioca Olarilor, Marinovacea.
Epoca romană: dealul „La spânzurători”, punct
sudic; circa 1895, s‑au descoperit sarcofage romane.
„Faţa Rusnicului”, în 1967: se descoperă un dinar
de la Vespasian.
1241: Un nobil de Gârlişte este numit ban de
Bosnia; potrivirea de nume poate fi doar întâmplătoare.
1380: Un alt nume nobil (Garalischa) poate fi, sau
nu, Gârliştea de Almăj.
1410, iunie 16: Comitele de Timiş, Filippo Scolari,
confirmă vechea donaţie pentru
nobilul Ştefan de Gârlişte a
satului omonim.
1484, februarie 25: Regele
Matei Corvin confirmă nobilului
Iacob de Gârlişte donaţia pentru
satele Gârlişte, Rusnic, Rudăria,
Prilipeţ,
Işalniţa,
Kernyak,
Marginea şi Selişte din districtul
Almăj, stăpânite din vechime
de familia sa, iar la punerea lui
în stăpânirea acestora participă
ca vecini Lazăr din Bozovici,
Grigore din Tisoviţa, Ioan din
Moceriş şi Blasius din Bănia.
1494‑1498:
Iacob
Gârleşteanu este ban de Severin.
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1520‑1521: Nicolae de Gârlişte este şi el ban de
Severin.
1540: Gabriel de Gârlişte este şi el viceban de
Severin.
1548: Gabriel de Gârlişte este castelan de
Caransebeş, iar istoria familiei continuă şi se confundă cu
cea medievală a Banatului.
1566: Gerlisthie sau Rudăria, între posesiunile
familiei Gârleşteanu.
1569, decembrie 10: Între satele date ca zestre uneia
dintre fetele familiei Gârleşteanu figurează şi Gerlisthie.
1575: Elisabeta Gârleşteanu, soţia celebrului Bona
Vaida, are în posesie şi Rudăria, zisă şi Gârlişte.
1588: Familia Gârleşteanu are în posesie şi Rudăria.
1598, februarie 4: Sigismund Bathory, principele
transilvan, admite împărţirea moşiilor pe care o face Ştefan,
fiul lui Petru, fiul răposatului Gavrilă Gârleşteanu, anume
Rudăria, Prilipeţ, Schubnyak din Almăj, dar şi Pârvova,
Cruşovăţ, Mehadica, Teregova, Plesyn şi Valea Bolvaşniţa,
cu Ioan şi Nicolae Gârleşteanu.
Pe 5 februarie năvăleşte, în Almăj, Eucan Bei din
Belgrad cu circa o mie de turci; în bătălie sunt ucişi 200
dintre ei şi 200 făcuţi prizonieri, iar capul beiului a fost pus
în ţeapă la porţile Albei Iulia.
1632: Almăjenii şi caransebeşenii se adună la
Cornea, de unde pornesc spre Ţara Românească, unde‑l
instalează domn pe Matei Basarab (1632‑1654).
1688: Trupe habsburgice ocupă, pentru circa zece
ani, Almăjul.
1689: Trupe otomane şi curuţii lui Emeric Tököly
intră în Almăj, dar sunt înfrânte la Şopotu‑Nou şi
Lăpuşnicu‑Mare.
1690‑1700: Ruderia în conscripţia lui L. F. Marsigli.
1717: În prima conscripţie habsburgică, satul
Rudăria (din districtul Orşova)
are 82 de case; districtul Almăj
va fi apoi împărţit între cele din
Orşova şi Mehadia. De aceea,
Rudăria apare când la unul,
când la altul.
1723‑1725: Rudăria este
în districtul Almăj.
1737‑1739:
Răscoala
almăjenilor împotriva administraţiei habsburgice.
1738: La sfârşitul lunii
mai, maistrul miner Hartenfels
ocupă cu trupe căile de acces
din Almăj.
1741, noiembrie 22:
Roderia.
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1750: Începe ridicarea bisericii ortodoxe de lemn.
1757: La Rudăria sunt o sută de case, satul are o
biserică de lemn cu hramul „Înălţarea Domnului”, unde
slujeşte parohul Stanislav Popovici.
1761: Rudăria este locuită de români şi se află în
districtul Orşova.
1770: Rudăria are 203 familii.
1771: Rudăria are 203 familii de
români, 2 preoţi, 3 colonişti şi 2 văduve.
În acelaşi timp, satul are 898 de iugăre şi
700 st. pătraţi teren arabil, 989 de iugăre
şi 525 st. pătraţi teren de luncă, 1.669 de
iugăre şi 1.475 st. de pădure, 68 de iugăre
şi 572 st. pătraţi terenuri comunale şi
10.409 iugăre şi 250 st. de pădure.
1773: Rudăria are 190 de case şi
280 de bărbaţi, din care 176 apţi pentru
serviciul grăniceresc. Împăratul Iosif al
II‑lea vizitează Almăjul.
1774: Rudăria are 187 de case
şi 2 preoţi; apar acum comunioanele
grănicereşti. Satul are ca avere 3.522 de
oi, 715 cornute, 162 de cai, 721 de porci.
1768‑1775:
Acţiunea
de
militarizare a Almăjului este încheiată
de colonelul Papilla, care formează aici
două companii; Rudăria face parte din
compania din Prigor.
1784: Rudăria îl are învăţător pe Simion Murăşanu,
primul învăţător cunoscut al satului.
1788, august 17: Bătălie între grăniceri şi turcii
otomani la Pregheda; avangarda grănicerilor din Rudăria,
condusă de Iancu Cociosu, avansează pe vale, dar întâlneşte
sate pustiite de frica otomanilor.
1791: Rudăria are 1.310 locuitori
şi 2.631 de oi, 487 de cornute, 443 de
porci şi 110 cai.
1793‑1814: Almăjenii participă
la războaiele împotriva lui Napoleon,
remarcându‑se în mai multe lupte, dând
şi jertfe în oameni.
1797: Lupta de la Rivoli.
1800: Lupta de la Marengo.
1802 ante: Păun Şelar din Rudăria
moare în luptele cu francezii.
1802‑1820: Se ridică biserica de
zid cu hramul „Înălţarea Domnului”, sub
păstorirea preoţilor Chirilă Sîrbu şi Ioan
Popescu.
1805: Lupta de la Ulm.
1805, decembrie 28: În casa cu
numărul 84, se naşte Efta (Eftimie)
Murgu, ca fiu al lui Simu (Simion) şi al
Cumbriei Murgu.
1808: Preot este Ioan Popovici.
1819: Lupta de la Wagram.
1812, iulie 20: Pleacă almăjenii în campania din
Rusia cu Napoleon.

1813: Participarea almăjenilor la bătălia de la
Leipzig (Simu Murgu era din Rudăria), apoi înaintează
până la Paris.
1814: Regep Aga de Ada Kaleh era originar din
Rudăria şi protejează ani de zile zona de incursiunile
otomane; este ucis în acest an din ordinul paşei de Rusciuc.
1822, aprilie 14: Se naşte, la Rudăria, Traian Doda;
clasele primare le face la Rudăria, apoi la
Bozovici şi Mehadia. Absolvă Academia
Militară de la Wiener Neustadt, în anul
1842, şi este repartizat la regimentul
românesc din Caransebeş. În 1848‑1849
acţionează cu trupele sale în zona Reşiţa.
În 1869 este general de brigadă, iar din
1870 este general de divizie şi trece în
rezervă la 1 noiembrie 1872, odată cu
desfiinţarea graniţei militare bănăţene.
În 1877, oferă armatei române planul
trecerii Dunării pentru lupta împotriva
turcilor. Între 1873 şi 1892 apără
interesele Comunităţii de Avere din
Caransebeş. Moare la 16 iulie 1895.
1824: Rudăria are 180 de case cu
locuitori români şi câţiva germani, iar
învăţător este Iacob Popovici.
1824‑1831: Preoţi sunt Mihai
Drăgilă şi Petru Drăgilă (1824‑1830).
1825: Preot este Nicolae Careba.
1825‑1829: Slujeşte aici preotul Ioan Goanţă.
1826: Eftimie Murgu este student în filozofie, la
Szeged.
1827: Eftimie Murgu studiază filozofia la Pesta,
unde este licenţiat.
1828‑1830: Eftimie Murgu studiază dreptul şi
termină cu menţiunea „eminent”.
1829: Eftimie Murgu publică
la Pesta Adausul muzical la lucrarea sa
Combaterea dizertaţiei, ca răspuns lui
Sava Tököly.
1834: Eftimie Murgu este primul
român care predă filozofia la Academia
Mihăileană din Iaşi.
1835: E. Murgu predă filozofia la
Bucureşti.
1840: „Complotistul” Eftimie
Murgu este expulzat din Muntenia.
1843: La Rudăria este preot Ioan
Sârbu.
1844‑1848:
Eftimie
Murgu
este întemniţat pentru ideea de unire a
Transilvaniei şi a Banatului cu Ţările
Române.
1848, mai 3‑5: Eftimie Murgu
este invitat la Adunarea de la Blaj.
1848, iunie 15‑28: Eftimie Murgu este sufletul
Adunării românilor bănăţeni de la Lugoj, unde e ales
căpitan suprem al Banatului; Rudăria are 607 familii, din
care 192 aveau sub 2 hectare de pământ.
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1849, august 22: Eftimie Murgu este arestat, judecat
pentru înaltă trădare faţă de monarhie şi condamnat la
moarte.
1851: Pedeapsa este comutată la 4 ani de închisoare,
pe care o face în Boemia.
1858: Rudăria are 1.121 de bărbaţi, 1.087 de femei,
toţi români, dar şi 14 catolici germani şi cehi şi 191 de
ţigani.
1861: E. Murgu este ales deputat
în Parlamentul de la Pesta.
1865: E. Murgu se întoarce la
Bozovici. În acelaşi an, la 19 februarie,
se naşte viitorul istoric Ion Sârbu.
1870, mai 12: moare Eftimie
Murgu.
1873:
După
desfiinţarea
regimentelor grănicereşti, se înfiinţează
şi la Rudăria, pe 15 iunie, Comunitatea
de Avere; pentru partajarea averii
grănicereşti cu statul maghiar au fost
aleşi foşti ofiţeri (la Rudăria – Ştefan
Dancea). Preşedintele comunităţii era
un alt rudărean, generalul Traian Doda.
1874: La Rudăria funcţionau 51
de mori de apă din cele 339 existente în
Almăj.
1878: Geologul Gyula Halavats
descoperă pe locul „Cioca cu bani”, din cracul Otara, o
aşezare din cultura Coţofeni.
1890: La Rudăria sunt 2.651 de locuitori şi
negustorul de mărunţişuri Ignaz Sparger, meseriaşii Petru
Popovici (cojocar), Martin Vladia, Iovan Dobrau, Ioan
Draia, Iacob Şuta, Vuk Svanec, Ilie Vlădulescu (fierari) şi
birtaşul Vichentie Radivoievici.
1896: În Rudăria sunt 2.741
de locuitori şi meseriaşi pe categorii:
băcani erau Mihail Furstner, Labert
Goldschmidt,
Ioan
Radivoievici,
Ignaz Sparger, Ioan Vladia; dogari
– Iosef Schmidt şi Anton Ungar;
fierari: Dominic Dobrau, Ioan Draia,
Sigismund Kopandi, Marina Şuta,
Gherasim Soameş, Ilie Ioan, Pavel şi
Păun Vlădulescu; croitori: Andrei şi
Ştefan Haramuz, Anton Iorgovan şi
Anca Otiman; cojocari – Ioan Barbu,
Grigore Imbrescu, Petru Popovici, Ilie
Radulia, Zina Roset, Lazăr şi Simion
Şuta.
1897‑1919: Numele maghiarizat
al satului a fost Ogerlistye.
1899: Ion Sârbu tipăreşte, la Leipzig, în limba
germană, Matei Vodă Basarab, politica externă între 1632
şi 1654.
1900: În Rudăria erau 10 romano‑catolici, 3.200 de
ortodocşi şi 4 evrei.
1904: Ion Sârbu tipăreşte primul volum din Istoria
lui Mihai Vodă Viteazul, lucrare de referinţă şi azi în
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istoriografia română. În 1905 primeşte Premiul „Năsturel”
al Academiei Române.
1905: Se înfiinţează corul.
1907: Rudăria avea 570 de case, 2.827 de locuitori
şi un hotar de 17.174 de iugăre.
1911: Prin predicatorul Vasile Enaşcu, apare la
Rudăria credinţa neoprotestantă a baptiştilor; primii
credincioşi sunt Efta şi Ilie Murgu.
1917: Legiunea voluntarilor
(români din imperiu, căzuţi prizonieri)
din Italia îi avea şi pe rudărenii Vasile
şi Iacob Didraga, Ioan Popovici, Ştefan
Şuta, Ilie Sitariu, Lazăr Ignat, Anton
Murgu, Gh. Vladia şi Ştefan Imbrescu.
Între voluntarii din Rusia se numără
şi Gh. Imbrescu, care va lupta apoi la
Mărăşeşti. În Primul Război Mondial
au rămas pe câmpul de luptă 91 de
rudăreni. În memoria lor, Asociaţia
„Cultul eroilor” a ridicat un monument.
1918, noiembrie 12: Staful
Naţional Român din Rudăria îl alege pe
Ion Sârbu ca preşedinte. Pe 14 noiembrie
el reprezintă satul la Adunarea de la
Caransebeş, iar pe 1 Decembrie este
participant la Alba Iulia.
1919: Dr. Ion Sârbu este ales
parlamentar în primul Parlament al României întregite.
1919: Efta Murgu este predicator baptist la Rudăria.
1922‑1939: Reforma agrară din 1921 este realizată
parţial şi în Valea Almăjului.
1929, aprilie 28: La Bozovici (Valea Almăjului) s‑a
dezvelit bustul în bronz al lui Eftimie Murgu. Realizarea
operei de artă este creaţia sculptorului
Oscar Han.
1930: La Rudăria trăiau 2.488
de români şi maghiari, iar hotarul era de
17.207 iugăre.
1933: Prima cooperativă din
Valea Almăjului se înfiinţează aici –
„Rudăreana”.
1936: Începe zidirea Căminului
Cultural, cu sprijin şi asistenţă din
partea echipelor de la Fundaţiile Regale.
Proiectul îi aparţine arhitectului Florin
Bucă. În 1940, construcţia se întrerupe
şi se reia în 1955.
1939: La Rudăria există
cooperativa „Rudăreana”, cu un capital
social de 50.000 de lei;
– parohia ortodoxă, cu 2 preoţi;
– şcoala primară, cu 5 dascăli;
– muzeul şcolar;
– biblioteca, cu 1.200 de volume;
– echipa de dansuri populare, premiată de Fundaţia
Culturală;
– 15 mori ţărăneşti;
– populaţia numără 2.583 de suflete (2.582 de
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români şi un maghiar), din care 2.434 de agricultori, 36 de
meseriaşi, 7 funcţionari şi 5 diverşi;
– producţia la iugăr: 900 kg de grâu, 850 kg de
porumb; laptele se vindea cu 3 lei pe litru la Fromajeria
din Bozovici;
– comuna are telefon comunal.
1940: La Rudăria se înfiinţează grădiniţa.
1944, septembrie: Se desfăşoară lupte grele pe
Valea Almăjului, între trupele germane intrate în Bozovici
şi unităţi ale armatei române.
1951: Se înfiinţează primele întovărăşiri agricole,
desfiinţate în anul următor.
1957‑1958: Întreprinderea Minieră din Orşova
exploatează din punctul „Marin – Izvor” 3 vagoane de azbest.
1958‑1959: Se reînfiinţează noi întovărăşiri agricole.
1960: Se lichidează analfabetismul prin cursuri
şcolare în perioada de iarnă.
1962: Se anunţă încheierea cooperativizării
agriculturii. Printre CAP‑uri se numără şi cel din Rudăria.
1962: La Rudăria vine medicul Ştefan Unici,
care lucrează aici, neîntrerupt, 37 de ani. A acordat peste
130.000 de consultaţii şi diagnosticări. El este primul
„cetăţean de onoare” al localităţii.
1962, februarie: Se înfiinţează CAP‑ul, cu 554 de
familii şi cu o suprafaţă de 3.876 de hectare, cea arabilă
fiind de 1.472 ha, 299 ha livezi, 1.441 ha păşuni, 598 ha
fâneţe, 13 ha vii.
1962‑1972: La Rudăria s‑au plantat 125 ha cu pruni,
meri, caişi şi cireşi. Agronomi: Emil Drăgănescu şi Boica.
1963: Localitatea este racordată la reţeaua electrică
naţională, prin plata unei contribuţii de 348.000 de lei; din
totalul de 564 de gospodării, sunt electrificate 439.
1968: Un grup de tineri pune bazele teatrului
popular cu caracter permanent. CAP‑ul realizează o
producţie medie de grâu de 900 kg pe 530 ha, iar pe 460
ha – 1.800 kg de porumb.
1973: Căluşarii participă la Festivalul „Căluşerului
ardelenesc” de la Deva.
1974: Teatrul Popular din Rudăria prezintă, în
premieră pe ţară, piesa Fericita jale a Cumbriei, scrisă de
Pavel Bellu, în regia lui Mihai Miron din Reşiţa.

1975: La împlinirea a 170 de ani de la naşterea
filosofului şi revoluţionarului paşoptist, în centrul localităţii
natale, Rudăria, azi – Eftimie Murgu, s‑a dezvelit bustul
din bronz al acestuia. Autor: sculptorul Cristian Breazu.
1980: La comemorarea a 110 ani de la moartea lui
Eftimie Murgu, se adaptează piesa Fericita jale a Cumbriei
şi se joacă sub numele de Unde‑ţi sunt zimbrii, Eftimie?, la
Rudăria, cu un real succes.
1980‑1983: Se desfăşoară primele ediţii ale taberei
de artă plastică.
1980‑1984: Ia fiinţă echipa de dansuri bătrâneşti a
Şcolii Generale din Eftimie Murgu.
1985: Echipa ia Premiul al II‑lea pe ţară. În 1987 şi
în 1989 obţine Premiul I.
1989, decembrie 23‑24: Soldatul Iosif Ghimboaşă,
din Rudăria, moare la Bucureşti, într‑una dintre nopţile
fierbinţi ale Revoluţiei române.
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Prof. univ. dr. ec. DUMITRU POPOVICI

CARACTERISTICI PRIVIND RELIEFUL LITOLOGIC
DIN BAZINUL RUDĂRIEI
În cadrul Bazinului Rudăriei, elementele
morfopetrografice de ansamblu sunt condiţionate de
prezenţa a trei mari unităţi litologice: unitatea şisturilor
cristaline (ocupând cea mai mare parte a sectorului
montan); unitatea rocilor sedimentare cimentate şi dure
(în zona Bazinului Rudărica Mică şi câteva areale în restul
zonei montane); unitatea rocilor sedimentare necimentate
sau semicimentate (în sectorul depresionar). În cadrul
acestor complexe litologice apar o serie de diferenţieri

mineralogice cu repercusiuni în morfologia de detaliu a
zonei.
1. Relieful modelat pe şisturi cristaline
Şisturile cristaline ocupă o bună parte din
regiunea montană a Bazinului Rudăriei, prezentând o
mare complexitate din punctul de vedere al alcătuirii
mineralogice şi al şistuozităţii, care se exprimă în trăsăturile
de detaliu ale formelor de relief. Astfel, şisturile amfibolice
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sunt greu atacate pe suprafeţe înclinate, pe care le conservă
timp îndelungat. În schimb, pe suprafeţele plane, feldspaţii
conţinuţi sunt puternic atacaţi prin hidroliză, rezultând
alterarea amfibolitelor, cu formarea de argile bogate în
calciu şi fier, în care apa taie relativ uşor văi cu profil larg
deschis. Asemenea situaţii se întâlnesc pe Cracul cu Brazi
şi Culmea Marinovacea, unde se dezvoltă văile largi ale
Prisăcinei, parţial şi ale Marinizvorului, dominate de o
serie de înălţimi, cum ar fi: Rădăcină (1030 m), Tâlva cu
Brazi (910 m) şi, respectiv, Marinovăţ (860 m), Tâlva lui
Irimia (913 m) etc.
Micaşisturile constituite din cuarţ şi mică apar
intercalate în cadrul şisturilor amfibolice, fiind mai puţin
dure (3‑4.6 duritate) decât gnaisele, datorită gradului ridicat
de şistuozitate. În relief, aceste caracteristici se exprimă
prin văi şi culmi asimetrice, cu versanţi contrastanţi, aşa
cum se întâmplă în bazinele Rudărica Mare, Drenăţu Mare
şi Mic, Prisăcina etc. Apariţia în cadrul rocilor din aceste
bazine a unor concentraţii mai mari de cuarţ dă naştere
la sectoare de chei, frecvente pe Valea Rudărica Mare,
precum şi la abrupturi petrografice.
Existenţa unor areale ocupate de gnaise granitice, pe
Cracu Priodului şi, parţial, Culmea Vârşeţului, se exprimă
în relief prin versanţi relativ convecşi şi culmi uniforme.
Peisajul este oarecum „înviorat” de ivirile cuarţitelor în
cadrul gnaiselor sau al amfibolitelor – Curmătura, Tâlva
Znamănului (1020 m) –, precum şi de prezenţa unor
calcare cristaline, intercalate în cadrul şisturilor cristaline
– pe Culmea Vârşeţului Mic şi, parţial, Cracul Priodului.
În ansamblu, caracteristicile reliefului dezvoltat pe
şisturile cristaline sunt date de câteva trăsături morfografice.
Văile sunt, în general, largi, exceptând sectoarele de chei,
care apar în legătură cu „ivirile” unor elemente mai dure,
nealterabile. La acestea se adaugă gradul de asimetrie
impus de înclinarea şi curbura versanţilor, precum şi
de desfăşurarea altimetrică a interfluviilor, în funcţie
de variaţiile locale ale tipurilor de roci cristaline, ori de
apariţia altor categorii de roci, sedimentare sau intrusive.
Versanţii se caracterizează printr‑o morfologie relativ
complexă, dominând totuşi tipul convex, la care se adaugă
sectoarele concave şi uneori drepte până la verticală,
rezultând abrupturi litologice de mici dimensiuni (de
exemplu, Piatra Şuţii).
În profil longitudinal, interfluviile din aceste
sectoare au, în general, un aspect domol întrerupt de
existenţa unor înălţimi ce apar în legătură cu aflorarea unor
corpuri intrusive de serpentinite sau hornblendite (Vârşeţu
Mare – 1060 m, Rudina Mare – 830 m etc.) sau şisturi cu
duritate mai mare (Rădăcina – 1030 m, Tâlva Vlădiei –
1050 m).
O atenţie deosebită se cuvine să acordăm sectorului
de chei dezvoltat pe Valea Rudăriei, la cca 3 km înainte de
intrarea în zona depresionară, cel mai lung şi impresionant
în acelaşi timp. Este un sector tipic de chei epigenetic,
dezvoltat într‑un complex de şisturi cristaline de tipul
banatitelor, în care râul s‑a adâncit puternic (până la 450‑500
m). Interacţiunea dintre condiţiile litologico‑structurale şi
procesele fluviatile şi de pantă au dus la degajarea unor
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forme specifice: umeri şi poliţe litologico‑structurale,
coloane, colţi, inclusiv torenţi de pietre, conuri de grohotiş
etc. (foto 1).

Foto 1. Cheile Rudăriei

Foto 2. Svinecea Mare

Dintre formele pseudocarstice întâlnite în cadrul
rocilor metamorfice, menţionăm alveolele de dizolvare
rezultate din alterarea feldspaţilor plagioclazi (diametrul
de 36 cm), care pot da, prin îngemănare, lapiezuri slab
schiţate, aşa cum apar, de pildă, pe versantul drept al
Rudăriei, la vest de Poiana Dobrii.
O situaţie oarecum aparte o reprezintă fenomenele
pseudocarstice dezvoltate pe roci cu sulfuri metalice,
menţionate aici, pentru prima dată, de C. Moissiu (1982).
Aceste fenomene pseudocarstice sunt legate de chimismul
şi potenţialul de solubilizare al mineralelor ce intră în
alcătuirea banatitelor şi a rocilor de contact cu reacţie
calcoalcalină. Asemenea zăcăminte de sulfuri metalice de
Fe şi Mn apar izolat în cadrul Bazinului Rudăriei, în zona
masivelor Rudina Mare, Svinecea, precum şi în bazinele
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râurilor Otiman, Priod, Motorghii, Drenăţu Mare şi Mic,
Prisăcina etc. Aici apar filoane cu grosimi de 0.6‑3 m,
cu conţinut important în Fe (35‑45%) şi Mn (17‑20%),
având, la partea superioară a scoarţei de alterare, o creastă
concreţionară de sulf, dispusă în lungul unor „tuburi” şi
rigole superficiale (C. Moissiu, 1982)1.

2. Relieful modelat pe roci (serpentinite) intrusive
Cele mai caracteristice forme condiţionate de aceste
tipuri de roci sunt reprezentate de martori petrografici, care
se înscriu în relief prin altitudini cu 30‑80 m mai mari
faţă de culmile din care se desprind: Vârşeţu Mare (1060
m), Comorâşniţa (1016 m), Rudina Mare (830 m). Pe
versanţii puternic înclinaţi ai acestor vârfuri se desfăşoară
procese geomorfologice de suprafaţă, eroziunea liniară
fiind limitată, în cea mai mare parte, de aceste roci. În alte
situaţii, serpentinele au condus la individualizarea unor
suprafeţe litologice pe care apar denivelări în funcţie de
variaţiile locale de facies (piroxeni, hornblendă etc.),
fiind vorba, de fapt, de o „înşiruire” de martori şi înşeuări
litologico‑structurale, mai mult sau mai puţin evidenţiate
în morfografie. Aşa este cazul culmilor Vârşeţ, Curmulici,
Socoloţ etc., din care se desprind o serie de văi în regim
fluvial sau torenţial. La contactul dintre serpentine şi şisturi
cristaline apar rupturi de pantă, determinând sectoare
de versant concave, cum apar pe culmile Vârşeţului,
Otimanului, Priodului, Faţa Lungă etc.
În general, aceste roci dau, în urma proceselor
de meteorizaţie, gelifracte de dimensiuni relativ mici
(5‑15 cm diametru), care sunt, de multe ori, antrenate fie
gravitaţional, în cadrul unor culoare sau torenţi de pietre
(pe versantul drept al Rudăriei, în sectoarele de chei),
fie prin procese solifluxionale, aşa cum se întâmplă pe
versanţii nordici şi nord‑vestici ai vârfurilor Rudina Mare,
Gunişte, Vârşeţu Mare sau ai culmii Socoloţ, aici fiind
vorba de deplasări orizontale pe un substrat argilo‑marnos
antrenat în alunecări superficiale uşoare.
3. Relieful modelat pe roci sedimentare
Aflorarea în cadrul Bazinului Rudăriei pe suprafeţe
relativ extinse a unor roci sedimentare dă naştere la o
morfologie specifică cu diferenţieri între sectorul montan,
în care aceste roci sunt cimentate şi dure, mai puţin
depozitele fluviatile şi cele de suprafaţă, şi cel depresionar,
caracterizat prin roci necimentate sau semicimentate.
Din categoria rocilor sedimentare cimentate, în
sectorul montan al bazinului apar, în principal, calcare,
gresii, conglomerate şi marno‑calcare. În funcţie de
rezistenţa la procesele de meteorizaţie, asemenea roci
determină anumite particularităţi morfologice distincte ale
1
Aflorarea acestor sulfuri formate în condiţii anaerobe
se datorează acţiunii erozive a apelor de şiroire, fiind supuse
oxidării. Se pare că aceste sulfuri se formează în condiţii
reducătoare de hidrogen sulfurat liber, emanaţii ale acestui gaz
fiind identificate în apele freatice de la confluenţa dintre Rudărica
Mare şi Rudărica Mică, precum şi în apele captive mezotermale
cu tendinţă arteziană, descoperite în forajele executate la 525‑530
m adâncime, în apropierea confluenţei Rudăriei cu Nera.

acestor areale. Din categoria formelor de relief dezvoltate
pe rocile sedimentare jurasice, menţionăm: martorii de
eroziune, abrupturile petrografice şi sectoarele de chei.
Din categoria martorilor de eroziune dezvoltaţi pe
calcare, denumiţi şi humuri sau cornete, fac parte vârfurile
Svinecea Mare (1224 m) şi Svinecea Mică (1150 m).
În morfografia de detaliu a vârfului Svinecea Mare se
observă trei fragmente de „poduri” sau platouri calcaroase,
distruse de acţiunea biochimică, ciuruite de microdoline de
dizolvare cu diametrul până la 2‑3 m (foto 2).
Abrupturile petrografice apar pe feţele sud‑vestică,
sudică, sud‑estică şi estică ale vârfului Svinecea Mare
(până la 10‑20 m) şi sudică şi estică ale vârfului Svinecea
Mică (înălţime de 5‑10 m). Formarea acestor pereţi cu
înclinări până la verticală (90°) este legată de prezenţa
gresiilor silicioase pe suprafaţa cărora apar diaclaze şi
fisuri prin care circulă apa meteorică, ducând la corodarea
şi slăbirea rocilor ce sunt antrenate gravitaţional. La baza
acestor pereţi apar blocuri ce generează un microrelief
specific, blocuri dispuse sub formă de conuri sau tăpşane de
grohotişuri. În aspectul de detaliu al podurilor şi al pereţilor
verticali, se observă o serie de microforme în funcţie de
gradul de rezistenţă al rocii. Apare astfel o gamă variată de
lapiezuri, încadrate în trei tipuri genetice: libere, pe rocile
dezgolite; semiîngropate, sub petice de soluri ce acoperă
calcarele; îngropate, formate sub un înveliş continuu de sol
(sens M. Bleahu, 1982)2.
Tot în cuprinsul pereţilor verticali grefaţi pe gresii
silicioase sau calcaroase, apar turnuri sau coloane mai mult
sau mai puţin izolate prin fisuri şi diaclaze din masa de roci
din care provin, pe care apa şi gelivaţia creează o serie de
microforme.
Sectoarele de chei, cele mai reprezentative, apar
pe văile Rudărica Mare şi Rudărica Mică, grefate în roci
2
Lapiezurile libere apar în partea superioară a pereţilor
verticali, îmbrăcând forme variate: caneluri, sub formă de şanţuri
alungite de mici dimensiuni (1‑2 cm lăţime şi 3‑4 cm adâncime),
rigole cu dimensiuni ceva mai mari (până la 10 cm lăţime, 15
cm adâncime, 1‑1.5 m lungime), cu suprafeţe relativ plane între
ele; lapiezuri de diaclază, cu şanţuri de cca 5‑10 cm lăţime,
5‑15 cm adâncime, dirijate pe diaclazele de calcar, formând o
reţea rectangulară cu diverse forme geometrice – în funcţie de
solicitările tectonice la care au fost supuse aceste roci. Lapiezurile
semiîngropate apar sub peticele de sol ce acoperă sporadic
calcarele, aşa cum este cazul unor fragmente din „podul” situat
la partea superioară a Svinecei, ori pe poliţele ce apar pe pereţii
verticali ai acestuia. Din această categorie fac parte: lapiezurile
scobite sub formă de rigole de mici dimensiuni, umplute cu un
sol ce a acţionat coroziv; cameniţele sau tianjita, excavaţii mai
mult sau mai puţin rotunde cu diametrul de până la 10‑20 cm
şi adâncimi de 10‑30 cm, izolate sau aliniate pe diaclaze, fiind
rezultate din acţiunea corozivă a unor petice de vegetaţie cu
humus foarte agresiv. Lapiezurile îngropate apar în cazul unui
înveliş de sol relativ continuu, cum ar fi platoul Svinecei şi la
baza Tâlvei Lochii. Din acestă categorie fac parte: ancoaşele de
subsăpare, ce apar la baza pereţilor de calcar sub formă de mici
nişe, vizibile doar prin îndepărtarea solului; lapiezurile în „turmă
de miei”, forme de ansamblu în care apar fâşii sau capete de strat
rotunjit, mai mult sau mai puţin izolate, sugerând o turmă de miei.
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sedimentare relativ diferite, de unde şi caracteristicile
acestora.
Valea Rudărica Mică este sculptată în şisturile
cristaline, în zona izvoarelor, fiind puţin adâncită şi cu
versanţi domoli, pentru a pătrunde apoi în domeniul
rocilor sedimentare, reprezentate prin gresii şistoase negre
şi calcaroase puternic diaclazate, la care se adaugă calcare
masive spatice sau în plăci, dar mai ales calcare roşii
noduroase şi asociat marno‑calcare. În sectorul inferior
al acestei văi reapar şisturile cristaline cu morfologia
specifică acestor roci. Sectoarele de chei din arealul rocilor
sedimentare prezintă aspecte variate în funcţie de tipurile
de roci amintite mai sus. În cadrul gresiilor şistoase negre,
versanţii sunt mai puţin abrupţi, bine împăduriţi, pentru
a căpăta aspect de chei mai evident în cadrul calcarelor
masive sau noduroase, unde apar şi o serie de poliţe
structurale şi surplombe.
Din punct de vedere funcţional, Rudărica Mică
cuprinde două sectoare distincte. Primul sector este
reprezentat de aşa‑numita „vale oarbă”, în care apele
provenite din afara zonei carstice nu reuşesc să străbată
întregul masiv de calcare, fiind captate subteran prin
intermediul unui ponor, situat în faţa unui bloc calcaros.
În aval de această insurgenţă, apare „valea seacă” în regim
torenţial cu prezenţa unei trepte antitetice active, unde are
loc captarea întregii cantităţii de apă a văii.
Cu totul aparte se prezintă sectoarele de chei de pe
Valea Rudărica Mare, grefate pe şisturi cristaline şi, parţial,
roci sedimentare, mai ales din categoria marno‑calcarelor.
Aici pereţii sunt ceva mai prăpăstioşi, dar apar şi sectoare
mai largi în care se dezvoltă o terasă de luncă cu lungimi
şi lăţimi variabile (de 10‑100 m şi, respectiv, 3‑15 m),
acoperită cu blocuri desprinse de pe versanţi.
În privinţa interfluviilor modelate pe roci
sedimentare, se constată diferenţieri în funcţie de tipul de
roci. Dacă rocile carbonatice generează interfluvii înguste,
puternic denivelate de martori de eroziune, gresiile şi
conglomeratele dau culmi relativ largi, uneori cu aspect
de pod, aşa cum apar pe culmile Iovârnaţî Breg, Pregăda,
Vlădiei etc.
În funcţie de variaţiile locale de facies se constată
apariţia unor înşeuări şi, respectiv, martori petrografici.
Dintre martorii litologici alcătuiţi din gresii silicioase
grosiere sau conglomerate, amintim: Tâlva Boului (1100
m), Capu Corhanului (1060 m), Corhanul Rudăriei (1100
m), Tâlva Vlădiei (1050 m) etc. Pe suprafaţa acestor
interfluvii şi chiar pe aceste vârfuri apar eluvii dispuse
sub formă de pânză sau de tip rezidual, pe seama cărora
s‑au format scoarţe de alterare, cum ar fi cea de pe Culmea
Pregădei.
Văile dezvoltate pe rocile sedimentare sunt, în
general, asimetrice când se dezvoltă la contactul cu alte
tipuri de roci sau în roci sedimentare cu greutăţi diferite
– Valea Pregădei, la contactul dintre roci sedimentare şi
şisturi cristaline, spre deosebire de Valea Corhanului, de
tip simetric, dezvoltată în formaţiuni sedimentare relativ
omogene.
În cadrul compartimentului depresionar al Bazinului

