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[VALEA ALMĂJULUI]
„Valea Almăjului a fost şi rămâne una dintre zonele cele mai mândre ale românilor, unde
datinile şi obiceiurile sunt la ele acasă. Existenţa umană în inegalabilul areal se întinde pe mii de ani,
aşa cum atestă arheologii. Legenda spune că, la început, era un lac mare, iar, când stăpânul acestor
locuri şi‑a căsătorit fiica, voiajul de nuntă a fost cu barca pe lac, cu vin şi lăutari. Din prea multă
veselie ori fiindcă s‑a rupt gheaţa, barca s‑a răsturnat şi mirii s‑au dus la fund. Ca să îi găsească, tatăl
miresei a poruncit să fie secat lacul şi, astfel, săpându‑se văi adânci de scurgere, uscatul a luat locul
apei. Nu ştiu dacă nefericiţii miri au fost găsiţi, dar, mai apoi, valea a devenit leagănul a mii şi mii de
alte căsătorii, generaţii întregi de oameni dând culoare şi sunet acestor ţinuturi minunate.
Semenicul veghează de la distanţă liniştea almăjenilor. Prin Nergana şi Nergăniţa, cele două
surori ale Babei Dochia, transformate în stânci, apoi în izvoare, el trimite cele mai frumoase balade
şi legende, peştii cei jucăuşi şi apa cristalină, dătătoare de speranţă şi viaţă. Feciorii încearcă să
imite mersul şerpuitor al Nerei, cu vârtejurile şi învolburările sale, prin brâurile şi poşovăicile ce le
joacă de sărbători. Aceşti feţi‑frumoşi, îmbrăcaţi cu laibăr şi obiele, precum moşii lor, de mână cu
mândrele cosânzene ce‑şi poartă cu fală catrinţa ori ciupagul înflorat, îţi dau impresia că eşti într‑un
peisaj de basm.”

Iosif Badescu,
Cum am devenit medic,
Editura Excelsior Art, Timişoara, 2013, p. 27‑28
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ŢĂRANI ŞI GRĂNICERI
O foarte frumoasă legendă descrie în acest fel
începutul unei anume aşezări omeneşti. Hotarul acestei
aşezări a fost însemnat de întemeietorul ei printr‑o brazdă
trasă cu plugul. Atunci când acest hotar, această graniţă
a fost încălcată, acel întemeietor de
aşezare nu a şovăit să ridice braţul
înarmat şi să pedepsească cu moartea
pe cel vinovat, chiar dacă îi era frate
geamăn. Este posibil ca legenda să
fi fost dată uitării în timp. Dar s‑a
întâmplat că întemeietorul a fost
Romulus, vinovatul a fost Remus, iar
acea aşezare avea să devină „Oraşul”,
adică Roma. Mai trebuie reţinut un
lucru: aşezările nu au devenit sau nu
devin vestite deoarece sunt iubite; ele
devin vestite deoarece oamenii lor le
iubesc fără margine.
Această legendă are o însemnătate care depăşeşte cu mult faptele
imediate şi, mai ales, o valoare alegorică.
Ea ne spune că aşezările ce vor să
dăinuiască au fost şi sunt întemeiate
de oameni ai pământului, care, vreme
după vreme, au răsturnat brazde, au pus sămânţa în pământ
şi au aşteptat cu credinţă ca sămânţa să aducă roadă. Este
dincolo de orice îndoială că acest soi de
oameni au dezvoltat un sistem de valori
care reflectă statornicie. Ei sunt aceia
care au cultivat pământul şi, împreună
cu el, valori spirituale veşnice, cum sunt
credinţa în Dumnezeu, sentimentul şi
onoarea familiei, dragostea, sentimentul
de solidaritate şi curajul de a sta în faţa
năvălirilor. În acest fel, aceşti oameni au
devenit, simultan, ţărani şi păzitori de
valori spirituale, adică grăniceri. În cursul
istoriei ştim cazuri când această condiţie,
ţăran şi grănicer, a fost instituţionalizată.
Astfel, în veacurile al II‑lea şi
al III‑lea d.Hr., administraţia romană
va stabili în locurile greu de păzit pe
„limitanei” sau grăniceri. Aceşti oameni
erau liberi, aveau în folosinţă pământul,
păşunile, apele, pădurea, dar trebuiau
să stea sub arme, gata să respingă orice
năvălitor. Mai apoi, în Imperiul Bizantin,
graniţa de răsărit, greu încercată, va fi
păzită de către vitejii „akrites” sau „cei
de la hotare”. Aceştia vor avea de păzit
nu doar hotarul, pământul, ci şi credinţa
vie. Faptele lor de vitejie aveau să fie
cântate în balade la fel de frumoase ca
poemele homerice şi între ele amintesc
pe vestitul „Digenis Akritas”.
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De acelaşi tip au fost şi grănicerii bănăţeni din
veacurile al XVIII‑lea şi al XIX‑lea. Despre vitejia lor
pomenea însuşi Napoleon în bătălia de la Arcole. Aceşti
bănăţeni de munte erau consideraţi în rând cu nobilimea.
Ei aveau dreptul să poarte arme şi,
la nevoie, să apeleze la judecata
împăratului. În Banatul de munte nu
au existat „baroni” şi „grofi”. Noi
am fost şi am rămas oameni liberi şi
stăpâni!
În cazul românilor, situaţia de
ţăran şi grănicer a reprezentat condiţia
permanentă, regula; aceasta, deoarece
la români aşezarea de bază a fost satul.
Stăpânirile se schimbau, năvălitorii
treceau val după val, dar satul rămânea
pe loc, statornic în vatra şi valorile
sale. Ar fi de tot naiv să îşi imagineze
cineva că satul român veghea la bunuri
materiale. Satul a stat mai ales de
veghe unor valori spirituale, unui mod
de viaţă, „legii româneşti”. Căci „legea
românească”, înţelegerea diferenţei
dintre bine şi rău, s‑a făurit în lungul
mileniilor şi la alcătuirea ei au contribuit daci, romani,
bizantini. Paza acestei „legi româneşti” o făcea toată
suflarea satului, mai puţin cei vânduţi
şi repede daţi uitării, cei care îşi făceau
crez din jaf şi sălaş pe spinarea calului.
Când spun aceasta, mă gândesc la o
afirmaţie întâi făcută de către Nicolae
Iorga, care spunea că, în fapt, românii
nici nu aveau „oşti”. Căci „oşti” provine
din latinescul „hostis”, care înseamnă
duşmani. „Legea românească” era
apărată de ţăranii‑grăniceri în totalitatea
lor şi în hotărârea lor de a fi statornici
în ea.
Aşa au stat şi stau ţăranii‑grăniceri
înşiruiţi în lungul munţilor din Bucovina
şi până la Almăjul cel fără egal. Dincolo
de ce va aduce viitorul, cineva se poate
întreba ce putere, ce resort tainic îi ţine
în putere pe ţăranii‑grăniceri, îi ţine
drepţi, gata de luptă, neclintiţi şi cu
îndrăzneala şi încrederea de a spune
„nu ne pot da ei atâta cât putem noi
duce”. Este vorba aici de credinţa
neclintită într‑un Dumnezeu personal.
Cel care ieri, azi, întotdeauna se
află lângă noi: lucrând necontenit,
rânduind ploaie la vreme şi punând pe
masă „pâinea noastră cea spre fiinţă”.
ALEXANDRU NEMOIANU
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15 ANI DE APARIŢIE NEÎNTRERUPTĂ
A REVISTEI ALMĂJANA

● În primăvara anului 1999, un grup de dascăli
inimoşi NE‑am încumetat a face să apară revista
ALMĂJANA, publicaţie culturală editată de Cercul
literar‑artistic al Liceului „Eftimie Murgu” şi Centrul
Zonal de Învăţământ Bozovici (Valea Almăjului – Banat).
● S‑a dorit iniţial ca revista să aibă apariţie lunară,
apoi trimestrială; viaţa a demonstrat că nu eram pregătiţi,
nici financiar şi nici redacţional, pentru o asemenea ispravă;
de aceea, asumându‑mi răspunderea de redactor‑şef, am
„sorocit”:
– de la anul 1 la 10,
„Almăjana” a avut 3 apariţii pe
an (Editura TIM[PUL] – Reşiţa;
director: Gheorghe Jurma);
– de la anul 10 până la
15, 2 apariţii (Editura Excelsior
Art – Timişoara; director:
Corina Victoria Bădulescu),
dar „atrăgând atenţia” printr‑un
sumar sporit de pagini şi
printr‑o ţinută grafică deosebită.
● De menţionat că în
tot acest timp a vieţuit / „a
ieşit în lume” neîntrerupt, contribuind, prin mijloacele‑i
specifice, la o mai bună cunoaştere a Banatului de Sud
(Banatul Montan), în speţă a Văii (Ţării) Almăjului / Valea
Miracolelor.
● S‑au abordat subiecte locale, dezbateri şi evocări
istorice, didactice, culturale, legate de ţinutul Almăjului,
dar şi cu interferenţe în zonele învecinate: Valea Caraşului
(Oraviţa), Craina bănăţeană (Băile Herculane – Mehadia),
Clisura Dunării (Moldova Nouă – Orşova).
● Ca model / format, reper şi program, „ne‑am
aruncat privirea” înspre „Curierul Banatului”, revistă
iniţiată şi condusă, în perioada interbelică, de bozoviceanul
Iancu Conciatu, cel care, între 1938 şi 1941, a fost preşedinte
al sindicatului ziariştilor profesionişti din Banat.
● Colaboratori: elevi (liceeni) şi studenţi, dascăli
din învăţământul preuniversitar, profesori universitari,

academicieni, scriitori şi publicişti, lingvişti, filozofi,
istorici, ingineri, economişti, muzicieni şi folclorişti,
matematicieni, geografi, chimişti, biologi etc.
● Difuzare şi popularizare: în Valea Almăjului,
în judeţ (Caraş‑Severin), în ţară – Biblioteca „Banatica”
(Reşiţa), Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”
(Timişoara), Biblioteca Naţională a României (Bucureşti),
chiar în străinătate – SUA („Vatra Românească”),
Germania, Canada, Franţa, Elveţia, Serbia; astăzi se poate
citi şi pe INTERNET!!
● Prezentare şi lansări:
la Liceul din Bozovici, apoi
la Oraviţa, Băile Herculane,
Reşiţa, Timişoara, Alba Iulia (în
cadrul manifestărilor complexe
ale Festivalului de poezie
„Lucian Blaga”, alături de alte
prestigioase reviste româneşti:
„Discobolul”, „Astra blăjeană”,
„Gând românesc” ş.a.).
● Au aderat la Programul
ei: colegii noştri dascăli – Lazăr
Anton, Petrică Zamela, Ion
Chera, Ileana Craşovan, Pavel Panduru, Ilie‑Dan Stoinel,
Ana Străin‑Băcilă, Ileana Almăjanu, Floarea‑Ana Ţunea,
Claudia Cherescu, Nicolae Andrei, Dănilă Sitariu;
academicianul Păun Ion Otiman; scriitorii – Ion Marin
Almăjan, Octavian Doclin, Gheorghe Jurma, Gheorghe
Azap, Nicolae Dolângă, Petru Novac Dolângă, Nicolae
Irimia, Nicolae Pătruţ, Ionel Bota, Ioan‑Nicolae Cenda,
Cornelia Ediţoiu, Iosif Badescu, Maria Vâtcă, Ilie
Chelariu, Ioan Petraş, Titus Crişciu, Nicolae Magiar, Adela
Lungu‑Schindler, Angelica Herac‑Stanciu; universitarii:
G. I. Tohăneanu, Dumitru Daba, Florina‑Maria Băcilă,
Manuela Iana‑Mihăilescu, Doru Popovici, Marcu Mihail
Deleanu, Gheorghe Secheşan, Adina Chirilă, Alexandru
Metea, Dumitru Popovici, Alimpie Ignea, Vasile Goşa,
Adrian Dinu Rachieru, Vasile Frăţilă, Sergiu Drincu, Mirela
Borchin, Simona Constantinovici, Emina Căpălnăşan;
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cărturari şi oameni de cultură din diaspora – Alexandru
Nemoianu, Baruţu T. Arghezi, Andrei Hell, Constantin
Teodorescu.
● S‑a înfiripat, în jurul revistei, o grupare culturală
de care se aminteşte tot mai des.
● Aproape toate localităţile importante din Almăj
au monografii; o bună parte din capitolele acestora au fost
publicate – mai întâi – în „Almăjana”, iar, ca o permanentă
şi necesară relaţie între zonal, naţional şi
universal, alte numere ale publicaţiei au
luat în dezbatere şi au comentat operele
lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ion
Luca Caragiale, Ioan Slavici, Constantin
Brâncuşi, George Enescu, Liviu Rebreanu,
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Nichita
Stănescu ş.a. – „interferând esteticul şi
utilul în paginile ei, fără a cădea într‑un
didacticism desuet”, după spusele unui
brav confrate.
● Ecouri ale „Almăjanei” s‑au făcut
simţite în cronici, capitole, cărţi; s‑a scris
despre ea şi în presa centrală („România
literară”), a fost prezentată la Radio
(Reşiţa, Timişoara, Bucureşti – „România
Cultural”) sau la Televiziune („Floarea
din grădină” – TVR 2; „Dialoguri
spirituale” – TVR 3 şi TVR Timişoara), a
fost premiată (2005 – Asociaţia Română
pentru Patrimoniu; 2009 – Ministerul
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional,
prin Direcţia pentru Cultură Caraş‑Severin;
2010 – Editura Excelsior Art, Timişoara).
● Din multele aprecieri, amintim
una mai apropiată sufletelor noastre:
„Revista în sine mi se pare o publicaţie
excelentă! De ce spun asta? Nu mă refer
numai la ce se publică: fiecare număr din
orice revistă culturală are unele părţi mai
bune ori unele părţi mai slabe; nu despre
asta este vorba, ci de ţinuta revistei şi de
ideea sub care ea apare.
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Din acest punct de vedere – ideea sub care
apare – mie mi se pare uluitoare, pentru că ea urmăreşte
un singur lucru: să afirme răspicat şi în mod limpede o
identitate – identitatea almăjană. Pentru asta, orice s‑ar
întâmpla cu ea, revista va rămâne în istoria Almăjului şi,
cred, în istoria poporului român [s.n.].
Pentru că trebuie să înţelegem că noi nu suntem
pur şi simplu o gloată adunată la întâmplare, ci fiecare
aparţinem unui loc care are tradiţiile lui,
mândria şi identitatea lui.” (Alexandru
Nemoianu – Locul meu de suflet…, în
„Almăjana”, nr. 2 / 2000, reluat în secvenţa
Almăjul în sărbătoare, din volumul
Eftimie Murgu (1805‑1870) – Erudiţie şi
Faptă, coordonator: Iosif Băcilă, 2009, p.
231‑232).
● „Almăjana” a întreţinut o
atmosferă culturală, dar a şi oferit relatări,
date, fotografii şi documente inedite; tot
mai mulţi studenţi, masteranzi şi doctoranzi
folosesc informaţiile din revista noastră în
alcătuirea tezelor de licenţă, de masterat
sau doctorat, în opurile pe care le publică
ulterior.
● Iată câteva apariţii tipografice
„izvorâte” din paginile ei:
– Mai blânzi decât liniştea ochilor
(Antologie de lirică tânără), 2006;
– Eftimie Murgu (1805‑1870) –
Erudiţie şi Faptă, 2009;
– Întâlnire cu Almăjana, 2009, de
Florina‑Maria Băcilă;
– Revelaţii elective, 2011, de Ileana
Craşovan;
– Răspântii peste veacuri, 2011, de
Iosif Băcilă;
– Cum am devenit medic, 2013, de
Iosif Badescu.
● Publiciştii profesionişti Nicolae
Irimia şi Nicolae Pătruţ, colaboratori
permanenţi ai „Almăjanei”, au scris
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„despre Almăj, despre almăjeni şi faptele lor” în multe din
revistele şi gazetele Banatului, materiale pe care, mai apoi,
le‑au inserat în prestigioasele lor apariţii editoriale.
● Sponsori:
– sporadici – Consiliul
Judeţean Caraş‑Severin, Casa
Creaţiei Populare, Direcţia
Judeţeană pentru Cultură, Poşta
Caraş‑Severin, Sindicatul FEN;
– intermitenţi – diferite
firme private cu „binecuvântată
dare de mână”, Societatea
Culturală „Ţara Almăjului”,
Timişoara (preşedinte: prof.
univ. dr. ing. Alimpie Ignea);
– permanenţi (azi) –
Societatea Culturală „Ţara Almăjului” (preşedinte: prof.
univ. dr. ec. Dumitru Popovici), Asociaţia „Almăj pro
Lyceum” (preşedinte: prof. Floarea‑Ana Ţunea).
● „Almăjana” şi‑a dorit şi a reuşit să aibă o prezenţă
constantă la obiceiurile şi tradiţiile ce încă se derulează în
Valea Almăjului, pe de altă parte, să fie legătura spirituală
dintre almăjenii de „acasă” şi cei stabiliţi în Caraş‑Severin,
în Banat, în ţară, chiar în „alte zări”.
● De adăugat, neapărat, faptul că revista a prezentat,
număr de număr, repere, date şi informaţii despre Liceul din
Bozovici ori despre dascălii care au trudit şi trudesc la această
şcoală, despre eforturile lor şi ale învăţăceilor Almăjului
pentru a fi competitivi la nivel judeţean şi naţional.
● Publicaţie culturală, editată de Cercul literar-artistic
al Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” şi Centrul Zonal de
Învăţământ Bozovici, „Almăjana” a apărut şi s‑a tipărit cu

greutate, cu trudă (toate etapele de redactare – selectarea
materialelor, corectare, foto, popularizare = MUNCĂ
NEPLĂTITĂ / NEREMUNERATĂ!), dar cu multă
dorinţă de a spune, prin cuvântul
scris, ce are mai frumos şi mai
de seamă acest inegalabil colţ
de ţară, ALMĂJUL (VALEA /
ŢARA ALMĂJULUI): frumuseţi naturale, tradiţii, credinţă,
învăţământ,
cântec,
tineri
talentaţi şi destoinici, cu
dragoste de obârşii şi de Neamul
Românesc.
● Prezenţa noastră la
„Întâlnirile cu «Almăjana»”
(după 15 ani de apariţie
neîntreruptă), la târgurile de carte (Alba Iulia, Hunedoara,
Timişoara) nu se vrea a fi o laudă, nici măcar un model
sau o „lecţie” de provincialism ţâfnos, ci o dorinţă de a
arăta lumii că existăm, trăim şi visăm, că vă înconjurăm cu
bucuriile şi nevoinţele noastre, cu faptele de cultură pe care
le „rostuim” ori cu cărţile pe care le scriem.
● Respectul şi atenţia cu care NE înconjuraţi NE
motivează, generează încredere, continuitate, aspiraţie spre
împlinire / plenitudine.
● NE stă de veghe îndemnul din străvechime: să
aveţi / să avem grijă să vă fie dor de noi!
LA MULŢI ANI, REVISTĂ ALMĂJANA!
IOSIF BĂCILĂ
– redactor‑şef –

ALMĂJANA – PARTE DE SUFLET ROMÂNESC
Când pleci convins că destinul îţi poartă oasele spre o
glie străină, treci printr‑un moment dramatic de frământare.
Pentru că nu poţi lua totul, trebuie să alegi ce duci în două
valize. Şi toate lucrurile au istoria lor de care eşti legat
tainic. Încet, încet, renunţi la una, la alta. Şi totuşi, iei mult,
tot ce ai în inimă. N‑am renunţat la câteva cărţi, unele ale
prietenilor. Am luat şi colecţia revistei „Almăjana”. De
Valea Almăjului se leagă adolescenţa mea şi aproape un
an de tinereţe. La Bozovici s‑a
născut fiică‑mea, pe care mi‑a
pus‑o în braţe mama Floarea,
întâmpinându‑mi bucuria cu
vorbele: „Domn’ profesor,
iată sporiul dumneavoastră!”.
Nu puteam lua ţara, dar o
parte am luat. Şi „Almăjana”
cuprinde un colţ mirific
de ţară, o imagine a Ţării
Almăjului, Ţara Miracolelor.
Primirea revistei e un moment
sărbătoresc şi declanşează

competiţia lecturii. De fiecare dată am renunţat să fiu
primul. Discuţiile cu soţia pe seama revistei, a oamenilor
şi a isprăvilor ei mă puneau în faţa unui fapt interesant:
cunoşteam conţinutul publicaţiei fără măcar s‑o răsfoiesc.
Când îmi ajungea şi mie rândul, dorul de ţară trecea prin
starea de sete stâmpărată, cu mulţumire.
Ideea unei reviste, simplă în aparenţă şi atrăgătoare,
a apărut în dezbaterile profesionale ale Cercului
Pedagogic, zona Bozovici,
la începutul anului 1999.
Ideea a prins viaţă. Şi‑a arătat
complexitatea când s‑a trecut
la fapte, în planul concret al
vieţii. S‑a întâmplat ca greul
să cadă pe umerii profesorului
Iosif Băcilă, o fiinţă sensibilă
cu o mare patimă: cuvântul
românesc, care şi‑a asigurat
sprijinul conducerii liceului,
factorul cultural major al
Văii Almăjului. Din aluat de
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luptător, de o dârzenie molipsitoare, „bătătarnic” (după o
vorbă pe care am auzit‑o într‑un sat străbătut de Nera) la
fire, a depăşit momentele grele şi revista a rezistat, devenind
un fenomen cultural de invidiat, expresie substanţială a
„identităţii almăjene”.
Cu solidă pregătire profesională, cu inimă deschisă
spre nou, având, printre convingeri, conştiinţa locului,
profesorii Iosif Băcilă, Ileana
Craşovan, Ana Străin‑Băcilă,
Florina‑Maria Băcilă, Pavel
Panduru au dat semnalul unei
emulaţii culturale pe care nu
resursele materiale o pot opri,
ci voinţa omului. Şi nu cred
că almăjenii îşi vor permite să
renunţe la ceea ce a devenit
propria lor imagine, brandul lor
strălucitor.
Interesant este faptul că
programul cultural al revistei,
în esenţă unul sufletesc, în
tradiţia unui spaţiu curat
românesc, prin puterea de
convingere a redactorului‑şef,
a atras personalităţi ale
lumii universitare: G. I.
Tohăneanu, Dumitru Daba,
Florina‑Maria Băcilă, Manuela
Iana‑Mihăilescu,
Gheorghe
Secheşan, Vasile Goşa, Marcu
Mihail Deleanu, Adina Chirilă,
Dumitru Popovici, Alimpie
Ignea,
Alexandru
Metea,
Mirela Borchin, Vasile Frăţilă,
Simona Constantinovici, Emina Căpălnăşan. Am amintit
aceste nume sonore, remarcabile, pentru a arăta forţa
revistei, care a ieşit din limitele unei publicaţii locale şi
s‑a impus pe plan naţional. Ceea ce Pamfil Şeicaru spunea
răspicat: „Regionalismul este o nuanţă a sensibilităţii
naţionale încadrată perfect în ritmul unitar al patriei: este
o adâncire a naţionalismului, o rezonanţă mai profundă
a iubirii de patrie” – a însemnat, pentru colectivul de
redacţie, un adevăr programatic bazat pe „ideea de tradiţie
şi cultură” (C. Miu‑Lerca). În „barocul culturii româneşti”
(L. Blaga), „Almăjana” va rămâne o nestemată. Apariţia
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ei e legată de localitatea Bozovici, sat atipic, târguşor cu
funcţii urbane. Inima almăjenilor bate la fel, aici şi în orice
aşezare din depresiunea străbătută de Nera, nume ce vine
din străvechimea neamului nostru.
Cu o putere magnetică, revista a mobilizat cadrele
didactice din Valea Almăjului şi din judeţ, a atras intelectuali
din ţară şi din străinătate, formându‑se „o grupare ştiinţifică
şi literară” prestigioasă.
Dacă mi s‑ar cere să
compar revista „Almăjana” cu
ceva din Valea Miracolelor,
n‑aş ezita să folosesc ca termen
hora almăjană, pe care o văd
în poezie: „Rotundă, clară,
ca o verighetă, / Se tragănă la
nunţi şi la nedei, / Înlănţuind
magie de femei, / Să toarcă,
ritmic, dragoste discretă… //
Nimic scrâşnit în cadenţarea
ei – / Doar, în mişcări, o ardere
completă, / Spre împlinire
amplă şi cochetă, / Privelişti
agreate şi de zei…” (D.
Blidariu). În hora aceasta au
intrat Societatea Culturală
„Ţara Almăjului”, Asociaţia
„Almăj pro Lyceum”. „Sufletul
almăjan” şi aceste societăţi
au capacitatea şi datoria să
cultive mai departe minunata
floare românească. Cei care
azi trudesc direct pentru revistă
sunt fiinţe trecătoare. Idealist
din fire, redactorul‑şef nu şi‑a
pierdut spiritul de perspectivă. Şi‑a asigurat alături tăria
şi elanul tinereţii. Oameni fiind, puterile ne vor lăsa, dar
atunci să putem spune: „Noi nu ne‑am făcut decât datoria”
(I. Conciatu). Schimbul acesta de vieţi intră în taina vieţii
şi morţii. Toţi mergem la originea tainei, lăsând o rază de
lumină în combustia culturală numită ALMĂJANA.
CONSTANTIN TEODORESCU
Kitchener (Ontario) – Canada
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ALĂTURI CU ALMĂJANA –
MĂRTURII DESPRE 15 ANI DE PREZENŢĂ PUBLICISTICĂ

„Ţinuta grafică, articolele reprezentative ale
Revistei, prezenţa ei valoroasă în spaţiul geografic cultural
românesc, ca şi onorarea numelui dat liceului Dvs. este
oglinda vie a unei însufleţiri în faţa căreia mă închin cu
respect, cu recunoştinţă, încrezător în valorile conştiinţei
care vă caracterizează sufletul şi năzuinţele permanente”.

Observ, de asemenea, cu mare bucurie, prezenţa, în
paginile ei, a tot mai mulţi tineri talentaţi în arta cuvântului.
Perseveraţi, că este bine!”

BARUŢU T. ARGHEZI

„Succesul se datorează muncii, insistenţei, pasiunii
profesorului şi poetului Iosif Băcilă. El adună, selectează,
corectează, gândeşte numărul, tremură pentru reuşita,
pentru corectitudinea lui. Fireşte, munca lui nu s‑ar fi putut
împlini fără sprijinul conducerii Liceului din Bozovici şi al
celorlalţi colegi din zonă, care l‑au ajutat, i‑au fost alături.
Am văzut multe iniţiative bune, de‑a lungul anilor, care
au căzut fiindcă au fost binişor săpate de prieteni. Nu e
cazul aici. Am fost de mai multe ori la Bozovici şi m‑am
bucurat de primire caldă şi de o atmosferă prietenească. Îi
pot felicita pe toţi realizatorii – redactori şi colaboratori,
sponsori şi cititori – mai ales pentru sentimentul
apartenenţei la miraculosul ţinut al Almăjului.”

„Pentru ceea ce a făcut până acum îi mulţumesc
revistei şi colectivului ei de redacţie, dorindu‑i să biruie
măcar un veac de aici înainte pentru a arăta ţării şi lumii
bogăţiile şi frumuseţile acestui fascinant teritoriu (n.n.:
Almăjul). Căci, vorba cronicarului, nimic nu‑i mai de preţ
decât biruinţa gândului.
ION MARIN ALMĂJAN
„Revista «Almăjana» este aşteptată cu multă
nerăbdare în lumea academică şi universitară timişoreană
şi nu numai. «Almăjana» este, poate, de câţiva ani,
legătura noastră, a celor din «exil», cu patria‑mamă. Eu
citesc cu mare interes, din scoarţă în scoarţă, toată revista,
constatând, de la număr la număr, progrese evidente.

Acad. Prof. PĂUN ION OTIMAN

GHEORGHE JURMA
„Revista în sine mai se pare o publicaţie excelentă!
De ce spun asta? Nu mă refer numai la ce se publică: fiecare
număr din orice revistă culturală are unele părţi mai bune
ori unele părţi mai slabe; nu despre asta este vorba, ci de
ţinuta revistei şi de ideea sub care ea apare. Din acest punct
de vedere – ideea sub care apare – mie mi se pare uluitoare,
pentru că ea urmăreşte un singur lucru: să afirme răspicat
şi în mod limpede o identitate – identitatea almăjană.
Pentru asta, orice s‑ar întâmpla cu ea, revista va rămâne
în istoria Almăjului şi, cred, în istoria poporului român
[s.n.]. Pentru că trebuie să înţelegem că noi nu suntem pur şi
simplu o gloată adunată la întâmplare, ci fiecare aparţinem
unui loc care are tradiţiile lui, mândria şi identitatea lui.”
ALEXANDRU NEMOIANU

Almăjana

„În «Almăjana» se ţin lecţii de cultură: istoria
ţinutului este cercetată în fiecare număr; literatura (poezie,
proză) este de calitate; cronica (literară, culturală),
reportajul, interviul îşi găsesc loc de fiecare dată; oameni
de ieri (trecuţi în lumea umbrelor), dar şi cei de astăzi te
privesc din fotografii şi sunt mândri că ai bătut la porţile
Almăjului, oferindu‑ţi PRIETENIE.
Cei care au plecat din Ţara Almăjului, stabilindu‑se
în alte locuri, sunt «îndestulaţi cu dor». În Valea lor, morile
de altădată macină astăzi istorie. Ei «se aud frumos în
cuvânt» şi prin paginile revistei devenită emblema zonei.”

IOAN‑NICOLAE CENDA
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din această parte de ţară (Valea Almăjului), merită toată
lauda. Cei 15 ani, care au trecut de la prima apariţie a
acestei reviste, dovedesc «cu brio» faptul că literatura, în
special, şi cultura, în general, pot găsi un «sol fertil», chiar
şi într‑un «târguşor de provincie», aşa cum este Bozovici,
din judeţul Caraş‑Severin.
Subiecte deosebit de diverse şi interesante,
colaborări ale unor nume prestigioase şi bine‑cunoscute,
formatul atractiv şi, nu în ultimul rând, ţinuta grafică
şi condiţiile excelente de tipărire – iată doar câteva din
reuşitele revistei «Almăjana», care îi dau o notorietate de
invidiat.
Urez ani mulţi şi cât mai rodnici revistei din
Bozovici!”

„«Almăjana», care reuşeşte, număr de număr, să
scoată la lumină «filonul de aur» al spiritualităţii româneşti

IOAN VASIU

SCRISORI CU ŞI DESPRE ALMĂJANA
Lausanne, 16 decembrie 2004

		

Stimate Domnule Profesor Iosif Băcilă,
Am primit cu bucurie cele două „Almăjane”, care
dovedesc marea contribuţie a şcolii în ridicarea spiritului
românesc. Daţi‑mi voie să vă felicit personal, ca şi pe toţi
colaboratorii revistei, profesori şi elevi, cărora le urez mari
împliniri.
Vă mulţumesc pentru cele două însemnări de condei
regăsite în contextele celor două exemplare primite.
Dorindu‑vă mult succes pe toate planurile
activităţilor Dvs. şi fiind sigur de izbânzile viitoare atât
profesorale, cât şi literare, închei cu un gând bun pentru
întreaga grupare sufletească a şcolii, dascăli şi elevi,
rugându‑vă să iertaţi întârzierea răspunsului meu, fiind în
vacanţă prelungită în România.
Vă urez mulţi ani fericiţi şi un Crăciun cu multe
daruri sufleteşti!
Al Dumneavoastră,
BARUŢU T. ARGHEZI

„Vatra Românească”, 11 decembrie 2013
Dragii mei,
La Naşterea Mântuitorului şi în prag de An Nou vă
doresc tot binele, sănătate, bucurie, pace şi spor la lucru.
Cu enormă bucurie am primit ultimul număr din
„Almăjana”.
În momentul de faţă, eu cred că revista „Almăjana”
se află într‑o categorie proprie. Cred că este revista care
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reprezintă cel mai autentic specificul românesc din
perspectiva unei unităţi istorice, a unei „ţări” româneşti
unice. Calitatea materialelor mi se pare superlativă şi egal
superlativă mi se pare capacitatea revistei de a rămâne
accesibilă şi interesantă şi pentru fratele plecat la „carte”,
şi pentru cel rămas la „coasă”.
Alătur două texte şi aş fi foarte recunoscător să
poată fi găzduite în viitoarea „Almăjană”.
Cu frăţească dragoste,
ALEXANDRU NEMOIANU

ÎNCEPUTURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL LA BOZOVICI.
ŞCOALA MEDIE – 1957
Bozovici – Capitala Văii Almăjului – a fost
reşedinţă de plasă şi de raion, localitate care a adăpostit
cazarma, în care au funcţionat judecătoria şi alte instituţii
administrative esenţiale, de‑a lungul timpului, pentru
almăjeni. Era firesc deci ca şi în domeniul învăţământului
să funcţioneze aici cele mai importante şcoli: cunoscuta
Şcoală Trivială, apoi Şcoala Mare (unică în felul ei), bazată
pe principiul confesional. După Marea Unire, entuziasmul
almăjenilor s‑a concretizat, între altele, şi în deschiderea
unei instituţii de învăţământ de nivel mediu – Gimnaziul
de Stat „Principele Carol” (1922‑1948) – şi a unei şcoli
cu caracter practic – Şcoala de Arte şi Meserii „Eftimie
Murgu” (1924‑1943).
Noile reglementări legislative de după 1945
reorganizau învăţământul românesc la toate nivelurile,
astfel că gimnaziile erau desfiinţate (din 1948) şi înlocuite
cu şcolile elementare de 7 ani.
Gimnaziul din Bozovici a fost
continuat de o şcoală de acest nivel.
Şi în alte localităţi s‑au înfiinţat şcoli
de 7 ani: Bănia, Lăpuşnicu‑Mare,
Prigor şi Eftimie Murgu. Totuşi,
Şcoala de la Bozovici era considerată
Şcoala Centrală.
După 1955, tendinţa de
generalizare
a
învăţământului
românesc de 7 ani era ridicată la rang
de politică de stat. În luna octombrie
1956, Comitetul raional al PMR a
sugerat Sfatului Popular Raional
Bozovici – Secţia Învăţământ
generalizarea învăţământului de 7
ani şi extinderea învăţământului
de cultură generală în Valea
Almăjului. În acest scop, au fost
mobilizate cadrele didactice pentru
popularizarea ideii în rândul
populaţiei. Pe de altă parte, în Valea

Almăjului, creşterea populaţiei şcolare era un lucru evident.
Dacă la aceste aspecte adăugăm prezenţa, în fruntea
învăţământului raional almăjan, a unei personalităţi de talie
internaţională – David Blidariu –, atunci ne explicăm mai
uşor cum a apărut, pentru prima dată în Valea Almăjului,
învăţământul liceal în anul 1957.
Ca şef al Secţiei Învăţământ din cadrul Sfatului
Popular Raional Bozovici, profesorul David Blidariu se
adresa Sfatului Popular al Regiunii Timişoara – Secţia
Învăţământ, în data de 31 ianuarie 1957, astfel: „Cu
privire la planul de şcolarizare pe anul şcolar 1957‑1958,
propunem a se înfiinţa o şcoală medie în comuna Bozovici,
pentru următoarele consideraţiuni: Comuna Bozovici este
reşedinţă de raion şi mediu sătesc. Şcoala de 7 ani din
comuna Bozovici are 10 săli de învăţământ, astfel că şcoala
medie poate funcţiona în bune condiţii, asigurându‑se şi
un internat corespunzător. Cadre
didactice pentru toate specialităţile
există la faţa locului, dintre cele care
în prezent sunt încadrate la clasele
I‑VII.
Populaţia şcolară ar fi
asigurată din cuprinsul raionului,
prin absolvenţii claselor V‑VII,
astfel:
• în anul şcolar 1957‑1958 ar
fi un număr de 83 de absolvenţi;
• în anul şcolar 1958‑1959 ar
fi un număr de 79 de absolvenţi;
• în anul şcolar 1959‑1960 ar
fi un număr de 143 de absolvenţi;
• în anul şcolar 1960‑1961 ar
fi un număr de 240 de absolvenţi.
Raionul Bozovici este izolat
la o depărtare de 45‑100 km de calea
ferată, din care cauză, până în prezent,
majoritatea absolvenţilor claselor
a VII‑a nu şi‑au putut continua
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studiile, ceea ce a dăunat dezvoltării învăţământului la
clasele V‑VII.
Prin înfiinţarea unei şcoli medii în comuna Bozovici,
instituţie mereu solicitată de populaţia locală, s‑ar promova
acţiunea de culturalizare a maselor din acest punct izolat,
cu componentă socială de ţărani GAC, întovărăşiri agricole
şi ţărani muncitori, stimulându‑se totodată generalizarea
învăţământului de 7 ani şi asigurarea unei frecvenţe
optime în toate localităţile raionului, locuitorii având
certitudinea că copiii lor îşi pot continua studiile în condiţii
satisfăcătoare în învăţământul mediu.”
În Memoriul explicativ al Sfatului Popular Raional
Bozovici se arăta că şi în anii următori viitorul Şcolii
Medii era asigurat de numărul crescând al elevilor de la
ciclul primar. În anul şcolar 1957‑1958, cele 27 de clase
I din Valea Almăjului aveau 451 de elevi, iar cele 28 de
clase a II‑a, 505 elevi. În total, cele 108 clase ale ciclului
primar aveau 1740 de elevi, faţă de cele 18 clase V‑VII, cu
un număr de 454 de elevi. Clasa a VIII‑a care urma să se
înfiinţeze nu putea avea mai mult de 40 de elevi.
În data de 1 iulie 1957,
Sfatul Popular Raional Bozovici
înştiinţa conducerea Şcolii de 7
ani din Bozovici asupra faptului
că, „În conformitate cu Ordinul
Ministerului Învăţământului şi
Culturii 582/18 VI 1957, prin
care s‑a aprobat Planul de reţea
şcolară şi planul de şcolarizare
pe anul şcolar 1957‑1958 trimis
nouă de Secţiunea Învăţământ
şi Cultură de pe lângă Sfatul
Popular al Regiunii Timişoara
cu Ordinul Nr. 445 B.S/IX/28 iunie 1957, vă facem
cunoscut că pentru anul şcolar 1957/1958 s‑a aprobat să
funcţioneze […] Şcoala Medie la Bozovici cu limba de
predare română – 1 clasă a VIII‑a.
În consecinţă, veţi lua măsurile de cuviinţă pentru
înscrierea candidaţilor la concursul de admitere. […] nu
se admite depăşirea cifrei de 40 de elevi”. Examenul de
admitere a avut loc în luna iulie 1957.
Ministerul Învăţământului şi Culturii şi‑a dat
acordul de principiu în privinţa înfiinţării Şcolii Medii
de la Bozovici. Secţiunea Învăţământ a Sfatului Popular
Regional din Timişoara, care lua decizia propriu‑zisă,
trebuia să ţină seama de
posibilităţile de cuprindere a
absolvenţilor de şcoală medie
în şcolile de grad superior
(şcoli tehnice şi instituţii de
învăţământ superior), precum
şi de posibilităţile de absorbţie
în alte sectoare de activitate.
Astfel, prin Decizia 985 din 9
septembrie 1957 a Comitetului
Executiv al Sfatului Popular
Regional Timişoara, se înfiinţa
Şcoala Medie din Bozovici.
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Şcoala elementară din Bozovici dispunea de un corp
profesoral bine pregătit pentru o instituţie de învăţământ de
nivel mediu încă din anii gimnaziului. Au predat, din primul
an al înfiinţării Şcolii Medii, profesorii: Liviu Smeu – limba
română şi istoria; Aurelia Smeu – limba franceză; David
Blidariu – limba latină; Lucia Blidariu – geografia; Iosif
Armbruster – matematica; Silvia Blidariu – fizica şi
chimia; Nicolae Dolângă – limba rusă şi desenul; Marin
Jurchescu – ştiinţele naturale, muzica, ansamblul coral;
Pavel Piescu – educaţia fizică.
Problema spaţiului de învăţământ pentru noua
şcoală nu era una stringentă. Localul şcolii elementare
dispunea de 10 săli de clasă şi internat cu 8 dormitoare.
David Blidariu sublinia necesarul şi amenajările ce trebuiau
făcute la vechiul local, în proiectul de acţiune (vezi dos. 5,
fila 211). Totuşi, autorităţile locale au început demersurile
pentru achiziţionarea unui teren pentru Şcoala Medie.
Terenul pe care a fost construită cazarma militară,
cu o suprafaţă de 8.200 mp, a fost pus la dispoziţie
pentru instituţia de învăţământ. În Raportul 4285 din 16
septembrie 1957, Sfatul Popular
Raional a cerut aprobarea
autorităţilor superioare de la
Timişoara pentru acest teren.
Sfatul
Regional
comunica
autorităţii raionale din Bozovici,
în 30 octombrie 1957, faptul că
„suntem de acord ca terenul în
suprafaţă de 8.200 mp cuprins în
foaia cadastrală a com. Bozovici
nr. 1 sub nr. top. 1, intravilan
situat în partea superioară a
parcului «23 August», loc unde a
fost construită vechea cazarmă din comuna Bozovici, să fie
atribuit Şcolii Medii din centrul de raion Bozovici pentru
construirea localului Şcolii Medii Teoretice cu 12 clase”.
În conformitate cu Ordinul de mai sus, Gheorghe
Boloantă, preşedintele Sfatului Popular al comunei
Bozovici, şi Ioan Matei Neda, secretar, pe de‑o parte, iar
pe de altă parte, Marin Jurchescu, directorul Şcolii Medii,
şi Nicolae Jurchescu, secretarul şcolii, au procedat la darea
şi luarea în posesie a terenului respectiv. Procesul‑verbal
a fost întocmit la 19 noiembrie 1957 (în patru exemplare).
Pe acest teren nu a fost construit un local pentru
noua unitate de învăţământ, care funcţionează până astăzi
în clădirea fostului gimnaziu şi
a şcolii elementare de pe strada
T. Vladimirescu. Mai târziu a
fost construită clădirea Şcolii
Generale din Bozovici. Aceasta
aparţine, în prezent, Liceului
Teoretic „Eftimie Murgu”
(Pavilionul gimnazial), ca
urmare a comasării celor două
instituţii de învăţământ în anul
2010.
Sfatul Popular Regional
a asigurat baza materială pentru

10

Almăjana

buna funcţionare a Şcolii Medii de la Bozovici încă de la
înfiinţare. Au fost expediate de la Timişoara 180 de bănci
noi, 30 de scaune, dulapuri cu vitrine, mese şi aparatura
necesară pentru experienţele fizico‑chimice.
În anul 2007 s‑au sărbătorit 50 de ani de învăţământ
liceal la Bozovici. În peste jumătate de secol, această
instituţie de învăţământ, fanion al almăjenilor, a dat mii

de absolvenţi în toate domeniile. Unii s‑au remarcat prin
profesionalismul lor în ţară şi în străinătate. Cu siguranţă,
Liceul din Bozovici merită un studiu mai amplu, mai
profund.
Prof. DAN OBERŞTERESCU
Colegiul Tehnic Cărăşan – Reşiţa

PROFESORUL ŞI ISTORICUL LIVIU SMEU
Născut, în localitatea Bozovici, la l martie 1913, a
copilărit, în satul natal, la sânul doinei ce poartă în sine
maxima intensitate şi cuprindere sufletească a omului şi a
povestirilor eroice despre înaintaşii săi – almăjenii.
Cursurile şcolii primare şi gimnaziale le face la
Gimnaziul „Carol al II‑lea” din Bozovici. Clasele liceale le
urmează la Liceul „Piariştilor” din Timişoara, unde a avut
profesori cunoscuţi ca Mihoc şi Cioflec – care i‑a fost şi
diriginte.
Se înscrie la Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Litere şi Filozofie. Aici audiază cursurile marilor
profesori şi savanţi Nicolae Iorga şi Dimitrie Gusti, care‑şi
vor lăsa amprenta asupra structurii sale interioare, a
integrităţii morale, a ţinutei şi caracterului său pentru toată
viaţa.
La absolvirea facultăţii, este
numit profesor de limba română şi
istorie la Liceul „I. Dragalina” din
Oraviţa. După scurt timp, atras de
mirificul spaţiu almăjan, părăseşte
liceul din Oraviţa şi vine la gimnaziul
din Bozovici, adăugând frumuseţea
sufletului şi spiritului său care au dat
măsura vieţii intelectuale în Almăj,
pentru multă vreme.
Fiu al satului, al pământului şi
al cerului românesc, şlefuit la şcoala
marilor dascăli, era luminat de făclia
credinţei noastre statornice, păstrată
în sufletul fiecărui almăjan. Era un
amestec de ţăran şi intelectual, iubitor
de muncă, de semeni şi de Dumnezeu.
Încă student fiind, îl pasionează
munca de cercetare a trecutului
poporului român şi în mod special a istoriei locuitorilor
din Almăjul său drag. Acum participă la efectuarea unor
studii complexe, etnografice, folclorice şi de istorie în
Valea Almăjului, cu o echipă de cercetători de la catedra
profesorului Dimitrie Gusti, sub conducerea preotului I.
C. Buracu. Rezultatele cercetărilor nu au fost valorificate
în scris, însă o parte dintre materiale au intrat în posesia
tânărului istoric Liviu Smeu.
După absolvirea Universităţii, alege – din mai
multe posibilităţi – cariera de dascăl la Bozovici, unde se
va statornici pentru totdeauna.
Întreaga sa activitate, până la pensionare şi după

aceea, s‑a desfăşurat pe două planuri: ca educator şi ca
cercetător al istoriei Almăjului.
Profesorul Liviu Smeu a considerat lunga perioadă
de dăscălie ca misiune şi apostolat, şi nu profesie.
Prin comportamentul său etic şi estetic a fost călăuza
ochiului, a sufletului şi minţii a zeci de generaţii de elevi,
printre care şi a mea, autorul acestor rânduri. Şi‑a adus
contribuţia, prin strădaniile sale, prin tenacitatea şi spiritul
său, la aureola de seriozitate şi temeinicie a şcolii almăjene.
Lecţiile lui aveau un inefabil în măsură să transmită
cugetelor din bănci o participare emotivă şi un plus de
vibraţie intelectuală. Ele erau ştiinţă, dar şi fragmente de
viaţă ce străbăteau activ şi sensibil în minţile şi sufletele
tinere, care să incite înspre întrebări şi căutare, înspre a
descoperi taine şi să ajungă la esenţe.
O trăsătură definitorie a
profesorului Liviu Smeu, în raport
cu elevii, profesorii şi părinţii, a fost
nobleţea gestului său de dascăl şi
prieten – preţuit şi iubit de toţi.
Ca elev, pot spune că mi‑a
împodobit, mie şi colegilor mei de
atunci, mintea prin bună învăţătură,
inima prin mărinimie, dreptate şi
credinţă, aprecierea muncii şi a celor ce
muncesc, iubirea de muncă, de semeni
şi de Dumnezeu, pregătindu‑ne pentru
carieră şi viaţă.
Am mereu în memorie chipul
luminos al dascălului-apostol, mentorul meu, cu frumuseţea spiritului
său, bunătatea şi onestitatea sa, cu
competenţa didactică şi stilul său de
viaţă, prin care a reuşit să‑mi îndrume
paşii spre istorie.
Impunea celor din jur un climat de simplitate şi
naturaleţe, devenind cuceritor. Era un spirit ales, aristocrat,
ce aducea în jurul lui pace, linişte şi lumină, dar şi spirit
modern, metodă şi stil, o conştiinţă profesională deosebită.
Poseda un limbaj de imanenţe – capabil să
transforme tăcerea în comunicare vie şi într‑o realitate
aproape palpabilă.
Apelurile lui reflectau disciplină şi punctualitate,
metodă şi ritm de muncă, sentimentul datoriei.
Prin calitatea graţioasă a fiinţei sale impunea respect
şi afecţiune.
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Credea în puterile sufletului omenesc pe care l‑a
slujit cu credinţă şi devotament, contribuind la ridicarea lui
spre înălţimi.
Avea plăcerea să transmită celor din jur meşteşugul
de om prin comportament, mişcare, graţie, inteligenţă.
Totul în actele lui pedagogice pornea din fonduri
de omenesc, de bunăvoinţă şi bună-cuviinţă, de ceva ce
însemna dăruire şi sentiment părintesc. A fost profesor cu
vocaţie şi om adevărat – „piatră
de temelie a Universului”.
În planul cercetării
istorice, se poate spune că
toată viaţa a adunat materiale
şi dovezi ale luptei şi muncii
almăjenilor, ale tradiţiilor
de veacuri. A cercetat atât
arhive locale ale primăriilor şi
bisericilor, cât şi cele de stat.
A consultat numeroşi istorici
şi oameni de cultură despre
mărturiile vechimii românilor
în vatra strămoşească a Almăjului. A discutat cu ţăranii
satelor almăjene, de la care a cules informaţii despre
folclor, port, obiceiuri şi datini, întregind istoria naţională
cu istoria acestor mirifice locuri, urmând pilda marelui său
dascăl, Nicolae Iorga.
Toată viaţa a fost un naţionalist, dar „naţionalist
luminat”, aşa cum a învăţat de la dascălii săi, Nicolae Iorga
şi Dimitrie Gusti.
Din bogatul material documentar adunat, a
reuşit să scrie două valoroase cărţi despre istoria
almăjenilor – tipărite cu mare greutate din cauza cenzurii
vremurilor trecute.
Astfel, în anul 1977, la Editura Litera, apare
lucrarea Contribuţii la istoria Almăjului, în care sunt
cuprinse mărturii despre vechimea românilor almăjeni şi
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aspecte din viaţa economică, socială şi culturală a acestui
colţ de ţară. În anul 1980, aceeaşi editură tipăreşte lucrarea
Almăjul grăniceresc, în paginile căreia sunt relatate aspecte
din perioada dominaţiei habsburgice asupra Banatului,
în care era cuprins şi Almăjul. În lumina numeroaselor
izvoare generale şi locale, aflăm amănunte despre istoricul
companiilor grănicereşti din Valea Almăjului în perioada
1773‑1872.
Prin aceste lucrări, ca
şi prin articolele publicate în
diferite reviste de specialitate,
istoricul Liviu Smeu, în
afara rigorii profesionale şi
a cunoaşterii, a pus în fiecare
rând scris şi aportul inimii,
ca lectorul să simtă suflul
alintător al dragostei, adierile
recunoştinţei, cucernicia şi
respectul pentru înaintaşi şi
tradiţie.
Toate
acţiunile
şi
realizările sale, atât în domeniul activităţii didactice, cât
şi al cercetării istorice, poartă pecetea marii sale omenii.
Era glumeţ şi înţelept ca poporul însuşi, cu un fin
spirit de observaţie şi cu un sublim umor, recunoscut şi
apreciat de apropiaţii săi.
Întreaga viaţă, în tot ce a făcut, a avut un real sprijin
în buna şi iubitoarea sa soţie – doamna profesoară Aurelia
Smeu.
De acum, când a încheiat socotelile pământeşti şi a
plecat spre cele veşnice, va rămâne în amintirea noastră ca
un om, un om integru şi de mare caracter.
Acesta a fost ilustrul fiu al Ţării Almăjului şi al
României, omul socratic, OM adevărat exprimat total în
universul tradiţiei, profesorul şi istoricul Liviu Smeu.
Prof. PAVEL PANDURU