15

Rudăriei, aflorează o serie de roci sedimentare necimentate,
mobile (bolovănişuri, pietrişuri, nisipuri), semicimentate
(marne, argile) şi, într‑o proporţie mai redusă, cimentate
(conglomerate, gresii, tufuri dacitice etc.), mai ales la
contactul cu zona montană. Toate aceste varietăţi de roci
sedimentare prezintă o serie de particularităţi morfologice
puse în evidenţă de procesele morfogenetice.
Cea mai mare parte din zona depresionară este
ocupată de depozitele de pietrişuri şi nisipuri ale stratelor
de Dalboşeţ, constituind, în general, un facies relativ fin,
ce favorizează dezvoltarea unor văi largi, cu versanţi
prelungi, despărţite de interfluvii nivelate mai mult sau
mai puţin înguste, foarte des întâlnite în bazinul superior
al Gabroţului.
La contactul cu zona montană apar depozite
nisipo‑argiloase şi argilo‑marnoase ce aparţin orizontului
bazal, prezentând un relief denivelat, în care afluenţii
Gabroţului şi‑au tăiat văi ceva mai adânci cu frecvente
procese de ravenare şi alunecare în sectoarele de obârşie.
Dominând uşor zonele din jur, dealurile La Arie
(990 m), Vârtopu Mare (432 m) şi Jiteanu Mare (400 m)
apar pe depozite de argile şi marne argiloase rubanate,
la care se adaugă tufuri dacitice, putând fi considerate,
într‑o oarecare măsură, martori de eroziune cu aspect de
mameloane sau „poduri”, predispuşi la alunecări şi ravenări
în cadrul versanţilor. Cele mai intense procese erozionale
se manifestă pe versantul nord‑nord‑estic al Dealului La
Arie, pentru ca, în restul zonei, acestea să fie stabilizate
prin culturi agricole şi pomi fructiferi.
O mare extensiune o au depozitele aluviale (nisipuri,
pietrişuri, luturi, mâluri) dezvoltate pe cursurile văilor
principale (Rudăria, Gabroţ), în care râurile meandrează
mai mult sau mai puţin prin eroziune laterală. În urma
retezării lobilor de meandru, apar martori de eroziune de
dimensiuni mici, cu mare mobilitate de la un altul. Pe de
altă parte, adâncirea râurilor Gabroţ şi Rudăria în depozite
moi au dus la degajarea evidentă a Dealului Gabrovăţ (360
m), alcătuit din pietrişuri masive, cimentate, acoperite de
conglomerate şi marne, mai rezistente la acţiunea agenţilor
modelatori.
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Prof. LAZĂR ANTON

RĂDĂCINI...
Am adormit pentru o clipită şi am avut un vis... Se
făcea că înaintea mea se întindea un fel de coloană răsucită
ale cărei ramuri erau... cele două zone dragi ale Banatului
meu: miraculoasa Vale a Almăjului şi minunata Clisură a
Dunării. Cele două ramuri nu curgeau lipite între ele, ci, în
îmbrăţişarea lor curgătoare, erau unite, din loc în loc, de
punţi... peste veacuri le vedeam
eu...
Prima punte mi se
dezvăluia a fi peştera numită
„Gaura cu muscă”, prin care
Iovan Iorgovan, misteriosul erou
din vechile teritorii ale Banatului,
a scăpat de balaurul cu care se
lupta, prin intrarea din Clisură
a peşterii, transformându‑se în
muscă, şi a fost izbăvit la ieşirea
din Valea Almăjului.
O altă punte o formau
dorurile şi cântecele materializate
şi duse de apa Nerei, a „Nergăniului” almăjan, cum i se
mai spune de către trăitorii acestor locuri, până la mama
Dunăre, acolo, în Clisură, luându‑le parcă de pe umerii
ei, ai Nerei, şi uşurând‑o, ca să‑i păstreze cât mai mult
tinereţea, zburdălnicia şi puritatea apelor...
Apoi vine dealul... brăzdat de paşii oamenilor care
l‑au trecut de mii de ori, dintr‑o parte în alta a celor două văi
şi a inimii lor, pentru că Valea
Dunării şi Valea Almăjului nu
pot fi despărţite în sufletele
semenilor locului.
Şi mai este o punte...
o punte care pentru mine are
foarte mare importanţă. Pe
lângă dragostea profundă ce
le‑o port celor două văi deosebit
de frumoase, este o punte a
legăturii sângelui copiilor mei,
care va dăinui în veci, prin

urmaşii lor. Copiii mei au sânge de clisureni pentru că
mama lor îşi trage seva din Clisura Dunării, prin părinţi,
bunici şi toţi înaintaşii ei, de şapte generaţii încoace. Dar,
în acelaşi fel, prin copiii mei curge sânge de almăjan prin
tatăl lor, mândru almăjan cu rădăcini puternice şi vechi în
această Vale a Miracolelor. Apoi, legătura sângelui este
completată de legătura cântecului
popular provenit din cele două
locuri, cântecul care uneşte
inimi, care face ca tradiţiile şi
obiceiurile oamenilor trăitori aici
să nu moară, să nu fie uitate, să
fie scoase la lumină prin oameni
puternic marcaţi de vraja şi
semnificaţia lor.
Această uriaşă coloană...
a infinitului, zic eu, pentru că
împletirea ei nu se va sfârşi
niciodată, are şi câteva „ceasuri”
ale timpului, redate de morile
de apă din Valea Almăjului, mori care măsoară şi verifică
energiile venite prin poarta de intrare a Banatului, Clisura
Dunării / Valea Dunării. Şi care se întorc iar şi iar, ca într‑un
iureş, în cele două văi, să le dea lumina dătătoare de viaţă...
Am conştientizat numaidecât că această coloană
îmbrăţişată din visul meu îmi guvernează viaţa şi n‑aş putea
trăi fără ea pentru că, odată cu împletirea braţelor ei, au fost
legate şi rădăcinile sufletului
meu – acum, în viaţa asta, şi
poate dincolo de ea... N‑aş
putea trăi fără aceste rădăcini,
nu le‑aş putea rupe pentru a
pleca în altă parte, fiindcă viaţa
mea ar rămâne acolo: cu ele şi
prin ele, în veacuri...
ZOE ZAICA FUICU
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LANSARE DE CARTE ŞI COMEMORAREA
LUI VELIŞCU BOLDEA
Nu
mai
este
pentru nimeni o surpriză
că Asociaţia Culturală
„Izvoare
Almăjene”
organizează
încă
o
sărbătoare de cinstire şi
omagiere a înaintaşilor, a
personalităţilor almăjene
şi a faptelor lor de cultură.
În ziua de 27
februarie 2015 a avut loc o
acţiune cultural‑spirituală
de amploare la sediul
Asociaţiei
Culturale
„Izvoare
Almăjene”
din Bozovici. Întâlnirea a fost unul dintre cele mai
fertile momente de cultură şi spiritualitate românească,
dovedindu‑se că poezia, credinţa şi tradiţia sunt realităţi
definitorii în existenţa umană a almăjenilor.
Economistul Gheorghe Fulga a avut abilitatea de
a‑i invita pe prietenii săi din Almăj la o seară de poezie
într‑un mod subtil, provocându‑i la lectura poeziilor sale,
cuprinse în cele două volume de debut: Trei cuvinte şi Flori
de tei. Poetul debutant caută prin poezie Măreţia Divinităţii
în Marea Creaţie – Omul –, frumuseţea şi autenticul din
viaţă. El mărturiseşte dragostea faţă de Sfânta Tradiţie, faţă
de valorile acestui pământ primitor, ospitalier şi roditor
pentru toţi. Calităţile cărţilor de poezie ale domnului
Gheorghe Fulga sunt potenţate de
recenzorul profesor‑poet Iosif Băcilă şi
de profesorul Mihai Vlădia, îngrijitorul
ediţiei. Ei arată că în poeziile din aceste
cărţi valsează dragostea, visul, tandreţea,
naturaleţea şi prietenia, ca valoare a vieţii.
Profesorul Iosif Băcilă susţine că poezia
este un lucru necesar pentru orice om. De
asemenea, poezia se leagă de identitate, se
leagă de ţara în care este practicată, fiind
o conservatoare de tradiţie. În poezie,
lumea este privită cu inimă deschisă, ca o
curiozitate care îl face pe cititor să despartă
realitatea de fantezie. Au mai vorbit: prof.
univ. dr. ing. Alimpie Ignea, prof. Nicolae
Andrei, prof. Gheorghe Rancu. Din
discursuri a reieşit că poezia prezentată
transmite imaginea prezentului, dar şi a
unui trecut, cu ceea ce are el mai frumos.
Ea este cea care sprijină binele şi combate răul, mai ales în
această perioadă marcată de ură şi dezbinări. Ea ne ajută
să ne cunoaştem propria cultură care generează viziunea
românească asupra lumii. Valoarea întâlnirii a fost ridicată
de prezenţa primarului comunei Bozovici, distinsul domn
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Adrian Sergiu Stoicu, şi a altor personalităţi din satele
almăjene.
Partea a doua a întâlnirii a fost marcată de
comemorarea marelui coregraf şi luptător pentru tradiţia
românească Velișcu Ion Boldea, care a fost chemat, cu opt
ani în urmă, de către Cerescul Părinte la odihna veşnică.
Despre viaţa şi personalitatea lui Velişcu Boldea a vorbit
prof. Iosif Băcilă. Domnia Sa a prezentat date complete
despre activitatea comemoratului Velişcu Boldea, în
raionul Bozovici şi în judeţul Caraş‑Severin. Au mai vorbit
ing. Gina Ştefancu, prof. Pavel Panduru, prof. Nicolae
Andrei şi prof. univ. dr. ing. Alimpie Ignea. La manifestare
a participat şi distinsa profesoară Dorina Boldea, nepoată a
lui Velişcu Boldea, înzestrată cu calităţile unchiului său, de
iubire pentru credinţă, semeni şi tradiţie.
Velişcu Ion Boldea a învăţat de la părinţi şi de la
ţăranii almăjeni să iubească folclorul ca pe ceva viu, care
ne reprezintă şi prin care putem să cunoaştem neamul
acesta. Şi‑a dedicat viaţa cultivării valorilor autentice ale
folclorului românesc, le‑a dus faima în întreaga lume prin
spectacolele susţinute de Ansamblul „Semenicul”, creaţie
a sa, din Canada până în Japonia. Era un fiu al satului care
nu îşi uitase niciodată rădăcinile, construindu‑şi strălucita
carieră „pe pravila cea bătrână a lumii rurale”, văzând
întotdeauna în morala creştină temei de bună lucrare pentru
destinul ţării. Din cele relatate aici şi acum, s‑au aflat
amănunte despre destinul unui om şi al seminţiei lui; mai
ales au fost reliefate, încă o dată, inepuizabilele resurse ale
neamului nostru, cel care glăsuieşte lumii
prin soli ca Velişcu Ion Boldea.
Profesorul Iosif Băcilă a prezentat
şi recentul număr apărut al revistei
„Almăjana”.
Întâlnirea de la Bozovici a reliefat
clipe de înălţare, dar şi de învăţătură,
privind rosturile cele întemeietoare.
Personalităţile
prezentate
astăzi,
luminate de Duhul Sfânt, au dat şi vor da
din lumina lor celor din jur, vor aduce în
faţa lumii viaţa pe toate planurile acestui
popor, pentru depăşirea prin muncă a
minunatelor frumuseţi ale naturii cu care
au fost înzestraţi de Dumnezeu.
La final, participanţii s‑au bucurat
de bucatele aduse de familia Fulga şi
de cântecele interpretate de formaţia
instrumentală, condusă de Alimpie
Berbentea, şi de solista Petra Străin, totul fiind organizat
şi coordonat de distinsta doamnă Lucreţia Fulga. Ziua de
27 februarie a coincis şi cu ziua de naştere a domnului
Gheorghe Fulga.
Prof. PAVEL PANDURU
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„CINE‑O FĂCUT CÂNTECU’
AIBĂ FLOARE SUFLETU’...”
– Însemnări despre creatori, rapsozi, coregrafi, muzicanţi
şi lăutari din / în Valea Almăjului –
(III)

Pe maestrul‑coregraf Velişcu Ion Boldea (n.:
2 noiembrie 1937, la Prilipeţ – Valea Almăjului) l‑am
cunoscut mai îndeaproape prin anii 1963‑1965, când, întors
de la studii din capitală (Şcoala Medie Tehnică de Chimie,
Institutul de Limba şi Literatura Rusă), a fost solicitat să
ocupe diferite funcţii de conducere la Bozovici: mai întâi,
în cadrul Casei de Cultură, apoi la Comitetul Raional
pentru Învăţământ şi Artă.
Fusese dansator în vremea studenţiei,
cunoscuse coregrafi de primă mărime la
Bucureşti (Gheorghe Popescu‑Judeţ, Florea
Capsalli, Ion Grama, Theodor Vasilescu),
chiar instruise, cu oarece succes, formaţii
de dansuri în „Cetatea lui Bucur” ori în
preajmă.
Liceul (Şcoala Medie) din Bozovici,
înfiinţat(ă) în 1957, avea, în mare parte,
elevi din satele almăjene şi de la Porţile
Almăjului. Fiecare clasă pregătea programe
artistice, pe care – după o atentă vizionare
– le prezenta în localităţile mai apropiate.
Dintre membrii acestor formaţii se selectau
tineri pentru echipa de dansuri a şcolii şi a
Casei de Cultură.
Nea Velişcu, cum îi spuneam mai
toţi liceenii de‑atunci, era un împătimit
al jocului popular din Almăj; sta de vorbă
cu bătrânii, îi observa atent în mişcări la
petreceri, uimit fiind de figurile şi „ververicurile” făcute
de aceştia pe contratimp, participa la horele de duminică,
la balurile, nedeile şi la nunţile ce se derulau aici câte trei
zile şi trei nopţi, ca în poveste. Ne făcuse să înţelegem că
avem o datorie sfântă faţă de înaintaşi în a le învăţa jocurile
„aşezate şi elegante” (brâul
lui Muia, brâul borlovenilor,
hora fetelor, hora mare,
bozoviceana, raţa, cătana,
şaua, brâul lotrilor, măzărica,
ţandăra, schimbul, poşovaica,
de doi al rudărenilor etc.),
pentru a le „înfăţişa” pe
scenă în spectacole tematice
de amploare şi temeinic
pregătite.
Am avut şansa de a
fi fost cooptat în formaţia de
dansuri a liceului, mai târziu

şi în cea a Casei de Cultură (24 de perechi), alături de
colegii mei: Efta Pâşlea, Gheorghe Ruva, Nicolae Smeu,
Petrică Otiman, Mişu Dragomir, Ionică Serafin, Dănilă
Surulescu sau de cei din alte clase: Pavel Popovici, Petru
Mavrea, Dumitru Luca‑Mita, Dumitru Popovici (jr.),
Nicolae Andrei ş.a.
Bun cunoscător al obiceiurilor şi tradiţiilor din
zonă, Velişcu Boldea înfiinţează, la Casa de Cultură din
Bozovici, pe lângă echipa de dansuri, taraful
cu solişti vocali şi instrumentişti, grupul
vocal, apoi Ansamblul de datini şi obiceiuri,
având sprijinul moral al compozitorului
Nicolae Ursu, autorul celebrei culegeri
Cântece şi jocuri populare româneşti din
Valea Almăjului (Banat), Editura Muzicală,
Bucureşti, 1958. În Prefaţa lucrării, Sabin
V. Drăgoi, directorul Institutului de Folclor,
notase îndreptăţit: „Culegerea de faţă a lui
Nicolae Ursu aduce o importantă contribuţie
la cunoaşterea folclorului muzical din Valea
Almăjului, acel colţ izolat al Banatului,
pitoresc şi variat ca regiune, bogat în cântece
şi oameni frumoşi, păstrători devotaţi ai
specificului lor”.
În acest context, al specificului,
îi amintesc aici pe câţiva dintre soliştii
vocali de‑atunci: Ileana Unipan, Marioara
Basarabă, Nicu Popescu, Vior Cealma,
Petru Cealma (de la care Achim Nica a preluat doina La
Bozovici / Obreja‑ntr‑o grădină), Valeria Colojoară, Marin
Matei‑Cişlăru, precum şi dintre instrumentişti: Simion
Linguraru (tată şi fiu – Pârvova), Gheorghe Florea‑Bolobrete
(Dalboşeţ), Florea Radu şi Petru Vlădia (Rudăria),
Sandu Vlădulescu, Ion
Nicola‑Cicea,
Niţă
Buzdugan
(Bozovici),
Petrică Picirică (Moceriş),
Ioan Stan‑Tănănacu (Prigor).
În urma unor audieri şi
concursuri riguroase, Ileana
Unipan şi Valeria Colojoară
vor accepta să meargă, la
insistenţele
cunoscutului
dirijor Nicolae Perescu, la
faimoasa Orchestră „Doina
Banatului” din Caransebeş.
În prima parte a
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programului Casei Raionale de Cultură din Bozovici, i
se prezenta publicului spectator – aşa cum era înscris pe
afişe – obiceiul „Pâlcul (Măsuratul oilor)”, care începea cu
versurile semnate de poetul Nicolae Dolângă şi de prof.
David Blidariu, preluând, ca fond melodic, o cunoscută
doină a vânătorilor (Balada Gosnei), imortalizată, în Arhiva
de Folclor şi la Postul Naţional de Radio, de violonistul şi
dirijorul Ion Luca Bănăţeanu:
„Munţii Gosnei suie‑n slavă
Cu răcoare şi dumbravă...”.
Contribuiau la reuşita spectacolului toate
compartimentele ansamblului: recitatorii, soliştii vocali şi
instrumentişti, grupul vocal, dansatorii.
În partea a doua, taraful (condus cu pasiune
şi pricepere de prof. Marin Jurchescu), muzicanţii şi
cântăreţii îşi etalau gama bogată de sonuri şi melisme, aşa
cum numai în Almăj se aud. Programul era „presărat” cu
hora fetelor ori brâuri bătrâneşti şi se încheia cu suite de
jocuri de pe Valea Almăjului, îndrumate
şi puse în scenă de Velişcu Ion Boldea.
Întrecerea
artistică
dintre
raioanele din sudul Banatului a avut loc
la Bozovici şi a fost un succes remarcabil.
Căci fanfariştii din Lăpuşnicu‑Mare,
dansatorii Casei de Cultură şi vioristul
Ioan Stan au fost selectaţi pentru
faza interregională de la Hunedoara
(unde s‑au întâlnit cu inegalabilii de
la „Cindrelul – Junii Sibiului”), iar,
„pentru prestaţie remarcabilă şi inedit”,
echipa de dansuri a fost onorată a
face parte şi din Ansamblul folcloric
al regiunii Banat, urmând să susţină,
timp de o lună, o seamă de spectacole
la Timişoara (pe scena Operei Române
şi în Parcul Rozelor), Bucureşti, Sinaia,
Predeal şi pe litoral, alături de alte
formaţii muzicale (Arad, Caransebeş,
Lugoj, Făget, Oraviţa, Căpâlnaş, Borlova) şi de valoroşi
interpreţi ai folclorului bănăţean (Tiberiu Ceia, Anica
Adam, Marcel Todor, Luca Novac, Sofia Preda, Cornel
Veselău, Achim Nica, Ion Costa Jardea, Iosif Mihuţ‑Vică,
Laci Perescu, Viorel Bălan, Pavel Cebzan, Nicolae Tudor,
Stan Solomon, Gheorghe Balint, Puiu Ioan). Dirijor:
Achim Penda, instructori coregrafi: Nicolae Cocie, Velişcu
Boldea, Jana Moldovan, Ciprian Cipu, scenografia: Aurel
Erdei, regia artistică: Emilian Dumitru.
De menţionat că acompaniamentul orchestral a
fost „întărit” cu muzicanţi profesionişti provenind de la
Filarmonica din Arad şi de la Orchestra din Caransebeş.
În urma colaborării dintre „factorii decizionali” şi
cei „locali”, mai ales dintre dirijorul Nicolae Perescu şi Ioan
Stan („o enciclopedie”, „un depozit de folclor”), nu peste
mult timp avea să apară, la Casa de Discuri „Electrecord”,
E.P.C.‑ul Jocuri de pe Valea Almăjului, după care, ca o
expresie majoră a autenticităţii, maestrul‑coregraf Emilian
Dumitru a cules patru jocuri de la Rudăria (Dumitru
Popovici‑senior), antologându‑le (brâul haiducilor, brâul
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vânătorilor, brâul lui Vlădia, cioricăneasca), cu explicaţii
amănunţite şi partitură muzicală, în cartea Domniei Sale
Brâuri din Munţii Banatului, Casa Creaţiei Populare,
Timişoara, 1966.
Pentru mine şi pentru colegii mei almăjeni, câţiva
amintiţi mai sus, deplasările / turneele întreprinse au fost o
uriaşă ocazie de a cunoaşte inegalabilele frumuseţi ale ţării
noastre, o parte dintre oraşele şi staţiunile din sud‑estul
României, valenţele spectacolului folcloric. Pentru alţi
câţiva, care peste ani vor ajunge instructori şi îndrumători
de formaţii artistice – Petru Mavrea (Prigor), Iosif Băcilă
(Dalboşeţ), Nicolae Andrei (Bănia), Dumitru Luca‑Mita
(Bozovici) –, întâlnirea cu Velişcu Boldea va însemna
„metodologia” practică a lucrului cu oamenii tineri dornici
de a sluji creaţia populară, cu nivelul interpretativ necesar
pentru a prezenta un fapt / obicei tradiţional şi, nu în ultimul
rând, posibilitatea ca acesta să fie înfăţişat / popularizat
parţial sau în totalitate pe „micul ecran”.
De aceea, în mod cert, ar
mai trebui enumerate „purcederile”
la Săvârşin (jud. Arad), pentru
filmul Nunta bănăţeană, precum şi
cea de la Bucureşti, la emisiunea
Televiziunii Române Vetre folclorice
(8 aprilie 1966), împreună cu fanfara
din Lăpuşnicu‑Mare (dirijor: Ilie
Chera‑Iucu), taraful de viori de la
Rudăria şi rapsodul popular Dumitru
Popovici‑Iena.
Efta Botoca, Nelu Stan, Moise
Belmustaţă, Stan Simion, instrumentişti
bănăţeni „aciuiaţi” / angajaţi la diferite
orchestre din capitală, au participat la
emisiune, întregind‑o şi imaginându‑şi,
verosimil, cum „la Sâmedru, la Sfântul
Dumitru, Emil şi ai săi doineau la
fereastră, încă pe când zorile mijeau,
şi gazda se scula în doine, aprindea
lampa, găzdăriţa aţâţa focul şi îndată ieşea în fereastra larg
deschisă cu pocăraie, iar Dumitru, cu olul aburind a tărie, şi
doinele curgeau una din alta, începând cu cântarea gazdei:
«Du‑te, dor...». După doine, urma o suită de brâuri, unul
mai focos decât altul, încât Dumitru şi tata Ion, şi vecinii
din preajmă ieşeau în uliţă, în faţa casei, şi jucau de duduia
pământul sub picioarele lor. Jucau cu olul cu aburi îmbietori
în frunte, iar Emil sau Chilă (n.n.: lăutaşi de odinioară în
taraful rudărenilor) cântau, fluturând în arcuş una sau mai
multe băncuţe de‑o sută, poate chiar de‑o mie...” (Nicolae
Danciu Petniceanu, Rapsodul din Ţara Almăjului, Editura
Gordian, Timişoara, 2005, p. 94).
La înfiinţarea judeţului Caraş‑Severin (noua
împărţire administrativă, 1968), Velişcu Boldea a fost
numit inspector la Comitetul Judeţean pentru Cultură şi
Artă, apoi director la Casa Creaţiei Populare, îndeplinind
cu brio această funcţie şi onorând‑o cu responsabilitate
peste 30 de ani, până la pensionare (1 ianuarie 2000). Din
atare perspectivă, a cunoscut bine şi a îndrumat formaţiile
artistice din toate zonele şi subzonele Banatului Montan
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(Valea Caraşului, Valea Almăjului, Clisura Dunării, Craina
Bănăţeană, Valea Timişului, Valea Bistrei), ajungând ca,
în concursurile naţionale şi internaţionale de folclor, de
fiecare dată, acestea să fie premiate sau să se situeze în
fruntea întrecerilor. Se fălea, de câte ori avea ocazia, cu
repertoriul îngrijit, bine ales şi autenticitatea costumelor
tradiţionale ale celor din Almăj: echipa de fluieraşi
şi montajul literar‑muzical‑coregrafic de la Dalboşeţ,
fanfarele de la Lăpuşnicu‑Mare şi Bănia, echipele de
dansuri populare din Bozovici, Rudăria, Prigor, bocitoarele
de la Borlovenii‑Vechi, formaţia de viori de la Pătaş ori cea
de la Liceul „Eftimie Murgu”.
În anul 1969, împreună cu prof. Eugen Someşan,
cărturarul Marcu Mihail Deleanu, dirijorul Nicolae (Lae)
Perescu, corepetitorul George Motoia Craiu, coregrafii
Afilon Laţcu şi Ion Munteanu, pune bazele, la Reşiţa,
Ansamblului de cântece şi dansuri „Semenicul”.
Având în componenţa sa instrumentişti de mare
valoare (George Motoia Craiu, Laci Perescu, Viorel Bălan,
Simion Samoilă, Petru Constantin‑Zgripţu, Grigore Moza,
Ioan Stan‑Tănănacu) şi solişti vocali (Ana Munteanu, Iosif
Ciocloda, Traian Jurchela, Pavel Jurcă, Nicoleta Voica,
Traian Barbu etc.), care, în timp, vor deveni repere ale
creaţiei folclorice româneşti, bazându‑se pe dansatorii
veniţi din toate ţinuturile
Banatului de Sud, ansamblul
va prezenta spectacole memorabile în judeţ, în ţară şi peste
hotare (Italia, Iugoslavia,
Elveţia,
Anglia,
Suedia,
Olanda, Malta, Libia, Franţa,
Danemarca).
Începând
cu
anul
1968, sprijinit fiind de prof.
Petru Oallde, Doru Moraru,
Ada D. Cruceanu şi Octavian
Doclin, constituie colective
de specialişti competenţi care
vor îndruma şi alte domenii ale artelor: plastică, muzică,
literatură populară, teatru nescris. Şi, nu în cele din urmă,
are meritul de a fi pus, în Caraş‑Severin, temelia unor
festivaluri folclorice care, în
mare parte, dăinuie şi astăzi:
„Hercules” (Băile Herculane),
„Aurelia Fătu‑Răduţu” (Bocşa),
„Luţă Ioviţă” (Caransebeş),
Festivalul Folcloric al Văii
Almăjului (în fiecare an, pe
rând, într‑o altă localitate a
arealului), „George Motoia
Craiu” (Oraviţa), „Ion Luca
Bănăţeanu”
(Bozovici
şi
Dalboşeţ), „Afilon Laţcu”
(devenit şi „Ion Munteanu”
– Glimboca). În anul 2000,
devine membru al Academiei Artelor Tradiţionale din
România, iar, în 2001, al Asociaţiei Bănăţenilor de
Pretutindeni.

S‑a făcut vorbire mai puţin şi s‑a comentat / scris în
treacăt despre preocupările lui Velişcu Boldea în cercetarea
faptului folcloric, despre evidenţierea oamenilor implicaţi
în desfăşurarea lui. De aceea enunţăm / enumerăm, aici,
câteva:
● articole / eseuri: Caracterul satiric al alaiurilor de
măşti din Valea Almăjului şi impactul lor social, Folclorul
– izvorul nesecat al neamului, Obiceiuri şi ritualuri din
Banatul de Sud, Craiul Banatului, Dom’ Puiu / Pavel
Ciobanu, publicate în revistele: „Semenicul”, „Foaia
Diecezană”, „Revista noastră”, „Confluenţe”, „Almăjana”
ş.a.m.d.;
● seria Caietelor de culturologie „Iovan Iorgovan”
– Etnologie şi folclor (în coordonare):
– Ţara Almăjului – repere etnografice şi etnologice.
Documentare realizată între anii 1964 şi 1994, de Nicolae
Dolângă;
– Ştergarul bănăţean – expresie artistică a valenţelor
culturii populare tradiţionale, de Nicoleta Gumă;
– Hora satului, de Pavel Ciobanu;
– Paparuda, de Pavel Ciobanu;
– Poluarea folclorului muzical din Banat, de Dumitru
Jompan.
● studiile / cărţile: Colo sus în Vârful Călvii.
Contribuţii la cunoaşterea
familiei
de
cântăreţi
Puşchiţeştii din satul Petnic,
Caraş‑Severin,
2001
(în
colaborare cu Pavel Ciobanu),
şi Valea Almăjului – tradiţii,
ritualuri şi obiceiuri populare,
1998 (în colaborare cu
Octavian Doclin şi Ada D.
Cruceanu).
Această din urmă carte
este structurată în trei părţi:
I. Obiceiuri, rituri
şi ritualuri din Banatul de
Sud, de la Lăsatul secului şi până la Paşte („Alaiurile cu
măşti / Cornii”, „Moşii de primăvară”, „Marţea vaselor”,
„Marţea încuiată / încuniată”, „Mărţişorul”, „Sântoagerii”,
„Strigarea peste sat”, „Sâmţii
sau Măcinicii / Mucenicii”,
„Când cântă cucul? Până
când?”, „Blagovişteana /
Bunavestire”, „Floriile”, „Joia
Mare / Joimari”, „Mielul
pascal”, „Oul roşu de Paşte”,
„Sângeorzul”, „Smâlţul /
Măsuratul oilor”, „Mătcălăul”,
„Sânzienele”).
II. Valea Almăjului
– realitatea etnofolclorică
la sfârşit de mileniu, având
următoarea NOTĂ: „Informaţii
culese sau oferite de elevii Liceului Teoretic din Bozovici,
sub îndrumarea profesorului Iosif Băcilă în campaniile
de teren 1994‑1996. Autorii volumului consideră că ele
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ilustrează o relaţie de un interes aparte, dată fiind originea
rurală a operatorilor, deci compatibilitatea «trăirilor» lor în
raport cu actul folcloric genuin, dublată de o privire lucidă,
conştientizată şi mediată de informaţia şcolară – garanţie
a unei selecţii obiective a informaţiilor. Reflectă, implicit,
percepţia actuală a tradiţiei şi practica ei «la zi».”.
III. Valea Almăjului – un areal etnofolcloric
distinct, în care se concluzionează (fragmente, p.
109‑110): „[...] la acest final de mileniu, Valea Almăjului
se dovedeşte a fi, în continuare, o sursă etnofolclorică de
excepţie, fără ca, prin aceasta, să nu‑şi fi dezvoltat structuri
socio‑culturale şi economice de tip pre‑urban şi urban (de
altfel, acestea intrând firesc în evoluţia oricărei unităţi de
spaţiu din Banat încă în urmă cu două secole, după Pacea
de la Passarovitz, cu mutiplele sale consecinţe politice
şi administrative pentru zonă), care operează mutaţii de
conţinut, mutaţii în plastica imediată a obiceiurilor, dar nu
afectează elementele primare de limbaj şi intenţionalitate
în practicarea lor [...]; fapt ce ne‑a sugerat şi lansarea unui
proiect, şi anume cel al constituirii unui centru al resurselor
locale etnofolclorice, menit să faciliteze conservarea,
studierea şi promovarea patrimoniului etnofolcloric al Văii
Almăjului, cu efecte benefice în viaţa comunităţilor locale,
nu mai puţin în perspectiva cercetării sau a turismului
cultural internaţional, în care Almăjul (şi prin frumuseţile
/ resursele sale naturale) ar putea să intre cât de curând;
proiectul, o întreprindere deloc uşoară, desigur, necesitând
o concentrare de forţe umane şi materiale deosebită, dar
care, credem, îşi găseşte raţiunea în chiar existenţa de zi cu
zi a comunităţilor din zonă, fie ele româneşti sau de etnie
cehă, armonios aşezate aici.”.
În anul 2003, directorul Casei de Cultură a
Sindicatelor din Reşiţa, domnul Horaţiu Vornica, m‑a
„interpelat” telefonic (la recomandarea scriitorului şi
editorului Gheorghe Jurma) să‑l ajut la „acoperirea”
unei „zile culturale”, fiindcă, în programul iniţial, a
apărut o „surpriză” – o formaţie de teatru sau de estradă,
din Cluj‑Napoca, absenta neprevăzut. Ajutat de colegi
şi prieteni, intelectuali şi specialişti, trăitori în Almăj
şi în alte zări, am organizat un simpozion, Tradiţie şi
contemporaneitate în Valea Almăjului, invitaţi fiind
fanfara copiilor din Bănia, dirijorul ei, Ion Albu, Otto
Verendeanu, directorul Liceului „Eftimie Murgu” din
Bozovici, profesorul şi poetul Iosif Băcilă, elevi / liceeni,
membri ai Cercului literar „Almăjul”. Pentru o aducere
aminte obiectivă, să (re)citim cronica evenimentului Mesaj
din Valea Miracolelor, semnată de Gheorghe Jurma, în
ziarul „Timpul” din 29 mai 2003, p. 2: „Una din cele 7
zile ale artelor, organizate la Casa de Cultură a Sindicatelor
din Reşiţa, a fost dedicată tradiţiei (27 mai). A fost o
manifestare frumoasă şi substanţială, poetică şi educativă
în cel mai înalt sens. Vernisajul expoziţiei de ceramică a
prilejuit – ca şi altădată – etalarea unor produse tradiţionale
din vestite centre de olărit din România, dar şi din alte ţări.
Punctul de interes a fost demonstraţia lui Ionică Stepan.
Din roata olarului, adică din mâna iscusitului meşter, se
iveau, sub ochii spectatorilor, obiecte specifice ceramicii
de Biniş. Ca şi altădată, s‑a dovedit că Horaţiu Vornica