CONTRIBUŢIILE LUI LIVIU SMEU LA ISTORIA
ALMĂJULUI
Deşi apreciată dintotdeauna ca o străveche vatră
a pământului românesc, Valea Almăjului, păstrătoare a
unor bogate şi variate tradiţii folclorice şi a unor frumuseţi
inegalabile, nu s‑a bucurat de‑a lungul vremii de a i se
cunoaşte mai îndeaproape istoria şi cultura. Iată de ce am
salutat atât de călduros, la sfârşitul anului 1977, apariţia
cărţii prof. Liviu Smeu, la Editura Litera din Bucureşti,
Contribuţii la istoria Almăjului.
Lucrarea nu numai că depăşeşte, ca întindere şi
valoare, toate apariţiile anterioare privind istoria Almăjului,
dar umple un gol simţit de multă vreme în zbuciumata şi
atât de frământata istorie a Banatului. Pentru că, în cartea
sa, după îndelungate cercetări şi ani de documentare,
Liviu Smeu aduce, după propria mărturisire, „modesta‑i

contribuţie la monografia istorică a Almăjului, începând
cu epoca străveche şi până la 1944 […], înmănunchind
izvoarele scrise şi nescrise până în prezent.”
Într‑adevăr, în cele unsprezece capitole ale
lucrării – „Satele din Almăj până la sfârşitul secolului al
XVII‑lea”, „Almăjul sub administraţia austriacă. De la
1718 şi până la anul 1773”, „Militarizarea satelor din Almăj
în anul 1773”, „Almăjul în perioada anilor 1774‑1848”,
„Almăjul şi harta politico‑economică a Banatului la
începutul anului 1848”, „Prevederi noi în Constituţia
confiniară din anul 1850”, „Almăjul sub stăpânirea
Ungariei”, „Almăjul în anii 1900‑1918”, „Almăjul în
perioada reconstrucţiei naţionale”, „Almăjul în timpul celui
de‑al Doilea Război Mondial”, „Date sumare despre satele
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din Almăj” –, autorul ne dezvăluie interesante şi bogate
consideraţii istorice, geografice, politice, economice,
sociale şi culturale din existenţa Văii Almăjului de‑a lungul
„îndepărtatelor vremi”.
Nararea
cronologică
a
evenimentelor este făcută în strânsă
legătură cu istoria Banatului şi a
celorlalte provincii româneşti şi
se sprijină pe o vastă bibliografie
consemnată la sfârşitul fiecărui
capitol. De menţionat este şi faptul
că materialul bibliografic cuprinde,
pe lângă lucrări de orientare istorică
generală, rarităţi bibliografice, precum
şi numeroase date „culese” din arhivele
primăriilor, şcolilor şi bisericilor
almăjene. Citarea frecventă a surselor,
întemeierea fiecărei afirmaţii pe lucrări
şi acte originale, manuscrise româneşti,
germano‑gotice sau maghiare, bogatele
informaţii orale şi scrise obţinute de la
martori oculari subliniază munca asiduă
pe care pasionatul cercetător a depus‑o
pentru ca istoria şi faptele almăjenilor
să nu rămână necunoscute.
Capitolele destinate dominaţiilor turceşti, austriece
şi maghiare scot în relief nemulţumirile şi răbufnirile
ce au cuprins populaţia Almăjului la măsurile luate de
autorităţile străine de a coloniza şi de a militariza acest
„ţinut grăniceresc”. Este meritul necontestat al prof. L.
Smeu că a relevat, atât de elocvent, şi cu această ocazie,
faptul că, împotriva tuturor vicisitudinilor istoriei, populaţia
Almăjului şi‑a păstrat cu demnitate
unitatea şi originea daco‑romană, prin
limbă, port şi obiceiuri, lăsând urmaşilor
un original mod de a gândi şi a fi, de a‑şi
exprima firea bunului-simţ.
Nu sunt uitate nici „şcolile
naţionale” care, notează autorul
în capitolul consacrat perioadei
revoluţionare de la 1848, „cu toate că
se luptau cu multe greutăţi materiale,
constituiau nu numai focare de cultură,
ci şi importante lăcaşe spirituale în
păstrarea fiinţei naţionale.” De altfel,
credem că cele mai bune şi mai
atractive pagini ale cărţii sunt cele
închinate acţiunilor almăjenilor – şi
ale bănăţenilor, în general – pentru
întregirea neamului; dar, aici, în
Almăj, natura, muzica şi jocul s‑au
unit în istorie, căci: „La 1 aprilie 1919,
populaţia Almăjului, pe întregul parcurs,
de la Borlovenii Noi – Prigor – Prilipeţi, întâmpină cu mare
însufleţire armata română. La Bozovici li s‑a improvizat
un arc de triumf cu ghirlande de brad, foiofiu şi flori de
primăvară. Autorităţile nou‑instalate i‑au întâmpinat cu
pâine şi sare, cu plosca cu ţuică. Şi, în timp ce se rosteau

cuvântările, populaţia plângea de bucurie şi se îmbrăţişa
cu soldaţii români. În marşul fanfarei militare au ajuns în
faţa cazărmii, unde taraful lui Sâmu Luca a cântat hora
almăjană. Şi a jucat, pentru prima oară în istoria Almăjului,
soldatul român cu fata almăjană.”
Acest sentiment al muzicii,
dansului şi al naturii, unite în istorie,
dăinuie şi azi; aşa explică autorul de
ce mai toţi almăjeni plecaţi pe alte
meleaguri, la obiceiurile comunitare
de mare amploare – ale nedeilor,
măsuratului oilor şi ale altor sărbători
de peste an – vin spre locurile de
obârşie. Apoi, trebuie să menţionăm că
şi operele scriitorilor originari de aici,
indiferent că este vorba de poezie (D.
Blidariu, N. Dolângă, I. Budescu, P. N.
Dolângă, I. Băcilă, P. Purea, N. Andrei),
proză (I. Ienea, I. M. Almăjan, I. M.
Bâta) sau chiar istorie (Gr. Popiţi, V.
Nemiş), sunt pătrunse de sentimentul
locului şi al gliei străbune. Având un
caracter documentar istoric, dar şi scrisă
cu deosebită participare sufletească,
lucrarea profesorului Smeu transmite,
mai argumentat, cititorului dragostea faţă de locurile
natale, de vatra strămoşească. Chiar şi datele statistice şi
documentare adunate cu osârdie au fost topite, cu talent şi
meşteşug, într‑o limbă atractivă şi curgătoare.
Ultimul capitol cuprinde date sumare despre satele
din Almăj – Bănia, Borlovenii Noi, Borlovenii Vechi,
Bozovici, Dalboşeţ, Gârbovăţ, Moceriş, Lăpuşnicu‑Mare,
Pătaş,
Prigor,
Prilipeţ,
Putna,
Ravensca, Rudăria (azi, comuna
Eftimie Murgu), Şopotu‑Nou, ŞopotuVechi –, precum şi însemnări despre
cultura, tradiţiile şi personalităţile de
seamă ale almăjenilor – Eftimie Murgu,
Ioan Sârbu, Traian Doda, Ion Luca
Bănăţeanu, Gheorghe Băcilă, Coriolan
Iosif Buracu, Anton Golopenţia, Iancu
Conciatu, Ion Curiţa etc. –, care, prin
activitatea şi operele lor, au îmbogăţit
istoria şi tezaurul culturii româneşti.
Sintetizând, se cuvine să arătăm
că orice studiu prezent sau viitor, legat
de istoria Almăjului şi chiar a Banatului,
va trebui să ţină seama de cartea
aceasta, de concluziile şi datele pe care
ni le relevă autorul ei. Căci Contribuţii
la istoria Almăjului este o lucrare
despre oamenii de ieri, viteji şi dârji,
rezistenţi şi înţelepţi, sinceri şi demni în
faţa istoriei, pentru cei de azi şi de mâine, care, preluând
minunatele virtuţi ale înaintaşilor lor, dau noi semnificaţii
vremurilor şi locurilor de obârşie.
IOSIF BĂCILĂ
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ANI DE LICEU (V)
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Motto:
„Când amintirile‑n trecut
Încearcă să mă cheme,
Pe drumul lung şi cunoscut
Mai trec din vreme‑n vreme…”
(M. Eminescu – Când amintirile…)

Cu aceste versuri ne‑a întâmpinat vechea tablă a
clasei unde ne‑am petrecut cei 4 ani de liceu.
În dimineaţa zilei de 3 iunie 2012, cu paşi mult
mai domoli ca altădată (după 40 de ani de la absolvire),
mergeam în faţa Liceului „Eftimie Murgu” din Bozovici
şi fiecare ne miram de celălalt „cum arată”, crezând că
privitorul este mai bine conservat decât cel privit. Grupul
de absolvenţi, actuali majoritar pensionari, se mărea. Mai
apăreau şi mici incidente, cum a fost al meu când am văzut
două doamne venind spre noi. Întâmplător, eram primul
care le‑a întâmpinat şi dilema a fost că, de una dintre ele, nu
ştiam dacă este o fostă colegă sau soţia unui coleg. M‑am
făcut că o cunosc, ne‑am pupat şi după jumătate de oră am
realizat că mi‑a fost colegă opt ani (gimnaziu şi liceu).
Când m‑am aşezat în bancă, parcă am întinerit
(re)văzându‑mă în „uniforma” de licean, slab şi timid, tăcut,
dar foarte atent la tot ce se întâmplă în jur. Ştiam fiecare
în ce bancă a stat, văzându‑le cu
ochii minţii trăsăturile de atunci,
nu pe cele de acum. Printre riduri
şi păr cărunt desluşeam chipul
tineresc, ochii vioi, neastâmpărul
anilor pubertăţii.
Cum din cei 65 de colegi
ne‑am adunat vreo 25, citirea
catalogului s‑a făcut într‑o singură
clasă, cea fostă reală.
Diriginta celor de la real,
doamna profesoară Roma Nacev,
a rămas aceeaşi persoană plăcută,
inteligentă, spirituală, elegantă. Cred că dintre toţi cei
prezenţi arăta şi se prezenta cel mai bine, din toate punctele
de vedere. Are o tinereţe de care ştie să ţină. Citind din
catalog numele celor vreo 37 de foşti elevi, am aflat direct
sau indirect lucruri esenţiale despre fiecare.
Nici dirigintele celor de la uman, domnul profesor
Radu Piescu, nu a făcut excepţie. Un gentleman desăvârşit,
elegant, binedispus, fără severitatea frunţii de la orele de
istorie sau socialism, i‑a trecut în revistă pe cei aproximativ
27 de foşti elevi.
S‑au spus glume, amintiri din perioada liceană
şi nu numai. Nu au fost uitaţi nici cei care au plecat
înainte de vreme dintre noi, unii la vârste neverosimil
de tinere – Valentin Sârbu, Ion Terianu, Mihaela Amu,
Dan Pâşlea, Iosif Surulescu, Maria Dragomir. Pentru ei
şi profesorii noştri trecuţi în nefiinţă (directorul Dănilă
Andrei, Aurelia Smeu, Liviu Smeu, David Blidariu,

Margareta Verendeanu, Ioan Jura), am fost la cimitir şi am
aprins câte o lumânare, am ţinut momente de reculegere.
În cele patru episoade anterioare din Ani de liceu am
arătat atmosfera dintr‑o şcoală a anilor ’70, vorbind despre
seriozitatea elevilor şi a profesorilor, despre disciplina şi
climatul de muncă, despre competenţa dascălilor. Acum aş
dori să arăt ce s‑a întâmplat cu cei 65 de elevi de atunci, cu
cele două clase amintite (cea reală, cu cei 37, şi cea umană,
cu 28 de elevi), dacă liceul i‑a ajutat în drumul dificil al
vieţii, ce bază a constituit pentru ei sau dacă laudele aduse
profesorilor sunt (ne)meritate.
Cel mai mare grup profesional al promoţiei noastre a
fost cel al cadrelor medicale, numărând în total unsprezece.
Un singur băiat „s‑a rătăcit” aici, Ionel Smeu, ca tehnician
dentar. Dinţii făcuţi de el ne „zâmbesc” deseori când
vorbim cu persoane din Almăj. Acum profesează în Reşiţa.
Grupul de zece asistente medicale s‑a format egal
din cele două clase. Cele mai
multe dintre ele au ajuns la Spitalul
Judeţean Reşiţa. Elena Roşeţ, la
secţia TBC, Sofia Orbulescu, şefă
la compartimentul de sterilizare al
secţiei chirurgie, Elisabeta Goşa,
în lupta cu cazurile grave de la
terapie intensivă, şi Iuliana Stoicu,
asistentă şefă a secţiei neurologie,
având şi meritul că a ajutat mulţi
almăjeni în problemele medicale
de orice fel.
La Oraviţa a lucrat Felicia
Novacovici. După pensionare s‑a ocupat de recuperarea
unor documente şi cărţi ale faimoasei sale familii, în 2013
editându‑se, sub girul ei, întreaga operă a lui Emilian
Novacovici. O carieră deosebită a făcut Sofia Andrei la
Oradea, ajungând asistentă şefă la Spitalul Judeţean.
Şi dispensarele medicale au beneficiat de aportul
almăjencelor, Solomia Rusmir la Gherteniş şi Sofia Negru
la Sacu. Cu lacrimi în ochi deplângem neşansa colegelor
Mihaela Amu, asistentă la Moldova Nouă, şi Maria
Dragomir, ce a lucrat la Timişoara, cărora, surprinzător, li
s‑a rupt firul vieţii în plină maturitate.
La Ministerul de Interne, ca subofiţeri au fost doi
colegi, Carol Szecs la Deva şi consăteanul meu, Dănilă
Nedelcu, cu care am fost coleg de bancă la Şopot şi care
a lucrat în diverse localităţi din Caraş‑Severin. La această
întâlnire mi‑a spus că nu mai fumează de când am pus
pariu cu el pe o ladă de bere, acum 30 de ani.
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Şi la Căile Ferate Române stăm bine cu doi
impiegaţi de mişcare, Mihai Cristescu din Globu‑Craiovei
şi Zaharia Drăgan din Lăpuşnicel. La Drumuri şi Poduri
Timişoara ne‑a făcut cale bătută Iosif Fuicu, originar din
Dalboşeţ. Doru Petruceanu a terminat „postliceala” în
domeniul economiei. De altfel, au fost cam 18 dintre noi
cu şcoală postliceală.
Trecând la absolvenţii de facultate, avem grupul
cel mai numeros, de 9 absolvenţi ce au devenit ingineri de
diverse specialităţi. Institutul de Agronomie din Timişoara
ne‑a dat trei cadre bine pregătite – bozovicenii Luminiţa
Canţer, Alimpie Piescu, iar din Dalboşeţ, Dumitru Popescu
(Dumitrică). Cu Luminiţa am avut o chestie simpatică,
prin faptul că acum vreo cinci ani, când ne‑am întâlnit
întâmplător pe stradă, am întrebat‑o:
– Care copil „l‑ai făcut” cu mine?
– Cel mic, răspunde ea! Reproşul suna aşa: Ce‑o fi
crezut femeia cu care stăteam de vorbă şi care poate nu ştia
că eşti ginecolog?
Avem chiar un inginer silvic, Iosif Oberşterescu,
care a înfiinţat şi primul Ocol Silvic privat din ţară. Ion
Zarva, inginerul mecanic agricol, cu mulţi ani lucraţi la
SMA Bozovici, apoi la ENEL Timişoara. Electronica a
fost domeniul lui Augustin Schuster, care s‑a stabilit de ani
buni în Germania, şi Aurică Verdeţ, ce a lucrat la Deta (el a
fost unul dintre cei mai sclipitori elevi ai clasei).
Ca subingineri au absolvit Mihai (Mişu) Zaberca, ce
profesează în Timişoara, şi orăviţeanul Marius Stoiacovici,
care după Revoluţie a devenit un important om de afaceri
al Reşiţei. Cu el mă întâlnesc destul de des şi rememorăm
anii tinereţii. Am avut ocazia să‑i eliberez un umăr blocat,
făcându‑i infiltraţii cu Boicil.
Fiul preotului din Prilipeţ, Ilie (Lili) Ciucur, nu
a mers spre cele sfinte, ci a terminat Dreptul, ajungând
procuror la Sibiu, în ultimul timp DNA, actualmente
pensionar.
Spre Ştiinţele Economice s‑au îndreptat alţi
patru colegi: Ionică Cocora a făcut Academia de Ştiinţe
Economice din Bucureşti, iar Valeria (Puşa) Ţunea, pe cea
din Timişoara. Cei doi au fost prieteni din liceu, apoi s‑au
căsătorit şi s‑au stabilit în Băile Herculane. Maria Popovici
din Eftimie Murgu a avut curajul şi capacitatea să ajungă
economist, deşi a absolvit secţia umană. Şi ea s‑a căsătorit
cu un coleg de clasă (realist), după o lungă prietenie

dezvoltată în studenţie, surprinzându‑i pe mulţi colegi cu
alegerea făcută (Subsemnatul). A lucrat la Direcţia de
Finanţe Reşiţa, ca şi bozoviceanul economist Petru Ciocu.
Dacă în ultimii zece ani au intrat la medicină
trei absolvenţi ai liceului, din anul nostru chiar trei au
absolvit‑o. Era una dintre cele mai căutate facultăţi, cu o
concurenţă majoră.
Ervin Popescu a ajuns medic al forţelor NATO
din Germania, Ileana Jura s‑a specializat în boli interne,
lucrând la Spitalul din Bozovici, iar Iosif Badescu, medic
primar obstetrică‑ginecologie, la Bozovici şi apoi la Reşiţa.
O surpriză ne‑a făcut Ion (Nelu) Jurchescu, care a
traversat ţara, ajungând tocmai la Constanţa, şi a absolvit
Institutul de Marină; actualmente s‑a „retras” la Bozovici.
În rândul profesorilor avem patru reprezentanţi: din
Lăpuşnicu‑Mare s‑a îndreptat spre desen Adrian Cismaru,
iar Nistor Mihăilescu spre muzică – acesta din liceu şi‑a
arătat calităţile muzicale native, provenind dintr‑o familie
în care tatăl, unchiul şi verişorul erau membrii unei celebre
fanfare. El stăpâneşte tainele trompetei şi acordeonului, a
cântat în diverse orchestre (chiar şi a lui Gheorghe Zamfir).
În prezent trăieşte şi profesează în Germania.
Spre matematică au mers doi elevi din Şopotu‑Vechi;
unul a fost Ion Dumitru Pistrilă, care a făcut ultimul an
de liceu la „C. D. Loga” din Timişoara şi a predat cu
succes la liceul din Oraviţa. Celălalt, Pavel Rîncu, unul
dintre cei mai buni prieteni ai mei, a rămas în zonă, la
Dalboşeţ şi Bozovici. Bun pedagog şi manager, director
al Şcolii din Dalboşeţ, a avut şi are un merit deosebit în
pregătirea elevilor săi pentru admiterea la liceu şi facultate.
Tot matematică, dar combinată cu informatică, a terminat
regretatul meu coleg şi prieten Iosif Surulescu (aşa‑zisul
Bobby – după celebrul fotbalist englez, activ în acea
perioadă, Bobby Moore).
L‑am lăsat la urmă pe cel mai remarcabil absolvent
al generaţiei noastre, PAVEL ŞUŞARĂ. Destinul a făcut
să ajungă aici. Voia să dea „admitere” la Institutul de Artă
Teatrală, cu specialitatea Artă şi Metodologie, care însă
chiar în acel an s‑a desfiinţat. Atunci a căutat o variantă
apropiată la care să se dea examen din aceleaşi materii:
istorie şi limba română. Şi a găsit‑o: Facultatea de Istoria
şi Teoria Artei, unde în plus se cerea şi o limbă străină. A
intrat, a absolvit şi astăzi este unul dintre cei mai valoroşi
critici de artă din România, cu un album Corneliu Baba,
scris în engleză şi acum în română. În plus, a ajuns un
scriitor apreciat, cu zece volume publicate, cu premii
naţionale importante şi membru al Uniunii Scriitorilor.
Trăieşte şi munceşte în Bucureşti.
La sfârşit, nu doresc să trag o concluzie asupra
meritelor dascălilor şi elevilor acestei generaţii. Asta o vor
face alţii, care vor analiza mai amplu activitatea din acest
liceu. Din 65 de elevi, 42 sunt absolvenţi de învăţământ
superior sau de şcoală postliceală (adică 64%). E mult, e
puţin?! Oricum, aduc încă o dată omagiul nostru dascălilor
şi părinţilor noştri pentru sprijinul acordat necondiţionat.
Dr. IOSIF BADESCU
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CU FAŢA CĂTRE OAMENI
Iosif Badescu este un nume care, cel puţin în
spaţiul Caraşului, nu numai că nu are nevoie de vreo
recomandare, ci, dimpotrivă, este el însuşi cel mai
îndreptăţit să facă recomandări; de la recomandările
indiscutabile, profilactice sau curative,
care ţin de propria sa competenţă, cea
medicală, şi până la acelea care acoperă
spaţiul conştiinţei, în care intră totul:
memoria, personală şi colectivă, istoria,
geografia, morala, ethosul şi etnosul unui
areal, acela al Văii Almăjului, care capătă
dimensiunea interioară a unui topos, a
unui ţinut aproape mitologic, un fel de
Macondo pentru uz personal.
Aceste disponibilităţi multiple
ale lui Iosif Badescu, puterea lui de a
îmbrăţişa problemele vaste şi complicate
ale omului, în variile sale ipostaze, nu sunt
nicidecum urme ale vanităţii sau sechelele
vreunei aspiraţii reprimate, ci, dimpotrivă,
semnele unei mari generozităţi şi
trăsăturile de personalitate ale unui om
care ar fi putut face orice. În liceu, dar
şi pe tot parcursul formării lui şcolare,
deprinsese obiceiul de a fi cel mai bun, dar nu cel mai bun
la ceva, ipostază mai uşor de tolerat de către cei din jur şi
mult mai simplu de gestionat de către el însuşi, ci, aproape
impardonabil, mai bun la orice, adică la toate: la română,
la matematică, la fizică, la ştiinţele naturii, la chimie, la
istorie şi, ca să n‑o mai lungim, la tot ceea ce cuprindea
programa şcolară. Până şi la dansuri era cel mai bun!
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Înalt şi subţire la trup, aproape filiform – o vreme
l‑am bănuit că a optat pentru medicină din motive strict
personale, adică pentru a verifica riguros dacă posedă
el însuşi organele interne pe care le studiază anatomia
–, discret, fără a‑şi clama cu orice
preţ existenţa, devenea monumental
şi devastator atunci când se verificau
cunoştinţele. În clasă rămâneau doar el
şi profesorul, toţi ceilalţi părând, subit,
invizibili, iar convingerea mea era că încă
nu s‑a descoperit întrebarea care l‑ar putea
pune în dificultate.
Iosif Badescu evocă acum, el
însuşi, acele vremuri, le reanimă, le
investeşte cu o nouă viaţă, extrăgând
din ele nu atât anecdotica periferică sau
înţelesul particular, ci, în primul rând,
mesajul general, frisonul omenesc şi
credinţa subsecventă că trecutul nu este un
timp rămas în urma propriei noastre vieţi,
ci parte subtilă a prezentului şi scheletul
solid a ceea ce am devenit cu toţii şi
fiecare în parte.
Dacă, în calitatea lui de medic,
Ioţa, aşa cum a fost şi cum rămâne pentru colegi şi pentru
prieteni, se îngrijeşte de sănătatea şi de confortul trupesc
al omului concret, în calitatea lui de scriitor ne asigură
confortul moral şi bucuria sufletească de a fi întregi, adică
şi cu amintirile puse în ordine şi aduse la zi.
PAVEL ŞUŞARĂ

Referinţe:
„Dr. IOSIF BADESCU este un valoros profesionist
al medicinei Banatului Montan, dar şi un talentat om al
condeiului. Scrie despre frumuseţile nepieritoare ale Văii
Almăjului, despre părinţii, dascălii ori mentorii ce l‑au
îndrumat şi i‑au fost modele în devenirea profesională, despre
familie şi pasiunile lui statornice: folclorul şi literatura.
Articolele şi eseurile răvăşite de‑a lungul anilor în
revistele de cultură din «imediata‑i apropiere» («Almăjul»,
«Almăjana», «Semenicul», «Eminescu», «Reflex») le
adună într‑o primă carte care, suntem convinşi, se va bucura
de o bună primire din partea cititorilor şi a tuturor celor
interesaţi de fenomenul publicistic şi literar. Pentru că Iosif
Badescu crede în lumina slovei, în trăirea / spovedania
prin cuvânt, «ca o rază de nădejde, ca o rază de curaj ce
vine de la Dumnezeu.» (P.F. Teoctist).”

„Dacă citeşti cu atenţie ce a scris dr. IOSIF
BADESCU, descoperi, cu uşurinţă, dârzenia, bogăţia
sufletească, hărnicia, gingăşia, tristeţea după anii care
au trecut, dragostea faţă de locurile care i‑au conturat
personalitatea şi fineţea limbii frumos curgătoare a
scrierilor sale. «Cum să uit Bozoviciul – scrie în Amintiri
în treacăt –, care mi‑a dat primii fiori ai dragostei
nemărturisite, primele sărutări nevinovate. Cum să uit
parcul […], loc al perechilor de îndrăgostiţi, care căutau
aici protecţia copacilor, ce ascundeau în frunziş taina
şoaptelor fierbinţi».
Proiectate în culori de neuitat, amintirile doctorului
Iosif Badescu redau profilul almăjanului ca pe ceva venit
dintr‑o lume în care «dulcele grai» menţine pe vecie
permanenţa în aceste locuri ospitaliere.”

IOSIF BĂCILĂ

DĂNILĂ SITARIU
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POEZII
DE
NICOLAE PREDA
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HAI, GĂSEŞTE‑MĂ
Hai, găseşte‑mă pe unde sunt pierdut
Şi‑am rămas odorul nimănui
Taie‑mi firele de gând crescut
Printre pletele de păr gălbui
Apa de la marginea genunii
Ţi‑a adus peşti negri lângă soartă
Să înoţi prin valurile lumii
De la Marea Neagră pân’ la Marea Moartă.
FĂT‑FRUMOS
Eu sunt Făt‑Frumosul hoinar
Plecat prin lume să‑mi caut nenorocul
Am luat cu mine tot gustul amar
Pe care îl dă viaţa când o mistuie focul
CAUTĂ‑MĂ PRIN BUZUNARE
Caută‑mă prin buzunare
Poate vei găsi ceva
Poeme nescrise, ziare,
Bucăţele de halva
Să te limpezeşti cât stai
Lângă cumpăna fântânii
Eu am dat trifoi la cai
Din copite le‑am scos spinii
Trece viaţa prin oglindă
Despărţiri se pierd în ceaţă
Vraja nopţii dă să prindă
Cea din urmă dimineaţă
Şăgalnică tinereţe
Risipită‑n patru zări
Cu amprente de tristeţe,
Ascunde‑mă‑n depărtări.
Caută‑mă prin buzunare
Poate vei găsi răbdarea
Poeme nescrise, ziare,
Uitarea, neascultarea
Ca şi gheaţa pe oglindă
Despărţirile se duc
Tainele să ne cuprindă
Singuri într‑un cuib de cuc.

M‑am născut într‑un an cu blestem
Răsuflarea arde stins în batistă
Spre dimineaţă şi de aer mă tem
Şi de lacrima nopţii peste fruntea mea tristă
Răspuns nu mai am de dat nimănui
Nici scrisori de trimis frumoaselor fete
Într‑o haltă cobor, într‑o gară mă sui
Furtuni de nisip mi se tulbură‑n plete
Eu sunt Făt‑Frumos cel hoinar
La mine‑n palat dorm câini vagabonzi
Acasă mă‑ntorc şi toţi câinii tresar
La colţuri dansează păianjenii blonzi
Am venit să vă‑ntreb ce‑aţi făcut
Dintr‑un gând de iubire pornit fără veste –
V‑am minţit, sunt copilul tăcut,
Fratele meu cel frumos nu mai este.

POEMUL
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Hai să ne împăcăm.
Am stat ascunşi
până la sfârşitul toamnei
fiecare
în gândurile lui
N‑ai ştiut nimic
despre mine
rătăcitul, rătăcitorul,
şi m‑ai întâmpinat
cu bucuria
cuvintelor regăsite
Hai să ne iernăm
ca doi fraţi
sub vraja luminoasă
a curcubeielor de zăpadă.
VARA TRECUTĂ
Prin pădure pe cărarea de lut
Nu puteai cu mine de mână să treci
Pe urmele verii poemul pierdut
Şi melcii bătrâni cu coarnele seci
Când m‑am întors acasă setos
Am gustat apa uitată‑n ulcior
Cireşul amar, bătrân şi pletos
Se prăbuşise peste izvor
Mi‑aduc aminte ce mult au durut
Frica şi teama şi jalea şi dorul
Trec peste lume singur şi mut
Cum zboară în munţi singuratic condorul.

„Noapce‑bună” – spunea tata
Limpede glas de tenor
„Mai o zi gin viaţă‑i gata
Noapce‑bună, somn uşor”

17

Să nu‑l vinzi pe Roibu, tată,
Banii lui nu au valoare
Şi eu vreau să‑l văd la poartă
Nechezând din depărtare
Să nu‑l vinzi, mai lasă‑i apa
Când tremură şi nu bea
În pădure sapă‑i groapa
Vin şi eu pe urma ta.
Să nu‑l vinzi, nu lăcrima…
RĂMAS BUN
Cositul fânului pe dealuri
apa izvorului
purtată în ulcior
cireşul sălbatic
arcuit în răşină
Cu un cui tocit
numele tău
sculptat într‑o vară ploioasă
pe un ciob de marmură albă
Peste şarpele orb adormit
s‑a prelins
sunetul coasei ruginite
Şi nici nu ţi‑am spus.

ROIBU
Să nu‑l vinzi pe Roibu, tată,
Chiar dacă‑i bătrân bolnav
Cum trapá el altădată
Maiestuos ca El‑Zorab
Pe drumeagul de pământ
Înhămat trăgea povara
Pasul sprinten, coama‑n vânt
„Ce cal mândru, bună‑sara”

„Versurile lui NICOLAE PREDA îşi asumă şi
generalizează o gamă largă de idei şi sentimente pentru
a exprima existenţa în dedublarea ei oglinditoare: viaţă
şi moarte, iubire şi pierdere, părinţi şi copii, creaţie şi
credinţă…

Un lirism cuceritor izvorăşte deopotrivă din
melancoliile ritmurilor clasice şi din structurile moderne
deschise şi actuale.”
GHEORGHE JURMA
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SEMNAL EDITORIAL
Marţi, 17 decembrie 2013, în Aula Filialei Timişoara
a Academiei Române, scriitorul ION MARIN ALMĂJAN,
înconjurat de prieteni (unii veniţi chiar din Valea
Almăjului), creatori sau artişti, şi‑a lansat cartea România
cu pistolul la tâmplă. Au prezentat: Nicolae Ţăran, Adrian
Dinu Rachieru, Ioan David, Lucian Alexiu, Paul Vasile.
Actorul Vladimir Jurăscu, de la Teatrul Naţional „Mihai
Eminescu” al Metropolei bănăţene, a încântat audienţa cu
un microrecital din opera lirică a lui I. M. Almăjan.

CEI DOI LABIŞ?
„Clopote grave sunară trezirea
Generaţiei noastre.
Tragem cugetarea afară din teacă.”
Nicolae Labiş
s‑a format „pe ascuns”,
spunea
memorabil
Margareta Labiş, sora
poetului,
implicată
decisiv în gestionarea
posterităţii labişiene.
Despre
Labiş
s‑a
scris enorm şi poetul,
ivit într‑o epocă de
ferocitate dogmatică,
sub presiunea interdicţiilor, impunând – printr‑o critică
„procuratorială” – realismul socialist ca metodă, atrage
încă. Izbucnirile sale imagistice, de mare prospeţime,
sfidând carcasa dogmei, acel copleşitor ilustrativism
tematic al versificatorilor vremii, aliniaţi, „capturaţi”,
monitorizaţi etc. sub cupola ideologicului, n‑au fost scutite
de aspre mustrări, vădind însă insurgenţă structurală şi

o salvatoare încredere de sine. Dar ceaţa mitologică îi
însoţeşte traiectoria şi îi învăluie aura, greu încercate
în ultimele două decenii. Un Labiş neglijat, expediat
sub povara etichetelor, stimulând o memorialistică
îndoielnică, obligă la serioase corecţii, revizitându‑i opera
şi cercetându‑i corespondenţa (îngrijită, cu devoţiune, de
harnicul exeget sucevean Nicolae Cârlan).
Hotărând, în fine, să rupă tăcerea, Stela Pogorilovschi
Covaci (negreşit, un „martor incomod şi nociv”, cum se
autoprezintă, dar printre puţinii care se mai află în viaţă)
încredinţa revistei „Oglinda literară” un serial care dorea
să facă lumină în cazul Labiş, reconstituind „nopţile de
coşmar ale poetului ucis”. Fiindcă e vorba de o crimă,
afirma răspicat dna Covaci, cea care îşi propusese – alături
de soţul ei, Aurel Covaci – să îngroape „cutremurătoarea
taină”. Ştiută însă de familia poetului, ne asigură tot Stela
Covaci, Labiş fiind considerat – de către directorul Şcolii
de Literatură – „un rătăcit”, vehiculând idei duşmănoase,
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trecut pe „lista neagră” întocmită de Gogu Rădulescu,
supravegheat, supus percheziţiilor, hărţuit, acuzat de
snobism şi evazionism prin gura unor confraţi oportunişti
şi invidioşi. Până la a deveni, în 1956, un „scriitor interzis”
(cf. Ion Băieşu). Şi cum sângele tânăr cere izbăvirea,
cititorii puteau urmări dezvăluirile (unele divulgate şi în
Timpul asasinilor, Editura Libra, 1997, scrisă împreună cu
poetul Cezar Ivănescu) dintr‑o perioadă neagră, bântuită
de suspiciuni, pe care Labiş însuşi o considera „treapta
limpezirii”. Limpezirile i‑au fost însă fatale.
*
Întrebarea dacă meteoricul Labiş s‑a împlinit ca
poet încă bântuie. Călinescu, ştim, l‑a considerat „un
poet pe deplin exprimat”, deşi vârsta la care a dispărut îl
fixează într‑o tinereţe perpetuă. Să ne amintim că acele
„certe făgăduinţi” (dibuite în 1951)
i‑au îndemnat pe ieşeni, la sugestia
lui Constantin Ciopraga, să‑l aducă în
„dulcele târg”; că teribilul adolescent a
grăbit prin juvenila sa poezie reîntâlnirea
cu tradiţia, spărgând tiparele epocii şi
risipind molozul versificărilor teziste.
„Eu sunt spiritul adâncurilor” – clama
junele poet, „lacom de idei”, plin de
impetuozitate, revărsându‑şi energia
polemică cu o invidiabilă prospeţime,
deopotrivă muzicală şi discursivă.
Poetul‑adolescent asculta glasul epocii,
dar nu respecta canoanele producţiei
proletcultiste. Înscris, fatalmente, în
„plasma stilistică” a acelei epoci, el
deschidea o nouă perspectivă „ontologică”,
contaminată de intertextualizare. Inocenţa
vizionară, emblema neoromantică, saltul
la metapoezie fac din Labiş un ferment,
primenind lirica noastră. El a întinerit
poezia şi, având „tristul noroc” de a muri tânăr, îşi frânge
traiectoria printr‑o moarte simbolică. Sincer, impetuos,
împrăştiind poeme înflăcărate, el este animat de o credinţă.
Prins în vârtejul istoriei, lansând îndemnul luptei cu
inerţia, condamnând „îmburghezirea” („trântori prelinşi în
noua casă”), poetul dovedeşte, de fapt, un fond insurgent.
Labiş n‑a fost un versificator
oportunist, ca atâţia. El
n‑a acceptat rolul docil de
executant, aliniindu‑se la o
ideologie. Caracterul afirmativ
al liricii sale ţine şi de resortul
polemic, dorind a rescrie
repertoriul tematic, injectând
prospeţime şi revitalizând, prin
comuniune sufletească, locurile
comune ale epocii. Asaltat de
nelinişti, era un dezamăgit.
Ameninţat cu închisoarea, risca
să devină întâiul disident dintre
scriitori în „lumea nouă”.
Moartea sa (care a fost văzută
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ca o jertfă) l‑a salvat oare? Sau, dimpotrivă, nu i‑a oferit
răgazul de a se desprinde din „capcana comunismului”
(cum zicea Aurel Covaci, fostul coleg de cameră)?
Indiscutabil poet revoluţionar, Labiş a spart gheaţa
proletcultismului. Trăind „în miezul unui ev aprins”, el
s‑a războit cu inerţia şi compromisul, căutând izvoarele
purităţii şi condamnând trădarea prin minciună, abandonul
conştiinţei morale. A fost el un poet comunist, cum susţinea
George Ivaşcu? Aderarea sa la idealul comunist, scrie şi
Alex. Ştefănescu, trebuie considerată ca „o iniţiativă”. Or,
prin intensitatea participării şi prin inocenţa vârstei, tânărul
poet (rămas un poet al tinereţii) se aruncă în beţia visării,
animată de furtună şi senin, risipind „o frumuseţe disperată
şi cutremurătoare” (Perpessicius). Virginal în spirit (zicea
Nichita), poetul din Mălini se vădeşte un recalcitrant, cu
purtări puţin ortodoxe, anunţând, parcă,
o reeditare a revoltelor istratiene. Ciclul
Omului comun marchează o altă etapă
în scrisul labişian şi îngăduie, în subtext,
şi o descifrare a motivaţiei schimbării.
Aderând la un crez, descoperind poezia
chiar şi în „dura sforţare omenească”
şi, neapărat, în „frumuseţea curată” a
naturii, Labiş – ca poet angajat – nu
acceptă macularea. Or, trezindu‑se la
realitate, el e cuprins de frământări şi
interogaţii, încât amintitul ciclu poate fi
şi un „proces‑verbal al unei confruntări
lăuntrice” (Laurenţiu Ulici). Versul
labişian, în care „citeşti ca într‑un suflet”
(cum s‑a observat), flagelează pe cei care
„în noua rânduială şi‑au căutat culcuş”,
pe „trântorii ascunşi după stindarde”.
Adolescentul‑poet glorifică puritatea,
dar e obligat să constate că, „topindu‑se,
zăpezile murdare se vădesc”. Descoperă
divorţul dintre realitate şi utopie şi, maturizat brusc, trece
la un ton sumbru. Lupta cu inerţia, despărţindu‑l de aerul
jubilativ al „comunismului romantic”, este un veritabil
manifest, propunând un alt Labiş. Nu e vorba, evident, de
o formulă coerentă, ci de o febrilă căutare, tot în numele
demnităţii şi purităţii, accentuând însă nota reflexivă.
Poetul era în drum spre altceva
şi un caiet verde (aflat la Savin
Bratu şi pierdut la cutremur, în
’77) conţinea astfel de poeme
dinamitarde, inversând ştiutele
clişee, congelate de manualele
şcolare. Ultimul Labiş, interesat
de „omul comun”, se desparte
de modelele poetice, dar, cu
deosebire, se detaşează de
„pactul politic”, descoperind cu
sufletul lui tânăr „tragica beţie
a toamnei” şi „braţele de aer ale
clipei”; şi, mai ales, presiunea
prezentului lozincard, întinarea
idealului.
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Trebuie să observăm că Nicolae Labiş, despicând
cerul poeziei noastre ca „vestitor”, ispiteşte, în aceeaşi
măsură, şi prin biografism. Poezia sa prelucrează un fond
autobiografic: de la linia epică a marilor poeme, în filiaţie
maiakovskiană, la contemplativismul rafinat, în lirica
erotică. E vorba de o interioritate în clocot, de elanurile unei
vârste care privea în juru‑i cu nesaţ („absorbind” lacom
lumea), replicând unei linii epicizate, sufocată de clişee.
Nu va lipsi poezia anecdotică („fapte petrecute strâng”, ne
avertizase poetul), vom afla paradisul copilăriei, schema
arhetipală a vânătorii ritualice (ca în capodopera sa, Moartea
căprioarei) şi chiar metafore textualiste (vezi „albatrosul
ucis”). Dar sinceritatea poetului nu se desfăşoară neîngrădit
şi, astfel, sufletul se încarcă de scârbă. Un alt Labiş îşi taie
vad, fiind de o surprinzătoare modernitate. Cei care au
scotocit prin manuscrisele labişiene ştiu prea bine că poetul
din Mălini nu trebuie anexat „esteticii hei‑rup‑ului”. E
vorba, deopotrivă, de gestul iconoclast, veştejind reţetarul
epocii, evadând din chingile normelor epicizante, de o
fisură a îndoielii (constatând, prin omul comun, degradarea
idealului,
implicit,
coruperea
lui), dar şi de o frondă estetică,
anticipând poetica antipoeticului,
cum demonstra Paul Dugneanu.
A vedea în poetul Primelor iubiri
doar ecoul înfrigurărilor vârstei,
doar
o
conştiinţă
virginală,
bântuită de „viscolele viselor”,
înseamnă a perpetua o imagine
falsă,
refuzându‑i
capacitatea
problematizant‑reflexivă. Neputinţa
cuvântului (un „rău ascuns”) îl
încearcă; vitalitatea tânără suportă,
curios, infiltraţiile thanaticului, iar
pulsaţia erotică dezvăluie, de fapt,
însingurarea: „lângă ea eu eram
singur”.
Iar poetul, „un talent uriaş
şi feroce”, cum l‑a văzut, invidios, Nichita, cel care n‑a
îndrăznit să publice cât timp Labiş a trăit, clasicizat de
timpuriu, are parte de o biografie mitizată. Născut la Poiana
Mărului – Mălini, la 2 decembrie 1935, el va sfârşi tragic
la Bucureşti, la 22 decembrie 1956. Punctul de vedere
sentimental reţine această frângere nemiloasă a destinului,
aureolând o prezenţă neobişnuită. Labiş ar fi, după unele
voci, în primul rând, un principiu moral; după altele,
contestându‑i valoarea, el ar trebui alungat din literatura
noastră, deşi poetul credea cu ardoare că „zămisleşte
comori”. Prietenii i‑au cercetat manuscrisele (ele se află
la Muzeul Bucovinei din Suceava), au apărut numeroase
reeditări şi interpretări. Ce‑ar fi devenit, oare, prolificul
Labiş (să notăm că în intervalul 1935‑1956 el aşterne peste
zece mii de versuri), dacă „pasărea cu clonţ de rubin” nu
l‑ar fi răpit, este o întrebare inutilă. De la acel Nelu Labiş,
locuind la Fălticeni, pe uliţa Rădăşenilor, venit în 1946 la
„şcolărie”, până la ciclul Dor căzut, dezvăluind o cu totul
altă faţă a poetului, nu e cale lungă, judecând în timp. Acest
interval, investigat cu pricepere şi pasiune de Gheorghe