21

nu este doar un susţinător al tradiţiei, ci şi un foarte bun
cunoscător al artei populare.
Al doilea moment de interes a fost prezenţa
almăjenilor, cu mesaje artistice (poezie şi muzică) de
foarte bună calitate: fanfara copiilor din Bănia (în frunte cu
dirijorul lor, Ion Albu, şi cu primarul comunei), ca şi tinerii
sau vârstnicii interesaţi de folclor ori creatori de poezie.
«Valea Miracolelor» nu e doar o metaforă din poezia lui
Iosif Băcilă, este chiar o realitate de azi (sau din totdeauna)
a acestei zone. Au demonstrat‑o intelectualii prezenţi
– Iosif Băcilă, Otto Verendeanu, Pavel Panduru, Iosif
Badescu, Dănilă Sitariu, Pavel Găină, Velişcu Boldea –,
evocările lor despre istoria şi cultura Almăjului, despre
oamenii şi ţinuta lor morală, despre cărţile autorilor de
aici sau despre revista «Almăjana». Nu ne ajunge spaţiul
decât pentru a sublinia că popasul almăjenilor la Reşiţa
(ca şi cel de acum două luni, de la Oraviţa) a fost un
moment cultural de vârf, o bucurie pentru toţi cei prezenţi
(oaspeţi şi gazde), o experienţă care merită repetată. Au
exprimat aceleaşi elogii şi reşiţenii Gh. Jurma, M. M.
Deleanu, Ion Chichere, Tudor Deaconu, Nicolae Sârbu,
Horaţiu Vornica.”.
Velişcu Boldea – sau „tata” Boldea, cum îl adulau
colaboratorii reşiţeni şi cei din „imediata apropiere” – a
vorbit, cu o dragoste statornică pentru ţinutul natal, despre
Jocul popular din Valea Almăjului, însă simpozionul
sus‑numit a „înregistrat”, din păcate, şi ultima sa apariţie
publică înainte de a pleca înspre lumea fără de dor (22
februarie 2006)...
În amintirea maestrului‑coregraf, Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Caraş‑Severin (director: prof. Gheorghe Ţunea) continuă
să organizeze (în fiecare an, pe străzile Reşiţei) „Alaiul
primăverii”, o adevărată sărbătoare a folclorului
cărăşean, patronează apariţia revistei de cultură „Nedeia”
(redactor‑şef: prof. Angelica Herac), în paginile ei
dorindu‑se a se contura „identitatea tradiţională”, izvodită
„sub zariştea mitului”, iniţiază şi desfăşoară Festivalul...
„Velişcu Boldea” (de fiecare dată în alte zone / văi ale
judeţului, într‑o localitate cu tradiţie îndelungată pentru
jocul popular).
Căci faptele şi reuşitele lui Velişcu Ion Boldea
îl numesc, fără tăgadă, nu numai un pasionat cercetător
al culturii populare din Banat, ci îl aşază, pe drept, şi în
galeria marilor coregrafi ardealo‑banatici – Ioan Macrea,
Emilian Dumitru, Milosav Tatarici, Ciprian Cipu, Toma
Frenţescu, Nicolae (Lăiţă) Stănescu ş.a. Iar, fără munca şi
fără osârdia acestora, spectacolele folclorice de astăzi, în
sincretismul lor, n‑ar fi avut măreţie, eleganţă şi frumuseţe,
semnificaţii şi valenţe artistice, „itinerare iniţiatice” spre
străbuni ori spre noi înşine.
*
L‑am cunoscut şi pe Afilon! Dar cine nu l‑o fi
cunoscut?!
De câte ori însoţeam tinerii Almăjului la vreun
spectacol folcloric organizat la Casa de Cultură a Reşiţei,
mă căuta prin mulţimea artiştilor amatori îmbrăcaţi în straie
strămoşeşti. Mă „ispicea” „dă unge‑s ţoalele ăşcea aşa
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faine”, cum ar putea să cumpere câteva costume populare
pentru dansatorii de la „Reşiţeana”, obiele cu roşu şi negru,
cotrenţe cu pupi „dă pră lunci”.

regizate măiestru – ofereau
celor prezenţi în sălile
arhipline clipe de desfătare
şi încântare.
La o „întâmplare
literară”, derulată la Reşiţa,
la care participasem, provocat fiind de scriitorul
Ion Marin Almăjan, s‑a
dezlănţuit uluitor, vorbind şi
povestind inegalabil despre
muzică şi muzicanţi, despre
joc şi înţelesurile lui, despre
folclor în general. Avea o
neostoită patimă în el şi un dor neîndestulat. Le purta în
sufletu‑i suferind şi când l‑am întâlnit înainte de a pleca
„dincolo”:
„Frate, o boală învinsă ţi se pare orice carte.
Dar cel ce ţi‑a vorbit e în pământ.
E în apă. E în vânt.
Sau mai departe.

L‑am întâlnit şi în Valea Almăjului, dornic de a se
întreţine în ale cântecului şi jocului cu Versavia Dragotă,
Dumitru Popovici, cu Ioan Stan Tănănacu şi Petru Vlădia,
autentici rapsozi ai satelor din de‑a lungul Nerei, păstrători
ai datinilor străbune, ba chiar adevărate „depozite” de
cultură populară.
Era interesat să afle cum se organizează o nuntă în
Almăj, de ce îşi poartă tinerele neveste copiii în leagăn, ce
semnificaţie au – la sărbătorile de peste an – jocurile „dă
pomană” întru pomenirea morţilor etc.
A colindat satele din sudul Banatului însoţit de
renumite formaţii muzicale, de prietenii din străinătate,
dornici să se informeze şi să se documenteze asupra
tradiţiilor româneşti, sau de dansatorii lui vrednici, plini de
har şi de virtuozitate, care – prin spectacolele coregrafice

Cu foaia aceasta închid porţile şi trag cheile.
Sunt undeva jos sau undeva sus.
Tu stinge‑ţi lumânarea şi‑ntreabă‑te:
taina trăită unde s‑a dus?
Ţi‑a mai rămas în urechi vreun cuvânt?
De la basmul sângelui spus
întoarce‑ţi sufletul către perete
şi lacrima către apus.”.
			
(Lucian Blaga, Încheiere)
Pe unde o fi umblând acum, Afilon e năimit tot
cântecului şi jocului, omeniei şi veşniciei – celor pământeşti
şi celor cereşti!
IOSIF BĂCILĂ

CRONICĂ
La sediul Muzeului „Almăj – Vatră Strămoşească”,
din Bozovici, sâmbătă, 28 martie 2015, în organizarea
Asociaţiei „Izvoare Almăjene” şi a revistei „Almăjana”, a
avut loc manifestarea culturală Convergenţe între poezia
carcerală şi poezia religioasă.
Au susţinut comunicări: Iosif Băcilă, redactor‑şef

„Almăjana” (Poezia religioasă la marii poeţi români,
de la Dosoftei la Nichita Stănescu; poezia închisorilor
/ carcerală; poezia poeţilor interzişi; poezia exilului
– Tudor Arghezi şi Aron Cotruş); Felicia Mioc
Novacovici (Genealogia familiei Novacovici, Romulus
Novacovici – Împărăţia lui Dumnezeu, Casa Memorială
„Novacovici” din Gârbovăţ); Gheorghe Fulga (Radu
Gyr şi Sergiu Mandinescu); Florina‑Maria Băcilă
(Despre poezia carcerală a lui Traian Dorz; prezentarea
filmului documentar Traian Dorz – un veac de Cântări
Nemuritoare); pr. Vasile Grecu (Alţi poeţi religioşi: Zorica
Laţcu, Vasile Militaru, Vasile Voiculescu, Artur Enăşescu).
S‑au recitat versuri din operele autorilor prezentaţi,
s‑au audiat cântece cu tematică religioasă. Au participat
elevi, studenţi, scriitori, istorici, lingvişti, muzeografi,
preoţi, profesori din mediul liceal, cadre universitare.
RED.
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ÎNĂLŢARE

Încă n‑a cântat cocoşul,
Încă nu ni‑s condamnaţi,
Doamne, umple iarăşi coşul,
Dă‑ne peştii cei visaţi!
Poate c‑având burta plină,
Îmbuibaţi cu cele sfinte,
Şi smochinul cu smochină
Ţi se v‑arăta ’nainte.
Chiar şi plopul va‑nţelege
Cât e de greşit să minţi
Şi pe unii îi va drege
De iubirea lor de‑arginţi.

Cântau păsările.
Trilurile erau fermecătoare...
Copacii fremătau,
Se auzea susurul izvoarelor.
Miracolul dumnezeirii
Un colţ de rai
Şi oastea arhanghelilor cântă.
Slavă şi mărire lui Dumnezeu
Tu le orânduieşti pe toate –
Acolo unde gândul nostru nu pătrunde.
Slavă, mărire şi cântare aducem Domnului,
Acolo unde foame şi sete nu este.
Acolo unde este dragoste şi viaţă veşnică!
GHEORGHE FULGA

Ochii cer să se deschidă
Şi mărirea Ta s‑o vază,
Orice fiinţă invalidă
Va primi din cer o rază.
Vom fi toţi spăşiţi, sfioşi,
Când la poarta Ta cerească
Vor veni nouă leproşi
Special să‑Ţi mulţumească.
CORNELIA EDIŢOIU

SĂRBĂTORIREA ACTIVITĂŢII CORALE LA BOZOVICI
Duminică, 17 mai 2015, a avut loc sfinţirea
monumentului ridicat cu ocazia împlinirii a zece ani de la
înfiinţarea Corului mixt „Anastasis” al Bisericii Ortodoxe
din Bozovici. În sunetul clopotului de vecernie ne‑am
îndreptat paşii spre biserică pentru a săvârşi slujba la
care au slujit preoţii bisericii din localitate, Ion Cherescu
şi Vasile Grecu, pecum şi preoţii Samuel Şendroni, de la
parohia Şopotu‑Nou, Daniel Aldescu, de la parohia Potoc,
şi Cristian Mokesch, de la parohia Eftimie Murgu.
După vecernie a fost săvârşită slujba
de mulţumire la împlinirea a 10 ani de la
înfiinţarea Corului mixt „Anastasis” şi o
slujbă de pomenire a coriştilor care au trecut
la cele veşnice. La sfârşit, preotul paroh
Ion Cherescu a ţinut o cuvântare prin care a
evidenţiat tradiţia corală a Bisericii Ortodoxe
din Bozovici. La această manifestare au
participat şi oficialităţile locale, în frunte cu
domnul primar, Adrian Sergiu Stoicu.
Ca mai toate bisericile din Banat, şi
Biserica Ortodoxă din Bozovici are o bogată
activitate corală, susţinută în special de către
preoţii care au slujit în acest sfânt locaş. Se

poate vorbi de o adevărată tradiţie pe aceste meleaguri
binecuvântate de Dumnezeu.
În anul 1885, la iniţiativa preotului Nicolae Brânzei,
a luat fiinţă un cor mixt compus din tineretul din acea
vreme şi condus de înv. Vasile Rusu. Au învăţat Sfânta
Liturghie după partitura lui G. Musicescu, primită de la
corul din Oraviţa.
În 1895, un ţăran – Teodor Ciocu –, alături de preoţii
Nicolae Brânzei şi Ioan Brânzei, a luat legătura cu maestrul
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Richard Kwatsciak pentru instruirea unui cor, de această
dată bărbătesc, ce a cântat pentru întâia oară în biserică de
Crăciun. De atunci, activitatea corală a fost neîntreruptă,
corul funcţionând în diferite perioade
atât ca mixt, cât şi bărbătesc.
Ilie Ruva va conduce pentru
prima dată corul bisericii chiar de
Înălţarea Domnului, în 1901. Începând
din acest an, corul va fi condus de către
Ilie Ruva timp de 44 de ani. Între 1904
şi 1942, corul a fost mixt, având un
repertoriu bogat.
Din 1942 şi până în 2005 corul
a fost bărbătesc. Începând cu 1970,
învăţătorul Ioan Ciocu, revenind la
Bozovici, îşi reia activitatea în biserică
şi conduce corul până în pragul morţii
sale, în 1981. Din 1981, corul este
condus de către Marin Ruva până în
1990. De atunci, învăţătorul Marin
Jurchescu va dirija corul până în 2004.
Din cauza faptului că mulţi
dintre coriştii de la corul bărbătesc,
care a funcţionat până în 2004, erau în
vârstă, precum şi din pricina stării de
sănătate a dirijorului Marin Jurchescu, preotul paroh Ion
Cherescu a luat iniţiativa înfiinţării, în 2005, a unui cor mixt
pe patru voci. Întrucât s‑a dorit continuarea tradiţiei corale,
s‑a înfiinţat Corul mixt „Anastasis”, preluându‑se aproape
toţi coriştii care au rămas de la corul bărbătesc. Astfel a

luat fiinţă Corul „Anastasis”, în luna februarie a anului
2005. El a fost reorganizat şi împrospătat în componenţă,
fiind instruit şi condus de către prof. Claudia Cherescu.
Din acest an şi până în prezent,
corul a dat răspunsurile la sfintele slujbe
din fiecare duminică şi sărbătoare
şi a participat la diferite activităţi
culturale şi festivaluri de muzică corală
religioasă şi laică.
Pentru prima dată, corul cântă
în noaptea de Înviere, la 1 mai 2005.
Întreaga Liturghie a fost parcursă
în mai puţin de cinci luni, datorită
dragostei de cânt şi devotamentului
de care au dat dovadă cei ce au
dorit să aducă slavă lui Dumnezeu
prin cânt. Repertoriul corului este
variat, cuprinzând partituri ale
compozitorilor G. Musicescu, Ioana
Ghika‑Comăneşti, Nicolae Lungu,
Nicolae Chirilă şi alţii.
Mulţumim Bunului Dumnezeu
că ne‑a ajutat să putem păstra şi
continua tradiţia corală în această
localitate. Tuturor celor care au crezut
şi s‑au implicat în această muncă deloc uşoară le dorim ca
Dumnezeu să‑i scrie în cartea răsplătirilor Sale.
Prof. CLAUDIA CHERESCU

FECIOARA MARIA – PERSONAJ BIBLIC ÎN TEXTELE
CEREMONIALE SPECIFICE COLINDATULUI
ÎN VALEA ALMĂJULUI, JUD. CARAŞ‑SEVERIN
Valea Almăjului1, areal cunoscut şi sub numele de
Ţara Almăjului, zona Almăjului sau Almăjul, a conservat
din perspectivă etnofolclorică, până în zilele noastre, o
serie de elemente specifice tradiţiilor devenite populare,
printre care se numără şi cele caracteristice obiceiurilor din
perioada de iarnă a anului calendaristic.
Colindatul, cel mai reprezentativ obicei din
cadrul sărbătorilor de iarnă, face parte din genul ritual al
folclorului, gen ce include poezia obiceiurilor (o poezie
rituală) şi a datinilor, ca instituţii ale culturii tradiţionale.
În acest sens, se poate spune că producţiile acestui gen
(colindele sau cântecele de stea) sunt „textele” care se
„contextualizează” în obiceiul colindatului, ele aparţinând

folclorului literar. Creaţii de tip ceremonial, transmise pe
cale orală, din generaţie în generaţie, ele suferă diverse
modificări, fapt ce determină circulaţia lor în diferite
variante, în care se mai păstrează uneori doar morala (de
regulă, creştină)2.
În urma unor cercetări de teren pe care le‑am
întreprins în zona Almăjului, am cules câteva informaţii
despre textele ceremoniale ce formează repertoriul specific
obiceiurilor de iarnă. În pofida diferenţelor dintre colinde
şi cântecele de stea, între aceste două categorii s‑au produs
unele întrepătrunderi – de pildă, adaptarea unor texte mai
noi de cântec de stea la unele melodii vechi de colindă3.
Astfel, vom folosi termenul colindă în sens larg, chiar dacă

Acest ţinut este situat în partea de sud‑est a actualului
judeţ Caraş‑Severin, fiind străbătut de râul Nera şi cuprinzând
următoarele localităţi: Bănia, Borlovenii‑Noi, Borlovenii‑Vechi,
Bozovici, Dalboşeţ, Gârbovăţ, Lăpuşnicu‑Mare, Moceriş, Pătaş,
Prigor, Prilipeţ, Putna, Ravensca (sat de cehi), Rudăria (astăzi –
Eftimie Murgu), Şopotu‑Nou (cu satul Stancilova), Şopotu‑Vechi.

2
Ovidiu Papană, Categorii ale producţiilor folclorice
muzicale româneşti, Timişoara, Tipografia Universităţii de Vest,
Facultatea de Muzică, 2006 (curs litografiat), p. 7.
3
Monica Brătulescu, Colinda românească, Bucureşti,
Editura Minerva, 1981, p. 14.
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textul analizat este cel al unui cântec de stea4, tropar etc.
Menţionăm că nu am avut acces la transcrierea exactă a
textelor, fapt pentru care demersul de faţă nu intenţionează,
nici pe departe, a fi integrator.
*
În spectrul onomasticii româneşti, numele Maria
este considerat a fi unul dintre cele mai vechi, fiind asimilat
odată cu literatura apocrifă, transmisă pe cale orală;
după opinia unor cercetători, acest termen a fost preluat
împreună cu alţii, tot de origine latină, din sfera limbajului
teologic, vechimea sa rezultând din
„mulţimea variantelor şi a hipocoristicelor
înregistrate în primele documente”5.
Ca personaj biblic, Maria, mama
lui Iisus Hristos (Cel pe Care se întemeiază
credinţa creştină6), apare îndeosebi în
relatările din Evanghelia după Matei şi din
cea după Luca, ce cuprind vestirea naşterii
lui Iisus, cântarea Mariei, prezenţa ei în
anumite momente biblice alături de Fiul
său, inclusiv la răstignirea Acestuia7.
În spiritualitatea românească de rit
ortodox, Fecioara Maria este o prezenţă
permanentă, „ca urmare a semnificaţiei
majore a existenţei sale pământeşti,
sinonimă cu o biografie închinată total lui
Dumnezeu”8. Există şi câteva sărbători închinate Maicii
Domnului: Bunavestire (25 martie), sărbătoare numită,
în Valea Almăjului, „Blogovişceană”, Adormirea Maicii
Domnului (15 august) – „Sfântă Mărie Mare”, Naşterea
Maicii Domnului (8 septembrie) – „Sfântă Mărie Mică”
şi Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie).
Pe lângă aceste zile de praznic dedicate Fecioarei Maria,
Biserica Ortodoxă a instituit şi alte forme de cinstire a ei:
cântări (imnuri, axioane, pricesne), rugăciuni (acatiste,
paraclise), o bogată iconografie şi chiar lăcaşuri de
cult (biserici sau mănăstiri) ce au drept hram una dintre

sărbătorile amintite9. Totodată, în tradiţia Bisericii se
păstrează o multitudine de aspecte privind viaţa Mariei
ori legende provenite din scrierile apocrife10. Ea este
personajul biblic cel mai des reprezentat şi în creaţiile
artistice (muzicale, plastice), după persoana Fiului său, Iisus
Hristos, fiindu‑i atribuite o serie de simboluri (luna, stelele,
crinul11), sub diferite motive şi forme de prezentare12.
În tradiţia poporului român, Fecioara e socotită
protectoarea neamului şi a ţării, ocrotitoarea celor
năpăstuiţi (săvârşind minuni pentru binele oamenilor),
„aleasă de Dumnezeu să fie purtătoarea
mântuirii întregii lumi”13. Ea e cunoscută
ca întruchipând şi imaginea mamei –
unul dintre cele mai de seamă simboluri
arhetipale14. Dintre numele atribuite ei
amintim: Sfânta Fecioară, Fecioara
Maria, Maica Domnului, Născătoarea (de
Dumnezeu), Maica Sfântă, Maica Precista,
Preacurata, Maica Durerii, Împărăteasa
Cerului etc.
Am menţionat toate aceste aspecte
deoarece ele sunt în strânsă legătură
cu apariţia numelui Fecioarei Maria în
textele ceremoniale specifice obiceiului
colindatului în perioada sărbătorilor de
iarnă, în Almăj; vom avea în vedere câteva
dintre aceste creaţii culese de folcloristul Nicolae Ursu şi
altele strânse în urma anchetelor întreprinse în zonă.
*
În Valea Almăjului, Fecioara Maria este cunoscută
sub numele de: (Maica) Prĭeşĭesta, Maica / Maică Mărie,
Sîmtă Maică Mărie, Maică Priacurată.
Într‑un cântec din localitatea Bănia, găsim
substantivul propriu în discuţie cu rol de refren: „O, Isusă,
Tu, Crĭestoasă, (bis) / Marĭe, Marĭe, / Zarea ta cea măi
frumoasă, (bis) / Marĭe, Marĭe”15. După cum se ştie, Maria,
numele Maicii Domnului, este cel mai frecvent dintre
toate prenumele feminine, folosirea lui ca refren în acest
colind fiind inseparabilă de cel al Fiului lui Dumnezeu –

Cântecul de stea are o temă exclusiv creştină, fiind
de origine bisericească, cu un pronunţat caracter apusean. Se
deosebeşte de colind prin tematică, prin structurile ritmice şi
sonore folosite, iar în ceea ce priveşte forma arhitectonică, prin
lipsa refrenului. Cele două genuri muzicale sunt înrudite, dar, în
cântecele de stea, subiectele biblice sunt tratate mult mai rigid,
chiar dogmatic – Ovidiu Papană, op. cit., p. 8.
5
Aurelia Bălan Mihailovici, Dicţionar onomastic creştin.
Repere etimologice şi martirologice, Bucureşti, Editura Minerva,
2003, p. 354.
6
* * *, Dicţionar enciclopedic de personaje biblice,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1996, p. 154.
7
* * *, Dicţionar biblic, Oradea, Societatea Misionară
Română, Editura „Cartea Creştină”, 1995, p. 808‑809.
8
Florina‑Maria Băcilă, Nume ale Fecioarei Maria în
volumul Minune şi Taină, de Traian Dorz, în Oliviu Felecan
(ed.), Name and naming. Proceedings of the second International
Conference on Onomastics „Onomastics in Contemporary Public
Space”, Baia Mare, May, 9‑11 2013, Cluj‑Napoca, Editura Mega,
Editura Argonaut, 2013, p. 882.

Ene Branişte, Ecaterina Branişte, Dicţionar enciclopedic
de cunoştinţe religioase, Caransebeş, Editura Diecezană, 2001, p.
274.
10
* * *, Dicţionar enciclopedic de personaje biblice, p.
278.
11
Dintre simbolurile biblice atribuite Fecioarei Maria
enumerăm: scara lui Iacob, rugul aprins al lui Moise, care nu
s‑a mistuit, toiagul lui Aron, turnul lui David din Cântarea
Cântărilor – Victor Aga, Simbolica biblică şi creştină. Dicţionar
enciclopedic (cu istorie, tradiţii, legende, folclor), ediţia a II‑a,
Timişoara, Editura Învierea, 2005, p. 234‑235.
12
* * *, Dicţionar enciclopedic de personaje biblice, p.
288.
13
Victor Aga, op. cit., p. 234.
14
Ivan Evseev, Enciclopedia simbolurilor religioase şi
arhetipurilor culturale, Timişoara, Editura Învierea, 2007, p. 344.
15
Nicolae Ursu, Cântece şi jocuri populare româneşti
din Valea Almăjului (Banat), Bucureşti, Editura Muzicală, 1958,
p. 165. Precizăm că, în lucrarea de faţă, transcrierea fonetică a
colindelor sau a cântecelor de stea este aproximativă.
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asociere implicită, având în vedere că sărbătoarea cea mai
importantă din cadrul obiceiurilor de iarnă este Naşterea
Domnului (Crăciunul).
O altă colindă publicată de folcloristul Nicolae
Ursu, în lucrarea Cântece şi jocuri populare româneşti
din Valea Almăjului (Banat), a fost culeasă din localitatea
Bozovici şi relatează întâlnirea unor „juni colindători” cu
Maica Preacurată, care‑şi caută Fiul, întrebându‑i pe aceştia
despre El: „Leroloi, Pliecat, mi‑au pliecatî, / Pliecat, mi‑au
pliecatî, / Leroloi, Juni colindători. /
Leroloi, Mari priedătătorì / Leroloi,
Patruzăşi şî şinşi. / Leroloi, Şinzăşi
făr’dă şinşi / Leroloi, Joi dă giminiaţ’. /
Leroloi, Maica Prĭeşĭesta, re / Leroloi,
Cîn’ĭe, mi‑ĭ vĭegia / Leroloi, Poalĭe
sufulca, rĭe, / Leroloi, Fuga că mi‑ş da,
/ Leroloi, Dîn gură‑ntrăba, re: / Leroloi,
Jĭuni colindători, / Leroloi, Cît voi mi‑aţ
umblat / Leroloi, Dă mi‑aţ colindat, /
Leroloi, Văzuţ, mi‑aţ văzut / Leroloi,
Păstrişorul mĭeu, / Leroloi, Stăpînioru
vostru? / Leroloi, Maico Prĭeşĭsta! /
Leroloi, Noi l‑om fi văzutî, / Leroloi,
Nu l‑am cunoscutî. / Leroloi, Lesne‑l
d‑a‑l cunoaşcĭe. / Leroloi, Obrăjĭoru
lui, / Leroloi, Spuma lapcilui. / Leroloi,
Ochişorii lui, / Leroloi, Doauă murĭe
nĭegre / Leroloi, Coapcĭe la răcoar’, /
Leroloi, N‑acinsă dă soarĭe. / Leroloi,
Sprînşĭenili lui, / Leroloi, Pana
corbului, / Leroloi, Căluşălu lui, / Leroloi, Puiu lĭeului. /
Leroloi, Frîulĭeţu lui, / Leroloi, Doi şărpi mari, bălauri. /
Leroloi, Chinguliţa lui, / Leroloi, Doauă broaşcĭe stoarsă. /
Leroloi, Maico Prĭeşĭesto! / Leroloi, Noi că l‑am vădzutî
/ Leroloi, Joi dă giminiaţ, / Leroloi, Pă roauă, pă şiaţă, /
Leroloi, Pă roauă dăsculţ, / Leroloi, Pă brumă‑ncălţatî /
Leroloi, (ʼN) poarta Iuziĭei / Leroloi, Fluĭerĭel zăcîndî,
/ Leroloi, Oilĭe strîgîndî. / Leroloi, Maica Prĭeşĭesta,
re / Leroloi, Fuga că mi‑ş da / Leroloi, La Sfîntu Iliĭe. /
Leroloi, Iliĭe, Iliĭ’(e), / Leroloi, Trasnĭeşcĭe, plĭesnĭeşcĭe,
/ Leroloi, Iuda prăpăgĭeşcì(e), / Leroloi, Fiuleţ păzăşcĭe,
/ Leroloi, Şî copilu mamăi, / Leroloi, Şî viţălu‑n vacă,
/ Leroloi, Şî purşĭelu‑n scroafă, / Leroloi, Şî puiu‑n
ghioacă.”16.
Descrierea de către Maria a trăsăturilor Pruncului
Iisus printr‑o serie de enumerări, unele contrastante
(„murĭe nĭegre” vs „n‑acinsă dă soarĭe”), trimite la
elemente descriptive cu rezonanţă în texte de marcă ale
literaturii populare româneşti, precum descrierea de către
„măicuţa bătrână” a ciobanului moldovean din Mioriţa –
individualizat tot prin trăsăturile lui speciale: „Iar dacă‑i
zări, / Dacă‑i întâlni / Măicuţă bătrână / Cu brâul de
lână, / Din ochi lăcrimând, / Pe câmpi alergând, / De toţi
întrebând / Şi la toţi zicând: / Cine‑au cunoscut, / Cine‑mi
au văzut / Mândru ciobănel / Tras printr‑un inel? / Feţişoara
lui, / Spuma laptelui; / Musteţioara lui, / Spicul grâului;
16

Id., ibid., p. 166.

/ Perişorul lui, / Peana corbului; / Ochişorii lui, / Mura
câmpului!...”17.
Asemănarea temei celor două creaţii populare este
notabilă: de altfel, autorul chiar precizează, într‑o notă de
subsol, că acest cântec e un „amestec de colindă cu bocet şi
baladă”18. După cum se ştie, bocetul aparţine genului liric,
fiind o formă „mai puţin cizelată”, destul de rar întâlnită în
colecţiile de folclor19, iar balada – cântec epic de întindere
medie – aparţine genului narativ în versuri20; prin subiectul
pe care îl expune, este strâns legată
de colindă şi de „«firul epic» al unor
cântece lirice”21. Pe de altă parte, în
folclorul specific spaţiului românesc,
Fecioara Maria este considerată a fi
simbolul maternităţii, fiind cunoscută
şi ca „o divinitate a vieţii, a ritmurilor
naşterii, creşterii şi morţii întregii
naturi”22.
Tot în acest caz, se poate
semnala o similitudine cu o altă creaţie
folclorică întâlnită în Valea Almăjului –
Numărătura mare –, încadrată de Emil
Petrovici în categoria descântecelor
şi a practicilor magice. Acest text se
rosteşte doar atunci când sufletul se
desprinde cu greu din existenţa aceasta
pentru a se integra în lumea de dincolo:
„Cînd îi omu bolnav, će duś lîngă iel
la pat, će puń pră źenunkĭ, aprindz o
lumănare dîla prazńic23 ş‑atunś înśepĭ
24
să dzîś” . Textul se întâlneşte, de asemenea, sub diferite
variante: fie relatează explicit căutarea Fiului Sfânt de
către „Maica Prięśista”, fie, în altă parte, descrie plecarea
unui „om mare” la pădure pentru a aduce lemnul necesar
construirii unei biserici, loc unde se întâlneşte cu „Maica
17
Mioriţa, în V. Alecsandri, Poezii populare ale
românilor. Ediţie îngrijită de D. Murăraşu, Bucureşti, Editura
Minerva, 1971, p. 12.
18
Nicolae Ursu, op. cit., p. 166.
19
Ioan Viorel Boldureanu, Etnologie şi folclor. Cultură
tradiţională orală. Teme, concepte, categorii, Timişoara, Editura
Marineasa, 2008, p. 113.
20
Ca structură, aceasta din urmă cuprinde trei substraturi:
cel arhaic / mitologic, cel al protoconceptelor transpuse zonal şi
nivelul etnic – id., ibid., p. 100‑101.
21
Id., ibid., p. 100‑101.
22
Ivan Evseev, op. cit., p. 342.
23
După opinia unor cercetători, praznicul casei este un
obicei preluat din Peninsula Balcanică; el presupune faptul de
a alege ca patron al casei un sfânt, ziua de prăznuire a acestuia
devenind una marcantă pentru familie. Fiecare casă din Almăj
alege şi păstrează praznicul ei. Cu ocazia praznicului se sfinţeşte
casa de către preotul satului, act urmat de o masă de praznic, în
care se oferă hrană de pomană pentru cei răposaţi. Lumânarea
joacă un rol important în această practică, ea fiind aprinsă la masa
de praznic, păstrându‑se pentru a fi din nou folosită în diferite
momente grele din viaţa membrilor familiei.
24
Emil Petrovici, Folklor din Valea Almăjului, în
„Anuarul Arhivei de Folklor”, III (1935), p. 130.
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Prięśista”, ce întreabă de Fiul ei, pe Care nu‑L găseşte:
„O plicat un om mari / La o păduri mari / Să taii un lemn
mari / Să fac‑o bisărică mari, / […] / Pră scam‑mic, scamn
mari / S’ińi‑n şădźa? / Maica Prięśistă / […] / Numa pră
drag fiul ei, / C’eriului ş‑a pămîntului, / Nu‑l afla. / Şî plică
Maica Prięśistă / Tînguindu‑să, / Amărîndu‑să, / Dźi
cosîţă dźisplićindu‑să”25. Se remarcă, în text, utilizarea,
în relatarea unor momente de durere şi disperare, a unor
elemente specifice prototipului feminin din comunitatea
tradiţională românească.
În localitatea Bozovici
se regăseşte aceeaşi practică de
rostire a Numărăturii mari, dar
sub o formă diferită: „Toţ oamińi
care lucra / Dă Maică Mărie să
ruga / Maică Mărie nu‑i asculta;
/ Năcăjîtă mare iera, / Că‑n
dăpărtare pleca, / Fiul scump a
iei căuta, / La Maica Miercurĭ
aźunźa. / – Maică Miercurĭ, /
N‑ai văzut copilu mieu? / – O,
Maică Priacurată, / Dacă l‑oi fi
văzut, / Nu l‑an cunoscut. / […]
/ – O, Priacurată Maică, / L‑an văzut / Întră doi tîlharĭ”26.
După cum reiese din exemplele de mai sus, apelativele
folosite pentru Fecioara Maria cunosc diverse variante ce
subliniază calitatea ei maternă, dar şi dimensiunea purităţii.
Un alt text specific colindatului, cules tot de către
folcloristul Nicolae Ursu, text în care remarcăm, de
asemenea, prezenţa Fecioarei Maria, s‑a păstrat în mai
multe variante. Astfel, la Bozovici se cânta în felul următor:
„(A) Sculaţ, sculaţ, mari boieri,
(bis) / Că vă vin colindători, (bis)
/ (B) Dară‑nuntru şie‑m iera, re,
(bis) / Iest‑o masă mare‑ncinsă.
/ (A) Dă boĭeri, Doamnĭe‑i
cuprinsă (bis) / Dar la jîlţ‑ăl măi
dintîi (bis) / (B) Şagĭe bunul
Dumnĭedzău (bis) / Lîngă bunul
Dumnĭedzău (bis) / (A) Şagĭe
Maica Prĭeşĭesta, re. (bis) /
Lîngă Maica Prĭeşĭesta, re (bis) /
(A) Şagĭe bătrînul Crăşiunî. (bis)
/ [...] / Sus la Rusalim ci‑am dus,
(bis) / (B) Şi‑acolo să‑m stăpînĭeşcì (bis) / Ş‑încă jios să
potrivĭeşcì. (bis)”27. Redăm în continuare o altă variantă
a acestei creaţii, întâlnită la Prilipeţ: „(A) Ici, aici aceasta
curcĭe, (bis) / Mult mi‑s nalcĭe, minunacĭe, (bis) / (B)
Iară‑nluntru ci‑ne‑m ĭeste, (bis) / Iest‑o masă mare‑ncinsă.
/ (A) Gĭe boieri, Doamnĭe‑i cuprinsă (de trei ori) / (B) Iar în
jălţul măi dintîiu (bis) / (A) Şagĭe bătrînul Crăşiun. / Lîngă
bătrânul Crăciunu (bis) / Şăgia Sfîntul Anul Nou. / Lîngă
Sfîntu Anu Nouo (bis) / (B) Şăgia Sfîntul Sîmcionu, (bis)
/ Lîngă Sfîntul Sîmcionu (bis) / Şăgia Maica Prieşĭesta.
Id., ibid., p. 132‑133.
Id., ibid., p. 130.
27
Nicolae Ursu, op. cit., p. 170‑171.
25
26

27

(bis) / Să vorbiau, să drumăiau, (bis) / Care‑i mare gi
mărire. (bis)”28.
Termenul Prieşĭesta înseamnă „Preacurată”,
reprezentând un superlativ absolut – gradul extrem al
calităţii respective; de altfel, este cunoscut faptul că
Fecioara Maria e considerată a fi întruchiparea curăţiei,
a fecioriei – „simbolul nonmanifestului, al lucrurilor
nerelevate, al lumii primordiale”29.
Într‑o colindă culeasă din localitatea Putna (Almăj),
se remarcă implicarea prototipului marial într‑o altă formă:
„Pogorât‑au, pogorât / îngerii la
Domnu Sfânt / pră turnu bisericii,
/ la icoana Precistii. // Icoanili
întrăbară: / – Ce veste ne‑aduci
în ţară? / – Veste bună, veste ră,
/ Maria, Maică Fecioară, // I‑o
venit vremea să nască, / Ea îmbla
dîn casă‑n casă, / Nima‑n lume
nu o lasă, / Nima‑n lume nu o
lasă.”30. În situaţia de mai sus,
se distinge clar personificarea
icoanei, ca element de cult, care,
în credinţa ortodoxă, reprezintă o
imagine a divinităţii, a sacrului, dar nu ca scop în sine, ci
ca mijloc, ca „fereastră între pământ şi cer”31 – „identitatea
şi prezenţa nemijlocită aşezate pe scala sacralităţii aproape
de locul desăvârşit”32; după cum se ştie, în tradiţia aceluiaşi
cult, a rămas consemnat faptul că primul chip al Fecioarei
Maria a fost pictat de evanghelistul Luca33, cel care a şi
relatat pe larg momentul întrupării şi evenimentul naşterii
lui Iisus34.
În exemplele de mai sus,
ne‑am referit atât la prezenţa
numelor date Fecioarei Maria,
cât şi la unele elemente‑simbol
aparţinând acestui spectru,
deoarece prin fuziunea lor şi
a altor caracteristici (melodia
arhaică, gesturile rituale sau
simbolice) se realizează creaţia
populară sincretică, specifică
obiceiurilor de iarnă.
Ne vom opri, în cele ce
urmează, la folosirea numelor
care o desemnează pe Maica Domnului sau redau atribute
ale ei în creaţii uzuale, de regulă, în cântece de stea.
Cel mai cunoscut text, cântat cu precădere în
bisericile de rit ortodox, dar nu numai, în acest areal
Id., ibid., p. 171.
Ivan Evseev, op. cit., p. 103.
30
Stana Zăvoian, 83 ani, localnică, Putna, născută la
Globu‑Craiovei.
31
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de
simboluri, volumul 2, E‑O, Bucureşti, Editura Artemis, 1995, p.
138‑139.
32
Ioan Viorel Boldureanu, op. cit., p. 31.
33
Victor Aga, op. cit., p. 139.
34
Vezi capitolele I‑II din Evanghelia după Luca.
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geografic, este, fără îndoială, O, ce veste minunată, cu mai
multe variante, dintre care le cităm pe următoarele: „O, ce
veste minunată, / în Vifleem ni s‑arată, / că a născut Prunc, /
Prunc din Duhul Sfânt / Fecioara Curată. // Că la Vifleem
Maria, / săvârşind călătoria, / în sărac lăcaş, / lâng‑acel
oraş, / naşte pe Mesia.” ori „Mergând Iosif cu Maria / în
Vifleem a se‑nscria, / într‑un mic sălaş, / din acel oraş, / a
născut pe Mesia.”35.
Numele Mariei este întrebuinţat şi într‑un cântec
de stea introdus mai recent în
repertoriul de Crăciun – Praznic
luminos: „Raiul cel închis / azi
iar s‑a deschis, / şarpelui cumplit
/ capul s‑a zdrobit / şi strămoşii
iară, / prin Sfânta Fecioară, / iar
s‑au înnoit, / iar s‑au înnoit.”36.
Sintagma folosită aici pentru a
o desemna pe Fecioara Maria
reflectă una dintre însuşirile
sale fundamentale – sfinţenia
–, întrebuinţarea adjectivului
Sfântă, ca determinant al
substantivului Fecioară, conturând „un posibil model al sacralităţii şi al trăirii lăuntrice
a credinţei, al vieţii curate şi evlavioase, pline de har, un
arhetip al purităţii vrednice de cinstire”37.
Pe aceeaşi linie se înscrie şi folosirea unui grup
nominal în care se asociază substantivul Fecioara fie
cu numele propriu Maria, fie cu un adjectiv care trimite
la ideea purităţii ei: „În Vifleem azi / e mare minune, /
Fecioara curată (Fecioara Maria) / Fiu născu în lume.”
(Cerul şi pământul)38.
Un alt text din repertoriul actual al colindelor este
Steaua sus răsare: „Steaua sus răsare / ca o taină mare,
/ Steaua străluceşte / şi lumii vesteşte. (bis) // Că astăzi
Curata, / Preanevinovata,
/ Fecioara Maria / naşte
pe Mesia. (bis)”39. Se observă aici înlănţuirea unor
atribute mariologice – virtuţi
recunoscute ca atare de
învăţătura Bisericii, cum sunt
„integritatea şi castitatea fiinţei”,
curăţia sufletului, a cugetului
şi a trupului. „De altfel, Sfinţii
Părinţi insistă asupra calităţii
Mariei de a fi trăit în neprihănire
atât înainte de naşterea lui Iisus,
cât şi în timpul naşterii şi după naştere”40.
O situaţie similară se întâlneşte în următorul text:
35
De regulă, aceste texte sunt cântate din unele cărţi
bisericeşti şi cunoscute pe scară largă de credincioşi. Am ales
două variante transmise de informatorii din zonă.
36
Vezi supra, nota 35.
37
Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 886.
38
Vezi supra, nota 35.
39
Vezi supra, nota 35.
40
Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 885.

„Veniţi astăzi, credincioşii, / să săltăm, să săltăm, / de
naşterea lui Hristos / ne bucurăm. // […] // Că El astăzi
în Vifleem / S‑a născut, S‑a născut, / precum au vestit
proorocii / de demult. // Din Maria Preacurata (Din
Fecioara Preacurata) / S‑a născut, S‑a născut, / precum au
vestit proorocii / de demult.”41 (Veniţi astăzi, credincioşii).
Reţinem prezenţa adjectivului curat, tot la superlativul
absolut, marcat cu prefixul prea‑, termen „care conturează
imaginea decenţei şi a purităţii Fecioarei Maria”42, această
întrebuinţare fiind specifică şi
limbajului liturgic.
În ultimii ani, în
localitatea Bozovici, cunoscută
ca centru economic şi cultural al
Văii Almăjului, se organizează,
în luna decembrie, un festival
de colinde. Am remarcat, an de
an, îmbogăţirea repertoriului
corurilor participante, îndeosebi
al celor din zonă, cu anumite
creaţii „împrumutate” din alte
regiuni. În această situaţie se află
colindul Doamne, a Tale cuvinte:
„Darurile să rămâie / aur, smirnă şi tămâie, / Fecioara le
mulţumeşte, / pe trei crai blagosloveşte (povăţuieşte), / O,
minune!”43. Aici, numele Maicii Domnului este substituit
prin substantivul propriu Fecioara.
*
Configurarea tipului marial în textele ceremoniale
specifice colindatului în Valea Almăjului se realizează sub
diferite forme ori combinaţii.Astfel, se utilizează următoarele
denumiri: Marĭe, (Maica) Prĭeşĭesta (Prięśistă), Maica /
Maică Mărie, Maică Priacurată (cu varianta Priacurată
Maică), Maică Fecioară, iar mai nou, în creaţiile preluate
din alte zone, Sfânta Fecioară, Fecioara Maria, Curata,
Preanevinovata ori, simplu,
Fecioara; cel mai frecvent
folosit este numele Maica
Prĭeşĭesta.
Se constată, de asemenea, faptul că, pornind de la
atributele conferite Fecioarei
Maria, în numirea ei s‑au
născut o serie de asocieri,
uneori, sub formă ascendentă,
„înlănţuită”
(„Curata,
/
Preanevinovata, / Fecioara
Maria”), cu semnificaţii
aproape redundante; aglomerarea respectivă semnalează
nevoia autorului anonim de a accentua în mod deosebit
însuşirile Mariei. În asocierea termenilor, respectiv în
cadrul grupurilor nominale, pe lângă centru avem, adesea,
atribute ce redau numele ei; în unele situaţii, această
asociere e chiar contrastantă (de tipul Maică şi Fecioară
Vezi supra, nota 35.
Florina‑Maria Băcilă, op. cit., p. 887.
43
Vezi supra, nota 35.
41
42
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ori Maică Preacurată), în schimb, ea exprimă o mărturisire
de credinţă, un adevăr dogmatic. Termenii folosiţi ca
determinanţi atributivi la gradul superlativ absolut marcat
cu prefixul prea‑ evidenţiază intensitatea maximă a
calităţii, în sintagme nominale reflectând persoana Maicii
Domnului: Priacurată ori Preanevinovata; colindele, ca
poezii festive, dar şi creaţii arhaice44, oferă cadrul propice
utilizării acestora, mai ales că majoritatea au fost alcătuite
de oamenii din popor. Demn de semnalat este şi faptul că, în
cadrul textelor ceremoniale specifice perioadei Crăciunului
în Almăj, apariţia termenilor ce o desemnează pe Fecioara
Maria, precum şi a acţiunilor la care este supusă aceasta e
strâns legată de cea a lui Iisus Hristos, Fiul ei.
Aşa cum se observă din exemplele de mai sus,
numele date Fecioarei Maria sunt diverse, „pornind de la
structuri comune cu textele biblice, cu limbajul liturgic
sau din registrul colocvial până la construcţii complexe,
aglomerări apozitive ce vin să contureze în ansamblu,
la modul iconografic, personalitatea ei emblematică”45.
Majoritatea lor au nu numai valoare expresivă, ci şi rolul de
a releva anumite precepte de natură teologică (maternitatea
divină a Mariei, fecioria sa veşnică, sfinţenia şi curăţia,
încrederea în mijlocirea ei, pe lângă Fiul său, pentru toţi
creştinii etc.)46.
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MARIA VÂTCĂ

„VALEA ALMĂJULUI A FOST ŞI VA FI PENTRU MINE
ZONA UNDE AM RĂDĂCINILE...”
– De vorbă cu dna lect. univ. dr. LIA ROTARIU,
de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
a Banatului din Timişoara –
– Stimată doamnă, pentru cititorii mai tineri ai
revistei „Almăjana”, vă rugăm să ne oferiţi câteva date
biografice.
– M‑am născut la 27 decembrie 1973, în comuna
Bozovici, copilăria mi‑am petrecut‑o în localitatea Prigor,
unde am urmat şi şcoala gimnazială. De mică am fost
preocupată de studiu, fie că era vorba despre materiile
şcolare predate, fie despre studiul viorii: la vârsta de 10
ani, am primit cadou de la bunica mea o vioară, ca răsplată

că am absolvit clasele primare cu premiul I. Am luat lecţii
de teorie muzicală în particular, de la un domn profesor din
Bocşa, iar după ce am ajuns la performanţa de a descifra
o partitură, am fost preluată de către maestrul Ion Stan,
prim solist şi corepetitor al Ansamblului „Semenicul”
din Reşiţa. Sub îndrumarea sa am participat la numeroase
concursuri locale, judeţene şi naţionale, cel mai important
fiind Festivalul‑Concurs „Cântarea României”, unde am
obţinut Premiul I pe ţară în 1987, preşedintele juriului
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fiind doamna Emilia Comişel – la vremea respectivă,
preşedintele Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din
România. La un an după aceea, în 1988, am participat la
Olimpiada Judeţeană de Limba şi literatura română, unde
am luat nota 8,84, cea mai mare din Valea Almăjului,
pregătită fiind de prof. Iosif Băcilă.
Am urmat cursurile Liceului „Eftimie Murgu”
din Bozovici, participând în continuare atât la concursuri
cultural‑artistice cu formaţia liceului, cât
şi la olimpiadele şcolare, de data aceasta
cele de matematică şi fizică; am fost o
elevă activă la rubrica „rezolvitorilor”
de probleme din „Gazeta matematică”,
unde am şi propus probleme. Îndrumător
al acestei activităţi mi‑a fost, pe vremea
aceea, directorul Liceului din Bozovici,
prof. Dănilă Andrei, şi au fost publicate,
iar în clasa a XII‑a am obţinut Premiul al
II‑lea pe judeţ la Olimpiada de Fizică şi
am fost propusă pentru faza naţională de
la Institutul de Fizică din Măgurele, sub
îndrumarea prof. Pavel Rîncu. Am dat
admitere la Facultatea de Matematică din
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara,
specializarea matematică – fizică, studii de
lungă durată, şi am intrat cu media 9,87.
După absolvirea facultăţii, am revenit,
pentru un an de zile, la Bozovici, ca profesor la liceu, am
participat la olimpiadele şcolare, de data aceasta cu elevi
ai liceului, şi am adus din nou un premiu II pe judeţ. Am
plecat, mai apoi, la Timişoara pentru admitere la masterat
şi am ocupat, prin concurs, postul de preparator la Catedra
de Matematică, în cadrul USAMVBT. Am început o
carieră universitară concretizată prin două doctorate: unul
în matematică (2006), în special pe analiza matematică, şi
un al doilea, în semn de respect faţă de universitatea la care
muncesc, în agronomie, în special aplicaţii ale matematicii
în optimizarea folosirii terenurilor agricole şi forestiere.
– Ce amintiri v‑au
rămas în memorie de la
şcolile din Almăj – Prigor şi
Bozovici?
– Din păcate sau din
fericire, pentru mine, cea mai
frumoasă amintire din copilărie,
ca elevă la şcoala din Prigor,
a fost participarea la Muzeul
Național al Satului „Dimitrie
Gusti” din Bucureşti, împreună
cu formaţia de viori din Pătaş,
dirijată de învăţătorul Vasile
Popovici, şi cu Şezătoarea
literară a elevilor din Dalboşeţ,
coordonată cu multă pasiune
şi competenţă de către prof. Iosif Băcilă. Cu acest prilej
s‑au făcut înregistrări la Radio Bucureşti, cu grupul vocal
folcloric (Dalboşeţ) şi cu formaţia orchestrală (Pătaş),
cu soliştii vocali şi instrumentişti (redactor: muzicologul

Gruia Stoia). Pe de altă parte, toate lansările de carte ţinute
în Almăj şi la care eram captivată să particip, impresionată
de oameni importanţi (poeţi, scriitori, istorici, lingvişti,
editori de publicaţii), au rămas în amintirea mea ca cele
mai frumoase evenimente.
– Elevă fiind, la Prigor şi apoi la Liceul din
Bozovici, v‑aţi apropiat de cântecul popular. Cine v‑a
trezit acest interes / această pasiune şi cu ce rezultate /
finalitate?
– Mi‑a trezit interesul pentru muzică
bunica mea dinspre mamă, care şi ea cânta
foarte frumos; mi‑a făcut cadou o vioară, cu
ocazia absolvirii claselor primare de fiecare
dată cu premiul I. Aşa cum spuneam, nota
muzicală şi teoria muzicală mi le‑a predat
în particular un profesor de muzică din
Bocşa, iar după ce am ajuns la performanţa
de a descifra un cântec după note şi de a‑l
interpreta corect, familia mea a considerat
că ar fi momentul să‑l cheme pe maestrul
Ion Stan, prim solist al Ansamblului
„Semenicul” din Reşiţa, să mă audieze şi
i‑a propus să se ocupe de mine mai departe,
deoarece eu doream să cânt folclor, deci am
ajuns exact la cine trebuia, căci uica Ion,
cum îi zic eu, era un păstrător al folclorului
autentic şi nepoluat, precum îmi amintea
mereu. De altfel, sub îndrumarea dumnealui am obţinut cele
mai frumoase izbânzi pe linie muzicală şi interpretativă, de
care am fost şi sunt atât de mândră.
– Nu demult, aţi participat la sărbătorirea a 15
ani de apariţie neîntreruptă a revistei „Almăjana”.
Cu ce impresii aţi plecat de la această manifestare
culturală?
– După cum am mai spus, am crescut cu astfel
de manifestări, acolo am găsit modele de oameni, de la
care mereu am învăţat câte ceva şi m‑am străduit să nu‑i
dezamăgesc prin ceea ce devin eu! Iar cum manifestarea
a avut loc în vinerea din
Săptămâna Luminată, a fost
pentru
mine
desăvârşirea
întreită: m‑am împărtăşit cu
sfintele taine la Mănăstirea
Almăj‑Putna, în postul Paştelui,
pentru a mă asigura că lumina
Învierii mă va lumina sufleteşte,
m‑am împărtăşit din acelaşi
miel umplut şi copt întreg (cum
se găteşte la Prigor!) cu familia
mea, pentru ca seva neamului
meu să‑mi curgă în sânge, şi
m‑am împărtăşit cu stropul de
cultură şi tradiţie din revista
„Almăjana”, alături de oamenii
de cultură ai Almăjului, care au aceleaşi sentimente şi
trăiri de fineţe intelectuală ca şi mine, rezonăm la aceleaşi
gânduri, emoţii şi scrieri.
– Spuneţi‑ne care sunt preocupările Dvs.
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ştiinţifice actuale la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara?
– De când m‑am angajat în această instituţie, am
fost preocupată să găsesc legătura dintre matematică şi
aplicaţiile ei din domeniul agricol. La fiecare facultate
unde ţin ore de matematică am reuşit să sedimentez, în anii
de muncă, programe analitice compatibile cu specializările
şi cu profilurile studiate de tineri, pentru că studenţii de
la Silvicultură au nevoie de unele capitole
din matematica superioară, iar cei de la
Management Agricol sau de la Măsurători
Terestre şi Cadastru – de altele. Iar atunci
când sunt întrebată la curs: „La ce ne
foloseşte nouă matematica?”, să le pot
argumenta ştiinţific exact! Desigur că
am elaborat un număr de publicaţii de
specialitate pe analiză matematică şi pe
geometrie descriptivă – atât notiţe de
curs, cât şi culegeri de probleme.
– De‑a lungul anilor, aţi avut
ocazia să lucraţi cu tineri proveniţi
din Valea Almăjului sau cu absolvenţi
ai Liceului „Eftimie Murgu” din
Bozovici. Am vrea să ştim dacă
studenţii almăjeni fac faţă cerinţelor
învăţământului superior de astăzi şi
ce îi particularizează comparându‑i
cu ceilalţi studioşi ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului.
– La fiecare început de an universitar (şi mai ales
că orele de matematică pe care le am în normă se ţin în
anul I, semestrul I), sunt încântată, la citirea catalogului
de prezenţă, să constat că în sală am şi studenţi din Almăj
(după nume, de fiecare dată îmi dau seama chiar şi ce
localitate din Almăj reprezintă). Studenţii sunt modeşti, îşi
ştiu locul lor, stau cuminţi la cursuri / seminare şi dovedesc
seriozitate, sunt atenţi şi captivaţi de tot ce este nou, nu ies
în evidenţă decât atunci când au un suport solid cu care să
se prezinte. Sunt foarte practici, iar de cele mai multe ori îi
regăsim în fruntea clasamentelor, ne fac cinste!
– Cum vedeţi Almăjul / Valea Almăjului cu ochii
omului matur, împlinit profesional, dar care trăieşte în
alte zări decât cele natale?
– Cu nostalgie şi uneori chiar regret că am părăsit‑o...
Valea Almăjului a fost şi va fi pentru mine zona unde am
rădăcinile, unde vin cu plăcere de fiecare dată când am
timp liber, unde întâlnesc oameni dragi! Admir colegii şi
prietenii care au ales să rămână acolo şi încearcă să facă
ceva pentru acele locuri, dar în egală măsură mă mândresc
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cu personalităţile plecate din zonă şi care au reuşit cariere
strălucite în alte oraşe ori centre universitare.
– În preocupările Dvs. de astăzi şi de mâine aţi
rezervat loc şi pentru muzică?
– În perioada stagiului doctoral la Universitatea de
Vest, am aflat că există aplicaţii ale analizei matematice în
domeniul muzicii şi, mai mult decât atât, pe partea de muzică
instrumentală, pentru instrumente cu coarde (vioară). Am
fost de‑a dreptul impresionată şi am decis
să urmez cursurile Şcolii Populare de Artă,
clasa de vioară – 5 ani. Finalitatea acestor
studii se va concretiza în realizarea unui
album de muzică populară interpretată de
mine la vioară şi care va conţine melodii
învăţate de la uica Ion Stan. Nu în ultimul
rând, printre proiectele mele muzicale
va fi şi nepoata mea, Anastasia, căreia aş
dori să‑i predau mai departe moştenire,
printre altele, vioara, iar dacă va avea
talent, mă voi ocupa să o învăţ să cânte!
– Ce aţi dori să le transmiteţi
liceenilor din Valea / Ţara Almăjului
prin intermediul publicaţiei / revistei
noastre?
– Să se pregătescă temeinic
şi să lupte pentru a ocupa un loc
într‑o universitate de stat, poate chiar
USAMVBT, pentru că, din câte am înţeles, viitoarele
strategii de dezvoltare ale Uniunii Europene vor aloca
sume importante pentru agricultură, iar paleta educaţională
oferită de universitatea noastră este diversificată; avem
6 facultăţi: Medicină Veterinară, Management Agricol,
Tehnologia Produselor Agroalimentare, Zootehnie
şi Biotehnologii, Silvicultură şi, nu în ultimul rând,
Agricultura (Agronomia), facultatea‑nucleu pe care s‑a
construit o universitate atât de frumoasă! Să‑şi găsească
modele chiar dintre almăjenii care au reuşit în viaţă şi fac
cinste zonei, să înveţe de la dânşii ce trebuie să facă pentru
a deveni, la rândul lor, la fel sau chiar mai buni.
– O întrebare pe care nu am pus‑o şi aţi fi vrut să
vă întreb. Formulaţi‑o şi daţi răspunsul.
– Care au fost persoanele fără de care nu aş fi
putut ajunge ceea ce sunt?
– Părinţii mei, Ilie şi Viorica, sunt cei care, în afara
faptului că mi‑au dat viaţă şi mi‑au vegheat fiecare pas, s‑au
ocupat de educaţia mea (fără ei, sigur nu aş fi ajuns ceea
ce sunt!!!), iar atunci când sistemul a avut sincopele lui, ei
au venit din exterior şi au „suplimentat”, încercând să mă
direcţioneze spre oameni competenţi şi cu drag de meserie.
Să nu mai vorbim că partea cu muzica a fost suportată
exclusiv din munca lor istovitoare din agricultură. Poate
nu întâmplător, eu „deservesc” acum tot o universitate cu
profil agricol şi cu aceeaşi pasiune pentru muncă, doar că
la un alt nivel.
A consemnat
IOSIF BĂCILĂ
– vara 2014 –
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POEZII
DE
COSTEL SIMEDREA
Unde‑i toamna? Unde‑i vara?
Unde‑i primăvara mea?
Totu‑i azi fotografie
Înrămată‑n scânduri grele...
Duse‑s timpurile, duse,
Duse sunt ca toate cele

NECESARELE MINCIUNI
Mai spune‑mi, te rog, o minciună,
Mai fă‑mă să cred că e vară...
Stă soarele‑n flori să apună,
Din fierul de plug ce mă ară.
Răsare o noapte, dar vise
Nu ştiu de‑o avea să îmi dea,
Bat vânturi amarnic şi se
Scutură‑n cenuşă o stea.
Ce‑o vrea blânda stea să îmi spună?
Că asta e ultima oară?
Tu însă mai zi‑mi o minciună,
Să cred că încă e vară...

Şi nici nu mai caut răspunsul
La eterna întrebare.
Drumul meu... Dar unde‑i drumul?
Unde‑i semnul de‑ntrebare?!
ZBOR ALB
Şi
dacă vreodată păsări din cer
îţi vor păstra
flori albe‑n cale,
să nu te miri;
Sunt florile sufletului meu
înflorit pentru tine
în primăvara înaltă
a unui zâmbet
suav...

CASA BĂTRÂNĂ
Mai schimbă o ţiglă, mai bate un cui,
În casa bătrână tristeţea s‑o‑nvingi,
Mai şterge şi praful, alungă paingi,
Şi‑n mine, şi‑n tine sunt astăzi destui.
Repară şi gardul..., mai pune‑o ulucă,
Să cureţi şi pomii, sunt plini de omizi,
Dar uşa livezii, te rog, s‑o închizi,
Se coace pe ramuri cumplit dor de ducă.
Sunt gânduri ce‑ndeamnă, în timpul ce nu‑i,
Ţâţâna să fie din nou doar ţărână...
Tu însă mai vino la casa bătrână,
Mai schimbă o ţiglă..., mai bate un cui...
SEMN DE ÎNTREBARE
Drumul meu cărunt şi gârbov
S‑a tăiat în ciob de stea!

DOINA FRUNZELOR DIN LUT
Aş mai cere azi o dată
Vremea când erai tu fată,
Frunză cu verde brodată...
Dar vremii nu‑i este milă
De inima mea umilă,
Frunză fără clorofilă
Şi o duce dorului,
În lacrima norului,
Drept hrană ogorului
Iar pe mine, lut, mă duce
Pe cărările năuce
Să port cui înfipt în cruce
Iar pe mine, lut, mă poartă
Spre casa fără de poartă,
Cântul de inimă spartă

Almăjana

De noapte proscris,
Cum se duce‑un dor
Suflet călător,
Sub zare curbată
Înspre niciodată,

Şi‑o să am, din tot ce‑am vrut,
Doar un vis neînceput
De frunză dormind în lut...
SCRISOARE CU FULGI
către GHIŢĂ AZAP
Aş vrea să îţi scriu că ninge, dar acum e interzis
Să mai fii curat ca fulgii, unii spun că‑i desuet
Şi atunci simt că îmi vine să mă las iarăşi de scris,
Şi, din DEX, că‑i inutil, să scot cuvântul „poet”.
Însă ninge ca‑n poveste, ninge, măre, preacurat,
Ninge cum nicicând şi nimeni, niciodată, n‑o să‑ţi scrie,
Şi pentru ca treaba asta să le pară poezie
O să‑ţi scriu cum e la modă, dar suav, Πr2.
Apoi fug la Răcăşdia, cu ocol pe la Ticvani,
Că acolo încă‑i voie să mai ningă cum vreau eu,
Să mai ningă cum ştim noi de atât amar de ani,
Şi chiar ninge nana Ghiţă, blând şi sfânt ca Dumnezeu.
BALADA ULTIMULUI BAN
Clipe de mister,
Timpului mă cer,
Fumul ţese‑acum
Paşilor mei drum,
Stă să mă răpească
Pasăre domnească,
Tril cu note sure
Vine să mă fure.
De acum m‑oi duce
Pe cărări uituce,
Cum se duce‑un vis

Cu un ban în mână
Să cumpăr ţărână.
RUGĂMINTE PENTRU POET
Moarte, moarte, soro moarte,
Fie‑ţi milă de poet
Spune‑i vremii să îl poarte
Către tine mai încet.
Iar când drumul nu‑l mai suie
Spune‑i timpului să stea
Bate ornicul în cuie
Moarte, moarte, sora mea.
Astfel, toate‑or fi deşarte
Fiindcă timp n‑o mai avea
Să te cânte, soro moarte,
Moarte, moarte, sora mea.
COCHILIE GOALĂ
A venit, cu seara, fluierând, o coasă
Iarba s‑o înveţe cum să fie fân.
Melcul nu‑şi mai scrie dâra lui băloasă...
E târziu în lume ori eu sunt bătrân?
Curând se va spune c‑a fost întâmplare
Acest basm, doar pentru că‑i lipseşte‑un rând,
Dar în casa goală amintirea doare!
Pe limba de clopot văd melcul urcând...
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REFERINŢE:

MOARA DE APĂ
			

COSTEL SIMEDREA s‑a născut poet. Nu l‑au
inventat cei care pun note „nedrepte” în viaţa literară de azi.
Trilul său voinicesc, „curat şi nebiruit”, hăruit de părinţi şi
de Pronia cerească, a ajuns şi‑n Almăj (Valea Miracolelor).
Ascultaţi‑l cu luare‑aminte şi‑mi veţi da dreptate. Fiindcă‑l
veţi mai auzi şi mâine, şi răspoimâine, şi... hăt, dincolo de
vreme, dincolo de gând, poate peste ceruri, chiar pe sub
pământ...

lui IOSIF BĂCILĂ

Nu mai vin colindătorii,
Sărbători nu mai există.
Se învârte roata morii
Măcinând făină tristă.
Din povestea învechită
Cosânzeana a plecat,
Făcând din făină pită
Pentr‑un ultim dumicat.

IOSIF BĂCILĂ
„Pătimaş iubitor al strunelor poetice şi un osârdic
serv al miracolului liric, rămâne convins că arareori va fi
având Banatul un asemenea genuin creator literar cum se
află Costel Simedrea. Pentru oricare cetitor simţitoriu, e
de‑ajuns să lectureze batâr una dintre cărţile pe care le‑a
semnat, încât să‑i rămână cu fidelitate recunoscător pentru
nestematele sufleteşti pe care, prodig, le dăruie chiar şi
zănaticei contemporaneităţi.”.

Şi simt înţepând sub pleoapă
Steaua care vrea să cadă
Peste moara mea de apă
Îngropată în zăpadă...
Până ieri, în lunca verde,
Cântau păsări, creşteau flori...
Iarna azi Crăciunu‑şi pierde
Cu tot cu colindători...