Tomozei (Moartea unui poet, 1972; Urmele poetului Labiş,
1985) sau de harnicul cercetător sucevean Nicolae Cârlan,
rezumă însă un destin şi propune un Labiş deosebit faţă de
cel de uz şcolar. Când, la 1 octombrie 1952, se deschideau
porţile Şcolii de literatură, Sadoveanu putea întreba
tunător: „Labiş, eşti aişi?”. Poetul a fost, indiscutabil,
vedeta promoţiei. Debutul în „Iaşul nou” (1950), truda
la revista „Anii de ucenicie” (scoasă la acea faimoasă
şcoală, absolvită în 1954), munca în redacţiile revistelor
„Contemporanul” şi „Gazeta literară” (1954‑1956)
însoţesc paşii unei generaţii. Ea, generaţia „luptei cu
inerţia”, sigilată de inocenţă şi exuberanţă, traversa „era
entuziasmului”; ei erau, cu toţii, doritori să se afirme,
talentaţi şi neştiutori (Lucian Raicu). Poemele timpurii ale
lui Labiş probează acest lucru. Mai târziu, vocea sa lirică
se schimbă, încărcată de reflexivitate; dar acest mai târziu
(care se suprapune, aproape, cu începuturile) nu suprimă
candorile virginale şi prospeţimea matinală ale acestei
lirici, doritoare să dezvăluie „toate durerile lumii”. După
cum nimeni nu poate contesta „zonele de retorică” în care
se zbate ea; poetul dispărut la 21 de
ani, fără a fi avut, astfel, „şansa”
disidenţei şi timpul cizelării, nu
înseamnă doar „o trecere”. Legenda
labişiană conservă această vibraţie
pură, temperamentul de luptător,
sacrificiul şi inocenţa şi, în ultimă
instanţă, răspunde chiar nevoii
noastre de mituri. Fiind vorba
despre o operă „întreruptă” (cu
brutalitate, de un destin nemilos),
broderia speculativă exploatează
tocmai legenda; nu e posibilă o
lectură desprinsă de tragismul
sfârşitului, cu „iz mioritic” (observa
Mircea Tomuş). Ce se salvează din
această operă, fatal inegală, cu relief
accidentat, va hotărî timpul, adică
noile generaţii de cititori care se vor apropia de Labiş.
Fiindcă poetul, iute clasat drept un „ideolog” obedient, are
dreptul la o relectură, într‑un context al recepţiei calme,
reaşezând valorile, descoperindu‑i, poate, lirica erotică
„prebărbătească” (Valeriu Cristea) sau semnificaţia inversă
a atâtor texte dinamitarde.
Recitindu‑l, cu grija inserţiei în context, descoperind
congruenţa cu climatul şi „canonul” poetic al epocii, să
nu uităm „evadările” sale din estetica proletcultistă (sau
„iluminările” sale, cum – norocos – le numise Dan Mănucă),
insistând asupra dimensiunii simbolice şi a ambivalenţei
poeziei labişiene, descifrând cu migală „al doilea strat”.
Rebelul Labiş, deviind de la „făgaşurile instituţionalizate”,
merită, indiscutabil, acest efort exegetic.
În Pasărea cu clonţ de rubin, poezie sibilinică
dictată pe patul morţii, Nicolae Labiş spera că „va rămâne
o amintire frumoasă”. O ursită tragică a făcut din eternul
tânăr Labiş un simbol necesar. El rămâne „buzduganul unei
generaţii” (cum inspirat scria Eugen Simion), dezlănţuind
energiile aurorale într‑o vreme încercănată, cotropită de
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negurile dogmatice. Se cade, neapărat, a fi citit, alungând
ispita valorizărilor politice (foarte la modă şi acum), chiar
dacă nu putem face abstracţie de circumstanţe. Tinereţea
acestui poet, o „tinereţe fără bătrâneţe”, stă pecetluită într‑o
operă „pe deplin exprimată”, însetată de real, absorbind
lumea: „Eu mă scăldam prin pâraie cu ochii deschişi, / Era
o apă de cleştar şi de stele / Peştii alburii pâlpâind ca‑ntr‑un
vis / Lunecau lângă genele mele”.
*
Nicolae Labiş, repetăm, rămâne un simbol necesar
şi, probabil, un sacrificiu necesar, desferecând izvoarele
poeziei tinere. Mistuindu‑se în real, lirica sa, frisonată de
urgenţa comunicării, de intratabilă rigoare eticistă, aparţine
unei existenţe „purtând în suflet roiuri de lumini”. Spirit
matinal, Labiş vine dintr‑un eden silvic şi, în numele unor
răspicate opţiuni romantice, cutreierate de forţă vizionară,
îşi transcrie trăirile. Tinereţea irumpe la tot pasul,
radicalitatea şi zbuciumul irigă acest lirism adolescentin,
livrat cu generozitate, aşa precum
omul („topindu‑se‑n semenii lui”)
n‑ar fi vrut să se lase corupt de
minciună. Dar traiectoria labişiană
dezvăluie o continuă căutare într‑o
epocă frisonată, ea însăşi, de urgenţa
schimbării, la comandă ideologică.
Adolescenţa frenetică, cu nucleu
biografic, inocenţa şi senzorialitatea
conectate la un eden naturist, eposul
popular etc. reverberează într‑un
lirism confesiv care, încercând a
prinde – într‑un „veac clocotitor” – „a
vremii înţelesuri”, devine o gravă şi
precoce meditaţie epică, sfârşind în
sarcasm şi amărăciune. Labiş nu poate
fi anexat înfloritoarei lirici publicistice
(clişeizată, de platitudine tematică);
dimpotrivă, sensibil la vibraţia ideilor,
pătruns de „suflul marilor probleme
morale” (Lucian Raicu), el dă tonul
unei
salvatoare
intelectualizări,
anunţând, cu un „spor de entuziasm”,
responsabilizarea generaţiei: „Clopote grave sunară
trezirea / Generaţiei noastre. / Tragem cugetarea afară din
teacă” (vezi Vârsta de bronz). Cel care „a licărit scurt între
două nopţi” (cf. Vladimir Streinu), un esenian acceptând,
prin angajare sinceră, grefa maiakovskiană, prins în
mrejele utopiei, ştia că „elanul nu poate fi ucis”. Dar trăirile
aurorale, „frenetica beţie” a viului, incandescenţa creatoare
suportă asaltul birocratizării, a inerţiei şi prejudecăţilor.
Spre deosebire de abundenta producţie a liricaştrilor
de partid, exterioară şi ditirambică, poezia lui Labiş se
verosimilizează (cf. Marian Popa), proclamând necesitatea
„luptei duble”. Expediţia cinegetică din Moartea
căprioarei consfinţea despărţirea de vârsta candorilor;
astfel, lirica labişiană, însetată de puritate, se maturizează
brusc, obsedată de tema degradării idealului, anunţând
(nota acelaşi Marian Popa) „dezvoltarea unui opozant”.
Iată de ce supoziţia asasinatului (politic),
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bucurându‑se doar de „certitudine folclorică”, încă rezistă.
În pofida numeroaselor cărţi care au atacat subiectul,
nebuloasa împrejurărilor nu s‑a risipit. Dosarul Labiş
e voluminos, anii petrecuţi la „fabrica de scriitori” din
Kiseleff, 10 (dacă ar fi să preluăm sintagma‑titlu, propusă
de Marin Ioniţă) întreţin frenezia detectivistică a foştilor
colegi. Iată, în anii din urmă, Imré Portik, cu Hora morţii
(2005), sau Irimie Străuţ (O moarte care dovedeşte ceva,
2001) încearcă aşteptate clarificări. Iar inflaţia de prieteni
post‑mortem, livrând „ficţiuni memorialistice” (cum se
rostea, „în numele prieteniei şi al adevărului”, Imré Portik
în volumul îngrijit de Florin Diac), sau tentativele exegetice
amatoristice, pornite în numele „recursului la memorie”,
nu fac decât să întreţină confuzia, deplasând interesul spre
senzaţionalism, părăsind opera.
Or, soarta lui Labiş (autor casabil, chiar „expirat”,
după unii) depinde, decisiv, de testul lecturii. Fenomenul
Labiş legitima o generaţie, redescoperind lirismul
şi refăcând legăturile cu tradiţia
boicotată (cf. Mihai Ungheanu). Iar
Cornel Regman nu ezita să afirme,
în 1956 (!), că „generaţia sa nu va
întârzia să se recunoască pe sine”
(vezi „Viaţa românească”, nr. 5/1956).
Resurecţia lirismului, ieşirea din
somnul dogmatic, părăsind erotica
de partid (cu inerentul triumfalism
al epocii), transfigurarea unor teme
bătătorite (de epic festivist, lozincard,
şablonard) au căpătat, prin scrisul
labişian, prospeţime, branşate la
„viaţa clocotind în vers”, angajând
dezbaterea morală. Mai mult, Labiş
s‑a dovedit „fecundator prin absenţă”,
recunoştea Mircea Cărtărescu (e
drept, prin 1981). Această iradiere,
estompată după seismul decembrist,
ridică o serie de întrebări pe care n‑ar
trebui să le ocolim. În cea mai recentă
exegeză (vezi Poezia lui Labiş, azi,
culeasă ca Prefaţă la volumul antologic
Moartea căprioarei, 2009), Răzvan Voncu analizează
minuţios „posteritatea dificilă a unui poet afirmat într‑o
epocă barbară”, pledând pentru o „necesară recitire”.
Chiar dacă modelul Labiş nu mai e „funcţional”. Oricum,
dispariţia poetului a deschis calea „sanctificării” sub o
dublă imagine, supusă, inevitabil, fluctuaţiilor de context
politic. Portretul‑robot al scriitorului comunist, devotat
cauzei, a fost conservat prudent de ideologii regimului,
având nevoie de Labiş şi ignorând textele ultimului Labiş
(ca figură incomodă); pe de altă parte, mitul poetului tânăr,
încarnat de Labiş, răpus de un destin nemilos, suportând
traumele istoriei şi realizând „prima breşă masivă în zidul
cenuşiu al versificaţiei realist‑socialiste”, reverberează
emoţional. Curios, autor aproape interzis (spre sfârşitul
vieţii), cu o existenţă dificilă, scos acum din manuale şi
blamat pentru tributul ideologic, descins în lumea boemei
bucureştene, având, orgolios, conştiinţa propriei valori,
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intrat în mit şi supus furiilor demolatoare, trăind intens,
responsabil, cu o „stranie maturitate” şi elan juvenil,
dezinteresat, justiţiar, un model de poeticitate (o vreme!),
devenind un simbol, graţie şi rolului avut într‑o epocă
tulbure, în plin stalinism literar, în „supravieţuirea poeziei
româneşti”, Labiş rămâne un insurgent, dar – remarca
îndreptăţit Răzvan Voncu – „în interiorul comunismului”.
Indiscutabil însă, un talent viguros, un nume emblematic
şi nu doar „o amintire frumoasă”. Desfăşurând în poezia
sa o întreagă mitologie, trăită sincer‑vibratil (copilăria,
pădurea, cerbii etc.), nescutită de seismice confruntări
lăuntrice şi impunând în posteritate, prin graba păsării „cu
clonţ de rubin”, un mit care nu se va ofili.
*
Cu vocaţie de inaugurator, depăşind elanul şi
naivităţile vârstei, constatând pervertirea idealurilor
(„Şi‑a căpătat albeaţă cristalul ce‑a mai fost”),
Labiş – „dezmeticindu‑se” – devenea dubitativ; devenea,
periculos, un alt poet, cultivând
sarcasmul etic, altoit pe tulpina
nonconformismului său, al lecturilor
„deviate”, alimentate de anticarul
Sterescu, al dorinţei sale aprige de
învăţătură, vădind nu doar o ardere
clamată, ci şi o maturizare precoce,
accelerată. Rimbaud, citit de Labiş
„cum trebuie”, la îndemnul lui G.
Mărgărit („o prezenţă tutelară”, nota
prob Lucian Raicu), poate fi socotit
„responsabil” de viteza modernizării
liricii labişiene în ultimii săi doi ani.
O „colaborare secretă”, observa şi
Nicolae Manolescu, ajutându‑l să
intre în starea de poezie. Contaminat
de „frenetica beţie” a viului, pacifist,
rob al unor ambiguităţi conjuncturale
şi al idealităţii vârstei, participant la
înnoirea ţării, asumându‑şi cu dârzenie
şi devotament cadenţa generaţiei, el
se desprinde de plutonul proletcultist
(oferind, prin cântăreţii fruntaşi ai noului ev, clonaţi, o
poezie calpă, jenantă, uitată azi). Condamnă, desigur,
„cuiburile tâlhăreşti”, „procesele chiabureşti” şi paing‑ul
morţii în numele propagandei antirăzboinice, dar nu este
opac la suferinţă: „Aşa am crescut / Cântec omenesc din
jale şi lut”. Temele impuse de religia politică a acelor
ani capătă, prin imaginile plăsmuite sub pana labişiană,
alt tonus, nu tocmai pe placul frontului partinic; deşi, să
nu uităm, faima de poet comunist (sechestrat) l‑a însoţit,
falsificând adevăratul sens (testamentar) al „luptei cu
inerţia”. În plus, în epocă, orice debut era „costisitor”,
îmbelşugând scena oportunismului politic; iar momeala
autorităţilor – consistentă.
Aşadar, un Labiş în doi timpi tulbură clişeele
sedimentate. Cine a parcurs corespondenţa (adică viaţa
„secretă”) găseşte un reazem decisiv în întregirea profilului
acelui elev „recalcitrant”, un „derbedeu hoinar” (citim
într‑o epistolă), semnând, cu avânt revoluţionar, NL Utemist

şi care ajunge la concluzia, într‑o scrisoare nedatată,
mărturisindu‑şi intenţia de a se retrage în Moldova: „nu am
ce căuta între voi”. Vizitat de îndoieli şi întrebări, „zăludul”
poet sentimental, ambiţios, îşi developează „noaptea fluidă
a tinereţilor”. Reconstituie, idilic‑coşbucian, în decor
silvan, „viaţa pătimaşă” a unui sat de munte; dar, în acelaşi
timp, îmbrăţişând lumea, depăşeşte triunghiul iniţiatic
(natura / vatra folclorică / biblioteca), pentru a accede la
marile ei interogaţii, trezind îngrijorarea „organelor”.
Încât „obiectivul” Labiş, iniţial devotat, recitând apoi
„cu glas mare” Doina eminesciană, nu mai corespundea
ideologic; iar moartea sa, mărturisea Margareta Labiş,
sora poetului, nu a fost „o moarte întâmplătoare”. Acel alt
Labiş, secerat la 21 de ani, la distanţă de ani‑lumină de
Telegrame‑le din 1943 („poezie de subsemnatul”, rostită
în refugiul de la Vacarea, când viitorul poet era în clasa a
treia), ar trebui descoperit şi în arhivele CNSAS, luminând
o secvenţă tenebroasă. Şi risipind, definitiv, prin accesul
la adevăr, bogata folcloristică de
cafenea, încropită pe scenariul morţii
„oportune”.
Labiş, aşadar, s‑a format „pe
ascuns”, devenind lucid, matur, tăios,
nota Lucian Raicu (un ghid avizat),
dezminţind inerţiile de receptare
care i‑au falsificat portretul. Sau
acuza de „idealism şi nepăsare”,
cum se putea citi în vigilenta Lupta
Moldovei (12 august 1952). Venind
dintr‑o epocă brutală, dramatică,
neguroasă, „meşterul Labiş” (cum
l‑a răsfăţat Nichita Stănescu), vital,
spontan, sincer, idealist şi vulnerabil,
cu o existenţă fulgurantă şi o stranie
maturitate, crezând – nedezminţit – în
poezie, a fost primul lider autentic al
literaturii postbelice. Supravieţuind
acum ca vedetă sau devalorizat, ca
autor casabil, ieşind din legendă? – iată
dilema anilor postdecembrişti. Un mit
sacrificial, pe altarul Poeziei, sau un autor scos din manuale,
înscenându‑i‑se, astfel, un „al doilea asasinat”? Evident,
meteorica‑i trecere, sfârşitul neelucidat au precipitat
„cristalizarea în mit”, constata Gheorghe Grigurcu,
îndulcind totodată (sau chiar blocând lungă vreme)
„expertiza critică”. Cazul Labiş, în pofida hectarelor de
exegeză, rămâne încă un dosar nerezolvat.
Prins în turbionul unui timp convulsiv, dramatic şi
utopic, fracturând Istoria, Labiş „a ars scurt şi orbitor”, scria
Tudor Vianu la zece ani de la moartea poetului. Şi tot el
adăuga: Labiş, eternul copilandru, „şi‑a priceput vremea”.
În ce sens? Ca poet iluzionat, angajat, citit, „lacom de idei”,
luându‑şi în serios investitura, purtător de cuvânt al unui
ev brutal, lozincard, incandescent? Sau, dimpotrivă, ca ins
dezamăgit, incomod, de o lucidă candoare, devenind – în
clocotul evenimentelor – celălalt Labiş?
Prof. univ. dr. ADRIAN DINU RACHIERU

CORESPONDENŢĂ DIN SERBIA
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INVIZIBIL ŞI IMAGINAR ÎN POEZIA LUI VASA BARBU
Două generaţii de poeţi sunt numiţi generaţia
„optzeci” şi generaţia „nouăzeci”, nume ce provin de la anii
’80 şi ’90 ai secolului trecut, când s‑a produs debutul lor
literar. Pe Vasa Barbu putem să‑l considerăm un poet care
stă la hotarele celor două promoţii literare, mai întâi prin
debutul său editorial, care s‑a produs în 1997, cu volumul de
versuri Cerneala invizibilă (Panciova, Editura Libertatea),
dar şi prin tematica abordată în poeziile sale: existenţa
omului pe pământ, efemeritatea timpului, individul şi
condiţia sa umană, satul şi lumea rurală la sfârşit de secol,
descrierea satului bănăţean din perspectiva invizibilităţii
aventurilor, posibilul sau imposibilul situaţiilor în care se
poate găsi omul într‑o societate vitregă.
Invizibilul poetului, „starea de graţie care este însăşi
substanţa lirică” (Agache 2010: 335), este trăsătura de bază
a lui Vasa Barbu de a trăi poezia sa: „Din fiecare cuvânt
invizibil / un zgârie‑nor se‑nalţă
spre cer / sau dispare în pământ”
(Cerneala invizibilă), cuvântul,
încât poetul este conştient că
ideea se naşte în acelaşi timp cu
lexicul, „apoi, urmând rostirea,
poetul îşi reglează fluxul poetic
ce
revelează
semnificaţiile
lumii sale” (Dărăbuş 2010: 85).
Dacă litera este pentru poet
cel mai mare mister, facerea
şi începutul lumii, cuvântul e
calea de comunicare autentică,
fiind primul pas spre adaptare
într‑un spaţiu minoritar. Cele mai de seamă caracteristici
ale poeziei generaţiei optzeciste este sensibilitatea artistică
de a reprezenta cât mai fidel şi de a înfăţişa realitatea,
cotidianul, biograficul, psihismul sau textualitatea lumii.
Poezia lui Vasa Barbu este, prin unele idei abordate,
întoarsă spre biografic, cuvânt‑cheie în legătură cu poezia
„optzecistă”: „Am rătăcit pe străzile copilăriei / Din nou
în amintiri / Şi n‑am regăsit nimic / Din cele ce fost‑au
odată…” (Am rătăcit pe străzile copilăriei), toposul
existenţial fiind Câmpia Panonică, unde se petrec toate
întâmplările din viaţa poetului. Chiar singur afirmă că
trăieşte „pentru pulberea Banatului” (Introducere), aici
şi‑a petrecut cei mai frumoşi ani ai vieţii, acum aflându‑se
„la răscrucea tinereţii şi a maturităţii / în ceaţa verde a
Banatului” (Poveste). Misterul, imaginarul, uitarea şi
cuvintele invizibile, toate creează în poezia lui Vasa Barbu
un univers poetic de dezagregare morală. Acest univers liric
este caracterizat prin neîmpliniri: „au fost odată un băiat şi
o fată / şi‑o dragoste neîmplinită” (Poveste), dorinţe şi vise:
„voiam să‑i mângâi mâna, / obrajii‑i de culoarea laptelui”
(Visul), neliniştea: „O nelinişte / mă cuprinse, inima‑mi
atinse…” (Visul), căutări: „Am căutat oglinda, / pe unde

n‑am mai căutat‑o. / Numai acolo unde era – nu, / căci, în
inima mea, / ea, scânteia, însăşi se oglindea.” (Oglinda),
ele reflectând adevărul, sinceritatea, conţinutul inimii şi al
conştiinţei, dar şi societatea în care trăieşte, plină de decepţii
şi incertitudini. O oglindă cu un trecut întunecat provoacă
adesea coşmaruri, amintiri stranii, nelinişti inexplicabile.
Oglinzile memorează / trăiesc trăirile sufleteşti ale unui
om, amintindu‑şi semnificaţia imaginilor, ce poate afecta
psihicul noului om care priveşte adâncul reflecţiei: „În
albastru căutam albastru, / în ei scânteia care încă trăia, /
să o pun în faţa oglinzii, / să o văd la lumină” (Oglinda).
Vasa Barbu abordează tehnica subtextualităţii,
scriind despre cerneala invizibilă cu care scrie cuvinte
invizibile, astfel „interogând realul cotidian şi creând
un univers încifrat” (ibidem): „din fiecare cuvânt
invizibil / un zgârie‑nor se‑nalţă spre cer / sau dispare în
pământ” (Cerneala invizibilă).
Adevărurile vieţii cotidiene,
precum şi o oarecare nostalgie
faţă de vremurile din trecut se
simt aproape în fiecare poem:
„Doar vântul mai bate la geam
/ şi şuieră aidoma trenurilor / ce
viaţă cândva au dat / gării din
Banat” (Sfârşit de mileniu într‑o
gară din Banat).
Imaginarul întâlnit în
versurile lui Vasa Barbu duce
la
descătuşarea
energiilor
fiinţei umane şi a limbajului, la
descoperirea inconştientului, pentru o cunoaştere cât se
poate de completă a omului şi a eliberării lui din tentaculele
unei societăţi alienate. Descătuşarea imaginaţiei creatoare
de toate normele, în vederea întemeierii unei „realităţi
absolute”, bazate atât pe vis, cât şi pe realitatea imediată.
Acea provocare a stării de criză, prin imaginile ale căror
caracteristici esenţiale constau în apropierea spontană a
două realităţi foarte îndepărtate, în relaţia lor sesizată doar
de spirit şi care se desfăşoară mai cu seamă în registrul
iraţionalului, datorită independenţei şi înstrăinării, este
recognoscibilă şi în poezia optzeciştilor din Voivodina:
„malul – nu‑i şi nu‑i. / Sticla cleioasă l‑a răpit” (Sticla
cleioasă). Amestecul de real şi ireal, de posibil şi
imposibil, un joc de cuvinte antagonice sau paronimice:
„Dacă m‑aş naşte / a doua oară, / m‑ar chema / nimenea şi
nimica, / m‑aş îndrăgosti / în cineva şi în ceva” (Dacă…);
„uşa prezenţei şi a absenţei” (U); „în reci zăpezi şi în
fierbinţi nisipuri” (Imaginea oglinzii); „lucruri cunoscute
şi necunoscute / întâmplări petrecute şi nepetrecute”
(Balanţa); „azi am pierdut ziua de ieri / şi mâine voi pierde
ziua de azi.” (Balanţa). Toate posibilităţile cuvintelor sunt
luate şi cercetate, uneori sunt puse pe rime, construind un
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discurs poetic modern, suspendat între real şi imaginar.
Exprimările parabolice, imperativele, toate au la bază
căutarea sensului vieţii şi a trecerii timpului pe pământ:
„Ce spune timpul: / trece peste noi / sau valurile‑i spală
stâncile?” (Nedumerire). Afirmaţiile, negaţiile, interogaţii
de tot felul, posibilităţi şi imposibilităţi descoperă în poezia
lui Vasa Barbu biografia omului comun, adevărurile vieţii
cotidiene, colocvialitatea vorbirii, normalitatea stărilor,
sentimentelor şi reacţiilor, chiar şi revolta morală, toate
având la bază acest „flux – reflux” despre care vorbeşte
Catinca Agache în Literatura română din Voivodina şi care
l‑a încadrat pe Vasa Barbu în valul postmoderniştilor din
acest areal: „După flux / refluxul vine neamânat, / de sub
nisipul castelului ruinat, / de sub paiele uscate, grăunţe
să‑ncolţească” (După flux). Poetul, plin de speranţe că
împreună cu fiecare flux şi reflux va veni o altă clipă, se
va naşte o altă poezie, va da speranţă altei vieţi, fluxul
desemnând clipele trecătoare în aşternerea cuvintelor pe
hârtie, asemenea unui „castel din apă şi nisip”, naşterea
unei noi vieţi.
Imposibilul şi posibilul subînţeleg omul într‑un
real atotcuprinzător, care, găsindu‑se în paginile create de
poet, devin cunoscute prin căutare sau imaginar: „Cineva
sau ceva îmi muşcă din creier / Şi mă face să‑nţeleg că
pier / Şi mă prefac în nouraş de pe cer” (Nouraşul hoinar),
„o întreagă mitologie a locului iese la iveală prin virtuţile
unui limbaj poetic diversificat” (Dărăbuş 2011: 147).
Poetul, găsindu‑se la sfârşitul mileniului în sânul Câmpiei

Panonice, atras de sentimente nostalgice asupra Banatului
şi satului din copilărie, cu metode şi motive postmodernmoderne, descoperă lumea de ieri şi de azi. Recurgând
câteodată la imaginar, la invizibil chiar, aduce cititorului
un vers în care se ascunde pecetea poeziei sale. Realitatea
fiind una care trebuie căutată şi recăutată, găsită şi regăsită
în real şi imaginar, posibil sau imposibil, speranţa fiind
aceea care vede invizibilul, simte intangibilul şi împlineşte
imposibilul.
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O EXEMPLARĂ POLEMICĂ FILOLOGICĂ ASUPRA
UNEI CĂRŢI DIN SECOLUL AL XVII‑LEA,
DICTIONARIUM VALACHICO‑LATINUM
În anul 1940, în monografia Titu Maiorescu, Eugen
Lovinescu afirma că polemica înseamnă confruntare de
opinii, de idei în sprijinul cărora se aduc argumente şi dovezi,
criticul refuzându‑i polemistului patima subiectivităţii.
Cel care se implică într‑o polemică trebuie să fie, aşadar,
un desăvârşit cunoscător al temei asupra căreia poartă un
dialog, bazându‑se nu atât pe ascuţimea spiritului său, cât
pe faptele ascunse în ţesătura complicată a temei înseşi.
Într‑un asemenea demers, „adversarii” devin, fiecare din ei
şi în mod egal, căutători ai unui adevăr care nu le aparţine,
ci este al problemei investigate.
Articolul de faţă descrie o remarcabilă polemică
ştiinţifică, din speţa acelora care ajută la elucidarea unor
chestiuni şi, totodată, îi instruiesc pe cei care le urmăresc
în spiritul civilităţii şi al respectului trudei intelectuale a
celuilalt. Pentru noi, ea este cu atât mai exemplară, cu cât s‑a
desfăşurat în apropierea noastră, păstrând încă vii energiile
care au animat‑o, iar nu într‑un loc şi timp îndepărtate ce ar
plasa un asemenea exerciţiu de acribie şi eleganţă în sfera
idealurilor intangibile în secolul în care trăim.
Polemica a fost purtată de către doi eminenţi

cercetători ai limbii române: profesorul Francisc Király, de la
Universitatea de Vest din Timişoara, şi profesorul Gheorghe
Chivu, de la Universitatea din Bucureşti, în jurul celui mai
vechi dicţionar bilingv cu limbă de pornire româna, scris cu
alfabet latin şi utilizând un sistem ortografic maghiar. Este
vorba despre Dictionarium valachico‑latinum, cunoscut,
după cercetările de la sfârşitul secolului al XIX‑lea ale lui
Gr. Creţu, şi sub numele de Anonymus Caransebesiensis,
lucrare lexicografică bănăţeană din veacul al XVII‑lea.
Dicţionarul, care este păstrat la ora actuală în
Biblioteca Universitară din Budapesta, unde a ajuns,
probabil, în prima jumătate a secolului al XIX‑lea (Carlo
Tagliavini îl menţionează printre cărţile celebrului istoric
maghiar György Pray, director al bibliotecii budapestane
până în 1801, însă manuscrisul nu apare în registrele
bibliotecii decât în 1850), are 172 de pagini şi conţine
cca 5500 de cuvinte româneşti cărora, cu unele excepţii,
li se dă corespondentul în limba latină. Este scris cu litere
latine şi ortografie maghiară – fapt relativ rar în ansamblul
scrierilor româneşti din epoca veche, dar departe de a fi
singular în Transilvania şi Banatul secolului al XVII‑lea,
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când aici se exercită o certă influenţă latină ca model
cultural. A fost descoperit de B.P. Hasdeu, în 1871, şi a
fost cercetat mai întâi de B.P. Hasdeu, Nicolae Densusianu,
Gr. Creţu şi Nicolae Drăganu, filologi care, cu metodele
de investigaţie cunoscute la sfârşitul secolului al XIX‑lea
şi în primele decenii ale veacului următor, nu au putut da
răspunsuri sigure la întrebările ridicate de particularităţile
textului: autorul (un „Anonymus Lugoshiensis” – spunea
B.P. Hasdeu; un „Anonymus Caransebesiensis” – afirma
Gr. Creţu; „Mihail Halici‑fiul” – opina N. Drăganu), data
şi locul redactării. Mai târziu, în urma descoperirii şi
publicării listei cărţilor aflate, în 1674, în biblioteca familiei
Halici, autorul textului a fost identificat în persoana lui
„Mihail Halici‑tatăl” – fostul rector al şcolii reformate din
Caransebeş, întrucât printre cărţile menţionate în zestrea lui
Mihail Halici‑fiul apare şi un vocabularium paterna manu
scriptum – opinie susţinută, cu rezerve
totuşi, de cercetătorii clujeni Musnai
Lásló, Dani János şi Engel Károly şi, cu
entuziasm, de Alexandru Horvath.
*
Polemica ori dialogul dintre cei
doi profesori universitari, cu valoarea sa
paideică, a început de la datele prezentate
succint aici.
Din 1975 până spre sfârşitul anilor
’80, Fr. Király a publicat câteva articole
în care, pornind de la convingerea că
paternitatea textului îi aparţine lui Mihail
Halici‑tatăl, a încercat să argumenteze
ipoteza realizării lui în jurul anului 1650
(dar nu mai târziu de 1658, când autorul a
părăsit Caransebeşul ocupat de turci).
Indicarea lui Mihail Halici senior
ca autor se baza pe următoarele date:
„a) Faptele de limbă incluse în dicţionar sunt culese
din Caransebeş şi din zonele vecine – a1) M. Halici‑tatăl
este cărturar de seamă al Caransebeşului […];
b) Ortografia maghiară de care s‑a folosit autorul
dicţionarului este veche, impusă pe la începutul secolului
al XVIII‑lea – b1) M. Halici‑tatăl s‑a născut la Caransebeş
în 1615. A învăţat la Caransebeş şi la Alba Iulia […];
c)
Manuscrisul
dicţionarului
ajunge
în
Transilvania – c1) M. Halici, împreună cu familia sa, se
refugiază, în 1658, în Ardeal şi se stabileşte la Sibiu;
d) Manuscrisul este descoperit în 1742 la Sibiu – d1)
Biblioteca familiei Halici este lăsată în seama autorităţilor
din Sibiu, prin testament, în 1674;
e) Dicţionarul este manuscris – e1) În inventarul
bibliotecii familiei Halici, fiul menţionează existenţa unui
dicţionar‑manuscris al tatălui său!”1.
Concluzia profesorului timişorean era aceasta:

„Este, credem, evident că pe la mijlocul secolului al
XVII‑lea o astfel de întreprindere era rarisimă şi că, prin
urmare, nu poate fi o simplă coincidenţă între datele de mai
sus. La toate acestea se mai adaugă şi faptul că scrisul din
dicţionar seamănă extrem de mult cu scrisul îngrijit din
psalmul [S]zventu David…, notat de Halici‑tatăl în cartea
Csecsemő Keresztény, volum pe care îşi pune semnătura
încă în 1640!”2.
Trebuie să recunoaştem însă că dovezile prezentate
mai sus sunt, cu excepţia marii asemănări constatate între
grafia manuscrisului în litigiu şi cea a psalmului din cartea
lui Kereszturi Pal, Csecsemő Keresztény, dovezi indirecte
sau, cum se spune în lumea investigaţiilor criminalistice,
dovezi de circumstanţă.
Opiniilor lui Fr. Király, de la sfârşitul anilor ’80, le‑a
răspuns profesorul bucureştean Gh. Chivu, de pe o poziţie
sceptică. Într‑un articol publicat în 19873,
acesta atrăgea atenţia că singura şansă
de a demonstra dincolo de orice îndoială
paternitatea lui Mihail Halici‑tatăl
asupra Dicţionarului român‑latin este
descoperirea unui text despre care s‑ar
şti sigur că a fost scris de acesta şi care
să aibă, indiscutabil, aceeaşi grafie cu
cea din Anonymus Caransebesiensis.
Or, până la acea dată, un asemenea text
nu fusese reperat, acel început de psalm
din Csecsemő Keresztény, invocat de Fr.
Király, etalând, la o analiză mai atentă, o
grafie diferită.
Gh. Chivu precizează că, în
stabilirea
paternităţii,
cercetătorul
timişorean ar fi pornit de la o notă din
Regestrum librorum Michaelis Halicii
de Cáránsebes, „întocmit de Mihail
Halici‑fiul ca anexă la testamentul lăsat, în 1674, înainte
de plecarea (probabil definitivă) din ţară”4. Se pare că la
poziţia 380 din această listă a cărţilor familiei Halici există
următorul înscris: „Vocabularium paterna manuscriptum”.
Fr. Király a considerat că dicţionarul la care se referă
nota respectivă ar fi chiar Anonymus Caransebesiensis
descoperit la Sibiu. Profesorul de la Bucureşti era de părere
însă că Anonymus Caransebesiensis s‑ar fi putut afla în
posesia lui Mihail Halici‑tatăl fără ca acesta să fie neapărat
autorul lui, propunând ca manuscrisul „să fie considerat în
continuare… anonim”5.
În articolul‑răspuns, Fr. Király dedică o secţiune
aparte acestei probleme. Acuzându‑şi partenerul de dialog
de „o surprinzătoare inexactitate filologică”6, lingvistul
timişorean vine să clarifice o greşeală care a dus la
Ibidem, p. 25‑26.
Gheorghe Chivu, Opinii recente asupra celui mai
vechi dicţionar românesc, în LR, XXXVI (1987), nr. 3.
4
Ibidem, p. 209.
5
Ibidem, p. 212.
6
Fr. Király, „Opinii recente asupra celui mai vechi
dicţionar românesc”, în LR, XXXVIII (1989), nr. 1, p. 57.
2
3

1
Mihail Halici‑tatăl, Dictionarium valachico‑latinum
[Anonymus Caransebesiensis]. Studiu filologic şi indice
de cuvinte de Francisc Király. Ediţie îngrijită de Alexandru
Metea şi Maria Király, Timişoara, Editura First, [2003], p.
25.
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interpretarea eronată a lui Gh. Chivu: „în Regestrum
librorum însă, Mihail Halici‑fiul nu scrie «vocabularium
paterna manuscriptum», ci «vocabularium, paterna
manu scriptum»”7, atrăgând atenţia asupra diferenţelor
semnificative de sens dintre cele două formulări, dar şi
asupra inadvertenţelor gramaticale pe care un cunoscător
al limbii latine, cum era Mihail Halici‑fiul, nu le putea
săvârşi. Astfel, din cea din urmă formulare reiese faptul că
„dicţionarul este scris (alcătuit) de mâna tatălui”8.
Ulterior, Gh. Chivu îşi recunoaşte greşeala ca rod
al unei „regretabile erori de transcriere”9 şi şi‑o asumă,
dar nu renunţă la opinia sa privind singura metodă certă
de stabilire a paternităţii: „ortografia şi caracteristicile
scrisului”10 prin comparaţie cu un alt document semnat de
dascălul caransebeşean.
Dacă paternitatea nu este sigură, atunci nici datarea
lucrării nu mai este atât de simplă.
În investigaţiile filologice, paternitatea unui
document poate fi criteriu de datare, anul morţii autorului
fiind momentul post quem non al scrierii respectivului
document. În cazul expus de noi, dacă textul i‑ar aparţine
lui Halici‑tatăl, atunci el nu a putut fi alcătuit dincoace de
1671, anul morţii învăţatului bănăţean.
Pe această idee s‑a sprijinit opinia lui Fr. Király, care,
ţinând cont şi de alte date din viaţa familiei Halici, a afirmat,
în 1986 şi 1987, că Dictionarium valachico‑latinum al lui
Mihail Halici‑tatăl a fost realizat pe la mijlocul secolului al
XVII‑lea, înainte de 1671 şi chiar mai devreme de 1658, an
în care acesta a părăsit Caransebeşul.
Prin analiza detaliată a ortografiei folosite în
Dictionarium valachico‑latinum, realizată în lucrarea
Din istoricul ortografiei româneşti (Secolul al XVII‑lea),
Timişoara, TUT, 1986, Francisc Király aduce dovezi că
„manuscrisul s‑a realizat în deceniile de mijloc ale secolului
al XVII‑lea”11. Ideea este întărită şi de evidenţierea unor
date extralingvistice care pot susţine această fixare în timp a
emiterii dicţionarului, şi anume faptul că Mihail Halici‑tatăl
a părăsit Banatul (zonă a cărei realitate lingvistică este
transpusă în dicţionar) în 1658 şi observaţia conform căreia
autorul a folosit elementele ortografice maghiare vechi
şi noi, a căror graniţă de utilizare era reprezentată tot de
jumătatea secolului al XVII‑lea.
Oprindu‑se asupra acestui aspect, în două articole
publicate în 1987 şi 1989, Gh. Chivu se plasa din nou pe
locul scepticului, exprimându‑şi dezacordul cu privire la
criteriul lingvistic (grafia) luat în considerare de Fr. Király
pentru datarea manuscrisului, el afirmând că acesta poate
cel mult să ofere „informaţii asupra perioadei în care
autorul anonim şi‑a însuşit scrierea limbii maghiare”12,

analiza hârtiei rămânând singura metodă de stabilire a datei
elaborării dicţionarului13. El susţine că datarea se poate
stabili în jurul ultimelor decenii ale secolului al XVII‑lea
sau între anii imediat următori anului 170014. Această
afirmaţie o face pe baza unor constatări ale lui B.P. Hasdeu
şi Gr. Creţu în legătură cu filigranele şi semnele găsite în
varianta originală a dicţionarului şi pe baza identificării
unor însemnări din anul 1742 la finalul acestui manuscris.
Ei aduseseră în discuţie în lucrările lor, observă Gh. Chivu,
faptul că tipul de hârtie şi semnele din manuscris sunt
identice cu cele ale unui „zapis inedit din 30 dec. 1680, al
episcopiei de Argeş”15. De aici, şi încadrarea dicţionarului
în a doua jumătate a secolului al XVII‑lea sau la începutul
secolului al XVIII‑lea.
Revenind la paternitatea Anonymusului şi
acceptându‑l ipotetic pe Mihail Halici‑tatăl ca autor al
acestuia, Gh. Chivu afirmă că datarea manuscrisului în
preajma anului 1650 poate fi greu de susţinut, deoarece
nu există nicio dovadă că acesta şi‑a elaborat dicţionarul
în timpul şederii în Caransebeş (ante 1658), prin urmare
ar fi trebuit datat doar ante 1671, acesta fiind anul morţii
presupusului autor16.
Desigur, nu era o concluzie mulţumitoare şi nu a
fost acceptată de profesorul timişorean. Însuşi Gh. Chivu
îşi declara nemulţumirea şi neputinţa de a identifica mai
exact momentul elaborării lucrării, întrucât în niciun text
sau catalog consultat până în acel moment nu apăreau
filigrane identice cu cele de pe hârtia folosită la redactarea
dicţionarului: „mielul pascal înscris într‑un cartuş lobat”,
„două chei încrucişate” şi „trefla, încadrată, în partea de jos
a tijei, de literele FVB” (observaţiile lui B.P. Hasdeu şi ale
lui Gr. Creţu nu fuseseră exacte).
Problema a rămas nerezolvată până în 2002, când
prof. Gh. Chivu a descoperit, printr‑o fericită întâmplare,
existenţa unui document scris pe hârtie cu filigrane
identice, datat 1650. Documentul cu pricina se păstra în
fondul „Documenta croatica” al Arhivelor Academiei fostei
Jugoslavii17. Anonymus Caransebesiensis şi documentul
croat fuseseră, aşadar, redactate pe hârtie de acelaşi tip, de
aceeaşi provenienţă – ca an al fabricării şi ca loc. Potrivit
sistemului de calcul acceptat în filigranologie18, acest fapt
probează plasarea scrierii celui mai vechi dicţionar cu bază
limba română la mijlocul secolului al XVII‑lea (între 1640
şi 1660). „Această datare este indicată nu de paternitatea
(insuficient argumentată) a lui Mihail Halici‑tatăl asupra
scrierii păstrate la Biblioteca Universitară din Budapesta,
nici de sistemul ortografic utilizat de autorul acesteia
Ibidem, loc. cit.
Ibidem, p. 215.
15
Ibidem, loc. cit.
16
Ibidem, p. 212.
17
Dictionarium valachico‑latinum. Primul
dicţionar al limbii române. Studiu introductiv, ediţie, indici
şi glosar de Gh. Chivu, Bucureşti, EA, 2008, p. 18.
18
Vezi Al. Mareş, Filigranele hârtiei întrebuinţate
în Ţările Române în secolul al XVI‑lea, Bucureşti, 1987,
p. LIII.
13
14

Ibidem, loc. cit.
Ibidem, loc. cit.
9
Gheorghe Chivu, Din nou despre Anonymus
Caransebesiensis. În aşteptarea editării textului, în LR,
XXXVIII (1989), nr. 2, p. 137.
10
Ibidem, p. 138.
11
Op. cit., p. 35.
12
Gheorghe Chivu, Opinii recente…, p. 212.
7
8
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(sistem posibil de raportat la mai mulţi intelectuali ce
au activat într‑o perioadă mai largă de timp în zona
Lugoj‑Caransebeş), ci de caracteristicile hârtiei folosite.”19
Încheindu‑şi
pledoaria
pentru
asumarea
imposibilităţii de identificare a autorului lucrării
Dictionarium valachico‑latinum şi pentru stabilirea
perioadei de scriere a textului între 1640 şi 1660, Gh.
Chivu sublinia, în 2008: „Dictionarium valachico‑latinum,
cunoscut în literatura de specialitate sub numele Anonymus
Caransebesiensis, fiind alcătuit în jurul anului 1650,
este deci contemporan cu prima versiune românească a
Lexiconului lui Pamvo Berânda, Lexiconul slavo‑român şi
tâlcuirea numelor, transcris de Mardarie Cozianul în 1649.
Constatarea are o semnificaţie deosebită pentru circulaţia
modelelor culturale în spaţiul românesc în cursul secolului
al XVII‑lea, întrucât probează existenţa încă în această
perioadă, în Banat, a unei influenţe certe a culturii latine”20.
*
19
20

Dictionarium valachico‑latinum…, p. 19‑20.
Ibidem, p. 20.
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Nu a fost intenţia noastră, prin acest articolprezentare, să afirmăm superioritatea cărturărească a unui
cercetător faţă de un altul. Ci, dimpotrivă, să arătăm că
adevărul ştiinţific este servit de devotamentul cercetătorilor
faţă de o idee, devotament impulsionat de competenţa şi
rezultatele muncii fiecăruia dintre ei. Un punct de vedere
a cărui argumentare poate fi considerată suficientă la un
moment dat este pasibil de nuanţare şi corectare prin
aducerea în discuţie a altor principii de lucru şi evidenţe,
iar omul de ştiinţă autentic este receptiv la opinia colegului
său. Nu în ultimul rând, am dorit să atragem atenţia
asupra unui veritabil exemplu de fermitate şi civilitate
în susţinerea ori renunţarea la convingeri personale, în
favoarea adevărului căutat.
MIRELA MANG
DARINKA SLOVENSKI
FLORINA ŢURCAŞ
– masterande,
Universitatea de Vest din Timişoara –

LINGVIŞTII SUNT (CA) LUMEA!
Se spune că, absolvind o facultate (şi nu numai) cu
o anume specializare, devii, ca o concluzie bine înrămată
în tiparele lumii, o persoană matură deţinând nişte foi
cartonate pe care sunt notate caracteristicile specifice
respectivei specializări – caracteristici pe care, în mod
cert, lumea le consideră ca făcând parte din gândirea ta –,
comprimate simplu într‑un cuvânt pe care „oamenii mari”
l‑au numit simplu: profesie. Şi, cum am absolvit Litere şi
recent un masterat specializat pe studiu lingvistic (Limba
română: fundamente istorice şi culturale, Catedra de
limba română a Universităţii de Vest din Timişoara), cu o
lucrare de licenţă şi disertaţie (da, asta e forma normată!)
de masterat cu „continuitate între ele” (cum ne‑au învăţat
profesorii că ar trebui, de pe vremea când eram boboci),
lumea are încă impresia, din cauza aceasta, că pe diploma
mea trebuie să scrie PROFESOR. Nu, total neadevărat!
Pe diploma unui absolvent de Litere nu stă scris nicăieri
numele vreunei profesii! Poate pe diplomele pe care le va
primi de la Departamentul pentru Pregătirea Personalului
Didactic… Dar nu, nici pe acelea nu va sta scris aşa ceva,
ci, cel mult, ele indică faptul că eşti „format” să devii, dacă
vrei, profesor…
Aşadar, să lămurim: după absolvirea unei facultăţi
de Litere ce vei deveni? Aş putea răspunde simplu: Ce vrei!,
dar lucrurile nu sunt nici în acest caz atât de simple. Aş
adăuga însă o părere: profesia nu ţi‑o construieşti datorită
unei diplome, ci urmându‑ţi pasiunile şi perfecţionându‑te
în domeniul preferat.
Pot spune astfel că am urmat Litere pentru că mi‑a
plăcut acest domeniu cel mai mult, am ales specializarea
principală limba şi literatura română, pentru că nimic nu
m‑a atras mai mult şi la nimic nu m‑am priceput atât de

bine cum m‑am priceput la structura limbii române (mai
ales la gramatica acestei limbi). Şi, la absolvire, le‑am
spus tuturor că voi avea oficial acte de… filolog! Da, ştiu
replica tuturor: „Să faci o facultate doar ca să te numeşti
filolog?!”… Nu, n‑am făcut o facultate ca să fiu filolog, ci
am urmat ce mi‑a plăcut, mi‑am urmat visurile şi pasiunile,
nu pentru a mă plasa mai târziu într‑o funcţie importantă,
nu ca să am o profesie bănoasă, ci pentru că eu am ales să
fac… ce‑mi place.
Mai departe, la masterat, deşi mulţi consideră inutile
şi fără vreun scop aceste tipuri de studii, am vrut să fac ce‑mi
place cel mai mult din ceea ce… îmi place. Şi am visat să
se formeze şi să se reia cursurile unui masterat care nu prea
mai avea şanse să renască, mai ales cu un domeniu principal
de studii atât de „învechit şi expirat” ca… limba română. Şi
s‑a format! Căci am visat şi mi‑am dorit… Şi l‑am absolvit
cu media maximă! Am dovedit că limba română mai are
încă subiecte de studiu actuale şi nu am lăsat să se aştearnă
praful pe cărţile de lingvistică, dar, mai ales, peste cărţile de
gramatică, peste lucrarea de licenţă, care, se pare, şi‑a găsit
astfel continuarea… Ce‑am devenit la absolvire? Zâmbesc,
căci îmi revine în minte o discuţie cu o colegă de masterat,
imediat după susţinerea disertaţiei:
„– Ralu, ce suntem noi acum, după ce s‑a terminat
şi perioada noastră de masterat?
– Noi suntem, Georgi. Tot noi suntem! Dar, ca
absolvenţi ai unui astfel de masterat, poate ne putem numi
acum lingvişti!
– Nu‑mi place cum sună! Noi suntem gramaticieni.
[n.n.: Amândouă am avut ca teme ale disertaţiei de masterat
subiecte de sintaxă.]
– Păi, ca absolvente ale acestui masterat, suntem

Almăjana

28

lingvişti. Ca pasionate de gramatică, în mod special,
suntem, dacă am despica firul limbii române, gramaticieni!
– Aşa, aşa! Eu sunt gramatician!”
Cred că am răspuns deja mai sus. Mă
declar lingvist! Bineînţeles, cer a se interpreta sensul
grosso modo. Şi Georgi, colega mea, e personajul
simpatic care demonstrează că poţi să te numeşti cum
vrei tu, dacă ţi‑ai urmat pasiunile în a deveni ceea ce
vrei să fii: nu un om într‑o funcţie înaltă, nu un om cu
o profesie bănoasă sau cu o afacere profitabilă. Asta, în
mod cert, poţi alege ulterior să DEŢII, nu înainte de a
alege ce să DEVII!
Iar pentru a fi ce vrei să fii nu trebuie să fie neapărat
numele tău scris pe o diplomă, ci mai ales pe inima ta să
stea scris ce vrei să faci! Eu cred că m‑am născut să fiu
lingvist, aşa cum alţii s‑au născut să salveze vieţi, iar alţii
să construiască lumi, să studieze spaţii… Şi, indiferent
de ceea ce am ales să facem fiecare, am mai realizat
un lucru: cu toţii avem cel puţin un numitor comun. Se
numeşte cuvântul (cu toate sensurile sale)! Real sau
imaginar, cuvântul construieşte şi distruge; limbajul,
indiferent de forma sa, stă la baza tuturor lucrurilor,
activităţilor, funcţiilor şi profesiilor… Iar lingvistul are
mereu de lucru, de cercetat şi descoperit, căci limbajul va
exista mereu1: oamenii vorbesc, iar această abilitate de a
vorbi este specifică omului.
Eu am iubit cuvântul încă de când cineva mi‑a
pus prima dată stiloul în mâna care tremura de emoţii…
Emoţii că, poate, mâzgălelile nu ieşeau bine, perfect, ca în
abecedar. Plângeam, urlam, mă zbăteam până când, în final,

LITERA ieşea de sub instrumentul acela ce‑mi strivea mâna
atât de gingaşă şi rotundă! De când absorbeam cu nările
mirosul de lichid albastru încă neuscat pe liniile ciudate ale
caietelor tip I şi tip II, sugându‑mi şi muşcându‑mi buza de
jos cu mulţumire că am legat cuvântul astfel încât „să se
poată citi”, am iubit gândăceii aceia concretizaţi pe hârtie,
dar abstracţi în mintea mea de copil… Prima lecţie pe care
am învăţat‑o: aşa sunt literele, ai impresia că le citeşti, le
stăpâneşti, notându‑le pe hârtie, dar, apoi, fug în minte în
fel şi fel de chipuri şi idei. Şi să le prindă de acolo, să le
contureze apoi cineva, din nou, e o treabă pe care mulţi
cred că o pot face, însă puţini reuşesc să o îndeplinească
frumos, dar mai ales… corect! E treaba omului de la
litere, a jucătorului cu concretul şi abstractul în acelaşi
timp, a magicianului care ştie cum să îmbine formula
abracadabrică, pentru a naşte CUVÂNTUL! Iniţierea e
lungă şi dureroasă, dar, odată pornit prin labirintul ei, poţi
spune că deţii totul: tu creezi lumi, când ai cuvinte, tu
îmbini metode şi faci combinaţii, care să nască alte lumi…
Şi când ai cheia şi cunoşti legile literelor, deschizi minţi şi
idei nebănuite, dai naştere unor lumi întregi. Pe cuvânt se
bazează lumea toată, nu pe cifre! Mai exact decât orice e
cuvântul… În zadar deţii numere şi statistici; calculele le
realizezi tot prin cuvinte.
Sunt proaspăt admisă la Şcoala Doctorală a Facultăţii
de Litere de la Universitatea din Bucureşti, bineînţeles, cu
o teză în domeniul lingvistic şi sunt mândră să pot spune
că am o poveste a mea, o poveste de magie, cu multe litere,
cu oameni frumoşi… cu multe „puncte, puncte, puncte”!
Pentru că noi, lingviştii, suntem (ca) lumea!

Lingvistica este definită drept ştiinţa care studiază
limbajul.