GHEORGHE AZAP

CRONICĂ
Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici
Revista „Almăjana”
Asociaţia Culturală „Izvoare Almăjene”
au organizat
● joi, 28.05.2015, la Liceul din Bozovici,
şi
● vineri, 29.05.2015, la sediul Muzeului „Almăjul
– Vatră Strămoşească”,
manifestări dedicate marelui cărturar Eftimie
Murgu, sub genericul
„EFTIMIE MURGU – ERUDIŢIE ŞI FAPTĂ”,

prilejuite de împlinirea a 210 ani de la naştere şi a 145 de
ani de la trecerea înspre tărâmul odihnei veşnice;
● Medalionul literar „Ion Marin Almăjan – scriitorul
şi opera”.
Au participat cadre didactice, elevi, studenţi,
scriitori, istorici şi publicişti din Valea Almăjului şi din
Banat.
Redacţia revistei „Almăjana” le mulţumeşte
tuturor celor care s‑au implicat şi au sprijinit desfăşurarea
evenimentului şi‑i urează maestrului Ion Marin Almăjan
LA MULŢI ANI!
„A”
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ALMĂJAN – 75
DESPRE MAESTRUL ION MARIN ALMĂJAN
Este întotdeauna o bucurie şi un privilegiu să poţi
vorbi şi mărturisi despre Maestrul Ion Marin Almăjan.
Este, în acelaşi timp, un lucru dificil. Este un lucru dificil
deoarece, cel puţin în convingerea semnatarului acestor
rânduri, Maestrul Ion Marin Almăjan este cel mai de seamă
scriitor al Banatului. Să faci această afirmaţie este destul
de uşor, să o explici este mult mai greu, să o explici în
totalitate este foarte greu. Dar câteva gânduri pot fi rostite.
Maestrul Ion Marin Almăjan are în
urmă o activitate stufoasă, un stejar măreţ
cu rădăcinile înfipte adânc, profund, în tot ce
înseamnă Banat. Faptul că el este din Almăj
nu reprezintă o „întâmplare”, e o circumstanţă
extrem de semnificativă şi simbolică. Căci
Almăjul este una dintre vetrele esenţiale
ale „modelului existenţial” românesc, un
loc care ar putea face cu putinţă renaşterea
„fenomenului românesc”. Deci, faptul că acest
loc şi mediu au fost propice naşterii celui mai
de seamă scriitor bănăţean era, cred eu, o
necesitate.
Cum ziceam, activitatea şi opera
Maestrului Ion Marin Almăjan sunt vaste.
Oricum, mult prea vaste pentru a putea fi
expediate în câteva rânduri. Menţionez, la întâmplare,
câteva dintre lucrările lui: În afara gloriei, Ca mierea,
ca fierea – cuvântul, Amintiri despre ţărani, Mătuşa
mea Maria Theresia etc. Sunt opere care vorbesc despre
meseria de scriitor şi, mai ales,
despre ce ar trebui ea să fie; despre
modelele Neamului Românesc
şi, din nou, despre ce s‑ar cuveni
ele să fie; despre esenţa Neamului
Românesc şi, mai ales, cum
ar trebui ea cinstită; şi despre
explicaţia „specificului românesc”
şi natura lui veşnică. Sunt lucrări
tulburătoare, lucrări care trebuie
citite din nou şi din nou, lecturi care
nu trebuie şi nu pot fi uitate. Dintre
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ele am să îndrăznesc să mă refer la Mătuşa mea Maria
Theresia.
Acest volum nu cuprinde multe pagini, dar el este,
după părerea mea, cheia de boltă a operei Maestrului Ion
Marin Almăjan şi, mai ales, reprezintă o dezvăluire a esenţei
româneşti, o desluşire a tainei româneşti şi o încredinţare
privind viitorul românesc. În paginile acestei opere se
arată, direct, emoţionant, modul în care „omul românesc
veşnic” a trecut printr‑o clipă istorică nespus
de grea, cum a reuşit el să supravieţuiască
şi, în fapt, să biruiască un sistem ce părea
copleşitor, un „imperiu”. Această biruinţă s‑a
făcut cu înţelepciune, cu răbdare, cu durere,
cu sacrificiu şi, ceea ce este poate încă mai
eroic, chiar şi cu zâmbetul pe buze, spunând
„boambe”.
Nu are rost să repet „intriga” cărţii.
Cartea TREBUIE citită. Dar ce vreau să
spun e că, într‑o aşezare tipologică, cred că
Mătuşa mea Maria Theresia este alături cu
Dacia Preistorică a lui Nicolae Densusianu
(o altă lucrare care e o odă adusă „modelului
existenţial” românesc, o operă care a fost
judecată stângaci de prea mulţi dintre cei ce
nu înţeleg ceea ce citesc sau, mai rău, judecă fără să fi citit).
Mătuşa mea Maria Theresia este o lucrare de cea
mai mare actualitate. O lucrare care ne spune că Neamul
Românesc a mai înfruntat vremuri grele şi a trecut biruitor
prin ele. O lucrare care ne arată că
viitorul românesc este cu putinţă
câtă vreme vom sta neclintiţi în
rădăcinile noastre.
Este o bucurie să vorbeşti
despre Maestrul Ion Marin Almăjan
şi pentru mine este un privilegiu să
îi doresc tot binele acum şi mereu.
ALEXANDRU NEMOIANU

36

Almăjana

ION MARIN ALMĂJAN – ARTIST AL CUVÂNTULUI

Venind înspre sau dinspre Almăj, nu poţi să nu
aminteşti de Ion Marin Almăjan. Căci almăjenii şi‑au
început Dicţionarul spiritualităţii cu slove apropiate
sufletului lor: Almăj, Arghir, Ion Marin Almăjan etc.
Ion Marin Almăjan s‑a născut, la 16 noiembrie
1940, la Dalboşeţ, localitate cu ample semnificaţii în
cultura Banatului. Hrisoavele şi oamenii locului vorbesc
despre cetăţile Gradişte şi Dragomireana,
fabrica de sticlă ori corul centenar, despre
o pleiadă de scriitori contemporani născuţi
la Dalboşeţ...
Copilăria o petrece în satul natal, la
poalele muntelui Blidar, pe valea morilor şi
a livezilor de pruni, sub facla (n.n.: nume
predestinat) miturilor şi a legendelor de la
Fântâna cu Leacu’, de la Gradişte şi Dealul
Poloamelor.
Şcoala o urmează în localitatea de
obârşie, apoi la Bozovici, Anina, Timişoara;
a absolvit Facultatea de Filologie de la
Universitatea timişoreană, făcând parte
dintr‑o generaţie ce se va dovedi de aur în
Analele culturii bănăţene.
De‑a lungul anilor s‑a impus, prin
talent şi tenacitate, ca publicist, editor şi scriitor.
● ca publicist, a lucrat ani buni în redacţia ziarului
„Drapelul roşu”, apoi la „Renaşterea bănăţeană”, fiind
unul din valoroşii ziarişti ai Banatului şi ai României
de azi. Temeinicia lucrului bine făcut s‑a materializat în
înfiinţarea săptămânalului de cultură „Paralela 45”, unde
susţine „Cronica mizantropului”; eseurile şi articolele
publicate aici vor fi preluate în cartea de atitudine civică
Vremea hahalelelor
● fiind editor (director al Editurii Facla, aproape
10 ani), a susţinut apariţia unor cărţi de istorie, lingvistică,
proză scurtă, romane, poezie, critică literară, monografii;
a „scotocit” toate colţurile zonei de Vest şi a impus (de la
Baia Mare la Turnu‑Severin, de la Reşiţa la Alba Iulia) tinere
talente şi scriitori cu prestanţă în arealul carpatin (mă fălesc
că am avut şansa să fiu contemporan cu Ion Marin Almăjan,
care mi‑a fost model, „naş” literar, prieten, frate mai mare).
De altfel, generaţia scriitoricească matură de azi îi este
datoare: fie a debutat, fie a publicat cel puţin una‑două cărţi
pe vremea directoratului dumisale, într‑o vreme când orice
apariţie editorială era supusă unei severe aprobări
● ca scriitor, este autorul
mai multor cărţi de proză
(povestiri, nuvele, romane): Sunt
dator cu o durere, Spune‑mi, unde
duce acest drum?, Neîmpăcaţi
în mânie, Sentimentul puterii,
Tornada,
Întoarcerea
spre
asfinţituri, Mătuşa mea Maria
Theresia, În afara gloriei, Ca
mierea, ca fierea – cuvântul
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– a fost tradus în Italia, Iugoslavia, Bulgaria, Grecia,

– a îngrijit ediţii salutare pentru cultura Banatului
de Sud: Ţara Almăjului – cercetări monografice, Emil
Petrovici – Folclor din Valea Almăjului
– s‑a scris mult despre opera dumnealui, critica
literară a relevat, pe drept, valenţele şi modernitatea
opurilor tipărite
– a fost lăudat, premiat, alteori
invidiat
– mai multe dicţionare literare şi de
cultură (v. Dicţionarul general al literaturii
române, editat de Academia Română) îl
prezină pe pagini întregi, elogiindu‑i cărţile
şi respectul neţărmurit faţă de creaţie şi faţă
de cititori.
Vrednic de stimă, a purtat – o viaţă
– Ţara Almăjului în inima‑i altruistă şi în
sărbătoarea cuvântului-miracol. Asemenea
înaintaşilor almăjeni: Eftimie Murgu
(revoluţionarul şi filosoful, mentorul
generaţiei de la 1848), dr. Ion Sîrbu
(istoricul şi teologul), generalul Traian Doda
(strategul militar), Ion Luca Bănăţeanu
(dirijorul şi interpretul), Ion Marin Almăjan (cărturarul)
dobândeşte, în timp, dimensiune naţională...
Poate că e puţin, poate că e mult pentru a‑i înţelege
şi, mai ales, pentru a ne înţelege rosturile pe acest pământ.
Dacă ne vom lepăda însă de prejudecăţi, vom descoperi
alte perspective şi alte înţelesuri semnificative ale scrisului
lui Ion Marin Almăjan:
a) respectul faţă de toposul natal (Almăjul, Banatul,
România)
b) respectul faţă de istoria, folclorul şi tradiţiile
străbune
c) respectul faţă de cuvântul românesc.
Citiţi cel puţin o pagină din opera‑i inegalabilă şi
vă veţi convinge de expresivitatea şi armonia exprimării
unui mare artist: „E toamnă, dealurile îşi arcuiesc
molcom spinările sub razele aurii ale soarelui ce se sparg
în milioane de oglinzi şi frunzele ruginii ale piersicilor,
arţarilor şi fagilor, în apele jucăuşe ale Nerei, în lunca
amirositoare, despicată în două de râul străjuit de sălcii
gârbovite peste apă, de anini ce caută în unde cine ştie ce
întâmplări pierdute în neguroasa băltire de timp, urcă apoi
apele tumultuoase ale Rudăricii
odată cu păstrăvii argintii, se
hârjonesc în scocurile morilor, ale
celor douăzeci şi patru de mori ce
macină acelaşi timp de la începutul
începuturilor, doar cu alţi oameni
şi sub paza altor stăpâni, caută
apoi ascunzişurile unde, învelite
în pânză aspră, de cânepă, armele
aşteaptă clipa în care muntenii
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aceia aspri, neguroşi la chip, cu privirile deschise fără
de ascunzişuri, cu trunchiurile noduroase, cu braţele ca
nişte odgoane, le vor smulge din ascunzători pentru a le
spăla în sângele străinilor veniţi din toate zările, cu steag
cu cruce sau fără cruce, în numele lui Dumnezeu sau al
lui Alah, cu un singur scop şi o singură credinţă, scopul
supunerii, al jafului, credinţa că pământenii aceia nu sunt
buni decât să‑şi lase sudoarea în folosul lor, pentru huzurul
lor şi al plozilor pe care i‑au puiat. Valea pare vrăjită de
toamnă, un calm şi o dulceaţă o învăluie din toate părţile,
dinspre bătrâna Dunăre, dinspre cleanţurile semeţe ale
Munţilor Semenicului, Aninei sau de pe culmea Tăriei.
Jur‑împrejur, ca nişte părelnice ziduri de cetate, se întind
pădurile întunecate în care vieţuiesc urşii bătrâni, căprioare
şi lupi, viperele cu corn, iepuri şi vulpi, păsăretul gureş şi
spărios. Urmează dealurile încărcate de meri, pruni, cireşi,
de viţă‑de‑vie, pe care cresc ierburi din ale căror mirosuri
îmbătătoare se distilează laptele gros, smântânos al oilor,
vacilor, mai jos lunca, deasupra cerul ca o tipsie vineţie sau
ca o mantie albastră, oblăduitor, matern, dând înşelătoarea
asigurare că aici nimeni şi nimic nu va strica rânduielile
dintru început. Numai că totul nu‑i decât o părere. O ştiu şi
oamenii, au învăţat‑o până şi dobitoacele sau mai cu seamă
ele. Pe firul Văii pătrunde brusc pala de vijelie, înfiorând, în
năprasnica ei furie, coroanele copacilor, obştea păsăretului,
zborul albinelor şi răsuflarea pământului.” (În afara gloriei,
ediţia I – 1994; ediţia a II‑a – 2006).
Surpriza cea mare o va produce, cu siguranţă, cartea
de poeme Amintiri despre ţărani, apărută în toamna târzie
a lui 2011:
– un eveniment editorial şi o sărbătoare a spiritului
– o sfătoşenie şi o frumuseţe a vorbei rar întâlnită
în literatură
– o carte nu numai cu şi despre ţărani, dar şi istorii
şi portrete, destine şi întâmplări
– înaltă preţuire şi respect înzeit pentru lumea
fascinantă a satului care a fost şi câtă mai este
– subtilă demonstraţie, indirectă, dar măiastră,
sugerând că, în literatura modernă, genurile literare n‑au
graniţe, se întrepătrund (interferează)
– realitatea şi ficţiunea se înveşmântează în alegorii,
hiperbole şi metafore, autobiografia devine trans‑scriere şi
apoi metascriitură
– exclamaţii, frânturi de proverbe, chiar imagini sau
intervertiri de cuvinte şi repetări, formule lexicale familiare
rostirii populare aduc o notă specifică, încheagă un firesc
al limbajului.

Iată trei exemple alese aleatoriu:
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DOINA
Cântecul acesta vine din adâncurile pământului
Şi din tăriile cerului.
Din învolburarea apelor,
Din stihiile furtunii,
Îmi pătrunde simţurile,
Se strecoară în fibra fiinţei mele,
Tulbură, trezeşte un dor de necuprins,
De neînţeles, un dor de risipire, un dor de înălţare,
Şi un dor de moarte.
CÂNTEC VECHI
Cucuruz de pe ierugă,
Mă pusei la mândra slugă
Pe opinci şi pe obiele
Şi pe buze subţirele.
Am slujit un an şi‑o vară
Doar pe‑o ţâră de căpară.
Când să‑mi capăt toată plata
S‑a măritat fata.
SCARA RAIULUI
Între munţii mei şi Dumnezeu
Se întinde o scară de frasin
Pe care urcă şi coboară îngerii,
Cu vedre de caş şi de brânză
Şi cu câte o litră de răchie,
Pitulată sub aripi.
Ca să n‑o vadă Atotputernicul.
Referinţele (de pe copertele a III‑a şi a IV‑a) a doi
bine‑cunoscuţi condeieri, apropiaţi Văii Miracolelor, sunt
edificatoare:
„[...] Maestrul Ion Marin Almăjan ne înfăţişează o
formă nouă: bocet, râs, lacrimi amare, credinţă fără hotar.
Cei care vor se pot lăsa amăgiţi. Dar Ion Marin Almăjan,
în vorbe fără egal, ne arată Almăjul (şi prin ele Banatul), ca
vatră a toate: ca «lumea», aşa cum a fost, ca «lumea», aşa
cum o ştim, ca «lumea», aşa cum ar trebui să fie. Iar când va
fi desăvârşirea, doar dragostea deplină o ştie. Dar că aşa va
fi, ne vesteşte azi Ion Marin Almăjan. Să îl ascultăm cu luare
aminte!” (ALEXANDRU NEMOIANU – Detroit, SUA).
„Cu această carte (n.n.: Amintiri despre ţărani),
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aş spune insolită, nu numai pentru scrisul său, Ion Marin
Almăjan îşi rotunjeşte opera. Forţa epică din cărţile
anterioare, cu personaje puternice, devine aici o poezie
realistă – dacă putem spune astfel –, delicată, pe care
memoria excepţională a autorului o transformă într‑un
portret (sau peisaj) al satului, tragic şi senin totodată, din
ţinutul natal al lui Ion Marin Almăjan, Ţara Almăjului.
Cartea se citeşte pe nerăsuflate de către cine mai are
puţin respect pentru sufletul şi demnitatea ţăranilor de ieri,
pe care vremurile de azi i‑au împuţinat. Condiţia de ţăran
este alta acum şi despre acest fapt vorbeşte
cartea, mai direct sau indirect, şi explicit, şi
implicit.
Ion Marin Almăjan se dovedeşte
şi aici un scriitor de marcă, autor serios
care‑şi respectă obârşiile.” (OCTAVIAN
DOCLIN).
Au urmat, într‑un ritm alert, alte
opuri care întregesc portretul scriitorului:
România cu pistolul la tâmplă (2013),
Fascinaţia ţinutului (2013) şi Biruit‑a
gândul... Epistole dintre două veacuri
(2014), toate trei apărute la Editura David
Press Print din Timişoara.
România cu pistolul la tâmplă este
o carte de atitudine a publicistului „paznic
de far”, dar şi a artistului / creatorului
„îndestulat” de nedreptăţile din juru‑i.
Transpar din texte înspre cititor:
● atitudinea civică: România cu
pistolul la tâmplă, Ubi bene ibi patria, Daţi
o palmă din pământul ţării, Mişelie şi minţi
pierdute, „Bolnavului de la Trianon” i‑au
sporit speranţele
● cultul înaintaşilor: Unde sunt marile
conştiinţe româneşti?, Românul „nociv”,
Ce‑i mâna pe ei în luptă?, Cântec de jale
● cultul cuvântului, dragostea pentru
limba română: Sub geniul lui Eminescu,
limba română a primit o viaţă nouă, Cu
minte ori fără minte, Struga, locul unde
poezia a fost regină
● condiţia artistului: De ce era rău
dispus un director de editură?, Mărturisirea
de credinţă literară: Mă simt contemporan
cu Homer, Decalog pentru românul
secolului XXI
● figuri luminoase ale istoriei
şi culturii române: Ştefan cel Mare,
Cuza‑Vodă, Dimitrie Cantemir, Hasdeu,
Eminescu, Nicolae Iorga, Rebreanu,
Sadoveanu, Eftimie Murgu, Paul Iorgovici,
N. Bălcescu, Brâncuşi, Enescu, Vuia,
Coandă, M. Eliade, Zoe Dumitrescu
Buşulenga, N. Stănescu
● arealul Banatului: Cum s‑a
împărţit Banatul?, Eminescu şi Banatul,
Virgil Birou şi credinţa lui nestrămutată

în valorile Banatului, Poezia lui Marius Munteanu şi
gasconismul bănăţean
● Almăjul real sau cel din memorie: Recuperarea
rădăcinilor, Casa din memorie, În pragul comunei mele
natale şezum şi plânsem, Sunt ortodox şi iubesc Ortodoxia,
La cosit de oameni, Vorbeşte cum ţi‑e vorba şi poartă‑te
cum ţi‑e portul.
Fascinaţia ţinutului însumează / adună cronici
semnate de nume „sonore” ale literaturii europene,
naţionale şi bănăţene, în „dialogul” lui Ion Marin Almăjan
cu critica literară, de‑a lungul anilor,
precum şi pagini / secvenţe din dicţionare,
antologii, eseuri etc.
„Structura cărţii nu‑i întâmplătoare.
Este compusă din trei module: Cronici
literare, peste 100 la număr (şi nu am
convingerea că au fost în totalitatea lor
identificate); Dicţionare, portrete, eseuri,
ce cuprinde alte 20 de texte de mare valoare
istorică şi literară, şi un Fotodocument,
între paginile căruia se identifică un număr
important de semne iconice, autorul fiind
surprins în prezenţa unor personalităţi ale
scrisului românesc şi mondial, fotografii
ce aduc un plus de valoare grafemelor şi,
evident, volumului în unitatea lui. [...]
Socot că publicarea acestei cărţi
este nu numai un bun prilej de a‑i aduce
un merituos omagiu omului, scriitorului,
publicistului, cărturarului de mare valoare
Ion Marin Almăjan, ci şi de a‑i integra
opera, prin intermediul criticii şi al altor
texte călăuzitoare, în dimensiunea istorică
a literaturii române.” (Ioan David, Pe
marii scriitori avem datoria să‑i iubim, în
Fascinaţia ţinutului, p. 10‑11).
Ion – provine de la biblicul Ioan
Botezătorul
Marin – de la Maria cea Nemuritoare
Almăjan – de la Almăj, ceea ce
pentru înaintaşii noştri era sinonim cu
Statornicia, Curajul şi Demnitatea, cu
Dorul de Libertate şi Visare...
Şi din această perspectivă, juruind,
Cărţile Maestrului vor rămâne. Pentru că
sunt mai mult decât nişte cărţi. Sunt nişte
„doruri mărturisite”, trans‑puse fiind într‑o
nepereche limbă românească. Aşteptate de
cei de odinioară, de cei de azi şi de mâine...
Nu întâmplător – aş adăuga împovărat
de sinceritate – almăjenii şi‑au început
sau ar trebui să‑şi înceapă Dicţionarul
spiritualităţii cu slove apropiate sufletului
lor: Almăj, Arghir, ION MARIN
ALMĂJAN.
IOSIF BĂCILĂ
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AMINTIRI CU ION MARIN ALMĂJAN
Dacă stau şi‑mi analizez bucuriile vieţii, constat că
una dintre ele s‑a menţinut tot timpul la nivele superioare,
şi anume vizitarea librăriilor. Este magazinul pe care‑l
iubesc cel mai mult şi, în orice localitate aş fi şi‑l întâlnesc,
îl calc negreşit. Eram în stare să stau ore în şir ca să analizez
oferta şi să plec cu braţul plin.
Pe la începutul studenţiei mele (anii şaptezeci,
secolul al XX‑lea), treceam cel puţin săptămânal pe la
librăria „Mihai Eminescu” din centrul Timişoarei, unde,
între timp, mi‑am făcut nişte relaţii, necesare pe atunci. La
una dintre incursiuni, la noutăţi, văd o carte care avea ca
autor un nume ce mi‑a atras atenţia: Ion Marin Almăjan.
Almăjan eram şi eu, dar cu literă mică sau, gramatical
vorbind, ca substantiv comun. Răsfoiesc volumul şi
mirarea‑mi creşte când întâlnesc nume de personaje
cunoscute la noi, în Valea Almăjului. Cumpăr imediat
romanul ce se numea Neîmpăcaţi în
mânie, fug la domiciliu şi‑l parcurg până
seara (nu era prea mare, cam 150 de
pagini). Astfel mă trezesc cu ochii minţii
pe meleagurile natale, printre ţărani cu
nume bine‑cunoscute (Popistaş, Frîncu,
Cărăba, Viola, Sofia etc.) şi năravuri
aşijderea: rivalităţi, duşmănii, căderi
în ispită, drame de tot felul. Realizez
interferenţa planurilor, că scriitorul ştie
să redea magistral „gura satului” care
află totul, chiar şi cele mai ascunse
fapte (crime, violuri etc.). Mi‑a rămas în
minte peste ani o asemenea curiozitate
a uneia, Blăgoioane, faţă de vecina ei:
„Tu, Violo, bag seama că te îngroşi. O
fi natural ori cu ţeava?”. Mi s‑a părut
uimitor răspunsul ce l‑a pus autorul în
gândul Violei: „[...] ţi‑ar place şi ţie să
te îngroşi măcar o dată cu ţeava, dar nu
se mai găseşte ţeava aia care să te vrea.”.
Prin ce am scris mai sus am vrut să arăt cum l‑am
cunoscut pe cel mai mare prozator pe care l‑a dat Valea
Almăjului şi, poate, Banatul, el fiind, de fapt, de dimensiuni
naţionale şi internaţionale (cu traduceri în diverse limbi).
Dar cunoaşterea fizică a venit mult mai târziu şi aceasta,
treptat, cu picătura. Am aflat că este născut în Dalboşeţ,
la 16 noiembrie 1940, deci cu 13 ani mai în vârstă decât
mine, şi că suntem din aceeaşi comună (Şopotu‑Vechi al
meu fiind sat aparţinător comunei Dalboşeţ).
Dacă îmi amintesc bine, prima dată l‑am văzut fizic
(fără să comunicăm) la un eveniment literar petrecut la Casa
de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa (s‑ar putea când i s‑a
acordat Premiul de Excelenţă de către Consiliul Judeţean
Reşiţa pentru „măiestria, originalitatea şi profunzimea
scrisului său despre ţinutul Banatului şi oamenii lui”). L‑am
ascultat vorbind, mai ales despre ce a putut să realizeze
pentru Banat din postura de director al Editurii Facla. Chiar
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dacă se cunosc faptele, merită reamintite pentru importanţa
lor. A adus la lumină scrieri fundamentale, care altfel ar
fi stat dosite în arhive şi anonimat (cele mai edificatoare
– Cronica Banatului a lui Nicolae Stoica de Haţeg şi
Cursul de Filosofie al lui Eftimie Murgu, ţinut la Academia
Mihăileană din Iaşi). Apoi, în cei 10 ani de directorat, a
debutat mulţi tineri scriitori, făcându‑i cunoscuţi ţării. De
remarcat că şi după anul 2000 s‑a implicat în retipărirea unor
cărţi valoroase despre ţinutul natal sub îngrijirea dânsului
apărând Ţara Almăjului: cercetări monografice realizate
de echipa Institutului Social Banat‑Crişana în anul 1939 şi
Folclor din Valea Almăjului, a lui Emil Petrovici.
Întâlnirea cea mai surprinzătoare a fost în urmă
cu vreo 12‑14 ani, când a venit împreună cu profesorul
Iosif Băcilă la casa mea părintească, spunându‑mi că ar
dori să participe la o partidă de prins raci. Problema era
că de câţiva ani buni numărul acestora
a scăzut, în medie geometrică, din
cauza exploatării lemnului din zonă cu
poluarea apei într‑un grad alarmant sau
devieri de cursuri. Totuşi, am zis că nu
contează rezultatul final, adică numărul
racilor, ci frumuseţea drumului.
O luăm pe valea satului şi deja
auzim susurul apei de munte, opintelile
ei de a împinge roata morilor ce ne apar
în cale. Prima este Ghetâra, urmează
Ţigăneasca (la care am şi eu rând),
Moara cu Firiz (aceasta avea şi o
instalaţie de tăiat lemnul în scânduri),
Moara din Pietre şi ultima, Ursuliţa. Le
admirăm construcţia şi ingeniozitatea
aşezării, urmărim făina aurie de porumb
cum iese de sub piatră şi ne imaginăm
„coleşa” aburindă ce cheamă brânza în
ortăcie. Dar nici brânza nu e departe,
fiindcă după două curbe şi un povârniş
apare o stână de oi, la care behăitul corului de mioare ne
aminteşte de „Măsuratul oilor”, de mieii fripţi şi urda dulce
dreasă cu nişte ouă în „găigană”.
Ajungem apoi la o răscruce şi părăsim Valea
Şopotului în favoarea celei a Năsovăţului, care este mai
ierboasă şi mai umbroasă. Aici arinii încep să se rărească
şi fagii bătrâni şi frunzoşi stau aplecaţi peste apă, de parcă
ar vrea să soarbă licoarea direct din râu. Trecem pe lângă
fosta varniţă a satului şi oprim să facem „răcelile”. Pentru
asta luăm câte o ramură de fag şi la partea distală cojim
micile ramuri în care înfigem câte o râmă găsită sub coaja
unor fagi putrezi căzuţi în pădure.
Cât au loc discuţii literare / nonliterare în cadrul
grupului de asistenţă, eu şi prietenul meu, profesorul de
matematică Pavel Rîncu, reuşim să scoatem de sub pietre
sau prin copcile de sub rădăcini vreo zece raci atraşi de
mirosul râmelor. Producţia fiind prea slabă chiar şi pentru
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masa unei singure persoane, după ce
ne‑am amintit cum arată şi ne‑au trezit
amintirile copilăriei, i‑am eliberat.
După Revoluţie, în Almăj s‑a
declanşat o adevărată efervescenţă
culturală. Au luat fiinţă două reviste,
„Almăjul”, apoi „Almăjana” (care are
deja 16 ani de apariţie neîntreruptă),
s‑a înfiinţat Festivalul Văii Almăjului
(ajuns la a XX‑a ediţie) şi multe altele.
În revistele amintite s‑a scris mult
despre Ion Marin Almăjan sau a publicat
chiar creatorul. Prezenţa dânsului la
oricare dintre aceste evenimente prin
ce spunea sau scria le dădea o notă
de prestigiu deosebit. Pentru cei ce
nu ştiu, la Festivalul Văii Almăjului,
care ţine două zile, nu avem de‑a face
doar cu parada portului popular sau cu
spectacolele de folclor original, ci în prima zi, în cadrul
simpozionului, sunt prezentate lucrări „Despre almăjeni şi
faptele lor”, în care Ion Marin Almăjan străluceşte. Şi, ca
să o spunem pe cea dreaptă, este personalitatea cu cele mai
vaste cunoştinţe despre viaţa şi opera lui Eftimie Murgu.
De altfel, în vara acestui an (2015), când la Bozovici şi

la Rudăria s‑au omagiat 210 ani de la
naştere şi 145 ani de la moartea marelui
revoluţionar, maestrul Ion Marin
Almăjan nu putea să lipsească. Eu, cel
puţin, i‑am ascultat vorbirea atât de atent
şi absorbit de ce spunea, încât am rămas,
cum se spune la noi, „cu gura căscată”!
În plus, cu aceste ocazii a fost
sărbătorit însuşi marele nostru scriitor,
la cei 75 de ani de viaţă. Au fost prezenţi
mulţi almăjeni care i‑au adus omagiul
binemeritat, reieşind din aceasta şi
faptul că cel mai important este să fii
recunoscut de ai tăi de acasă şi scriitorul
a simţit cu emoţia lacrimilor acest lucru.
Am avut şi eu bucuria să‑l felicit
şi să primesc un autograf de suflet pe
ultima sa carte apărută, Fascinaţia
ţinutului, în care spune: „Domnului dr.
Iosif Badescu, consăteanul meu din Şopotul Vechiu, suflet
din sufletul Almăjului, cu toată preţuirea.”.
Mulţumesc, Maestre, şi La mulţi, mulţi ani!
IOSIF BADESCU
Reşiţa, 06.08.2015

DOCLIN – 65
DOCLINIANA
Vina nu e a clipei, a timpului, ci a zorilor care l‑au
născut („Tot astfel / poate că s‑a născut şi sufletul meu
/ într‑o dimineaţă”). Fiindcă poetul e din naştere; stă de
vorbă cu frunzele şi cu tăcerile lui, cu florile şi tăcerile
noastre. Altfel, cum ne‑am explica strălimpezimea lacrimei
sale, învălită nici de jale, nici de disperare („Ca o iubire,
mai târziu / să stau în lacrimă, reviu. / Ca într‑un secul prea
târziu / să stau în lacrimă de viu”).
Poetul trăieşte şi scrie. Dezrugineşte cuvintele
şi ni le redă nouă, celorlalţi, lucind plăpânde, „ştiind că
întotdeauna în spatele foii albe / cineva îl pândeşte / numai
ochi şi urechi.”. Ne‑am obişnuit să‑l citim, să‑l auzim, să‑l

vedem trecând sau dorind să treacă. Ne‑am obişnuit să‑l
ştim „cu gândul la metaforă”, predestinat parcă spre ceea
ce a început să împlinească.
Mai fidele decât faţa nevăzută a cuvântului, cărţile
sale, semnate totdeauna Octavian Doclin – Uneori zborul
(1973), Neliniştea purpurei (1979), Fiinţa tainei (1981),
Muntele şi Iluzia (1984), Curat şi nebiruit (1986), Cu
gândul la metaforă (1989), Metafore gândite‑n stil pentru
când voi fi copil (1991), Ceasul de apă (1991), A te bucura
în eroare (1992), În apărarea
poemului scurt (1993),
Climă temperat continentală
(1995), Agresiunea literei
pe hârtie (1996), Esau
(1997), 47 Poeme despre
Viaţă, Dragoste şi Moarte
(1998), Poeme duminicale
(1998), Între pereţi de
plută sau Moartea după
Doclin (1999), Dubla eroare
(1999), Poemele dinaintea
tăcerii (1999), Urma paşilor
în vale (2001), Nisip, ape
de odihnă (2002), Carte
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din iarna mea (2003), Pârga I (2004), Pârga II (2005),
Pârga III (2006)..., Sânge de vişin (2014) –, „proiectează
într‑o zare a melancoliei un Banat sobru, recognoscibil
prin semnele pe care autorul le implantează cu graţioasă
nonşalanţă peste tot” (Cornel Ungureanu).
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Ape, dealuri, fâneţe, ierburi, mierle şi fagi
împrospătează patimă şi iubire, doruri înţelese şi neînţelese,
frământări şi izbânzi, visând s‑adaste să respire zi după zi,
seară de seară, anotimp după anotimp. Căci, dacă poetul
s‑a născut şi a trăit cu adevărat, el spune despre noi, prin
necuvinte, cuvintele noastre:
„Gândind dinspre iubire înspre gând
în ochiul meu se face dimineaţă,
mă scol din ochi ca dintr‑un vechi mormânt,
privind sub Munte, moartea‑mi pare viaţă.”.
Şi‑l vom îmbrăţişa cu bucurie, mereu, primăvară cu
primăvară, toamnă lângă toamnă, carte după carte, întru
veşnicia slovei şi a numelui său „curat şi nebiruit”: „Mâna
lui scrie şi astăzi / pe partea cealaltă a filei... / de la vânturi
către vânt / frunze nemaicunoscând.”.
IOSIF BĂCILĂ

FESTIVALUL VĂII ALMĂJULUI, EDIŢIA A XX‑A –
ŞOPOTU‑NOU, 2015
Sâmbătă, 6 iunie 2015, şi duminică, 7 iunie 2015,
în localitatea Şopotu‑Nou a avut loc cea de‑a XX‑a ediţie a
Festivalului Văii Almăjului, organizat de Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Caraş‑Severin, Primăria Şopotu‑Nou şi Societatea
Culturală „Ţara Almăjului” din Timişoara.
Prima zi a debutat cu simpozionul „Despre Almăj,
almăjeni şi faptele lor”. După cuvântul de salut adresat
participanţilor de către domnul prof. Gheorghe Ţunea,
directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin, şi de
către primarul comunei, domnul Păun Baba, a urmat o
scurtă rugăciune susţinută de părintele protopop Petru
Berbentia şi părintele Samuel Şendroni, preotul paroh al
Bisericii Ortodoxe din Şopotu‑Nou.
În continuare, prof. dr. ing. Alimpie Ignea, care a
fost şi moderatorul simpozionului, a prezentat lucrarea
Câteva date din trecutul zonei Buceaua. Iată şi lista
celorlalte comunicări, toate de un înalt nivel ştiinţific:
● prof. dr. Lazăr Anton – Potopul din Valea
Almăjului, 1910;
● prof. Iosif Băcilă – Velişcu Ion Boldea (însemnări);