Drd. RALUCA POPESCU
Universitatea din Bucureşti

1

FESTIVALUL ALMĂJENILOR, DIN NOU, LA PRIGOR
Cea de‑a XVIII‑a ediţie a Festivalului
cultural‑artistic al Văii Almăjului a poposit, în zilele de
21 şi 22 septembrie 2013, în comuna Prigor. După ce au
fost primiţi de organizatori, în prima zi, gazdele şi oaspeţii,
sosiţi din judeţ şi din ţară,
au participat, pe una dintre
uliţele satului, la o slujbă
de pomenire şi la dezvelirea
unei plăci de marmură,
amplasată pe casa în care
a vieţuit fostul primar al
comunei, Nicolae Hânda
(1903‑1988), care a condus
administraţia locală între
anii 1926 şi 1945 şi despre
ale
cărui
excepţionale
merite a vorbit istoricul
Pavel Panduru. A urmat
tradiţionalul simpozion „Despre Almăj, almăjeni şi faptele
lor”, desfăşurat într‑una din modernele săli ale Casei
culturale, devenită neîncăpătoare, la care au luat parte

scriitori, oameni de artă şi cultură din Bucureşti, Timişoara,
Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa, Mehadia etc., precum şi cadre
didactice, elevi şi studenţi din perimetrul întregului ţinut
almăjan.
În deschidere, după
ce le‑a urat bun venit
participanţilor,
primarul
Pavel Verindeanu a vorbit
despre cele mai importante
obiective
realizate
de
administraţie în centrul de
comună şi în cele patru sate
aparţinătoare, în ultimul
deceniu, şi a anunţat că, în
viitor, la Prigor urmează
să se construiască un
campus preuniversitar şi să
se pună piatra de temelie
la o nouă mănăstire. Tot în acest context, prof. univ. dr.
Dumitru Popovici, preşedintele Societăţii Culturale „Ţara
Almăjului” din Timişoara, moderatorul întâlnirii, sublinia
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faptul că, „deşi trăim vremuri de încercare, trebuie să
facem ceva şi pentru acest colţ de ţară”, idee preluată şi
de acad. Păun Ion Otiman, secretarul general al Academiei
Române, născut la Gârbovăţ, care i‑a lăudat pe autorii
care scriu şi tipăresc cărţi despre istoria satelor şi despre
personalităţile locului „pentru că, în timp ce unele dintre
faptele noastre se vor uita, slovele rămân”, propunând ca
pentru o viitoare ediţie a festivalului să fie elaborat un
program de dezvoltare economico‑culturală a întregii Văi,
care să vizeze anii 2020‑2030.
La rândul său, prof. Gheorghe Ţunea, directorul
Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea
Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin (care a iniţiat şi a
susţinut financiar, de‑a lungul anilor, festivalul), a amintit
că, în 2013, instituţia a sprijinit, între
altele, reeditarea operei lui Emilian
Novacoviciu, apariţia revistelor „Reflex”
şi „Nedeia”, precum şi o monografie a
satului Putna, din comuna‑gazdă. Prof.
univ dr. Alimpie Ignea s‑a referit la
corespondenţa lui Anton Golopenţia cu
almăjenii şi cu personalităţi originare din
Bozovici, iar prof. Pavel Panduru şi‑a
exprimat bucuria că la Prigor s‑au adunat
oameni de mare valoare, care fac cinste
scrisului românesc, semnalând cele mai
recente cărţi, avându‑i ca autori pe Paul
Purea (România şi vremea râmelor cu
ochi) şi pe Gheorghe Popovici (Banatul
Montan – Ghid turistic).
Fost elev al lui Pavel Panduru, prof.
Alin Verindeanu le‑a oferit participanţilor
amănunte despre activitatea lui Nicolae
Hânda, care, într‑o perioadă destul de frământată, ce a
urmat Marii Uniri din 1918, a contribuit la dezvoltarea
economico‑socială a localităţii, punând bazele dispensarului
uman, ale celui veterinar, ale staţiei de montă, ale clădirii
şcolii, unde funcţionează astăzi primăria. De asemenea,
el a contribuit la înălţarea monumentului dedicat eroilor
căzuţi în Primul Război Mondial şi a organizat primirea
fastuoasă a regelui Carol al II‑lea la Prigor, în 1933.
Invitat să ia cuvântul, prof. univ. dr. Gheorghe
Popovici, prorector al Universităţii „Eftimie Murgu” din
Reşiţa, a numit Ţara Almăjului
drept „ţară a darurilor” şi a
schiţat o propunere de proiect
care vizează „nestematele sale
tradiţionale”, pornind de la două
premise: „oricât de frumoase ar
fi locurile, ele nu există dacă nu
sunt cunoscute; şi aici, în Banatul
Montan, ele nu pot fi cunoscute
decât în mod integrator”. Între
atracţii, profesorul reşiţean a
nominalizat calea ferată Oraviţa – Anina, Teatrul Vechi
„Mihai Eminescu”, Cascada naturală Bigăr, Peştera cu
oase, dar şi oportunităţile identificate în fiecare sat, cum ar
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fi Festivalul Văii Almăjului, măsuratul oilor, portul popular
etc., precum şi curiozităţile culinare specifice: brânza friptă
de la Eftimie Murgu, mâncarea de melci de la Moceriş
şi, nu în ultimul rând, legendele legate de fata almăjană.
Înv. Nicoleta Marcu, preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor
din Caraş‑Severin, i‑a evocat pe foştii dascăli Ana şi Iosif
Goşa, iar poetul şi profesorul Iosif Băcilă – pe Ioan Stan
Tănănacu din Prigor, rapsod care a dus faima ţinutului şi
a vrăjit o lume întreagă cu vioara sa, salvând de la pieire
nestemate ale folclorului muzical almăjan, fapt ilustrat cu
câteva înregistrări sonore din arhiva personală. Iosif Băcilă
a povestit o întâmplare petrecută la înmormântarea unuia
dintre dirijorii celebri ai corului din Dalboşeţ (Vilmoş
Spausta) – când, neanunţat, a fost rugat să vorbească despre
activitatea dispărutului –, eveniment ce
l‑a determinat să se documenteze şi să
publice, în revista „Almăjana” (vezi nr. 1
(16) / 2004), o serie de evocări dedicate
unor importante personalităţi culturale
ale locului. I‑a urmat prof. Gheorghe
Rancu, din Şopotu‑Vechi, care a prezentat
fragmente din testamentul episcopului
ortodox Iosif Traian Badescu.
Finanţist cu îndelungată experienţă, prof. univ. dr. Dumitru Popovici,
originar din Eftimie Murgu, s‑a
dovedit, la cele mai multe dintre ediţiile
festivalului, şi un redutabil cercetător
al istoriei Almăjului. De această dată,
universitarul timişorean s‑a oprit asupra
istoricului şi poetului Grigore Popiţi,
fiu al satului Pătaş, „un erudit, un om
disciplinat, un suflet sensibil”, care a avut
un rol important în organizarea Arhivelor Statului din fosta
regiune Banat. Dumitru Popovici a lecturat şi un material
dedicat memoriei a doi eminenţi profesori almăjeni (David
Blidariu şi Liviu Smeu), aparţinând folcloristului Nicolae
Dolângă.
Tot în cadrul simpozionului, prof. univ. dr.
Vasile Goşa, din Timişoara, a dat citire Brevetului din 3
septembrie 2013, semnat de M.S. Regele Mihai, prin
care academicianului Păun Ion Otiman i s‑a conferit
Ordinul „Coroana României,
în grad de cavaler”, pentru
întreaga activitate ştiinţifică
şi profesională, dar şi pentru
menţinerea prestigiului înaltului
for, al cărui secretar general este.
În această a doua
intervenţie, profesorul Otiman a
vorbit despre legăturile strânse
dintre Academie şi foştii regi ai
României, despre marea dramă
petrecută în 1948, când peste
două treimi din membrii săi au
fost daţi afară, şi şi‑a exprimat indignarea faţă de actuala
lege a învăţământului, care nu încurajează înfiinţarea de
şcoli în limba română în Peninsula Balcanică, în comparaţie
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cu situaţia existentă în perioada interbelică, atunci când la
Consulatul din Salonic se afla profesorul David Blidariu
(care va avea în curând, prin grija Domniei Sale, un bust
la Bozovici). De asemenea, profesorul Păun Ion Otiman
a invocat absenţa infrastructurii pentru dezvoltarea de
proiecte turistice viabile în judeţ şi, în final, a readus în
actualitate activitatea a trei mari dascăli – Ilie Străin,
Nicolae Bololoi şi Iosif Onevschi. Au mai exprimat opinii

în cadrul reuniunii de la Prigor prof. Diana Otiman, dr.
Paul Purea şi înv. Vasile Popovici.
În cea de‑a doua zi, după o paradă a formaţiilor
artistice din Almăj, a avut loc un spectacol folcloric şi
au fost premiate de către Societatea Culturală „Ţara
Almăjului” cele mai autentice şi mai frumoase costume
populare.
NICOLAE IRIMIA

FESTIVALUL VĂII ALMĂJULUI – PRIGOR, 2013
Cea de‑a XVIII‑a ediţie a Festivalului Văii Almăjului
a debutat sâmbătă, 21 septembrie 2013, cu dezvelirea unei
plăci comemorative a celui mai longeviv primar din Prigor
(1926‑1945). Au participat locuitori ai comunei Prigor,
invitaţii la simpozion, precum şi un sobor de preoţi care au
sfinţit placa şi au făcut o slujbă de pomenire.
În continuare, în prezenţa unui număr mare de
participanţi, la Căminul cultural s‑au desfăşurat lucrările
simpozionului „Despre Almăj, almăjeni şi faptele lor”.
După cuvântul de salut al primarului comunei
Prigor, dl Pavel Verindeanu, a luat cuvântul dl acad. Păun
Ion Otiman, preşedintele de onoare al Societăţii Culturale
„Ţara Almăjului” din Timişoara, şi dl prof. Gheorghe
Ţunea, managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin.
Moderatorul simpozionului a fost dl prof.
univ. dr. Dumitru Popovici, preşedintele
Societăţii Culturale „Ţara Almăjului” din
Timişoara. […]
Duminică,
22
septembrie,
festivalul a continuat cu o paradă a portului
popular, la care au participat formaţiile
din Prigor, Bozovici, Bănia, Eftimie
Murgu şi Lăpuşnicu‑Mare, acompaniată
de fanfarele din Borlovenii Vechi,
Bănia – formaţia adulţilor şi a copiilor – şi
de fanfara din Lăpuşnicu‑Mare.
După
hora
tradiţională
a
participanţilor din centrul comunei,
a urmat spectacolul folcloric, la care
şi‑au arătat talentul tineri solişti vocali
şi instrumentişti, fanfare, formaţii de

dansuri populare, având drept protagonişti de la elevii
claselor primare până la formaţii constituite din adulţi.
Juriul festivalului a acordat următoarele premii:
– Premiul I – Ansamblului de dansuri populare
„Cununiţa” din Bănia;
– Premiul II – Ansamblului de dansuri populare
„Almăjana” al Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” din
Bozovici;
– Premiul III – Fanfarei de tineret din Borlovenii
Vechi;
– Menţiuni: Tarafului din Rudăria (Eftimie Murgu);
Sceneta „Şezătoarea”, prezentată de elevii claselor primare
din Prigor;
– Premiul pentru cel mai bun instructor /
coregraf – dlui Nicolae Borozan din Bănia;
– Premiul pentru solişti: Maria
Badescu, solistă vocală din Prigor;
Alin Didraga, solist vocal din Rudăria
(Eftimie Murgu).
Juriul a acordat şi două Diplome
de excelenţă pentru îndelungata activitate
fanfarelor din Lăpuşnicu‑Mare şi Bănia.
După terminarea activităţilor
dedicate Festivalului Văii Almăjului,
majoritatea participanţilor, împreună cu
mulţi alţi locuitori ai Ţării Almăjului, s‑au
deplasat în centrul fizic al depresiunii, pe
un deal nu departe de Stăjări, la hotarul
localităţilor Bozovici, Prilipeţ, Rudăria şi
Bănia.
Preasfinţitul părinte Lucian,
episcopul Caransebeşului, care a oficiat
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slujba de punere a pietrei de temelie a viitoarei mănăstiri
şi centrului social, a fost întâmpinat, cu pâine şi sare,
de oficialităţi, de fanfara din Bănia, de participanţii la
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eveniment şi de un sobor de preoţi din Ţara Almăjului.
Într‑o atmosferă de profundă smerenie şi evlavie,
pătrunşi de solemnitatea momentului, participanţii au
ascultat slujba religioasă – oficiată de preasfinţitul părinte
Lucian, episcopul Caransebeşului – de sfinţire a locului şi
de punere a pietrei de temelie a viitorului sfânt lăcaş ce va
purta numele „Ţara Almăjului”.
Mănăstirea va avea hramurile Învierea Domnului (a
doua duminică după Paşte) şi Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul (29 august). Acest aşezământ social‑monahal
şi misionar va cuprinde şi un cămin pentru persoane în
vârstă, precum şi un centru misionar pentru tineret.
Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA

„DASCĂLI DE ŢARĂ”
Pentru tot cel care are minimal bun‑simţ şi minimală
bună‑credinţă, cultura ţărănească românească se înfăţişează
ca o splendidă şi fascinantă realitate.
Cultura ţărănească românească este de o
complexitate uluitoare; ea se referă şi este, mai ales, nu
suma unor obiceiuri şi deprinderi, ci, mai vârtos, un mod
de viaţă, de înţelegere a lumii şi a locului omului în această
lume, o înţelegere absolut fascinantă.
În fapt, intrarea şi părtăşia în această cultură se face
de la naştere şi se continuă până la moarte şi chiar şi după
moarte prin obiceiurile funebre. Este foarte greu, dacă nu
cu neputinţă, să fii adoptat în cultura ţărănească, trebuie să
te naşti şi să creşti cu ea.
Încet, zi după zi, sunt deprinse temeiurile înţelegerii
„ţărăneşti” a vieţii şi a rânduielilor. Iar aceasta înseamnă
muncă, relaţia dintre oameni, relaţia dintre bărbat şi
femeie, relaţia dintre părinţi şi copii, relaţia cu pământul,
apa, cerul. Nu întâmplător „ţăranii” sunt mai deştepţi şi
mai răzbătători decât ceilalţi oameni!
Poate cel mai frumos a fost definită cultura
ţărănească românească de către marele arhitect şi om de
cultură Gheorghe Cantacuzino: „ea (cultura ţărănească)
uneşte eleganţa cu demnitatea şi demnitatea cu modestia”.
Cred că este potrivit să amintim, în acest context,
şi excepţionala vitalitate a acestei culturi, faptul că ea a
străbătut şi încă străbate vremi teribile.
Cultura ţărănească a fost şi este suficientă sieşi,
este autarhică, trăieşte în sine. Dar ea a fost confruntată

cu lumea din afară în chip brutal şi aproape întotdeauna
agresiv, ostil. Mai simplu spus, lumea din afară întotdeauna
a cerut ceva satului românesc şi mai niciodată nu i‑a
dat ceva în schimb. (Cum spunea Mama Neli Podea din
Borloveni, „duc «trăşcili» (traistele) pline şi să zăuită să le
mai aducă şi goale.”).
Cu toate acestea, satul şi cultura ţărănească au
supravieţuit şi, în cea mai mare măsură, aceasta s‑a datorat
jertfei „dascălilor de ţară”.
Aceşti „dascăli de ţară” au fost cei care au transmis
comunităţilor săteşti regulile „lumii din afară” şi i‑au
învăţat pe oameni cum să supravieţuiască în condiţiile
amestecului tot mai brutal al „lumii din afară”. Dar ei
au făcut‑o cu dragoste şi mai ales înţelegând nevoile şi
simţămintele satului căruia îi erau parte, trup şi suflet.
Aceşti „dascăli de ţară” au fost gata cu sfat, îndemn,
exemplu şi participare la toate nevoile. Aceşti „dascăli
de ţară” i‑au învăţat pe oameni să scrie, să citească, să
iubească locul şi Neamul lor şi i‑au învăţat pe săteni cum să
funcţioneze cu succes în lumea „modernă”. Aceşti „dascăli
de ţară” au făcut toate cele pomenite cu enormă modestie,
pentru plată foarte puţină, dar cu o dragoste care înfioară
şi inspiră.
Fie ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze şi de
acum înainte satele româneşti cu asemenea „dascăli de
ţară”, adevăraţi apostoli: ziditori de NEAM şi de ŢARĂ.
ALEXANDRU NEMOIANU

DASCĂLI ALMĂJENI DE ALTĂDATĂ
Copilul de ţăran este mai întâi şcolar la tainele din
lanuri, la copitele silabisite ale mieilor, la păsările casei ce
urcă seara pe garduri, aşteptând să apară pe cer Toiegele,
apoi Cloşca cu pui. Când am deschis poarta să plec la
şcoala din sat, clipa ei a scârţâit în rândunici, trăistuţa nouă
cu cărţile ardea în vechi culori şi cum mergeam îmi bătea
la umăr o aripă… Primul dascăl a fost Pavel Frîncu. Vocea
lui muzicală asocia liniile şi punctele unor taine nespuse,

dincolo de silabă şi cuvânt, pe care aveam să le descifrăm
mai târziu.
La gimnaziul din Bozovici, acum şase decenii,
am avut şansa de a învăţa Limba şi literatura română cu
distinsul profesor David Blidariu. De atunci am început
să iubesc filologia, ţinut spiritual spre care drumurile vieţii
mele aveau să se îndrepte. Era prieten cu unchiul meu,
învăţătorul Nicolae Dolângă, amândoi nefiind membri
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de partid şi împărtăşind aceleaşi idei sociale. Renumit ca
scriitor şi fost inspector al învăţământului românesc în
Balcani, profesorul David Blidariu a rămas în memoria
noastră prin ineditul lecţiilor sale. În prima toamnă a intrat
în clasă, ne‑a răspuns sobru la salut, a întins mâna spre
geam şi a spus:
„Afară‑i toamnă, frunză‑mprăştiată,
Iar vântul zvârle‑n geamuri grele picuri;
Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri
Şi într‑un ceas gândeşti la viaţa toată…”
(Eminescu)
Astăzi vom vorbi despre Luceafărul poeziei
româneşti… Vocea lui avea inflexiuni nostalgice, venind
parcă din depărtările necunoscute ale întâlnirii între timpul
real şi legendă. Elevii din Bozovici îşi mai amintesc cu
mândrie şi azi şi le spun copiilor şi nepoţilor că numele
mitic Giva Somogiva provine din Dea Samos Dea, aşa cum
a explicat profesorul David Blidariu. Ea scria cărţi în două
părţi, la cei vii şi la cei morţi, fiind la întâlnirea timpurilor,
precum zeul Ianus la romani, care privea spre trecut şi
viitor, având două feţe. De la el vine numele lunii ianuarie.
După câteva decenii, am
fost primit de profesorul David
Blidariu pentru un interviu la radio.
Mi‑a cerut să îi exprim problemele
care mă interesează. Între ele
au fost izvoarele civilizaţiei
populare almăjene. Am dat ca
exemplu Numărătoarea mare şi
Numărătoarea mică la petrecutul
morţilor. „Obârşiile acestor mistere
duc la oracolele vechilor greci”,

mi‑a răspuns profesorul.
„Acolo tainele numerelor,
simbolizând
universuri
relative, erau parţial altfel
decât în matematica de azi”.
Apoi l‑am rugat să îl evoce
pe Aron Cotruş, prietenul
său. Zâmbind, profesorul
s‑a ridicat în picioare
arătând cu mâna întinsă spre
cer: „Ridică‑te, Gheorghe,
ridică‑te, Ioane!”
Urma, peste o vreme, să înregistrăm interviul. Dar
timpul… n‑a mai avut răbdare.
Ulterior, am înregistrat, pentru Radio Timişoara, un
interviu cu profesorul Liviu Smeu, despre istoria acelor
plaiuri. Fostul meu profesor de istorie, cu vocea blândă,
parcă de catifea, era o enciclopedie a trecutului Ţării
Almăjului, aşa cum o dovedesc cărţile sale. Impresionante
sunt amintirile despre savantul Dimitrie Gusti, al cărui
student a fost, despre cercetările realizate în Almăj.
O notă aparte a fost confesiunea Doamnei profesoare
Aurelia Smeu, soţia prof. Liviu Smeu. În studenţie l‑a
cunoscut pe Mircea Eliade, fiind colegă cu logodnica
viitorului savant. Evocând figura acestuia, era emoţionată:
„Când el vorbea, se umplea încăperea cu iz de ceruri înalte,
care ne uimeau şi el ni le aducea aproape.”… Când am plecat,
mi se părea că aud fraze din romanul Nuntă în cer, de Mircea
Eliade. Mergeam pe un drum dintre trecut şi prezent, pe care
mi se pare, cu reţinerile vârstei, că merg şi acum…
NICOLAE DOLÂNGĂ

UNELE CONSIDERAŢII DESPRE ALMĂJANUL
GRIGORE POPIŢI
Grigore Popiţi s‑a născut,
la 13 martie 1900, în comuna
Pătaş, judeţul Caraş‑Severin,
din părinţii Maria şi Vasile
Popiţi. Frecventează cursurile
primare la Bozovici, iar pe cele
liceale – la Caransebeş, unde va
urma Institutul Pedagogic Or
todox Român, apoi diferite şcoli
militare. Un timp activează ca
profesor la Şcoala Profesională
C.F.R. În anul 1929 intră în
cadrele active ale armatei la Regimentul de Vânători din
Timişoara. În 1942 este mutat la Statul Major al Armatei.
În anul 1947 revine la Timişoara ca director al
reînfiinţatei Direcţii a Arhivelor Statului. Legătura lui cu
arhivele era mai veche: încă din 1934, Ioachim Miloia îl
instruise pe căpitanul Grigore Popiţi în vederea prelucrării
arhivei vechi militare (Comandamentul General Bănăţean).
Animator al vieţii culturale bănăţene în perioada

interbelică, poet şi publicist, unul dintre fondatorii Filialei
Timişoara a Uniunii Scriitorilor din România şi fondator
al revistei „Scrisul bănăţean”, se avântă cu toată energia în
edificarea instituţiei arhivelor din Banat, în ciuda vitregiei
vremurilor.
Grigore Popiţi rămâne la conducerea Serviciului
Regional Banat al Arhivelor Statului până la pensionare, în
data de 15 aprilie 1957.
Preocupările sale în domeniul istoriei şi arhivisticii
se reflectă şi în lucrările:
● Romanitatea graniţei militare bănăţene,
Tipografia Românească, Timişoara, 1935;
● Date şi documente bănăţene (1728‑1887),
Tipografia Naţională, Timişoara, 1939;
● Ungaria subjugată de către Habsburgi:
1526‑l919. Izvoare maghiare şi documente inedite,
Editura Vrerea, Timişoara, 1943;
● Conspectul arhivelor din Banat, Tipografia
Învăţământului, Bucureşti, 1950;
● Actele arhivei militare. Arhivele Statului
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Timişoara. Indice cronologic, vol. I (1728‑1800), arhivelor regionale Timiş n‑a avut un sediu propriu, ci a
funcţionat în cadrul Primăriei Timişoara. Abia în 1947, prin
Bucureşti, 1952;
● Arhivele Statului Timişoara. Indice cronologic, numirea lui Grigore Popiţi în funcţia de director, începe
să se contureze efectiv existenţa şi activitatea instituţiei în
vol. II (1801‑1810), Bucureşti, 1955;
● Mişcări de rezistenţă şi răzvrătire în Banat în Timişoara.
De această dată, reorganizarea instituţiei arhivelor
anii 1774‑1775, Bucureşti, 1957.
În sinteză, activitatea desfăşurată de Grigore Popiţi timişene porneşte de la directorul general al Arhivelor
poate fi cercetată pe două domenii principale: domeniul Statului, profesor doctor Aurel Sacerdoţeanu, care
instituţional al arhivelor de valoare istorică şi domeniul reia negocierile cu Primăria Municipiului cu privire la
întemeierea regionalei Arhivelor Statului din Timişoara,
literar.
Ca preocupare pe linia instituţiei arhivelor istorice anunţând că „Direcţia Regională a Arhivelor Statului
şi mai ales a arhivelor regiunii Banat, căci asupra acestei din Timişoara a fost luată pe seama sa de Ministerul
Educaţiei Naţionale în ceea ce priveşte personalul necesar.
preocupări vrem să ne oprim, amintim următoarele:
În Legea Arhivelor din 1925, Timişoara nu era Astfel, putem începe opera de strângere şi conservare a
nominalizată printre capitalele provinciilor unde urma materialului arhivistic. În acelaşi timp, vă facem cunoscut
că Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma
să ia fiinţă o direcţie regională a Arhivelor
propunerii noastre, a numit în postul de di
Statului; astfel, întreg teritoriul bănăţean ar fi
rector al acestei arhive pe dl Grigore Popiţi.
urmat să fie subordonat direcţiei regionale a
Prin lucrările sale şi prin interesul pe care îl
Ardealului, cu sediul la Cluj.
poartă trecutului regiunei, suntem convinşi
În anul 1931, omul de cultură Ioachim
că instituţia va câştiga în muncă şi prestigiu.
Miloia are iniţiativa înfiinţării unei subdirecţii
De aceea, vă rugăm să binevoiţi a‑i acorda
a Arhivelor Statului la Timişoara, propunere
toată încrederea Dvs. şi tot sprijinul de care
susţinută de Constantin Moisil într‑o scrisoare
are nevoie, pentru ca prin puteri unite să poată
trimisă Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor
duce la bun sfârşit frumoasa însărcinare ce
în 1932. Însă, datorită schimbărilor survenite
are”.
între timp la conducerea primăriei, proiectul
În acelaşi timp, prin adresa din 12
nu se realizează. În urma insistenţelor
mai 1947, Sacerdoţeanu îl asigura pe Grigore
documentate ale lui Ioachim Miloia, a
Popiţi de întreg sprijinul său: „Nădăjduim
sprijinului oferit de Constantin Moisil şi a
că iniţiativa poate fi susţinută cu mai mult
strădaniilor Primăriei Municipiului Timişoara,
temeiu acum, când noi înşine venim cu un
prin decizia Ministerului Educaţiei Naţionale
ajutor important spre a crea un centru cultural
nr. 115139/1937, se înfiinţează în Timişoara
în plus în inima frumosului Banat”.
Direcţia Regională a Arhivelor Statului, cu
Câteva dintre aspectele referitoare la
o suprafaţă de activitate cuprinzând judeţele
situaţia arhivelor, precum şi despre dificila sarcină ce‑i
Timiş‑Torontal, Severin şi Caraş.
Întreaga activitate a instituţiei arhivelor timişene revine noului director al instituţiei arhivelor Timiş le aflăm
s‑a axat cu precădere asupra ordonării, selecţionării, din ziarele locale ale vremii. Ziarul „Viaţa bănăţeană” din
inventarierii şi prelucrării arhivelor instituţiilor de stat, a 5 iulie 1947 nota: „Ce s‑a făcut cu archivele Banatului
prefecturilor, preturilor şi primăriilor din cele trei judeţe de atunci şi până astăzi e o întreagă tragedie. Ele au
fost devastate, împrăştiate pe străzi, arse iarna în sobele
subordonate (Timiş‑Torontal, Severin, Caraş).
Ioachim Miloia a preluat arhivele Primăriei caselor, cumpărate la kilogram la preţuri de nimic de către
Municipiului de pe Bega şi ale Comandamentului General băcani şi tot felul de comercianţi. Astfel, am putut găsi
slănină, carne sau alte lucruri învelite în
Bănăţean. În cei aproape trei ani cât a
documente preţioase din veacul al 17‑lea
fost directorul Arhivelor din Banat, el s‑a
şi al 18‑lea. Într‑un birou al primăriei şi al
impus posterităţii ca cel care a iniţiat, a
Gr. POPIŢI
unei tipografii, am văzut făcându‑se sfor
înfiinţat şi a condus cu mare competenţă şi
ţări de înroşire a unei sobe de tuci tot cu
total dezinteresat noua Direcţie Regională
documente istorice”.
din Timişoara. Moartea primului director,
Pe lângă activitatea de zi cu zi,
vitregia evenimentelor care au urmat,
precum şi neînţelegerea oamenilor de DATE ŞI DOCUMENTE derulată în domeniul Regiunii Timişoara,
desfăşoară o susţinută activitate publicistică
răspundere au făcut ca, după 1940, Direcţia
BĂNĂŢENE
în revistele vremii. Debutează în anul
Regională din Timişoara a Arhivelor
1920, în revista „Banatul românesc”, ca
Statului să‑şi înceteze activitatea fără să
(1728-1887)
publicist, iar primele poezii îi apar în
fie desfiinţată formal. În această perioadă,
anul următor, 1921, în „Cronica ilustrată”
conducerea instituţiei îi este încredinţată,
din Timişoara. Din anul 1922 publică în
provizoriu,
funcţionarului
primăriei
1939
„Lumea copiilor” din Bucureşti, dar şi în
Ioan Barna, şeful arhivei generale a
„Flacăra”. Colaborează şi la „Universul
municipiului. Până în anul 1947 instituţia
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literar”, „Viaţa literară”, „România militară”, „Românul”,
„Banatul”, „Luceafărul”, „Fruncea”, „Suflet nou”,
„Vestul”, „Scrisul bănăţean”. Scrierile le semnează şi cu
pseudonimele: Sebastian, Crăciunescu, Gr. Pătăşanu.
În anul 1933, este unul dintre fondatorii „Altarului
cărţii” din Timişoara. În 1936 este fondator al Asociaţiei
Scriitorilor Români din Banat, iniţial ca secretar general,
apoi ca vicepreşedinte.
Debutul în volum se produce în anul 1932, cu
placheta Glasul sufletului şi al trupului, care reuneşte mai
multe poezii sociale. Volumul exprimă durerea, revolta şi
speranţa oamenilor simpli, înrobiţi de societate. Ultimele
poezii ale volumului anunţau o poezie a vieţii păstoreşti.
Volumul Cântece din fluier, vol. I‑II (1935‑1944), şi
mai ales Dragoste (1945) îl consacră pe Grigore Popiţi ca
un poet ce se inspiră din spaţiul folcloric ţărănesc.
A fost un activ traducător din maghiară şi din
germană. A publicat din scrierile lui Ady Endre, Heinrich
Heine, Nikolaus Lenau, în special, dar şi din operele altor
scriitori de limbă germană şi maghiară din Banat.