● prof. Pavel Panduru – Protopopul Gheorghe
Ţunea, fiu al acestor meleaguri;
● prof. Dănilă Sitariu – „Alcătuirea tainică de
rău‑cugetători”, Eftimie Murgu;
● prof. Dan Oberşterescu – Despre biserică, preoţi,
învăţători şi eroi din Şopotu‑Nou;
● dr. Iosif Badescu – Mircea Meilă şi Valea
Almăjului;
● Carmen Neumann – Generalul Aron Bihoi;
● Florina Fara – Cercetările etnografice ale Văii
Almăjului;
● prof. Gheorghe Rancu – Taraful de lăutari din
Moceriş;
● Lavinia Diana Micu – Informaţii inedite despre
localitatea Şopotu‑Nou: Colecţia Cotoşman, Arhiva
Timişoara.
După comunicările ştiinţifice, care au fost urmărite
cu mult interes de către participanţi, au fost prezentate
câteva publicaţii („Almăjana” – Bozovici, „Nedeia” –
Reşiţa, „Arcadia” – Anina) şi cărţi apărute în 2015 în care
se prezintă aspecte legate de Valea Almăjului.
Programul a continuat cu o deplasare în localitatea
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Stancilova, aparţinând comunei Şopotu‑Nou, unde s‑a
făcut dezvelirea plăcii comemorative a preotului protopop
iconom stavrofor Gheorghe Ţunea, plasată pe casa în care
s‑a născut. Cei doi preoţi, prezenţi
la eveniment, au făcut o slujbă de
pomenire şi sfinţire a plăcii.
Manifestarea s‑a terminat
cu o masă festivă dată de primărie
pentru toţi participanţii la
simpozion.
În cea de‑a doua zi, de
dimineaţă, au început să sosească
la
Şcoala
Gimnazială
din
Şopotu‑Nou colectivele artistice
din întreaga Vale a Almăjului.
Festivalul a fost deschis
printr‑o paradă a portului popular
almăjan, urmată de o mare horă. Fiecare comună din Valea
Almăjului a fost reprezentată de formaţii artistice, fanfare,
formaţii instrumentale, dansatori şi solişti vocali. Ca
element inedit, bucevinţii au venit cu două căruţe, având în
faţă un călăreţ.
Având parte de
o zi însorită, pe platoul
dintre Biserica Ortodoxă şi
Şcoala Gimnazială, au fost
prezenţi oameni de seamă
ai Ţării Almăjului, primarii
comunelor
almăjene,
reprezentanţi de la judeţ şi
ai mass‑mediei bănăţene,
invitaţi
şi
localnici.
După cuvântul de salut
al primarului Păun Baba
şi alte scurte intervenţii,
au fost acordate o serie
de diplome şi titluri de
cetăţean de onoare mai
multor
personalităţi,
din partea primăriei şi a
Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale a
judeţului Caraş‑Severin.
Societatea Culturală „Ţara
Almăjului” din Timişoara
a acordat peste 40 de
Diplome de Excelenţă şi
premii în bani pentru primăriile, formaţiile şi organizaţiile
care, de‑a lungul celor 20 de ediţii ale festivalului, s‑au
implicat în organizarea acestuia şi care au avut o bogată
activitate de promovare a valorilor tradiţionale almăjene.
A urmat un spectacol la care au participat toate
formaţiile prezente, spectacol moderat de doamna
Angelica Herac, reprezentanta Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale a
judeţului Caraş‑Severin. Prin aceasta, Valea Almăjului a
arătat că are încă resurse, că obiceiurile şi tradiţiile locale,

inclusiv minunatele costume populare, se păstrează şi că
reprezintă o garanţie a unor evenimente culturale viitoare
de înalt nivel.
Trebuie apreciat efortul
autorităţilor locale pentru buna
desfăşurare a acestui eveniment,
inclusiv
ospitalitatea
tuturor
celor implicaţi în organizarea
manifestării. Iată şi două declaraţii
referitoare la festival:
„A devenit deja o tradiţie
ca fiecare localitate din Valea
Almăjului, o dată la şapte ani, să
organizeze o nouă ediţie a acestui
festival. Acum a fost rândul nostru
şi sper că ne‑am ridicat la nivelul
aşteptărilor. Tot cu acest prilej a
fost dezvelită şi o placă comemorativă, în satul Stancilova,
în memoria celui care a fost Gheorghe Ţunea, fost
protopop în Valea Almăjului”, a afirmat primarul comunei
Şopotu‑Nou, Păun Baba.
„Cu această ocazie
se încheie, practic, un
ciclu organizatoric, pentru
că, în organizarea acestui
festival, sunt angrenate
şapte localităţi din Valea
Almăjului, urmând ca
ediţia cu numărul XXI să
se deruleze în localitatea
Bozovici. Ca o noutate
faţă de celelalte ediţii,
dacă până acum avea loc
în luna octombrie, în acest
an s‑a organizat în luna
iunie, astfel încât să se
poată derula în aer liber.
Şi alegerea cred că a fost
una bună, având în vedere
că vremea a ţinut cu noi,
peisajul aici, în Valea
Almăjului, este unul de
excepţie, iar organizarea a
fost pe măsură”, a declarat,
pentru Agerpres, Gheorghe
Ţunea, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin.
Seara, după încheierea festivalului, a fost organizat
un bal, la care au participat atât gazdele, adică locuitorii
comunei Şopotu‑Nou, cât şi invitaţii şi participanţii din
judeţele Caraş‑Severin şi Timiş.
Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA
Notă: Materialul a fost preluat de pe www.
taraalmajului.ro.
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Două zile de sărbătoare au cuprins comuna
almăjană Şopotu‑Nou, ediţia cu numărul 20 a Festivalului
Văii Almăjului desfăşurându‑se în această localitate.
În prima zi a manifestărilor de la Şopotu‑Nou a fost
susţinut simpozionul „Despre Almăj, almăjeni şi faptele
lor”, alături de lansări ale unor publicaţii apărute în 2015
(reviste şi volume care prezintă aspecte legate de Valea
Almăjului), precum şi dezvelirea plăcii comemorative a pr.
ic. stavr. Gheorghe Ţunea.
Ziua de duminică, 7 iunie 2015, a fost dedicată
spectacolului prezentat de
formaţiile artistice ale comunelor din Valea Almăjului.
Pe platoul din faţa Bisericii
Ortodoxe şi a Şcolii Gimnaziale
au fost prezenţi oameni de
seamă ai Ţării Almăjului,
primarii comunelor almăjene,
reprezentanţi ai mass‑mediei
bănăţene, invitaţi şi localnici,
cu toţii având parte de o zi
însorită şi de un spectacol
de calitate. Almăjul demonstrează în continuare că are
resurse, obiceiurile şi tradiţiile locale, alături de minunatele
costume populare, fiind expuse prin programele oferite de
formaţiile artistice şi interpreţii individuali.
Spectacolul a fost moderat de Angelica Herac,
reprezentanta Centrului Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin, cea care
s‑a implicat foarte mult în organizarea acestei ediţii, poate
şi pentru faptul că Angelica este fiică a satului.
De apreciat efortul autorităţilor locale, concretizate

prin infrastructura realizată la Şcoala Gimnazială, la Biserica
Ortodoxă şi la spaţiul din preajma acestora. Reîntâlnirea
cu cadrele didactice de la Şcoala din Şopotu‑Nou a fost
emoţionantă, directorul Dumitru Zaharia fiind omul care
profesează aici de aproape 40 de ani şi pe care astăzi l‑am
regăsit respirând un aer de împlinire şi mulţumire pentru
că şcoala pe care o conduce de foarte mult timp arată
impecabil, fapt remarcat de toţi cei prezenţi. Pentru câteva
momente am retrăit primii ani de şcoală, prin şcoala cu
miros de copilărie şi prin dascălul care m‑a învăţat să scriu
şi să citesc.
Ospitalitatea almăjană
a fost la ea acasă, toţi cei
implicaţi în organizarea acestei
manifestări cinstindu‑i cum se
cuvine pe oaspeţii comunei
Şopotu‑Nou.
Pe
tot
parcursul
desfăşurării festivalului s‑au
acordat
diplome,
marele
câştigător fiind Almăjul, cel
care s‑a bucurat de aprecierea
tuturor prin desfăşurarea acestui important eveniment
cultural.
Următoarea ediţie a Festivalului Văii Almăjului se
va desfăşura în localitatea Bozovici.
SILVIU VELCOTĂ
Notă: Materialul a fost preluat de pe www.
reperealmajene.ro.

CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND HABITATUL MEDIEVAL
DIN ŢARA ALMĂJULUI
A discuta despre primele atestări documentare ale
localităţilor almăjene este, nu doar în Almăj, o provocare şi
un demers ştiinţific suficient de pretenţios. Tema nu a fost
abordată în mod exhaustiv pentru Valea Almăjului, însă
există câteva referiri la această temă în studiile monografice
elaborate până în prezent.
În general, despre Evul Mediu se discută în
cercuri mai restrânse, iar studiile publicate se adresează
unui public mai avizat. Totuşi, chiar în asemenea situaţii
putem deschide orizonturi extraordinare pentru publicul
larg, dacă depăşim strict o succesiune cronologică a
evenimentelor sau nu ne rezumăm la o tratare abstractă şi
la o interpretare strictă a informaţiilor de care dispunem la
un moment dat. „Societatea omenească nu a fost nicicând
şi niciunde o simplă înşirare de fapte şi date, de evenimente
[...] economice sau sociale, politice sau culturale, ci o

sumă de componente social‑economice, social‑politice,
cultural‑spirituale, care [...] înseamnă viaţă, înseamnă
societate”1. Astfel, dincolo de sursa istorică propriu‑zisă se
impune o abordare interdisciplinară şi utilizarea ştiinţelor
auxiliare ale istoriei: numismatica, toponimia, cartografia
etc. Simion Mehedinţi subliniază strânsa legătură dintre
istorie şi geografie, geografia fiind considerată istorie
statică, surprinsă într‑un anumit moment, iar istoria –
apreciată ca fiind „geografia în mişcare”2.
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Editura
Dacia, Cluj‑Napoca, 1979, p. 5.
2
Constantin. C. Giurescu, Românii în mileniul
migraţiilor. Consideraţii asupra unor aspecte (discurs rostit
la 15 februarie 1975 în şedinţa solemnă a Academiei RSR),
în „Discursuri de recepţie”, serie nouă, 6 (fascicul), Editura
Academiei RSR, București, 1975, p. 5.
1
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Ştim cu toţii că Valea Almăjului este o entitate
geografică – o depresiune – delimitată şi apărată natural de
munţi, cu resurse suficiente pentru pulsul vieţii în diferite
momente ale evoluţiei istorice. Almăjul a fost, totodată, o
unitate teritorial‑administrativă – „ţară” (unică în Banat3),
district sau plasă – cu rol economic, social‑politic şi militar
secole la rând.
Ţara Almăjului este
comparabilă, istoric şi geografic,
cu alte formaţiuni similare din
Transilvania (Ţara Haţegului,
Ţara Bârsei, Ţara Oaşului, Ţara
Făgăraşului etc.), de aceea şi
abordarea istorică trebuie să
aibă în vedere câteva analogii.
De exemplu, traversarea acestor
„ţări” de un curs de apă mai
important, axial, ce adună afluenţi, de o parte şi de alta, pe care
sunt dispuse aşezările omeneşti,
trebuie avută în vedere mai ales atunci când vorbim
de habitat, pentru că aceste cursuri de apă traversează
longitudinal majoritatea localităţilor şi au fost esenţiale
pentru viaţa oamenilor.
Semnalarea relativ târzie, în documentele medievale, a localităţilor din zona Almăjului4 (1484) sau din alte
unităţi politico‑militare şi administrative din Evul Mediu
bănăţean şi ardelean este dovada peremptorie a dăinuirii
unor forme de viaţă şi de organizare străvechi, capabile să
se opună expansiunii oricărei forme de dominaţie străină.
De fapt, în Banat putem vorbi de o succesiune de
stăpâniri din perioada romană
şi până în epoca modernă5. Nu
insistăm asupra lor în momentul
de faţă, dar comunităţile autohtone
s‑au raportat în acelaşi mod
faţă de acestea – au suportat o
dominaţie nominală, în cele din
urmă asimilându‑le. Situaţia a
fost diferită doar începând cu
stăpânirea maghiară (secolele
XI‑XII).
După anul 271, asistăm la o
retragere a daco‑romanilor la pădure, mediu prielnic nu doar
ca adăpost, ci şi furnizor de bunuri. „Frunza verde a poeziei
noastre populare s‑a născut de‑mpreună cu naţionalitatea
română [...] în secularele păduri ale Carpaţilor”6. În
3
Ana‑Neli Ianăş, Ţara Almăjului. Studiu de geografie
regională, Presa Universitară Clujeană, Cluj‑Napoca, 2011, p. 9.
4
Liviu Smeu, Contribuţii la istoria Almăjului, Editura
Litera, Bucureşti, 1977, p. 22 (nota 16).
5
V. Achim, Banatul în Evul Mediu, Editura Albatros,
Bucureşti, 2000; A. Bejan, Banatul în secolele IV‑XII, Editura
de Vest, Timişoara, 1995; Nicolae Iorga, Istoria Românilor din
Ardeal şi Ungaria, vol. I‑II, ediţie îngrijită de I. Oprişan, Editura
Saeculum I.O., Bucureşti, 2006.
6
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Istoria critică a românilor,
apud Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 11.
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mileniul migraţiilor şi în perioada Evului Mediu, pădurile
acopereau aproximativ 2/3 din suprafaţa comitatului
Caraş7. În acelaşi timp, evidenţiem şi dimensiunea
calitativă a mediului specific în care a trăit omul medieval,
creându‑se o originală civilizaţie a lemnului, care ne oferă
o paletă largă de obiecte, unelte şi construcţii – locuinţe
predominante în spaţiul rural românesc.
1. Este firesc deci ca şi
habitatul să fi fost în preajma
pădurii, pe lizieră şi lângă ape,
undeva între cetatea antică –
grădişte, cetate sau tâlvă – şi vatra
actuală. Toponimele menţionate
le întâlnim din abundenţă în
Ţara Almăjului, ele amintind
de o locaţie fortificată, fie din
Antichitate, fie din Evul Mediu.
Dar, de fapt, Almăjul nici nu
avea nevoie de multe fortificaţii,
el însuşi fiind o veritabilă cetate,
„unde locuitorii puteau să afle în ceasuri de primejdie bun
adăpost de apărare mai sigur decât în cele mai durabile
ziduri de cetate”8. Faptul că ele au existat subliniază
importanţa militară a zonei şi nevoia unui refugiu pentru
comunităţile locale, indiferent de etapa istorică parcursă.
2. A doua observaţie care se impune pentru perioada
Evului Mediu este aceea a localităţilor dispărute şi a
toponimelor care vorbesc de alte destinaţii dobândite, în
timp, de acestea: Gârlişte, Rustnic, Herniac, Margine,
Sălişte, Agriş, Orăştica etc. Toate sunt pomenite în
secolele XV‑XVI, atunci când fenomenul colonizării
rurale s‑a încheiat, deci unele
dintre ele puteau fi rezultatul
„roirii” din secolul al XIV‑lea
(de exemplu, Margine, ştiut
fiind faptul că întemeierea unei
localităţi noi – colonie – se făcea
la mică distanţă de satul‑matcă, de
multe ori în marginea acestuia).
În cazul Săliştii dispărute fără
„urmaşi” (aici nu ne referim la
înţelesul de bază al termenului,
acela de „aşezare veche” sau
„vatră veche a satului actual”), aşezarea a fost „victima”
practicării unei agriculturi extensive, căci, aşa cum s‑a
declanşat fenomenul colonizării rurale în secolele XI‑XIV,
pe fondul unui spor demografic, stopat de ciuma neagră
din anii 1348‑1349, tot aşa, în a doua jumătate a secolului
al XIV‑lea şi în secolul al XV‑lea, asistăm la o agricultură
extensivă şi la o producţie pentru piaţă care putea duce la
dispariţia unor localităţi mai mici, situate între altele două,
mai puternice. Săliştea la care facem referire se situa între
Bozovici, Prilipeţ şi Rudăria.
Şt. Pascu, op. cit., p. 15.
Ioan Lupaş, Realităţi istorice în voievodatul
Transilvaniei din secolele XII‑XIV, în „Anuarul Institutului de
Istorie din Cluj”, VII, 1936‑1938, Bucureşti, 1939, p. 6.
7
8
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3. Gârlişte(an) este şi toponim, şi antroponim.
Numărul mare al toponimelor creat cu ajutorul
antroponimelor nu trebuie să ne surprindă în Evul
Mediu, atunci când pământul reprezenta principala
avuţie a oamenilor, astfel încât „între numele de loc şi
cel de persoană a existat o strânsă legătură, un raport de
interdependenţă”9. Faptul că toponimul a dispărut se
explică prin aceea că, într‑o perioadă ulterioară, importanţa
socială a persoanei / antroponimului a intrat într‑un con
de umbră (cel mai probabil, în cazul nostru, în secolul
al XVI‑lea). Un alt toponim
devine mai important în viaţa
comunităţii, care poate sugera
o ocupaţie, căci, de exemplu,
rudărie înseamnă „groapă din
care se scot metalele”10.
4. Un caz foarte interesant
ne oferă arealul Jidovina –
Zăgrade – Craişte, de pe Valea
Minişului – Poneasca. Jidovii
erau, în credinţele populare, fiinţe
fabuloase11, uriaşe12, care locuiau
în cetăţi. Termenul slav zidovu13
a stat la baza denumirii locurilor
cu ruine, considerate şi ale unor aşezări populate cu fiinţe
fantastice. Dacă adăugăm alte înţelesuri ale termenului
jidovina – „drum între două dealuri”, de exemplu –,
întregim tabloul acestui areal cu drumul care trecea prin
apropiere şi făcea legătura între Bozovici şi Oraviţa, posibil
şi Caraşova, în Evul Mediu. Zăgrade este o mărturie a
prezenţei omului în acea zonă, chiar dacă termenul are un
înţeles militar strategic, şi dovedeşte faptul că „pe aceste
locuri se constituiseră deja, într‑o vreme îndepărtată,
nucleele unor aşezări omeneşti”14. În forme diferite
(Grădăţ – Rudăria, Zăgradia / Gradişte – lângă Dalboşeţ),
toponimele discutate vin să ateste acelaşi tip de habitat pe
un spaţiu mult mai larg. În plus, pe lângă aceste cetăţi, ar
trebui căutate principalele rute comerciale şi de transport
din Ţara Almăjului.
5. Sălişti (în bulgară, „ruine” sau „un fost sat”15),
de asemenea, există în mai multe vetre: Lăpuşnicu‑Mare,
Pătaş, Şopotu‑Vechi, Gârbovăţ. Săliştile reprezintă o fază
intermediară de locuire a vetrei unui sat pe parcursul
mai multor secole, în funcţie de împrejurările istorice. O
asemenea succesiune („studiu de caz”) a fost explicată în
Octavian Răuţ, Vasile Ioniţă, Studii şi cerecetări de
istorie şi toponimie, Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş‑Severin,
Reşiţa, 1976, p. 49.
10
Vezi I.‑A. Candrea, Dicţionarul limbii române din
trecut şi de astăzi, partea I, Bucureşti, 1931; Emil Petrovici,
Studii de dialectologie şi toponimie, Editura Academiei RSR,
Bucureşti, 1970, p. 81.
11
O. Răuţ, V. Ioniţă, op. cit., p. 48.
12
E. Petrovici, op. cit., p. 288‑289.
13
Iorgu Iordan, Toponimia românească, Editura
Academiei RSR, Bucureşti, 1963, p. 275‑276.
14
O. Răuţ, V. Ioniţă, op. cit., p. 47.
15
Vezi şi I. Iordan, op. cit., p. 258.
9

altă lucrare16. Cazul singular al unei localităţi medievale cu
această denumire l‑am dat mai sus.
6. Atestarea localităţilor din Ţara Almăjului este
relativ târzie, în comparaţie cu alte aşezări din câmpie, dar
şi din zona de deal şi de munte. A existat, la un moment dat,
o „întrecere” în a dovedi vechimea atestării documentare
a cutărui sat / a cutărei localităţi, considerându‑se,
de regulă, acest aspect un atu veritabil în viaţa unei
localităţi, comparabil cu al altor localităţi. Nesemnificativ
e un asemenea efort. De aceea, în studiul de faţă, în
contrapondere cu aceste eforturi,
vom susţine atuul localităţilor care
apar mai târziu în documentele
vremii. Atestările documentare
ale localităţilor bănăţene, inclusiv
ale celor almăjene, datează din
perioada stăpânirii maghiare. De
fapt, ele reflectă etapele înfeudării
acestora. Regalitatea s‑a înstăpânit
asupra Banatului treptat, pas cu
pas, mai întâi în zona de câmpie,
apoi şi în zona de deal şi de munte.
În comitatul Caraş‑Severin, satele
din zona de câmpie sunt pomenite
mai devreme, pentru că relaţiile feudale au pătruns
mai devreme, iar obştile săteşti au fost aservite mai de
timpuriu de feudali şi documentele pomenesc mai înainte
aceste realităţi social‑economice, în comparaţie cu zonele
depresionare sau cu relief înalt, unde feudalismul a pătruns
mai greu şi mai târziu. Este firesc deci ca şi aşezările de aici
să fie pomenite mai târziu. În comitatul Caraş‑Severin, din
totalul localităţilor documentate în intervalul 1075‑1450,
sunt pomenite, până în anul 1350, 15,4%, iar după această
dată şi până în 1450, sunt atestate în documente 84,6% din
totalul localităţilor17. Explicaţia trebuie căutată în existenţa
reliefului muntos, „unde obştile ţărăneşti au rezistat
cu îndârjire şi cu succes, unde cnezatele şi districtele
româneşti erau predominante din toate punctele de vedere
chiar şi în secolul al XV‑lea”18.
Concluzia care se impune este constatarea
cvasiindependenţei districtului Almăj până în timpul
domniei lui Iancu de Hunedoara (1441‑1456), atunci
când vitejii cneji almăjeni au participat la campaniile
militare ale voievodului transilvănean. La doar un an de
la moartea lui Iancu de Hunedoara, în anul 1457, regele
Ludovic Postumul reînnoia privilegiile celor opt districte
privilegiate din Banat19, între care şi Almăjul. Domnia lui
Matei Corvin a adus infiltrări ale marilor feudali în zona
Dănilă
Oberșterescu,
Monografia
comunei
Lăpuşnicu‑Mare, Editura TIM, Reşiţa, 2009, p. 17‑18.
17
Şt. Pascu, op. cit., p. 28.
18
Ibidem, p. 31.
19
Avram Andea, Banatul cnezial până la înstăpânirea
habsburgică (1718), Editura Banatica, Reşiţa, 1996; Vasile V.
Muntean, Contribuţii la istoria Banatului, Timişoara, 1990;
Gheorghe Popovici, Istoria românilor bănăţeni, Lugoj, 1904;
Gheorghe Cotoşman, Din trecutul Banatului, Timişoara, 1934;
Iuliu Vuia, Districtele valahice bănăţene.
16
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Almăjului (prilej cu care apar primele localităţi menţionate
documentar – Bănia, Bozovici, Lăpuşnic, Moceriş,
Prigor, Prilipeţ şi Rudăria) prin danii pe seama unor
nobili şi în contextul altui tip de relaţii politico‑militare şi
social‑economice promovate de rege, dar care au afectat în
mică măsură organizarea tradiţională şi autonomia locală.
Alte localităţi din Ţara Almăjului apar şi mai târziu
atestate documentar – la începutul secolului al XVII‑lea.
Nicio problemă: ele au existat şi în perioadele anterioare
şi încă în cadre tradiţionale, puternice şi bine organizate.
Cercetătorului nu‑i rămâne decât să constate eventuale
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elemente de legătură cu alte vetre, respectiv, alte denumiri,
care pot ascunde, de fapt, aceeaşi comunitate sau aşezare
omenească. Studiul de faţă, departe de a fi exhaustiv, îşi
doreşte să provoace alte eforturi în a contura mai bine
vechile vetre de locuire din Ţara Almăjului – capitol din
istoria locală mai puţin cercetat şi, prin urmare, mai puţin
cunoscut.
Prof. DAN OBERŞTERESCU
Reşiţa, 28.11.2014

DESPRE POTOPUL DIN VALEA ALMĂJULUI
Fenomenele de risc natural şi antropogen reprezintă
un apanaj al istoriei umane, incidenţa acestora asupra
societăţii rămânând în memoria colectivă pe perioade
relativ mari de timp. Spre exemplificare, Marele Deluviu
sau potopul din vremea lui Noe are diverse paralelisme
la diferite culturi, una la fel de celebră fiind corabia lui
Ghilgameş. Inundaţiile cu caracter catastrofal reprezintă un
tip de hazard natural care a făcut obiectul multor cercetări,
dat fiind faptul că efectele în plan socio‑economic sunt
multiple.
Potopul din anul 1910 este un astfel de eveniment
hidro‑meteorologic rămas în memoria colectivă a Văii
Almăjului şi nu numai, dacă avem în vedere aria de
manifestare mult mai largă la nivelul întregului Banat (foto
1), într‑un ansamblu care include însă şi Europa de Vest şi
Centrală.

Aşa cum reiese din documente, la 13‑14 iunie 1910,
în sudul Banatului au avut loc căderi masive de precipitaţii,
care au generat creşteri mari de nivel ale râului Nera şi ale
afluenţilor acesteia (foto 2), fapt larg mediatizat în presa
vremii (foto 3). Aceasta a cauzat pierderi de vieţi omeneşti
şi importante pagube materiale. Evenimentul a rămas în
memoria locală, fapt consemnat, la Bozovici, şi pe una
dintre cărţile de la biserică, sub denumirea de Potop.
Fenomenul s‑a repetat în toamna aceluiaşi an, respectiv în
2‑3 septembrie 1910, dar la o scară mai redusă.

Foto 2. Inundaţie pe Valea Rudăriei (2014)

a.

b.
Foto 1. Cărţi poştale care atestă inundaţii catastrofale la Paris (a)
şi Lugoj (b) în anul 1910

Foto 3. Articole în ziarul „Drapelul” din 1910
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Raportul oficial al vice‑comitelui comitatului
Caraş‑Severin face trimitere la „priveliştile zguduitoare,
care ni le‑a oferit puterea distrugătoare a potopului, în care
am văzut mizeria, suferinţa şi pieirea într‑un grad care a
întrecut orice închipuire. Ruine, între care copleşită de
durere îşi căuta populaţia pe iubiţii săi duşi de apă, îşi căuta
uneltele de trai, câştigate cu sudoare, îşi căuta locuinţa, din
care în multe cazuri nici urmă nu se vedea, doar cel mult
drept cruce la mormânt, câte‑o cărămidă.”.
Din cele povestite, a rezultat că ploaia torenţială,
deosebit de puternică, din Munţii Aninei şi Semenicului a
adus din păduri multe lemne, buşteni şi vreascuri, care au
format Între Stănuri, puţin mai sus de cascada Bigăr, pe
râul Miniş, un baraj natural cu înălţimea de circa 20 m. Prin
anii ’60, într‑o scobitură din peretele de stâncă, încă era
o cruce de lemn care marca înălţimea atinsă de apă (foto
4a). În amonte de acest baraj natural (foto 4b – punctul
marcat indică înălţimea barajului), la Bertul Poneschii,
valea se deschide, fiind delimitată de Coama Leului, Zăbăl
şi începutul Cununii Gosna, ceea ce a permis acumularea
unei cantităţi impresionante de apă1.

Sub presiunea cantităţii enorme de apă acumulată,
barajul natural a cedat şi s‑a produs o viitură care a măturat
totul în cale: colibele şi morile de pe malul râului, câteva
case şi podul de lemn de peste Miniş, de la Bozovici
(foto 5a – podul înainte de potop – şi foto 5b – imediat
după potop); cele mai mari stricăciuni şi pierderi de vieţi
omeneşti s‑au produs în comuna Şopotu‑Nou, deoarece
satul era situat chiar lângă „Nergăni”.

a.

b.

a.

b.
Foto 4. Niveluri posibile ale râului Miniş, datorită blocajelor
naturale

Se povestea că, într‑una dintre colibele din zonă,
nivelul apei a depăşit înălţimea camerei, concluzia fiind
trasă pe baza faptului că toate obiectele mici din lemn (fuse
de tors, linguri de lemn etc.), aflate iniţial în cameră, au fost
regăsite în pod, fiind ridicate de apă.
1

http://www.taraalmajului.ro.

Foto 5. Podul de lemn de peste Miniş, înainte (a) şi după
inundaţie (b)

Pe o filă a unui Antologhion este descrisă marea
inundaţie din 1910: „În anul 1910, mai 31, vechi / iunie
13 nou, luni seara la 8 ore s‑au descărcat asupra comunei
şi a unui mare teritoriu din jur o mare rupere de nori. Toată
noaptea a plouat, râurile au ieşit din matcă, mulţimea de
apă a rupt mai multe căşi şi între ruini numai în această
comună şi‑au aflat moartea 12 suflete omeneşti. Multe
pământuri roditoare au fost înecate şi nimicite cu rodul
lor cu tot. Această ploaie teribilă mi‑a făcut impresia unui
potop”2.
În conformitate cu raportul oficial al vice‑comitelui
comitatului Caraş‑Severin, rezultă că au fost dispuse mai
multe măsuri de către autorităţi:
● evaluarea pagubelor materiale prin observaţii
directe şi indirecte, inclusiv prin mărturiile victimelor,
de către o comisie formată din notarul şi vice‑notarul
comunal, respectiv, de învăţător şi primar, câte doi locuitori
din comune (pe deplin vrednici de încredere, care cunosc
referinţele materiale ale populaţiei);
● stabilirea unui plan de lucrări care să fie făcut
2
Bozovici, 17 iulie 1910,
învăţător‑diriginte la şcoala comunală.

Teodor

Chirilean,
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public, cu posibilitatea monitorizării acestuia de către
comunitatea locală, cum ar fi reconstruirea drumurilor
(comitatense, comunale şi de ţarină);
● demararea unui amplu program de strângere de
ajutoare financiare şi materiale la nivel regional şi local;
● emiterea unor certificate de către autorităţile
locale despre starea activă şi pasivă a averii celor păgubiţi;
● stabilirea unor criterii pentru distribuirea
ajutoarelor, având în vedere „suma pagubei suferite şi
relaţiunile familiilor păgubite, capacitatea de câştig a
membrilor familiilor, averea lor şi sarcinile”;
● adăpostirea sinistraţilor pe o perioadă determinată
(vecini, rude, sălaşe);
● evitarea construcţiilor publice în locuri de risc
hidrologic şi „colonizarea populaţiei din Şopotu‑Nou în
locuri mai sigure”, de comun acord cu Comunitatea de
avere a fostului regiment confiniar româno‑banatic, cu
desemnarea unor locuri, care erau proprietate a societăţii
priv. a. c. f. austro‑ungare;
● problema strămutării s‑a pus şi la nivelul
altor localităţi: Bozovici, Bogodinţ, Dolnia Liubcova,
Globucraiova, Cruşovăţ, Mehadica, Petnic;
● oferirea gratuită de material lemnos pentru
reconstrucţia caselor;
● ajutorarea sinistraţilor se va face fără discriminare
etnică sau religioasă.
Sunt relevante o serie de informaţii statistice la
nivel oficial (fig. 1), după cum urmează:
● numărul comunelor afectate din comitatul
Caraş‑Severin: 95 de comune, cu o populaţie totală de
163.982 de locuitori;
● numărul familiilor păgubite: 12.337, cu un total
de 45.000 de locuitori;
● numărul victimelor omeneşti: 190 în 13 iunie, 2
persoane în 2 septembrie 1910;
● case distruse total: 512;
● 47 de persoane decedate, din care 15 bărbaţi, 13
femei, 10 băieţi şi 9 fete;
● la nivelul cercului Bozovici au fost raportate 19
victime omeneşti la Şopotu‑Nou, 12 la Bozovici, 13 la Dalboşeţ
şi câte una la Moceriş, Şopotu‑Vechi şi Borlovenii‑Vechi.
Din studierea arhivelor staţiei Bozovici, rezultă
faptul că inundaţiile din anul 1910 se încadrează în regimul
pluviometric al climatului temperat‑continental, cu un
maximum de primăvară (mai‑iunie) şi unul ceva mai mic
toamna (septembrie‑octombrie), frecvenţa lunilor celor
mai ploioase relevând poziţia privilegiată a tandemului
iunie – septembrie în acest cadru general, inclusiv în ceea
ce priveşte cele mai mari cantităţi căzute într‑un interval de
24 de ore (fig. 2).
Iată şi câteva date meteo‑climatice înregistrate la
staţia Bozovici, relevante pentru zona Almăjului:
● cantitatea medie multianuală de precipitaţii
(1964‑2014): 657,2 mm/an;
● anul cel mai bogat în precipitaţii: 1981 (1011,9
mm); apoi, anul 2004 (982,1 mm);
● anii cei mai săraci în precipitaţii: 2000 (397,6
mm) şi 2011 (398,3 mm);
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● cea mai mare cantitate de precipitaţii căzută în 24
de ore: 128,3 l/mp (30 iulie 1971);
● cea mai mare grindină: diametrul 30/25 mm (25
iunie 2014).

Fig. 1. Populaţia afectată (2) din total (1)

Fig. 2. Frecvenţa lunilor celor mai ploioase (iunie, mai,
septembrie, iulie, octombrie, august, aprilie, noiembrie,
decembrie)

În privinţa regimului scurgerii lunare, sezonale
şi anuale, se constată o serie de particularităţi (fig. 3).
Scurgerea procentuală maximă se produce primăvara
(martie – mai), iar cea minimă – toamna (septembrie –
noiembrie). Din caracteristicile sezoanelor extreme se
consideră că apele curgătoare au un regim hidrologic de tip
semitorenţial montan.

Fig. 3. Regimul pluviometric la staţia meteorologică Bozovici
(1964‑2014)

După o serie de statistici pluviometrice, s‑a apreciat
că o inundaţie s‑a produs, în medie, o dată la şapte ani,
iar una foarte mare – la 13 ani, cu viituri catastrofale una
(două) la jumătate de secol3:
3
C. Moissiu (1973) – Bazinul hidrografic al râului Nera.
Monografie hidrologică. Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti.
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● anii ploioşi şi foarte ploioşi, cu cantităţi medii
anuale ce se apropie sau depăşesc 1000 mm/an, se produc
la un interval de aproximativ 24‑25 de ani, de unde şi riscul
crescut de inundaţii cu caracter catastrofal: 1910 – 1934 –
1956 – 1981 – 2004 – 2028;
● amenajarea cursului superior al râului Nera şi
regularizarea debitului au contribuit la diminuarea riscului
hidrologic;
● despăduririle masive din regiunile montane
contribuie la creşterea riscului de inundaţii.
Prof. LAZĂR ANTON
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PROFESORUL PAVEL PIESCU,
PRIMUL DIRECTOR AL ŞCOLII MEDII DIN BOZOVICI
Înfiinţarea şcolilor
din Almăj a dat posibilitatea
valorificării potenţialului
uman de excepţie existent
în această mirifică zonă. Nu
ne propunem să facem o
istorie a învăţământului din
Almăj, dar faptele confirmă
că, întotdeauna când au fost
şcoli, acestea au reuşit să
producă valori intelectuale
deosebite; iată de ce, de‑a
lungul timpului, mulţi
dintre almăjeni au crezut în
şcoală, au avut iniţiative de
înfiinţare a unor şcoli sau
au fost implicaţi în mod pozitiv, atunci când autorităţile au
îngrădit sau au desfiinţat unele şcoli din Ţara Almăjului.
Primele instituţii de învăţământ din Valea Almăjului
au apărut în a doua jumătate a secolului al XVIII‑lea; un
salt deosebit, concretizat prin rezultate remarcabile, s‑a
produs prin înfiinţarea Şcolii Triviale de la Bozovici,
care a dat o serie de ofiţeri în armata austro‑ungară, dar
şi alţi intelectuali, însă ea a dispărut odată cu desfiinţarea
Regimentului de graniţă.
Iată ce scria în ziarul „Albina”, nr. 39, din 1869,
Nicolae Brânzeiu, paroh la Bozovici: „Din îndemnul unor
bărbaţi de încredere, reprezentanţii comunelor Bozovici,
Bănia, Prilipeţ şi Gârbovăţ, din compania Bozovici, veniră
la convingerea şi provediura (n.n. – constatarea absenţei
/ lipsei unui drept), lipsa cea mare a şcolilor române mai
înalte; deci au năzuit cu toată energia, încât au câştigat
învoirea generală a numitelor comune spre înfiinţarea unei
şcoli reale române naţionale în orăşelul Bozovici”. Tot din
ziarul „Albina”, nr. 56, din 1873, aflăm: „În fine, Almasiul
cel plin de reminiscenţe istorice naţionale, cunoscându‑şi
interesele sale vitale româneşti, se puse serios la lucru; el
voieşte să trăiescă ca un ţinut român şi nimic mai mult!
Da, voieşte, fiindcă la tot pasul antichităţile străbunilor săi

Români îl înflăcăra şi‑i spune că: un popor astăzi numai
prin cultura naţională se poate afirma în marele concert
al popoarelor şi că numai prin cultura specifică română
îşi poate asigura un viitor frumos. Acest adevăr, astăzi, îl
simţim cu toţii, noi cei ce suntem trataţi ca o marfă numai”.

Problemele politice generate de dualismul
austro‑ungar şi de Primul Război Mondial au întârziat
realizarea acestei dorinţe a almăjenilor. Abia după Marea
Unire, în 1922, la iniţiativa unor almăjeni, ia fiinţă, la
Bozovici, Gimnaziul de Stat „Principele Carol” (care a
funcţionat până în anul 1934) şi, puţin mai târziu, Şcoala de
Arte şi Meserii „Eftimie Murgu”, şcoli ulterior desfiinţate
din lipsă de fonduri de la guvern şi din lipsă de elevi.
Absenţa şcolilor, pentru cei mai mulţi dintre
copiii almăjeni care doreau să urmeze şcoli superioare,
presupunea eforturi financiare deosebite din partea
părinţilor acestora, oameni nu prea bogaţi şi care aveau
nevoie de munca adolescenţilor.
În anul 1956, odată cu înfiinţarea raionului Bozovici,
se creează oportunitatea înfiinţării unui liceu la Bozovici.
Un merit deosebit în acest sens l‑a avut profesorul David
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Blidariu, însă, pe lângă dânsul, au existat şi alţi oameni de
suflet care au pus umărul la îndeplinirea acestui obiectiv.
Deoarece visul almăjenilor de a avea un liceu era
pe cale să se împlinească, alături de profesorul David
Blidariu, şeful Secţiei de Învăţământ din cadrul raionului
Bozovici, s‑au aflat şi profesorul Pavel Piescu, directorul
interimar de atunci al Şcolii Elementare de 7 ani de la
Bozovici, învăţătorul Marin Jurchescu, viitorul director
adjunct al liceului, precum şi alţi dascăli care s‑au implicat
în realizarea acestui deziderat. Astfel, prin Decizia nr. 985
a Sfatului Popular al Regiunii Timişoara, se înfiinţează la
Bozovici, cu începere de la 1 septembrie 1957, „Şcoala
Medie cu limba de predare română”.
Primul director al Şcolii Medii din Bozovici,
profesorul Pavel Piescu, s‑a născut la Bozovici, la 22
octombrie 1920. Şcoala primară şi gimnaziul le face la
Bozovici, după care merge la Caransebeş, unde îşi continuă
studiile la Şcoala Normală de Învăţători „Ioan Popasu”.
Susţine examenul de capacitate pentru învăţători la Lugoj,
în anul 1941. Din 1943, îşi începe cariera didactică la
Şcoala Elementară de 7 ani din comuna Lăpuşnicu‑Mare,
unde a îndeplinit şi funcţia de director. Mai funcţionează,
sporadic, la şcolile din Rudăria şi Bozovici, pentru ca, din
1954, să se stabilească învăţător la Şcoala Elementară de 7
ani din Bozovici. Înfiinţarea raionului Bozovici îl găseşte
director interimar la şcoală; la 1 ianuarie 1958, a fost numit
director al Şcolii Medii din Bozovici, funcţie ce a deţinut‑o
până la 16 aprilie 1960.
La înfiinţarea liceului, problemele nu au fost deloc
simple; pe lângă obţinerea aprobărilor de la organismele
competente, era necesară organizarea logistică a liceului,
care consta în:
– asigurarea unui spaţiu adecvat desfăşurării
procesului de învăţământ;
– atragerea tinerilor almăjeni pentru continuarea
studiilor în cadrul liceului;
– constituirea unui corp profesoral cu cadre
didactice calificate de specialitate.
Deoarece mulţi dintre elevii liceului proveneau
din alte localităţi almăjene, s‑a pus problema dezvoltării
internatului şi a cantinei existente la Şcoala Elementară de
7 ani din Bozovici.
Asigurarea unui spaţiu corespunzător desfăşurării
procesului de învăţământ era parţial rezolvată, pentru
început, prin existenţa actualului sediu al liceului, provenit
din hanul colonelului Popişti (înainte de cel de‑al Doilea
Război Mondial, gimnaziul era în cazarmă; prin distrugerea
cazărmii, gimnaziul din Bozovici se mută la actualul
sediu, ocupat, în timpul războiului, de trupele germane),
dar problema era de perspectivă – apariţia noilor clase ale
liceului, internatul şi cantina.
Pentru început, cu o redistribuire adecvată, spaţiile
existente au permis înfiinţarea liceului, dar rămânea
problema rezolvării celorlalte deziderate. Întrucât aceste
aspecte erau de interes general, mulţi almăjeni, atât din
Bozovici, cât şi din celelalte localităţi almăjene, de regulă,
cei ce aveau copii care urmau a fi şcolarizaţi, au răspuns
chemării conducerii liceului şi, prin muncă voluntară,
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au început să construiască şi alte spaţii necesare pentru
dezvoltarea acestui lăcaş de cultură.
Atragerea tinerilor almăjeni pentru continuarea
studiilor în cadrul liceului nu a fost deloc o problemă
uşoară: era perioada cotelor, almăjenii abia îşi puteau
întreţine familiile; or, trimiterea unui copil adolescent
la şcoală reprezenta pierderea unei mâini de lucru în
gospodărie şi cheltuieli suplimentare legate de cărţi,
rechizite, uniforme, uneori şi de cazare, şi de masă. Cu
toate acestea, prin vizitele făcute şi de către profesorul
Pavel Piescu în localităţile din Almăj, prin discuţiile avute
cu părinţii ai căror copii erau potenţiali viitori elevi ai
liceului, prin mobilizarea personalului didactic al şcolilor
gimnaziale din fostul raion Bozovici, se reuşeşte ca cele 40
de locuri aprobate la învăţământul de zi (exista şi o clasă
de seral) să fie ocupate de 42 de elevi, prin examen de
admitere cu o comisie străină!
Un alt aspect, nu lipsit de importanţă, era acela de
asigurare a unui învăţământ de calitate, care presupunea
constituirea unui corp profesoral cu cadre didactice
calificate de specialitate. La acea dată, Şcoala Elementară
de 7 ani de la Bozovici dispunea de un corp profesoral
alcătuit din 10 cadre didactice, dintre care doar 4 erau
calificate şi aveau studiile necesare. Se impunea, ca
prioritate, aducerea de noi cadre didactice calificate, dar şi
încurajarea suplinitorilor (de regulă, din zonă) la urmarea
unor cursuri / facultăţi pentru ridicarea nivelului de
pregătire profesională.
În acest sens, chiar învăţătorul Pavel Piescu a
fost un exemplu; în perioada 1959‑1960 şi 1960‑1961, a
urmat cursurile speciale de calificare, ca profesor de limba
română, istorie şi Constituţie, la Institutul Interregional de
Perfecţionare a Cadrelor Didactice de la Timişoara, pe care
le‑a absolvit cu succes.

Directorul Pavel Piescu, împreună cu învățătorii
Mihai Șuveț și Marița Micicoi

Întrucât mulţi dintre elevii liceului proveneau
din alte localităţi almăjene, inclusiv în perspectiva
creşterii numărului acestora, s‑a pus problema dezvoltării
internatului şi a cantinei existente la şcoala generală. În
condiţiile vitrege de atunci, rezolvarea acestor probleme
nu a fost deloc uşoară întrucât, în afară de identificarea
unor spaţii adecvate, era necesară şi asigurarea logistică a
acestora din toate punctele de vedere. Grija faţă de elevi,
mulţi proveniţi din familii sărace, dar dornici de învăţătură,
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s‑a manifestat şi prin acordarea de burse şi alte facilităţi
pentru ca aceştia să îşi poată continua studiile la liceu.
L‑am avut pe Pavel Piescu ca profesor de istorie
în clasele a V‑a şi a VI‑a. Bun pedagog, foarte riguros în
expunere, sobru în predare, ne‑a introdus în tainele istoriei
antice şi ale Evului Mediu, prezentându‑ne şi detalii
suplimentare care aveau rolul de captare a atenţiei pentru
proaspeţii elevi ai gimnaziului.

Directorul Pavel Piescu a sprijinit şi activităţile
culturale desfăşurate în şcoală, printre care dansurile,
corul, soliştii vocali şi participarea acestora la serbările
şcolare sau la alte evenimente din fostul raion Bozovici.
A decedat la Bozovici, la 10 octombrie 1989.
Prof. dr. ing. ALIMPIE IGNEA

Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici

ELEVII PREMIAŢI LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE
ŞCOLARE JUDEŢENE ŞI NAŢIONALE,
ANUL ŞCOLAR 2014‑2015
GEOGRAFIE
● CIORTUZ DANA (XII) – locul I la faza judeţeană
şi participantă la faza naţională de la Cluj‑Napoca

● PASCARIU ANDA (VIII) – locul I la faza
judeţeană şi participantă la faza naţională de la Baia Mare,
unde a obţinut o menţiune

ISTORIE
● IANCU MARA TIMEA (XII) – locul I la faza
judeţeană şi participantă la faza naţională de la Oradea,
unde a obţinut menţiunea I
● MARIŞESCU CRISTIAN (XII) – menţiune la
faza judeţeană
● OFŢA IOŢIANA (XI) – locul al II‑lea la faza
judeţeană
● IANCUŢA IASMINA (X) – locul I la faza
judeţeană şi participantă la faza naţională de la Oradea
● BIHOI SIMONA (IX) – locul I la faza judeţeană
● TURNEA IUSTINA (IX) – locul I la faza judeţeană

SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR, DISCIPLINA
GEOGRAFIE
● IANCUŢA IASMINA (X), geografia mediului –
locul I la faza judeţeană şi participantă la faza naţională de
la Fălticeni
● TURNEA IUSTINA (IX), geografia umană –
locul I la faza judeţeană şi participantă la faza naţională
de la Fălticeni
La Concursul de la Fălticeni, IUSTINA TURNEA a
primit PREMIUL SPECIAL. Felicitări!

TIC
● MARIN NICU (XI) – menţiune la faza judeţeană
● STROCA ANDREI (XI) – locul al III‑lea la faza
judeţeană
● TURCULESCU SAMUEL (X) – locul I la faza
judeţeană şi participant la faza naţională de la Buzău
LIMBA FRANCEZĂ
● MARIN FLORINA‑COSMINA (X) – locul al
II‑lea la faza judeţeană

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE GEOGRAFIE,
CLUJ‑NAPOCA, 2015
Anul acesta am avut ocazia să particip la cea
de‑a 45‑a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Geografie,
desfăşurată în oraşul Cluj‑Napoca, în perioada 4‑10 aprilie
2015. Mi‑am întâlnit din nou colegii din anii anteriori, pe
doamna profesoară însoţitoare şi pe domnii inspectori, dar
am cunoscut, deopotrivă, şi oameni noi, deosebiţi, de la
care am avut multe de‑nvăţat. Olimpiada a fost organizată

minuţios de către ISJ Cluj‑Napoca şi s‑a desfăşurat
impecabil pe durata unei săptămâni.
În prima zi, în data de 4 aprilie, am fost primiţi cu
căldură în Sala Auditorium Maximum, unde a avut loc
festivitatea de deschidere, în prezenţa domnilor inspectori,
printre care se numără domnii preşedinţi Pompei Cocean,
Dănuţ Petrea şi doamna inspector general MECS Steluţa
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Dan, după care ne‑am deplasat spre Hotel Belvedere, unde
am fost cazaţi în următoarele şase zile. Clădirea se numără
printre cele mai impunătoare din oraş, fiind situată în vârful
Dealului Cetăţuia, de unde priveliştea oraşului, pe timp de
seară, pare ruptă din poveste.
În ziua următoare am păşit plini de emoţie în
sălile Universităţii „Babeş-Bolyai”, unde s‑a desfăşurat
proba scrisă, iar la sfârşitul ei
am pornit pe străzile Clujului,
redescoperindu‑i istoria alături de
un ghid profesionist.
Luni, 6 aprilie, a avut loc
deplasarea în teren, cu ajutorul
unor autobuze, pentru observaţii şi
cercetări în cadrul probei practice.
Din cauza ploii torenţiale din
aceeaşi zi şi a zăpezii abundente
din Munţii Gilău, aceasta s‑a
transformat
într‑o
adevărată
aventură, care s‑a soldat cu câteva cazuri de răceală
zdravănă, oboseală, materiale pierdute, dar şi multă
distracţie pentru noi, adolescenţii, flămânzi după situaţii
extreme.
În următoarea zi am susţinut proba practică
propriu‑zisă, în cadrul căreia observaţiile făcute în teren
au fost trecute pe hârtie, conform cerinţelor Ministerului.
Aceasta a fost succedată de o vizitare îndelungată a
Facultăţii de Geografie, din cadrul Universităţii „Babeş-
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Bolyai”, unde profesori de mare „calibru” ne‑au prezentat
geografia ca pe o ştiinţă practică, deosebită, captivantă.
În data de 8 aprilie, eliberaţi de emoţiile probelor,
am fost transportaţi cu aceleaşi autobuze spre Turda şi
am fost împărţiţi în două echipe, urmând să vizităm, prin
rotaţie, Cheile Turzii, pe un traseu fascinant şi de‑a dreptul
mirific, respectiv, salina Turda, extrem de frumoasă şi
impresionantă. Pe durata vizitei,
am avut ocazia să cunoaştem şi să
ne împrietenim cu elevi şi profesori
din alte judeţe şi din toate colţurile
ţării.
Ziua de joi ne‑am petrecut‑o
la shopping în Mall, la diverse
magazine cu suveniruri şi chiar la
tradiţionalul târg organizat zilnic în
Piaţa Unirii. Vineri am participat
cu toţii la festivitatea de premiere
de la Auditorium Maximum, apoi
ne‑am deplasat spre casă, lăsând în urmă frumuseţea
Clujului şi pe prietenii noştri, de care ne‑am despărţit
foarte greu.
Pentru mine, Olimpiada a fost mai mult decât un
concurs, o experienţă unică prin care am dobândit noi
cunoştinţe, am legat prietenii durabile şi am vizitat locuri
minunate.
DANA CIORTUZ
– clasa a XII‑a U –

VIGOAREA ALMĂJANĂ
La sfârşitul lunii decembrie 2014, prin purtarea
de grijă a domnului profesor, poet, editor şi prieten,
Iosif Băcilă, cel care a creat şi a răspândit conceptul
de Valea Miracolelor, probabil cea mai emoţionantă
definiţie a Ţării / Văii Almăjului, am primit volumul
preotului‑profesor Romulus Novacovici, Împărăţia lui
Dumnezeu. Cartea a apărut în 2014, la Editura TIM din
Reşiţa, sub îngrijirea doamnei Felicia
Mioc (născută Novacovici) şi are 199
de pagini. Ea cuprinde o parte dintre
scrierile preotului‑profesor Romulus
Novacovici, descendent al unei ilustre
familii a Almăjului.
Familia Novacovici a dat
numeroşi reprezentanţi ai unei categorii
speciale şi, cred eu, până acum
insuficient studiate: „fruntaşii români” ai
spaţiului ardealo‑banatic, cei care, în fapt
şi în spirit, au făcut cu putinţă realizarea
Marii Uniri din 1918, au făcut cu putinţă
România Mare.
Aceşti oameni proveneau din
satele româneşti, au mers la şcoli foarte
bune, le‑au absolvit cu merit şi au devenit
„domni”. Dar „domnia” lor ţinea mai ales

de nobleţea sufletească. Ei nu l‑au uitat pe fratele rămas la
coasă, ci l‑au ajutat, l‑au sfătuit, l‑au înălţat şi, mai ales,
l‑au iubit.
În acest fel, „fruntaşii” de care vorbesc au devenit
„tehnicieni” care au ştiut să preia imediat (şi cu uimitoare
competenţă) rosturile apusei administraţii austro‑ungare
(şi, în ciuda caracterului acelei administraţii, nu îi poate fi
tăgăduită impresionanta profesionalitate).
De aceea, privind în urmă,
este absolut incredibil cât de repede
şi cât de lin a fost înlocuită vechea
administraţie
austro‑ungară.
Aici
sălăşluieşte meritul „fruntaşilor” români
ardealo‑bănăţeni. Iar între ei se numără
preotul‑profesor Romulus Novacovici.
Cariera sa preoţească a fost dublată
de cea didactică. El este cel care a fost
esenţial în prefigurarea temeliei Liceului
din Bozovici (la început, Gimnaziul
din „Urbea” Almăjului fiind numit
„Principele Carol”, al cărui prim director
a şi fost).
Scrierile de faţă, Împărăţia lui
Dumnezeu, sunt reproducerea sub al
cărei titlu au fost publicate mai întâi, în
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fascicule, sub forma unui serial, în „Foaia Diecezană” a
Episcopiei Caransebeşului, între anii 1925 şi 1926. Ele
promovează valorile morale şi creştine, necesitatea trăirii
acestor valori la nivel personal şi colectiv.
Fiind adresate tuturor cetitorilor, între ei – unii mai
puţin şi alţii mai mult educaţi, stilul este simplu, direct,
fără „înfloriri” gratuite. Limba folosită este de o frumuseţe
excepţională. Este limba scriitorilor ardealo‑banatici din a

doua jumătate a veacului al XIX‑lea şi din prima jumătate
a veacului al XX‑lea.
Acest volum reprezintă o restituire valoroasă şi
reintroduce în circuitul informaţional o personalitate
remarcabilă, preotul‑profesor Romulus Novacovici. Iar,
în plus de asta, cartea este o mărturie impresionantă a
nemuritoarei vigori almăjene.
ALEXANDRU NEMOIANU

EMILIAN NOVACOVICIU – O LECTURĂ NECESARĂ
CELOR CARE VOR SĂ CUNOASCĂ OAMENI DE ALTĂDATĂ
● Emilian Novacoviciu – un tom masiv cu mai
„mulţi autori”:
A. Emilian Novacovici,
dar şi:
B. Nicolae Murgu
Felicia Mioc Novacovici
Ion Albu –
care au pus osteneala de... „a da la iveală”, de a
scoate din conul de umbră al uitării cărţile adunate într‑o
carte –
C. şi, nu în ultimul rând, dna Nina Ceranu şi
Ilie Chelariu, editorii de la Eubeea
(Timişoara).
D. ... şi, cum în cărţile sfinte
se spune că „cei din urmă vor fi cei
dintâi” (!), şi cei doi primari, Mirco
Lechici şi Doru Viorel Ursu (Răcăşdia
şi Oraviţa), „cari”, dacă nu ar fi ajutat
financiar, Emilian Novacoviciu ar fi
rămas un nume de care tot mai puţini
şi‑ar fi amintit.
● Cu puţine zile înainte de
Sf. Marie Mare, prof. C. Falcă mi‑a
adus „la cald” cartea lui Novacoviciu.
Am frunzărit‑o şi aud parcă spusele
magistrului meu, P. Oallde: „Cetiţi,
rogu‑vă, cărţile despre care vorbiţi”.
Am urmat îndemnul şi am parcurs
cele circa 700 de pagini. Este o lectură
plăcută, chiar dacă norma lingvistică a
evoluat.
● Învăţătorul de la Răcăşdia,
originar din Gârbovăţ, Almăj, un mare cărturar al
Banatului, poate fi luat astăzi ca model. El a tradus în
faptă menirea dascălului de ţară şi a făcut multe pentru
luminarea comunităţii în care a trăit.
● Aş putea spune că a fost un cronicar al satului şi al
învăţământului din zonă. Datoria de dascăl şi‑a făcut‑o la
superlativ, căutând să sincronizeze şcoala din Răcăşdia cu
„şcoalele înalte”. Oricând, după E. Novacoviciu, se poate
întocmi o monografie a şcolii din Răcăşdia. „O mănuşă
aruncată”, aş zice, dascălilor de astăzi!

● Monografia localităţii Răcăşdia este redactată
în format mare. Ar trebui adăugate date noi şi actualizată
limba. Rămâne şi astăzi un model pentru orice monografie
a unei localităţi din punct de vedere geografic, istoric,
economic, cultural, religios.
● Emilian Novacoviciu se înscrie pe linia iluministă,
mai târziu poporanistă, a intelectualului ridicat din lumea
satului şi reîntors la obârşii cu scopul de a lumina mintea.
Sigur, ca el mai erau mulţi luminători, dar au rămas
anonimi, prin faptul că nu au încredinţat hârtiei însemnările
lor, cugetările.
● Pentru curajul de a apăra
românismul, E. Novacoviciu a cunoscut
vitregiile vremii. Vorba bătrânului
cronicar: „Nu sunt vremile sub cârma
omului, ci bietul om sub vremi”.
● Un cuvânt care astăzi este
căzut în „dizgraţie” este patriotism.
Emilian Novacoviciu a fost un
mare patriot; aş aminti aici şi pe
înaintaşul său, Eftimie Murgu („zeul
almăjenilor”).
● Cartea despre Folclor
pornografic are mult umor. Sunt
nişte texte cuminţi care stârnesc râsul
(... „hohote de râs de la un capăt la
altul”, ca‑n I. Creangă, bunăoară, ori
Rabelais, la francezi), nişte „bancuri”
– unele uşor modificate – care se spun
şi astăzi. Ţiganul ori românul fac pe
proştii fără să fie proşti. Este aici ceva
din înţelepciunea lui Păcală, care „cu
un ochi râde şi cu altul plânge”.
● Emilian Novacoviciu şi‑a întocmit propria
monografie cu date exacte, cu scrisori şi referatele
întocmite. Este ceea ce se face astăzi pe CD.
● Emilian Novacoviciu a fost o figură emblematică
a dascălului din zonă.
Născut în 1862, la Gârboţ, în Valea Almăjului
(o Vale a Miracolelor, botezată de poetul Iosif Băcilă);
învăţător la Gherman şi Răcăşdia; primar al comunei
Răcăşdia în 1929. A primit Coroana României în grad de
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cavaler; membru corespondent al Academiei, a răspuns la
chestionarul Arhivei Muzeului Literaturii Române; a purtat
corespondenţă şi a fost apreciat de mari personalităţi ale
culturii române: P. Bizerea, D. Ciurezu, G. C. Mironescu,
Virgil Musta, G. T. Kirileanu, Ştefan Velovan, P. Nemoianu,
Iosif Popovici şi mulţi alţii. Răsfoiţi (Citiţi!) cartea şi veţi
găsi şi alte nume de răsunet.
● Opera lui Emilian Novacoviciu este actuală şi
astăzi prin:
a) metodele de cercetare a folclorului. Cred
că Atlasul lingvistic român pe regiuni are termeni din
Folclorul bănăţean al lui E. Novacoviciu.
b) monografia comunei Răcăşdia. S‑ar putea
întocmi repede o monografie a comunei actualizând datele
şi adăugând ceea ce nu a fost pe atunci în sat.
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c) preţioase documente privind învăţământul din
acest areal; sursă bibliografică pentru o istorie a şcolilor
din zonă.
d) un model pentru dascălul de astăzi (unii, din păcate,
aflaţi într‑o continuă alergare pentru ridicarea Munţilor
de hârtie din fenomenul „Dosariada”‑„Punctiadă”).
Dascălul de ieri – Emilian Novacoviciu – a făcut mult
pentru iluminarea satului de care s‑a legat sufleteşte şi
unde îşi doarme somnul de veci. Ei, cei de ieri, pe lângă
obligaţia didactică, au instruit coruri, fanfare, formaţii de
teatru şcolar şi câte şi mai câte...
IOAN‑NICOLAE CENDA

„MIRAREA MUNTELUI ALBASTRU”
SAU CONSACRAREA LIRICĂ A SPAŢIULUI ŞI TIMPULUI
Într‑o creaţie lirică, pe baza unor elemente
dominante, se pot identifica etape artistice, un spaţiu afectiv
şi imaginativ original, unde purificarea spiritului se face
prin propagarea sunetelor vechi în pătimirea ecoului fixat
în cuvinte ireductibile, îmbinare alchimică a sensurilor.
Este firesc să răzbată, în creaţia lui Iosif Băcilă,
elemente din Lucian Blaga, Tudor Arghezi sau Ion
Pillat, deoarece poetul vine dintr‑o lume în care glasul
pământului vorbeşte şi azi. Răsuflarea ancestrală încă se
poate recunoaşte în satele Almăjului:
„Eu
nu cânt piatra râului,
ci iubirile ei volburând –
mirarea
Muntelui Albastru
de‑a se auzi pe sine curgând!”.
		
(Poeme‑Semenice, p. 121)
Poezia lui de atitudine romantică este o evoluţie
statornică spre clasicizare chiar din originea
ei, dar mai ales după volumul Poeme (1993),
prin care se depăşeşte faza experienţelor
lirice în potenţarea elementelor tipologice
pentru a „re‑construi” un univers al spiritului
românesc vechi rural şi bogat în semnificaţii
universale. Până în acest moment, poetul
îşi dezvăluie şi îşi demonstrează intenţia.
Devenită certitudine, o slujeşte cu temeinicie.
Creaţia‑„sărbătoare” defineşte poetul.
Drumul unei sărbători (2007) sugerează
metaforic o tendinţă normală în orice
poezie, dar mai ales în creaţia care urmăreşte
existenţa „eului profund”. Volumul
Poeme‑Semenice (2014) îmi întăreşte
această convingere. „Răspasul” în echilibrul
liric rotunjeşte un univers poetic, contribuţie
semnificativă în poezia bănăţeană şi în

literatura noastră. Pe „drumul unei sărbători” se întâmplă
„o calificare” lirică prin motive literare, adevăruri eterne.
Între fiorul folcloric şi simţul modernităţii are loc „triumful
simbolicii arhaice”. Impulsurile structurilor folclorice şi
ale poeziei tradiţionaliste se subordonează experienţelor
moderniste şi cadenţei sufletului în consacrarea artistică
a spaţiului Văii Almăjului, a timpului simţirii româneşti
care urcă din „izvorul tinereţii fără bătrâneţe” (Constantin
Brâncuşi) în vibraţii autentice ca ale naturii, aducând câştig
sensibil clarităţii şi meditaţiei.
Eleganţa expresiei, cu artă de bijutier, strălucirea
imaginaţiei în cuvinte neaşteptate, care asimilează sugestii
lexicale arhaice ca orientare deliberată, nu ca simplu
ornament, armonia structurală a ritmului în modalităţi
interpretative ale sonorităţilor fonetice, ale sensurilor prin
combinaţii de efect („acasa izbăvitoare a curcubeului”),
descoperă esenţa fiinţei în inefabil:
„Lacrima nopţii veşmântată
în otava măruntă,
neogoiul din spice
când zorii desfiră
pribegii de logodnă şi nuntă...”.
(Poeme‑Semenice, p. 86)
„«Îndestulate cu dor», volumele lui
Iosif Băcilă se vor o sărbătoare a slovei;
«înminunarea» în cuvânt va fi, desigur, un
dor mărturisit (cum îşi botezase placheta
din 2010), cântând Muntele cu nume
de floare, apa morilor din Rudăria (în
sălbăticia ei), propunând un «răspas» în
Valea Miracolelor, reamintindu‑ne nedeile
de altădată, când se schimbau «mărfuri şi
veşti»: «O, Doamne, / ce frumoasă / e clipa
în care / mă‑nminun în cuvânt, / necum în
uitare!» [...].
Fondator şi redactor‑şef al revistei
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Almăjana, ostenind cu devoţiune la apariţia
ei, membru în colegiile redacţionale ale
altor publicaţii bănăţene, antologat, trezind
interesul multor exegeţi din zonă (eseistul
Ionel Bota dezvoltând chiar un Fals tratat
despre «întemeierea» melancoliei, Editura
Timpul, Reşiţa, 2002), Iosif Băcilă, cel
«încărcat de doruri», trudeşte la «ocoşitele»
sale poeme şi, auzindu‑se în cuvânt, se
mărturiseşte fără rest, încercând a străcura
(precum, altădată, un alt brav almăjan,
preotul dr. Ion Sîrbu) câteva «bănăţenisme
din munţi»: «Să te poţi / contopi cu cuvântul
– / să intri în cuvânt / ca zorile înspre
ziuă!».” (Adrian Dinu Rachieru, Poezie şi
dăscălie, [în] „Convorbiri literare”, Iaşi,
CXLVIII (2014), nr. 6, p. 88).
Fascinaţia cuvântului creşte din
uimirea înţelegerii tainelor. Prin înţelesurile
fiinţei în chemarea arhaicului, chemare
a sângelui, are loc retragerea în vocaţia
cuvântului de a lămuri ceea ce este fiinţa.
Descoperirea semnificaţiilor legăturilor
sufleteşti e începutul poeziei. Versul devine
mod de raportare a fiinţei la fiinţă, o emoţie
copleşitoare complicată de rafinamentul
tâlcuirii, de luciditatea din actul creaţiei, de
re‑confirmarea formelor prin modernitate.
Poetul „se aude în cuvânt” şi trans‑punerea
aceasta îl prinde bine, definindu‑i viaţa.
Excelând în propria‑i chemare, prin
funcţia suverană a metaforei, urmează
ritualul întemeierii poemului ca sacerdot
al naturii şi simţirii în seducţia reală a
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valorii, în întemeierea la zi a sensului
nu doar din informaţii fundamentale, ci
din trăiri esenţiale. Fără sens, omul, dar
mai ales poetul nu e o fiinţă autentică. În
lumea hiperactivă în care trăim, omul nu
poate renunţa la deschiderile afective, are
nevoie şi de poezie, iar poezia – de o casă
primitoare: sufletul.
Libertatea
individuală
asupra
cuvântului determină imagini artistice
originale. O realitate specifică, Valea
Almăjului, spaţiu privilegiat („Valea
Miracolelor”), se impune de la sine prin
structuri valorice lirice şi semantice care
exprimă un univers de creaţie. Într‑o lume
a convenţiilor, resursele lexicale sugerează,
departe de artificial, rostirea unei realităţi
de care poetul e legat profund subiectiv
şi realizează, nu e un termen pretenţios,
referenţialitate. E o soluţie faţă de criza
cuvântului determinată de sensibilitatea
postmodernă în căutarea unei paradigme
care să restructureze viziunea şi simţirea.
Din perspectiva sinoptică a
poeziei lui Iosif Băcilă, singeneza
creaţiei evidenţiază „un registru liric care
defineşte, prin autenticitate, o pagină
însemnată adăugată, din Banat, literaturii
naţionale.” (Ionel Bota, Fals tratat despre
„întemeierea” melancoliei – eseu asupra
poeziei lui Iosif Băcilă, Editura Timpul,
Reşiţa, 2002, p. 50).
CONSTANTIN TEODORESCU

IOSIF BADESCU, CUM AM DEVENIT MEDIC,
EDITURA EXCELSIOR ART, TIMIŞOARA, 2013
Cum am devenit
medic, cartea de debut a lui
Iosif Badescu, adună sub
un singur titlu mai multe
articole, unele – inedite,
altele – publicate, de‑a
lungul vremii, în revistele
„Almăjul”, „Almăjana”,
„Semenicul”,
„Reflex”
şi „Eminescu”. Punctul
comun al acestor însemnări
e acela că ele refac un
parcurs iniţiatic, după cum
ne avertizează şi titlul.
Doar că iniţierea trebuie
înţeleasă într‑un sens mult

mai larg decât am fi tentaţi să credem. Devenirea e în
permanentă legătură cu satul natal, Şopotul, cu oamenii
care i‑au influenţat viaţa şi cariera (părinţi, bunici,
profesori, oameni ai locului) – repere pe care memoria le
aduce în prezent, revalorizându‑le. Amănuntele sunt notate
cu o sinceritate dezarmantă, emoţia mărturisirii e sesizabilă
la fiecare filă.
Cu toate că se referă la un timp al rememorării, Cum
am devenit medic nu e o carte despre trecut. Însemnările
lui Iosif Badescu îi reamintesc fiecăruia dintre noi că nu
poate trăi fără de rădăcini, că cei care au fost îşi prelungesc
în prezent existenţa, prin noi. Mintea şi simţirea adultului
selectează amănuntele esenţiale ale vieţii, iar devenirea
omului nu poate fi separată de locul care l‑a zămislit, de
oamenii între care a trăit.
Cartea emană un optimism funciar, dat de ideea că
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tot ce trăim ni se întâmplă cu un sens, că trebuie să învăţăm
din toate, inclusiv din greşeli, să ne bucurăm de reuşite,
să valorizăm pozitiv viaţa. Şi – mai mult decât orice – să
ştim să privim ce e în jurul nostru, fiindcă viaţa poate fi un
adevărat spectacol.
Aş spune că discursul subiectiv e fixat pe două
coordonate: o dată, putem citi volumul ca pe o carte despre
un destin individual; pe de altă parte, îl putem înţelege ca
pe o carte a Văii Almăjului, una dintre cărţile Banatului
în care descoperim o puternică amprentă documentară,
etnografică.
Formarea celui ce va fi doctorul Iosif Badescu
trebuie înţeleasă ca o devenire în cercuri concentrice. Satul
natal, Şopotul, aflat nu întâmplător în Valea Almăjului
sau Valea Miracolelor, devine omphalos, reper la care se
va reîntoarce mereu, indiferent cât de departe îl vor purta
alte drumuri ale vieţii. Casa părintească, locurile din
preajma casei, părinţii (Ilie şi Viorica), bunicii (tata Lae
şi maica Iulişca, tata Ioţa şi muma Coniţa), oamenii din
sat, în general, conturează un spaţiu de
fiecare dată protector pentru copilul în
formare. Portretele oamenilor sunt vii şi
admirabil realizate. Spiritul de sacrificiu
al părinţilor este imens pentru ca fiul lor
să ajungă „domn”, „om cu carte”. Jocurile
copilăriei, timpul petrecut la coliba de
la munte, mersul cu bunicul la prins raci
sunt amănunte pe care memoria le reface
din perspectiva prezentului, fixând un
spaţiu‑timp paradisiac.
Cercul iniţiatic se lărgeşte pe
măsura trecerii timpului – şi un prim pas
este plecarea la liceul de la Bozovici.
Viaţa de „căminist” îi aduce în preajmă
alţi oameni care‑i marchează destinul.
Dascălii, mediul în care învaţă, colegii
de şcoală sunt tot un fel de familie, mai
mare. Suntem suma faptelor care ni s‑au
întâmplat şi a oamenilor pe care i‑am
întâlnit, iar Iosif Badescu nu se sfieşte să numească aceste
întâlniri uzând, de fiecare dată, de superlative.
Studiile universitare de la Timişoara trebuie văzute
tot ca o iniţiere, de data aceasta în lumea medicinei în primul
rând. Studiul intens, serios, e contrapunctat de vacanţele
petrecute la Şopot, matca la care se reîntoarce de fiecare
dată. Întâlnirea cu viitoarea soţie („Măria de la Rudăria”,
deci tot din Valea Almăjului) e un moment de răscruce,
fixat şi el într‑un timp de poveste. Turneele cu Ansamblul
de dansuri al Casei de Cultură studenţeşti lărgesc mai
mult cercul cunoaşterii, ducându‑l pe Iosif Badescu pe
alte meleaguri. De fiecare dată când se află departe de
casă, contactul cu satul natal e nelipsit. Plimbându‑se pe
Champs‑Élysées, gândul îl duce la moş Ioţa; traversând
Canale Grande, la Veneţia, îşi aminteşte de celălalt bunic,
moş Lae. Mama îi apare mai des în minte, ca o adevărată
icoană. Însemnări demne de un reporter talentat întâlnim
în paginile ce descriu, de pildă, Tunisia, dar şi secvenţe,
impresii, chiar întâmplări petrecute în tot felul de locuri
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ale pământului. De remarcat talentul de bun povestitor al
lui Iosif Badescu, nuanţat uneori de un umor calm, parcă
reţinut.
Vorbeam despre valoarea etnografică pe care
volumul o degajă. Într‑adevăr, Valea Almăjului, cu
oamenii ei, cu obiceiurile lor, conturează un mod de viaţă
aparte. Nedeia sau ruga almăjană din septembrie, cu toate
momentele ei (curăţenia care începe în casă cu o săptămână
înainte, primirea „goştilor”, prepararea mâncărurilor şi a
prăjiturilor mai ales, slujba de la biserică, acalmia din sat,
cu babele care stau în faţa porţii, şatrele comercianţilor,
muzica şi jocul, costumele şi făloşenia sătenilor), dansurile
populare (brâul, hora, de doi, ardeleana), jocurile copiilor
(„cacica”, „hârţii în gaură”, „de‑a pui‑opoce”, „în bani”),
mâncărurile, straiele de sărbătoare – sunt însemnări cu
valoare documentară.
De reţinut descrierea Bozoviciului dintr‑o
perspectivă în care imaginile din prezent se suprapun
celor din trecut. Bozoviciul devine o mică lume, un târg de
provincie cu tihna şi atmosfera lui aşezată,
dată de clădiri, apoi, de oamenii locului,
parcă şi ei din alte vremuri. Farmacia,
atelierul fotografului Pistrilă (un bonom
celibatar), clădirea impozantă, cu etaj, a
liceului, atelierul de tăbăcărie, „fierăria”
lui Pavel Serafin, librăria lui Matei
Maxim, casa cu aspect de conac boieresc
a lui David Blidariu, om de cultură şi
eminent pedagog, sunt elementele unei
lumi de un pitoresc aparte. Iosif Badescu
îşi aminteşte de târgul de vite, când
ţăranii se transformau în adevăraţi actori
în timp ce‑şi lăudau sau negociau marfa,
de bâlciurile de marţi, de moşul Zache
şi discuţiile despre cărţile citite, dar,
mai ales, de dulceaţa din nucă verde. O
mare parte a cărţii o constituie portretele.
Autorul se opreşte din scris insistând
asupra tuturor amănuntelor, povestind
câte o întâmplare semnificativă care i se naşte în minte.
În altă ordine de idei, o secţiune a cărţii (Locuri,
oameni, cărţi) prezintă un alt fel de întâlniri ale autorului
cu figuri ale lumii bănăţene şi cu realizările lor: Luca Novac
(văzut prin lupa cărţii lui N. D. Petniceanu), Ion Sîrbu,
Ferdinant Găină, Gheorghe Azap, întâlnit în „autoizolarea
rusticană” de la „Ticvania”, Pavel Bogoevici, Iosif Daba,
Ştefan Unici, Mircea Meilă.
Interviurile şi fotografiile ataşate la finalul cărţii
completează şi ele imaginea nu doar a doctorului, ci, cum
am spus, într‑un sens mult mai general decât se anunţă din
titlu, a omului Iosif Badescu.
Cum am devenit medic cuprinde însemnările unui
om ce nu se consideră scriitor, ci doar un mare iubitor de
carte şi care ne transmite experienţa sa acumulată până
acum. E o carte sinceră, a amintirilor, a rememorărilor, o
carte a Almăjului, fără îndoială.
ADELA LUNGU‑SCHINDLER
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BOZOVICI
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HOTARUL STRĂMOŞESC
Pentru Neamul nostru românesc, începutul şi
sfârşitul au fost şi sunt Satul.
Cei care nu îşi au originea într‑un sat nici nu sunt
Români.
Cei care nu mai aparţin unui sat încetează să mai
fie Români.
Iar cu asta ne putem întreba: ce înseamnă să fii parte
a unui sat şi deci să rămâi Român?
Înseamnă să poţi deschide uşa unei case căreia să îi
spui „a noastră”. Nu este doar casa ta, este casa celor din
care cobori, a celor al căror chip îl porţi pe faţă, a celor
care îţi bântuie visele, a celor care aşteaptă Învierea în
„morţăria” de pe „Cracul Bolgii”. Mai înseamnă şi bucata
de pământ, „zăbran”, „livagie”, fâneaţă, în care strămoşii
tăi au trudit, în care, copil, te‑ai jucat, în care, ca june,
poate ai văzut alesul sau aleasa inimii. Este pământul care,
o dată mai mult şi o dată mai puţin, a pus pe masă bucata
de „coleşă” sau de pâine, pentru care întotdeauna ne‑am
rugat şi ne rugăm.
Casa strămoşească şi pământul strămoşesc nu sunt
„ale noastre”, ale celor care, pentru încă o scurtă vreme,
mai facem umbră pământului: ele sunt ale întregului neam
din care coborâm – ieri, azi, întotdeauna.
Este o poruncă pe care o ştim toţi din prima clipă
a înţelegerii: casa şi pământul strămoşesc nu se vând!
Niciodată, sub nicio împrejurare! Încălcarea acestei
porunci te pune sub blestem în veşnicie.

Pot fi iude care îşi vând avutul strămoşesc, căci îşi
vând, de fapt, neamul. Ei vor primi cei 30 de arginţi, dar nu
se vor bucura de ei!
Cu orice preţ, cu orice trudă, păstraţi casa şi pământul
strămoşesc! Odată vândute, nu vor mai fi niciodată ale
voastre sau ale copiilor voştri. Niciodată!
Staţi strânşi lângă vatra unde mai pâlpâie focul. Zile
mai bune vor veni. Dar, dacă veţi înstrăina pământul şi casa
strămoşească, totul este pierdut pentru Neamul vostru. Îl
veţi condamna la uitare şi încă la uitare în ruşine.
Să nu fie aşa!
ALEXANDRU NEMOIANU

REPERE ALE SATULUI CĂRĂŞEAN
Este subtitlul cărţii Ţărani scriitori şi scriitori
ţărani, apărută la Editura TIM, Reşiţa, 2011. Între coperţile
sale, Nicolae Irimia sintetizează, cu migala ceasornicarului,
moştenirea spirituală lăsată de înrădăcinaţii gliei, cu
sudoarea braţelor şi a minţii, pe acest binecuvântat colţ de
ţară.
Cuvântul ţărani îi cuprinde atât
pe locuitorii satelor care îşi câştigă
existenţa exclusiv la coarnele plugului,
cât şi pe dascălii care „nu au avut
tăria să‑şi asume riscul de a‑i duce
dorul”, cum fericit remarcă autorul în
Cuvânt lămuritor. Termenul scriitori îi
încorporează pe truditorii cu peniţa, cu
penelul, cu dalta şi bagheta, precum şi pe
colecţionarii pasionaţi de conservarea
strădaniei înaintaşilor.
Cartea înlănţuie articole semnate
de autor, vreme de peste două decenii,
în publicaţii ca „Timpul” (Reşiţa), „Cuvântul satelor”
(supliment al ziarului „Timpul”), „Sud‑Vestul” (Reşiţa),
„Almăjana” (Bozovici), precum şi o parte din corespondenţa

purtată cu unii dintre eroii cărţii. În ea freamătă, firesc,
întreg evantaiul de aspiraţii, nelinişti, dragostea de ţarină
şi de grai, spiritul de sacrificiu, înţelepciunea primară etc.
Am reţinut câteva creionări ale sătenilor care au
ars fără flacără, a căror cenuşă jalonează cărarea spre fibra
nevăzută de unde începe totul.
Dumitru Brânzei, ţăran din
Ciclova Română, a publicat povestiri
inspirate din întâmplări trăite de
săteni, amintiri din copilărie şi de pe
frontul din prima „Bătaie” Mondială
în: „Progresul”, „Foaia Oraviţei”,
„Junimea”, „Vatra Banatului” şi „Opinia
noastră” (Oraviţa), „Zorile Banatului”
(Comorâşte), „Cuvântul satelor” şi
„Poporul român” (Şoşdea). Iubea cărţile
şi avea o bibliotecă de care Dimitrie
Gusti (ministru), surprins, a exclamat:
„Nu mi‑a fost dat până acum să văd o
astfel de bibliotecă la un ţăran!”. S‑a întâmplat să‑i ardă
casa; mai întâi a sărit să‑şi salveze cărţile, „le‑a scos cum
scoţi fânul cu furca”.
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De la Ion Balica din Greoni aflăm: „Ţăranul s‑a
mulţumit şi cu mult, şi cu puţin. De aici, şi capacitatea lui
ancestrală de a se reface.”; „Istoria ne învaţă să nu învăţăm
nimic din istorie. Trăim într‑o ambiguitate: nici vechiul
nu s‑a dus, nici noul nu ni l‑am însuşit.”; „Arta românului
începe cu ţăranul. Despre ţărani nu se poate inventa nimic.”.
Biblioteca din Slatina‑Nera poartă numele lui Iosif
Chirilă, poet care a crescut şi a şcolit doi copii muncind
o viaţă la strung, dar nicicând nu s‑a considerat strungar,
căci în pieptul lui bătea doar inima de ţăran. Cu regretul
că satele se depopulează, că tinerii se îndepărtează de
lucrul câmpului, afirmă: „Niciunul dintre urmaşii mei nu
se va mândri cu faptul că s‑a născut pe malul Niergăniului,
la Slatina‑Nera.” (din fericire, previziunea sumbră nu
i se împlineşte: unul dintre fiii lui construieşte pe malul
„Niergăniului” o clinică pentru diagnosticarea şi tratarea
cancerului).
Cu înţelepciunea ţăranului ne
sfătuieşte: „Păstraţi‑vă demnitatea! Când
eşti bun, şi duşmanii te apreciază.”. Dar
nu se reţine când este cazul să facă şi
reproşuri: „Nu v‑aţi prea implicat în a
consemna deportarea. Păcat! A scrie de
un asemenea eveniment nu înseamnă să
scrii politică, ci să scrii Istorie!”.
Iubitor de poezie şi „hoţ de
zâmbete”, Ion Colojoară din Vrani
depăşeşte cu uşurinţă vitregiile sistemului
în care a trăit, ajutat de dragostea pentru
ţărână: „Eu n‑am hulit, domnul meu,
ţărâna ţării, ca să nu o cânt, din cauza
sistemului.”. El nu poate trăi în afara
cărţilor, afirmând: „Fără citit nu poţi
deveni un om întreg.”. A trăit viaţa cu
bucurie, generată de un umor sănătos
pe care îl au mai toţi truditorii pe acest
tărâm. Redau mai jos dialogul dintre el
şi Tata Oancea, purtat la poarta acestuia.
Tata Oancea: „Ooo, păi mie cocoşu de trei ori mi‑a cântat
şi dumneata vii de unul singur. Unde‑s ăilalţi doi?”. Ion
Colojoară: „Cocoşu o fi făcut vreo glumă.”.
Căutătorii de aur, cu sau fără detectoare de metal,
pot găsi bobiţe din metalul nobil în Legenda dascălului
Duma, care nu‑i altul decât haiducul Adam Neamţu.
Ion Ghera, dascăl de dăscălie din Ohaba‑Mâtnic
(unde fiinţează singura casă a scriitorilor în grai), constată:
„Poezia în grai uzează de limbajul popular cu farmecul său,
menţinându‑l încă în viaţă. Aduce în actualitate expresii
care au fost de mult uitate.”.
Truda muncii cu peniţa este amplificată de efortul
depus pentru a vedea lumina tiparului, lucru scos în
evidenţă de profesorul Ştefan Pătruţ din Sinersig: „Ca să
public volumul Paorii, a trebuit să‑mi vând oile.”.
Curgerea, cu sunet cristalin printre „cârşii” ori
molcom şerpuind prin lunci mănoase, a râurilor Caraş şi
Nera nu putea să nu înrâurească limpezimea şi zbuciumul
ei în sufletele sensibile ale truditorilor cu sapa. Cu o parte
dintre ei ne întâlnim în această carte.

Sensibilizat de cele două râuri, Ion Frumosu din
Ciuchici publică, în anul 1972, cartea Oameni dintre apele
doinelor, apoi Pământ, oameni şi flori şi încă una, intitulată
Întoarcerea la începuturi. De la el aflăm: „Cu răbdare şi
perseverenţă greutăţile pot fi învinse.”.
Petru Fara Racolţ din Târnova arată: „Nu poţi
exista fără poezie în grai, aşa cum nu poţi exista fără doine,
fără de cântecul nostru popular.”.
Fără doine şi fără cântecul nostru popular nu au
putut exista nici Nestor Miclea şi Vidu Guga, compozitori
şi dirijori ţărani din Mercina, trompetistul Sandu Florea
din Armeniş, a cărui „politică” a fost doina, interpretul
de muzică populară Iosif Puşchiţă din Petnic: „Cine nu‑şi
trăieşte doinele şi jocurile cântă degeaba.”. „În oborul
cântărilor bătrâne” a crescut şi Traian Jurchela din Ilidia.
Un loc aparte între cele două ape îl ocupă muzica
de fanfară. Astfel, îi întâlnim, la Lăpuşnicu‑Mare, pe Ilie
Chera Iucu, dirijorul fanfarei de... seniori,
şi pe nepotul său Ilie Mihăilescu, dirijorul
fanfarei de copii. Ion Albu, dirijorul
fanfarei de copii din Bănia, povesteşte
cum a luat fiinţă, în anul 1922, fanfara
din satul lui: „Au fost atunci 13 săteni
care i‑au pus bazele şi între ei existau şi
doi fraţi orfani, pe care i‑a mânat mama
lor, peste pădure, la Bigăr, să cumpere
o vacă. Ei, în loc de vacă, au cumpărat
instrumente de suflat.”.
După truda la câmp, Ilie Stepan
dădea „autografe pe lutul de Biniş”, pe
când Gheorghe Rouă din Vrăniuţ căuta
„ce se ascunde în inima lemnului.”.
Ion Pătraşcu Stan („Da Vinci”)
din Zorlenţu‑Mare a făcut de toate: a fost
poet, prozator, sculptor, pictor, inventator,
colecţionar. Pentru el, cea mai frumoasă
amintire a fost viaţa pe care a trăit‑o cu
bucurie, exclamând: „Am mai botezat o
carte! Am început să văd fără ochi, să aud fără urechi, să
miros fără nas, să simt fără să pipăi, îmi imaginez din ceea
ce a mai rămas de la alţii. Nu am pierdut nimic, caut ce au
pierdut alţii.”. Din ceea ce a găsit, a încropit un muzeu,
ispravă pe care au reuşit‑o şi Ion Dragomir din Gornea,
precum şi Codruţ Anca din Grădinari.
„Dascălul – un luminător de neam”, ne spune
învăţătorul Vasile Popovici din Pătaş; pentru el, „educaţia
copiilor este ca munca în agricultură: dacă nu munceşti
pământul cu dragoste, nu iese nimic. Cine nu are respect
faţă de un pom nu respectă nici omul.”.
Îl completează fericit profesorul Petru P. Ciurea
din Răcăşdia: „Dacă agricultura o putem reface cultivând
pământul şi crescând animale, în cultură, în domeniul
păstrării tradiţiilor, lucrurile sunt irecuperabile.”.
Să ne înminunăm de viaţa ce musteşte în această
carte pe care trebuie să o aibă „tăt natul” la loc de cinste,
pe etajera din „soba bună”.
ION RĂŞINARU
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UN „CĂRĂŞAN DE NEUITAT” – NICOLAE IRIMIA
Nicolae Irimia, jurnalistul şi poetul din
Caraş‑Severin, a reuşit să adune reportaje, interviuri,
evocări, fotografii, majoritatea publicate în „Sud‑Vestul”
(ziar la care „a pus osteneala” şi a reuşit să‑l ţină în viaţă
câţiva ani buni), într‑o carte demnă de a fi aşezată într‑un
muzeu al cărţilor. Cartea lui Nicolae Irimia – Muzee din
Caraş‑Severin, Editura TIM, Reşiţa, 2011 – se înscrie în
lista cărţilor necesare.
Turistul de azi şi cel de mâine o poate folosi ca un
ghid spre locurile care nu trebuie ocolite, iar cel de ieri –
ca un album al aducerilor aminte despre
„oameni şi locuri din Căraş”.
În carte vorbeşte jurnalistul de‑o
viaţă (... şi, în reflecţiile lui ziaristice,
umbreşte alte genuri!), dar şi poetul
obsedat de „albastrul” pur. Câteva titluri
din carte au încărcătură metaforică:
Istoria, ca şi soldatul, Rezervaţia de
piatră, Centrul lumii, Trecutul văzut
dinspre viitor, Inventariind „sufletul
obiectelor”, O lacrimă a începutului de
lume, Fraţi de cântec şi de joc, Un fel
de monştri sacri, Descântec lângă inima
pietrelor la Ocna de Fier, Visând la Casa
Binelui, Tinereţe fără bătrâneţe, Cele
nouă trepte ale cunoaşterii ş.a.
Din dialogul cu dr. Dumitru Ţeicu,
directorul Muzeului Banatului Montan,
Reşiţa, aflăm că „din cauza orgoliilor
nu avem încă o istorie a Banatului”; în cartea de onoare
de la Ocna de Fier, dr. Marcian Bleahu, din Bucureşti,
consemnează: „Ferice de ţara care are fii precum Constantin
Gruescu, la care nu ştii ce să admiri mai mult: pasiunea
colecţionarului, artistul care vede în forme frumuseţea sau
pe interpretul acestor frumuseţi, cel de dincolo de ele, unde
se petrec rosturile şi mecanismele care le‑au zămislit. De
ce nu are ţara noastră mai mulţi Gruescu? Ce bogaţi am
fi!”; Gheorghe Rancu povesteşte despre „vitele, răchia şi
aurul imperial”, dar şi despre „Mantu – între haiducie şi
tâlhărie”.
Acestea sunt câteva
dintre inserţiile care dau farmec
cărţii.
Mai peste tot unde există
muzee, iniţiativa a pornit de la
dascăli, apostoli, luminători
ai satelor. În „muzeul lui
N. Irimia” veţi găsi nume:
Elena Cleşnescu şi Nicolae
Andrei (Bănia), Ion Dragomir
(Gornea), Dorel Teodorescu
(Duleu), Gheorghe Rancu
(Şopotu‑Vechi), Ioan Popovici
(Eftimie
Murgu),
Tiberiu
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Boşcaiu (Oţelu Roşu), Gheorghe Coca (Mehadica), Dorin
Ciocănel (Răcăşdia). Cinste lor! Au lăsat urme pe „pânza
vremii”! N. Irimia găseşte cuvinte frumoase pentru fiecare,
le schiţează portrete prin vorbe alese.
Jurnalistul înregistrează, cu lux de amănunte,
uneori, tot ce intră pe rafturile unui muzeu: număr de
obiecte, denumirea, locul de provenienţă, istoria, la ce se
foloseau într‑o gospodărie ţărănească.
Cu fiecare întemeietor de colţ muzeistic Nicolae
Irimia stă la taifas şi îl îmbie la poveste: „Eu zic – îmi
spune Dorin Ciocănel – că e bine să ne
protejăm trecutul, să ştim cine am fost şi
ce a fost înaintea noastră, să avem grijă de
trecut, să nu‑l lăsăm să se risipească...”.
Punctele de pe harta judeţului
unde există muzee sunt: Muzeul
Banatului Montan, Reşiţa; Muzeul
Judeţean de Etnografie al Regimentului
de Graniţă, Caransebeş; Teatrul Vechi
„Mihai Eminescu” şi Muzeul de istoria
farmaciei montanistice, Oraviţa; Muzeul
de etnografie şi folclor, Răcăşdia;
Rezervaţia
mulinologică,
Eftimie
Murgu; Muzeul locomotivelor cu abur,
Reşiţa; Muzeul de mineralogie estetică
„Constantin Gruescu”, Ocna de Fier;
Muzeul satului, Mehadica; Muzeul de
geografie literară „Tiberiu Boşcaiu”,
Oţelu Roşu; Casa‑muzeu „Victor Tăutu”,
Sasca Montană; Muzeul şcolii, Eftimie Murgu; Muzeul
„Almăjul”, Şopotu‑Vechi; Casa „Ion Pătraşcu Stan”,
Zorlenţu‑Mare; Muzeul comunal de istorie şi etnografie,
Bănia; Muzeul de istorie şi etnografie, Gornea.
Alte amenajări muzeistice („colţuri”): Copăcele
(Muzeul satului ucrainean), Prigor (Liceul Tehnologic
„Coriolan Iosif Buracu”), Grădinari, Forotic, Duleu (n.n.:
am adăuga astăzi şi Bozovici). Autorul trage semnale de
alarmă, fiindcă, „din neglijenţa aproape de neînţeles a
instituţiilor culturale postdecembriste şi a diriguitorilor
lor (dar şi a decidenţilor politici locali), în satul Biniş,
din comuna Doclin, nu există
încă un muzeu al olăritului din
Banat, dedicat meşterului Ionică
Stepan, aşa cum la Reşiţa –
leagănul metalurgiei româneşti
–, cu o istorie mai veche
decât cea a Statelor Unite ale
Americii, nu există un muzeu al
prelucrării fierului şi industriei
constructoare de maşini din
ţară” (p. 161).
Criticul
şi
istoricul
Ionel Bota, în finalul prefeţei
(Întotdeauna este un început),
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subliniază: „[...] cartea lui Nicolae Irimia trebuie salutată,
iar iniţiativa editorului Gheorghe Jurma, apreciată ca un
act de civism major, într‑o perioadă în care sunt rare astfel
de apariţii”.
Retras la pensie, la poalele Muntelui Rol, în comuna
Ciclova Montană, Nicolae Irimia, respectat de lumea
satelor, pentru care a avut câte un „Cuvânt...”, preţuit
de „ortacii” din „imediata noastră apropiere”, răspunde

prezent la toate activităţile culturale din judeţ. Eliberat de
povara dulce‑amară a „Sud‑Vestului”, Nicolae Irimia are
încă multe de povestit şi de adunat cuvinte de prin „foile”
la care a colaborat într‑o viaţă de om. Sigur, într‑un muzeu
al cărţilor din Banat, îşi vor găsi locul şi cărţile lui N.
Irimia, un „cărăşan de neuitat”.
IOAN‑NICOLAE CENDA

LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI...
Ne‑a părăsit, într‑o grabă
inexplicabilă spre cele veşnice, ION
ALBU, dirijorul fanfarei din Bănia,
îndrumătorul cultural, omul de mare
omenie.
Participant, ani de‑a rândul,
la
importante
evenimente
şi
„întâmplări” spirituale din Almăj,
Banat şi din ţară (unele – organizate
chiar de „Almăjana”), Uica Ion a
înţeles, cu mult înaintea altora, că
dorul, doina şi cântecul popular ne
însoţesc în astă viaţă trecătoare „de la
leagăn la mormânt”.

A spus‑o celor din jur, copii, femei şi bărbaţi, chiar
pietrei, râului, pădurii ori Almăjului drag:
„Aşa‑mi vine câte‑un dor
Şapte dealuri să cobor,
Şapte dealuri ş‑o pădure,
Ş‑o grădinuţă cu mure;
Şapte dealuri ş‑o cărare
Până‑n satul meu din Vale!”.
Îi vom păstra, în inimile noastre mereu aprinse,
candela iubirii, a recunoştinţei şi neuitării.
„A”

TRADIŢIA ESTE FLACĂRA CE MAI PÂLPÂIE ÎNCĂ...
ÎNDURERAT AUDITORIU,
Şi astăzi
Cântă oarnele‑n băgrini
Un cântec de jale
Care răsună peste sat
Peste întreaga Vale,
Că TAICA ION ne‑a părăsit
Spre‑a‑i întâlni pe cei plecaţi
În viaţa lumii de apoi
Cea făr’ părinţi, copii şi fraţi.
O moarte fulgerătoare care ne‑a surprins şi ne‑a
îndurerat pe toţi, pentru că noi îl vedeam încă un om
zdravăn, pe care‑l iubeam şi de la care mai aşteptam multe.
Într‑o emisiune televizată dedicată tradiţiei, la care
a participat şi răposatul, realizatorul Valentin Homescu
spunea că „ne vom întâlni la Bănia pentru că tata Ion Albu
împlineşte anul acesta 80 de ani”.
Ne întâlnim – dar cum?
Pe Dumnezeu cum să‑l întrebi
De ce ni l‑a luat acum?
De ce‑a plecat îndurerat
Spre veşnicia fără drum?
Chiar nu i‑a părut rău după copii, după nepoţi, după

tot ce‑a lăsat în urmă, mai ales că simţea iubirea şi preţuirea
tuturor?!
Ne‑am oprit în faţa Căminului cultural şi a şcolii,
pentru că şi răposatul a fost dascăl, învăţând generaţii de
copii frumuseţea cântecului fanfarei.
Acum,
S‑a ridicat încet spre stele
Cu doinele de pe pământ,
Sorbind frumosul nemuririi
Din lacrimă, din dor şi cânt.
Poate îl aştepta acolo sus taica Nicolae Craia să îi
predea bagheta pentru a instrui şi a dirija fanfara îngerilor.
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Aici pe pământ
a fost un om deosebit.
Nevoile
vieţii
l‑au
învăţat să preţuiască
munca, dreptatea şi pe
aproapele său.
A fost funcţionar
la primărie, iar după
pensionare s‑a dedicat
vieţii
culturale,
cu
convingerea că tradiţia
este flacăra ce mai
pâlpâie încă, veghind la
eternitatea neamului.
După 1995 (acum
20 de ani), a avut curajul
ca, sub egida Şcolii
Populare de Artă din
Reşiţa, să instruiască mai multe generaţii de elevi. Acest
lucru i‑a adus o recunoaştere binemeritată, nu doar în zonă
şi în judeţ, ci şi mai departe. A devenit un reper al vieţii
culturale şi nu de puţine ori l‑am auzit la radio şi l‑am văzut
la televiziunea locală. A fost preocupat de ceea ce lasă în
urma sa pentru a fi transmis mai departe. A avut răbdare şi
a consemnat în mai multe caiete toate activităţile fanfarei
din ultimul sfert de veac. Pe baza acestor însemnări, cu
ajutorul domnului Gheorghe Jurma şi cu ajutorul financiar
al domnului director Gheorghe Ţunea, prezent astăzi în
mijlocul nostru, a tipărit cartea Cronica fanfarei din Bănia.
A scris multe poezii populare care reflectă
frumuseţea sufletească şi preocupările din această viaţă.
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A iubit în mod deosebit copiii satului, la fel ca pe
nepoţii săi. Toţi îi spuneau cu respect „moş Ion” sau „taica
Ion”. Astăzi, taica Ion nu mai este. A auzit glasul pământului
chemându‑l şi a plecat pentru a se pierde în nemurire,
Uitat în lumea fără dor
Şi fără de iubire!
Noi, deocamdată, rămânem aici, încercând să‑i
păstrăm amintirea şi să‑l cinstim. Dar până când? Poate
doar până când vom pleca şi noi să‑i întâlnim pe cei plecaţi.
Ne‑a adus multe bucurii în suflet şi multă mândrie
prin ceea ce a făcut. Astăzi, în loc de bucurie, vedem doar
lacrimi, lacrimile durerii şi ale neputinţei în faţa morţii. Îl
conducem pe ultimul său drum din această lume, pentru că:
Cine‑a rămas aici pe pământ?
Mă‑ntreabă un gând în tăcere;
Mi‑e frică să spun, să cuvânt,
Răspunsul înseamnă durere.
Îl vom conduce acolo unde este linişte deplină,
În mormânt adânc şi rece,
Unde n‑are cu cine‑şi petrece –
Nu vede soare răsărind,
N‑aude păsări cântând.
Doar lacrimile cerului vor spăla din când în când
mormântul, iar vântul va mai stinge din când în când câte
o lumânare:
Plâng lumânări printre flori
Cu lacrimi de ceară curată,
Speranţe de vis, deseori,
Se spală‑n ţărână deodată.
De azi înainte va fi în braţele pământului, cel care
ne ţine şi ne hrăneşte pe toţi. De aceea îl rugăm:
Pământe, pământe,
De azi înainte
Tu să‑i fii părinte!
Şi să nu grăbeşti
Ca să‑l putrezeşti!
Iar pe Tatăl Ceresc, Cel care ne‑a dat viaţa şi ne‑o ia
atunci când doreşte, să‑L rugăm să‑l ierte pentru greşelile
din această viaţă şi să‑l răsplătească pentru faptele bune.
DUMNEZEU SĂ‑L ODIHNEASCĂ!
NICOLAE ANDREI

ANSAMBLUL „ICOANE” – AUTENTICITATE
ŞI IDENTITATE ROMÂNEASCĂ
Profesorul Alexandru Nemoianu, aflat departe de
ţară, a anticipat foarte bine ceea ce urma să se întâmple la
Bozovici, prin spectacolul oferit de Ansamblul de Muzică
Tradiţională Românească „Icoane” din Cluj‑Napoca,
într‑un comentariu la articolul care anunţa prezenţa
grupului clujean în Valea Almăjului.
Făcând parte dintr‑un proiect cu impact naţional,
spectacolele Ansamblului „Icoane” îşi propun să repună
în valoare cântecele vechi, parte din folclorul autentic şi

din identitatea neamului românesc: cântece de leagăn, de
dragoste, de cătănie şi nuntă, de seceriş, de joc, colinde ori
cântece rituale funebre. Membrii ansamblului sunt cadre
didactice, absolvenţi şi studenţi de la Academia de Muzică
„Gheorghe Dima” din Cluj‑Napoca, coordonaţi de prof.
univ. dr. Ioan Bocşa şi lect. univ. dr. Alina Stan.
Ansamblul „Icoane” din Cluj‑Napoca a prezentat,
prin cântec, rezultatele unui studiu al teritoriului dialectal
bănăţean, recitalul de la Bozovici, din 29 iunie 2015,
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înscriindu‑se în cele două prezentări din regiunea Banat.
Remarcabilă a fost şi varietatea costumelor populare
prezentate, specifice zonei de provenienţă a fiecăruia dintre
membrii grupului.
Pentru toţi cei prezenţi, atmosfera a fost una de
sărbătoare. Printre ropote de aplauze, cei care au urcat pe
scena din Parcul Central din Bozovici au oferit publicului
spectator o impresionantă colecţie de aur a folclorului
din Banatul nostru drag, programul clujenilor alternând
cu programele Ansamblurilor „Almăjana” şi „Ion Luca
Bănăţeanu”, programul Fanfarei din Bănia şi recitalul
dăruit de îndrăgitul solist de muzică populară Traian
Jurchela.
Nu a lipsit nici cântecul de jale, în memoria celui
care a fost sufletul Fanfarei din Bănia, taica Ion Albu,
plecat dintre noi la cele veşnice. De altfel, astăzi, Fanfara
din Bănia a răsunat mai trist, dar la fel de curat şi adevărat.
Dacă oaspeţii noştri din Cluj‑Napoca au ales
Bozoviciul ca loc de prezentare a spectacolului intitulat
„Recital de vară”, a fost şi pentru că în Bozovici activitatea
cultural‑artistică a renăscut, prin
înfiinţarea
Asociaţiei
Culturale
„Izvoare Almăjene”, a Ansamblurilor
de dansuri populare „Almăjana” şi
„Ion Luca Bănăţeanu” şi prin sprijinul
permanent al Consiliului Local şi al
Primăriei Bozovici.
Profitând de vizita în Valea
Almăjului, membrii Ansamblului
„Icoane” au vizitat Cascada Bigăr,
Parcul Mulinologic de la Eftimie

Murgu şi Muzeul Sătesc „Almăjul – Vatră Strămoșească”
din Bozovici, apreciind deopotrivă frumuseţea locurilor şi
ospitalitatea almăjenilor.
SILVIU VELCOTĂ
Iată şi câteva gânduri din depărtare:
„Este una dintre cele mai bune ştiri şi unul din cele
mai bune comentarii citite în ultima vreme. Iată că Neamul
Românesc nu stă sub «semnul» neputinţei! În Almăj,
această vatră de adevăr şi sursă de apă vie, se întâmplă
lucruri minunate. Iar cel mai minunat este modul în care
duhul românesc autentic renaşte şi rodeşte. Cu dreptate se
poate spune că ce se întâmplă acum în Almăj reprezintă
modul în care pustiul înfloreşte şi devine verdeaţă
cuceritoare. Toţi cei care au făcut cu putinţă acest spectacol
şi manifestare merită mulţumiri şi recunoştinţă din partea
celor care iubesc Almăjul!”.
ALEXANDRU NEMOIANU
Jackson, Michigan, SUA

Notă:
Materialul a fost preluat de
pe www.reperealmajene.ro.
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