În anul 1979 îi apare ultimul volum, Pe cărările
tinereţii, evocând amintiri din viaţa sa.
Se stinge din viaţă în Timişoara, la 15 ianuarie 1980.
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BISERICA ŞI SOCIETATEA BĂNĂŢEANĂ
ÎN TIMPUL EPISCOPULUI
DR. IOSIF TRAIAN BADESCU (1920‑1933)
În istoriografia bisericească, personalitatea
episcopului Dr. Iosif Traian Badescu a fost foarte puţin
tratată, ca atare, mai puţin cunoscută. Lucrul acesta s‑a
datorat, în primul rând, înaltului ierarh însuşi, care a trăit
într‑un anonimat fără egal.
Pe lângă unele articole apărute în „Foaia
Diecesană”, după moartea lui,
informaţii referitoare la persoana sa
au fost furnizate spontan. Aşa apar, de
exemplu, câteva date sumare legate
de locul naşterii, de atribuţiile avute
în cadrul Episcopiei Caransebeşului
sau chiar precizarea legată de apariţia
„Calendarului Românului”, îngrijit
şi editat sub directa sa supraveghere,
în lucrarea Monografia Eparhiei
Caransebeşului,
coordonată
de
Nicolae Cornean, apărută în
1940. Personalitatea episcopului
Dr. Iosif Traian Badescu a mai
constituit (cu date foarte sumare)
teza de licenţă a preotului almăjan
Romulus Novacovici, susţinută la
Facultatea de Teologie din Sibiu, sub
îndrumarea prof. dr. Sofron Vlad.
Lucrarea respectivă se găseşte în

manuscris, este structurată în şapte capitole şi se află în
Arhiva Episcopiei Caransebeşului.
Despre episcopul Iosif Badescu se mai pomeneşte,
succint, cu ocazia unor aniversări cu împliniri de ani de la
naştere ori de la moarte, articole care apar în prestigioasa
publicaţie „Mitropolia Banatului”, sub semnătura unor
preoţi preocupaţi de viaţa ierarhului
almăjan.
Ca cercetător al istoriei
locale, m‑am ocupat îndeaproape
de genealogia familiei Badescu din
Şopotu‑Vechi, date pe care i le‑am
pus la dispoziţie cu mare plăcere
preotului Constantin Cilibia din
Băile Herculane, care a avut curajul
să abordeze teza de doctorat cu tema
Biserica şi societatea bănăţeană
în timpul episcopului Dr. Iosif
Traian Badescu. Lucrarea la care ne
vom referi în continuare scoate în
evidenţă munca extraordinară depusă
de distinsul preot, pentru a reda cât
mai veridic o mai bună înţelegere a
Istoriei Bisericii Ortodoxe Române
a Mitropoliei Ardealului în perioada
dualistă, în special între anii 1867 şi
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1918, cât şi a Episcopiei Caransebeşului în mod special,
acolo unde a slujit cu mare abnegaţie şi devotament viitorul
episcop, Dr. Iosif Traian Badescu.
Prin încheierea ultimului capitol al lucrării, preotul
Cilibia a elaborat o monografie completă a vieţii şi
activităţii episcopului Badescu – primul episcop bănăţean
al Episcopiei Caransebeşului. Fără pretenţia că lucrarea
nu va mai putea fi completată şi cu alte date referitoare
la activitatea vastă a episcopului Badescu, socotim că
truda preotului preocupat de actuala teză de doctorat a
fost neobosită şi de multe ori documentarea s‑a făcut cu
mari sacrificii. Lucrarea a fost coordonată de eminentul
profesor univ. dr. Nicolae Bocşan, de la Universitatea
„Babeş – Bolyai” din Cluj‑Napoca.
Pentru studiul complet al temei alese, preotul Cilibia
a cercetat numeroase alte surse decât cele amintite mai
sus. Aceste surse demne de menţionat – Arhiva Episcopiei
Caransebeşului, Arhivele Statului, filiala Caransebeş,
Arhivele Mitropoliei Banatului, ale Sfântului Sinod,
precum şi ale Facultăţii de Teologie din Sibiu – au fost
benefic armonizate cu cele din Arhiva Parohiei Eşelniţa,
acolo unde episcopul Badescu îşi avea o parte dintre rude
şi unde se deplasa foarte des, din Muzeul parohial din
Eşelniţa, care adăposteşte câteva documente rămase de la
regretatul episcop, din Arhivele Mănăstirii Hodoş‑Bodrog,
unde episcopul Badescu a fost tuns întru tagma monahală,
din Muzeul dedicat episcopului Badescu în satul natal,
Şopotu‑Vechi, precum şi cu acte, documente, fotografii
(inedite) puse la dispoziţie de autorul acestor rânduri. Tot
din categoria ineditului trebuie menţionată şi contribuţia
de mare valoare a documentelor şi datelor oferite de Ion
Ionescu din Mehadia.
În afară de documentele cercetate, preotul Cilibia s‑a
aplecat cu mare atenţie asupra presei scrise a vremii, care
făcea referiri la activitatea prodigioasă a ierarhului: „Foaia
Diecesană”, „Calendarul Românului” (iniţiat, coordonat şi
editat sub supravegherea sa directă), „Anuarul Institutului
Teologic şi Pedagogic Român” (1915‑1916), „Anuarul
Academiei Teologice din Caransebeş” (1917‑1918),
„Bănăţeanul” (1923), „Biserica şi Şcoala”, „Candela”
(1929), „Gazeta Banatului” (1922), „Gazeta Orşovei”
(1932), „Nădejdea” (Vârşeţ – 1927).
O parte dintre fotografiile publicate (cele privind
vizita episcopului Badescu în satele româneşti din Voivodina
între anii 1928 şi 1929) au fost puse la dispoziţia autorului
de Vasile Barbu, preşedintele Societăţii Literar‑Artistice
„Tibiscus”, din colecţia Muzeului „Casa Românească” din
Uzdin, Voivodina, Serbia.
Lucrarea, structurată în 12 capitole, surprinde, cât
se poate de amănunţit, aspecte relevante din activitatea
bisericească, administrativă, economică, culturală,
publicistică şi misionară a înaltului prelat.
Capitolul I, cel privitor la istoriografia bisericească,
se referă la publicaţiile timpului care amintesc de originea
şi formarea intelectuală a viitorului episcop. Activitatea ca
episcop a fost tratată, mai mult după moartea sa, de cei
apropiaţi, care i‑au evidenţiat eforturile pentru redresarea
economică şi culturală a episcopiei. Aici au fost folosite,
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ca surse informaţionale, documentele aflate în Arhiva
Episcopiei Caransebeşului, publicaţia „Foaia Diecesană”,
precum şi „Calendarul Românului”, publicaţie pe care a
fondat‑o personal şi la care a colaborat până la moarte.
Capitolul al II‑lea face referiri amănunţite la originea
familiei Badescu. Din documentarea minuţioasă a preotului
Cilibia aflăm că familia Badescu a ajuns în Almăj venind
din Muntenia. Bunicul său, Grigorie Badescu (1752‑1830),
a fost primul preot atestat documentar în „Registrul de
socoţi bisericeşti” al Bisericii din Şopotu‑Vechi, începând
cu anul 1799, pe care îl semnează până în 1829. De
numele bunicului se leagă înălţarea bisericii de zid din
Şopot, care s‑a făcut pe cheltuiala credincioşilor. Apoi
este pomenit tatăl său, Iosif Badescu, învăţător şi preot
în Şopot, transferat mai târziu la Eşelniţa. Se fac aduceri
aminte şi despre mama sa, Floarea Bala, originară din
Şopot, provenind dintr‑o puternică familie grănicerească.
Datele privind originea viitorului episcop sunt completate
cu descifrarea actului de căsătorie a părinţilor, precum şi
a actului de naştere cercetat de preotul Cilibia la Arhivele
Statului din Caransebeş. E redată pe larg, în continuare,
formarea sa teologică şi juridică, funcţiile deţinute în
cadrul episcopiei, precum şi treptele ierarhice prin care a
trecut până la alegerea ca episcop.
În capitolul al III‑lea este tratată, cu multe date
doveditoare, activitatea culturală desfăşurată de episcopul
Badescu atât prin editarea şi colaborarea la „Calendarul
Românului”, cât şi activitatea colaterală acestuia.
„Calendarul Românului” rămâne pe mai departe o sursă
credibilă de informaţii privind şcoala şi biserica, lucruri
bine evidenţiate de preotul Cilibia. Şematismul parohiilor,
trecerea în revistă a şcolilor cu dascălii lor prezintă date
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certe despre situaţia învăţământului din fosta graniţă
bănăţeană. Pe lângă elaborarea „Calendarului”, pe care o
urmărea cu rigurozitate, episcopul Badescu se mai implică
în mod constant în organizarea Muzeului eparhial, precum
şi a „bibliotecilor moral‑religioase” ale parohiilor din
eparhie.
Capitolul următor evidenţiază munca privind
preocuparea teologică, istorică şi publicistică din paginile
„Foii Diecesane”, a „Calendarului Românului” sau în
pastoralele trimise parohiilor cu ocazia diferitelor sărbători
naţionale sau religioase de peste an. Episcopul Badescu
publică articole de interes moral‑religios, dogmatic sau
istoric, la care se adaugă, cu mult curaj, cele cu nuanţă
literară. Amintim, în treacăt, lucrarea cu tentă istorică
Biografia primului episcop al reînfiinţatei diecese gr. or.
române a Caransebeşului – Ioan Popasu, Caransebeş,
1890, apărută la Editura Tipografiei Diecesane.
Capitolul al V‑lea face referiri la implicarea
episcopului Badescu în sprijinul şi colaborarea la
învăţământul confesional şi teologic bănăţean. În
împrejurări deosebite ajunge, pentru un an, la conducerea
Institutului Teologic din localitate, unde şi predă la
catedra de dogmatică şi exegetică a Noului Testament. Era
preocupat permanent de trecerea de la 3 la 4 ani de studiu
în cadrul Institutului, precum şi de transformarea acestuia
în Academie Teologică. Preotul Cilibia evidenţiază, ca
nimeni altul până acum, strădania ierarhului bănăţean la
îmbogăţirea programelor Institutului Pedagogic, unde
se formau viitorii învăţători pentru şcolile confesionale.
Episcopul Badescu are grijă de înfiinţarea Şcolii de
cântăreţi bisericeşti (1931) din Caransebeş.
Capitolul următor surprinde, cât se poate de veridic,
cu certe dovezi ale cercetătorului, viaţa politico‑religioasă
a eparhiei după moartea episcopului Nicolae Popea şi
frământările care au avut loc în societatea bănăţeană,
precedate de alegerea deputaţilor sinodali eparhiali şi prima
alegere a episcopului Badescu, urmată de nerecunoaşterea
ei de către autorităţile maghiare. Capitolul surprinde câteva
aspecte ale trecerii prin scaunul episcopal al Caransebeşului
a lui Miron Cristea, viitorul Mitropolit Primat al României
Mari. Toată suflarea bisericească a eparhiei îşi îndrepta
acum privirea spre Filaret Musta, alt îndreptăţit la scaunul
episcopal. Acesta renunţă în favoarea bunului său prieten
Iosif Traian Badescu şi astfel este ales pentru a doua oară,
în 21 martie 1920, confirmat de regele Ferdinand I al
României şi instalat ca episcop, în 10 octombrie 1920, ca
episcop de Caransebeş.
Capitolul al VII‑lea tratează organizarea şi
extinderea eparhiei Caransebeşului, situaţia morală
a credincioşilor, precum şi atribuţiile Consistoriului
diecezan. Aici se aminteşte că Episcopia Caransebeşului
cuprindea cele două judeţe, Caraş şi Severin, precum
şi o mare parte din Timiş‑Torontal. Episcopia era
împărţită în 11 protopopiate, dintre care două în Banatul
sârbesc (Vârşeţ şi Panciova). În cadrul noii organizări
bisericeşti, în locul vechilor consistorii diecesane, au
fost introduse, încă din 1925, noile consilii eparhiale
separate pe secţiuni, valabile până azi: administrativ,

cultural, economic, social. Acestea urmăreau mai departe
disciplina personalului bisericesc.
Următorul capitol, mai puţin legat de tema lucrării,
inserează activitatea arhiereului Filaret Musta, colaborator
preţios şi bun prieten al episcopului Badescu. Cred că
abordarea amănunţită a legăturii strânse dintre cei doi
arhierei este datorată şi faptului că, în timpul păstoririi
episcopului Badescu, colaboratorul său, Filaret Musta,
semnează multe ordine circulare adresate preoţimii şi
credincioşilor bănăţeni.
Capitolele următoare (IX şi X) privesc vizitele
canonice întreprinse de înaltul ierarh în eparhie (1922 – la
Mehadia, 1923, 1924 – în Almăj, Valea Caraşului, 1928,
1929 – în satele româneşti din Banatul sârbesc sau cea din
1930, de la Piatra Scrisă). Subliniem aici dorinţa ierarhului
bănăţean de a vizita parohiile româneşti din Banatul
sârbesc. În ciuda opreliştilor de tot felul, reuşeşte să ajungă
în mijlocul credincioşilor români de dincolo de graniţă de
două ori, lucru imortalizat în imagini la care românii din
Voivodina ţin nespus de mult. Nu este întâmplător faptul
că Muzeul „Casa Românească” din Uzdin păstrează câteva
imagini istorice inedite privind aceste vizite. În timpul
pelerinajului, episcopul Badescu îi îndemna pe credincioşi
la dreapta credinţă, la păstrarea nealterată a limbii române
şi a datinilor noastre strămoşeşti, la supunerea faţă de noile
autorităţi legal constituite.
Ultimul capitol, al XII‑lea (precedentul prezenta
situaţia economico‑financiară a eparhiei), scoate în relief
personalitatea episcopului Badescu, raporturile sale cu
autorităţile vremii, precum şi relaţiile cu celelalte culte.
Episcopul Badescu a fost un bun patriot,
crescut şi educat în disciplina graniţei bănăţene. A
fost mereu ancorat în lupta împotriva nedreptăţilor
create de asuprirea maghiară. S‑a gândit tot timpul la
binele credincioşilor pe care îi păstorea, îi îndemna la
supunere şi la păstrarea românismului. A demonstrat
acest lucru prin toată munca sa. Cu toate că renunţă la
postul de candidat cercual pentru Bozovici, rămâne un
mare admirator al locului natal, dovadă stând noaptea
petrecută la Şopot, după vizita canonică din 1924, când
s‑a odihnit în casa vărului Pavel Badescu. Prezenţa
sa în Episcopia Caransebeşului îi dă posibilitatea să
participe, cu bune rezultate, la toate manifestările
religioase, patriotice şi culturale ale timpului. Manifestă
înţelegere pentru celelalte culte religioase, bucurându‑se
de dragostea şi respectul acestora.
Trecerea la cele veşnice a primului episcop bănăţean
al eparhiei Caransebeşului a produs multă jale şi durere în
rândul credincioşilor. Acest „sfânt bizantin” a trecut în
nefiinţă fiind condus pe ultimul drum de un singur preot,
fără pompa religioasă demnă de un ierarh. Cum modest
a trecut prin lumea asta, tot aşa a trecut la cele veşnice,
lucru pe care a ţinut să‑l precizeze şi în testamentul său
descifrat cu multă răbdare de preotul Cilibia. Din testament
desprindem şi dorinţa specială de a fi înmormântat în
cimitirul din Eşelniţa, lângă părinţii săi.
Prof. GHEORGHE RANCU‑BODROG
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FESTIVALUL VĂII ALMĂJULUI,
Prigor, 2013
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SEMINARUL INTERNAŢIONAL
„DUNĂREA – LIANT ÎNTRE ROMÂNI”
Ediţia a III‑a

a avut loc sâmbătă, 5 octombrie 2013, fiind organizat
de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin, Asociaţia Învăţătorilor
Caraş‑Severineni – Reşiţa, Asociaţia Publiciştilor Presei
Rurale din Banat – Timişoara, Societatea Literar‑Artistică
„Tibiscus” – Uzdin (Serbia), Primăria şi Consiliul Local
Dalboşeţ, Revista de cultură „Almăjul” – Şopotu‑Vechi.
Au participat oaspeţi din Ucraina şi de pe Valea
Timocului – Serbia, oameni de cultură din Almăj şi din
ţinuturile învecinate, reprezentanţi ai unor prestigioase
instituţii de cultură, universităţi şi muzee.
Seminarul a debutat cu sfinţirea Casei Memoriale
NOVACOVICI, la Gârbovăţ, prima casă memorială din
Valea Almăjului. Familia Novacovici a dat numeroase
personalităţi ale culturii bănăţene, a fost implicată profund
în problemele naţionale ale românilor din Banat şi a avut
merite deosebite în promovarea religiei şi a şcolii în
regiune.
În continuare, a avut loc sfinţirea plăcii
comemorative Înv. IOSIF BREZOIU, la Şopotu‑Vechi,
învăţător care a fost directorul şcolii din localitate timp
de peste 40 de ani şi care a contribuit direct la pregătirea
şcolară şi educativă a zeci de generaţii.
Seminarul a continuat la Biblioteca Comunală

Bozovici. După prezentarea participanţilor, s‑a trecut
la comunicările în plen, unde au fost prezentate o serie
de lucrări privind istoria, cultura şi arta ţărilor riverane
Dunării.
În ultima parte a seminarului, a avut loc lansarea unor
noi apariţii editoriale: România şi vremea râmelor cu ochi
(eseu politic), de dr. Paul Purea; Banatul Montan – Ghid
turistic, de prof. univ. dr. Gheorghe Popovici; La taclale
cu sufletul, de prof. Dănilă Sitariu; Egiptul de la faraoni
la creştinism, de prof. Pavel Sîrbu; Biserica şi societatea
bănăţeană în timpul episcopului Dr. Iosif Traian Badescu
(1920‑1933), de pr. dr. Constantin Cilibia; Cărăşeni de
neuitat. XXI, de Petru P. Ciurea şi Constantin C. Falcă;
Contribuţii la monografia Caransebeşului, de Liviu Groza,
şi, nu în ultimul rând, voluminoasa carte de restituiri
Emilian Novacoviciu, lucrare apărută sub îngrijirea dlui
Ilie Chelariu şi a dnei Nina Ceranu, din iniţiativa dlui
Nicolae Murgu, cu contribuţia dlui Ion Albu şi acordul dnei
Felicia Novacovici Mioc. De asemenea, au fost lansate o
serie de reviste, printre care amintim „Jurnal de Răcăşdia”,
„Arcadia” (Anina), „Almăjana” (Bozovici).
Seminarul s‑a încheiat cu o masă festivă la care s‑au
degustat mâncărurile tradiţionale almăjene.
Prof. univ. dr. ALIMPIE IGNEA

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA JURISTULUI
GHEORGHE NOVACOVICIU
Readucerea în contemporaneitate a vieţii şi
activităţii juristului Gheorghe Novacoviciu, a cărui viaţă
scurtă de 29 de ani a constituit un exemplu pentru lupta sa
în făurirea statului naţional, este o datorie sfântă.
Încă din tinereţe – anii şcolarizării şi
studenţiei –, Gheorghe Novacoviciu a luat contact cu
durerile neamului românesc din provinciile subjugate

Austro‑Ungariei (Ardeal şi Banat), precum şi cu
nedreptăţile suferite din partea autorităţilor maghiare şi, în
faţa acestor împilări, el nu a putut să asiste pasiv, deoarece,
fiind o fire dârză şi combativă, s‑a avântat cu trup şi suflet
în vâltoarea luptelor date de români pentru triumful cauzei
drepte a acestora, luptând cu demnitate pentru izbânda
adevărului şi a dreptăţii.
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Ideea fundamentală, predominantă în timpul vieţii
sale, sfârşitul secolului al XIX‑lea şi începutul secolului
al XX‑lea, era dezvoltarea conştiinţei naţionale şi, în
consecinţă, tendinţa de a se realiza eliberarea tuturor
popoarelor subjugate care formau mozaicul de naţionalităţi
din monarhia austro‑ungară, apoi realizarea unităţii statale.
Juristul Gheorghe Novacoviciu s‑a născut, la data
de 14 ianuarie 1879, dintr‑o familie veche preoţească
din comuna Gârbovăţ, din Valea Almăjului, judeţul
Caraş‑Severin. Tatăl său, preotul Nicolae Novacoviciu, l‑a
iniţiat încă de la vârsta de 4 ani să citească şi să cunoască
scrisul românesc. După terminarea şcolii primare din
comuna natală, merge la şcoala din Bozovici şi la şcoala
germană din Steierdorf (Anina). A urmat
gimnaziul din Oraviţa, fiind o inteligenţă
cu totul excepţională, a dat ore particulare
unor colegi înstăriţi materialiceşte, pentru
a se putea întreţine, deoarece a făcut
parte dintr‑o familie numeroasă, cu mulţi
copii. Cursul superior de liceu l‑a urmat
la Biserica Albă (Serbia), Blaj, Braşov şi
Năsăud.
În toamna anului 1898 se înscrie
la Academia de Drept din Oradea, unde
l‑a avut coleg pe Coriolan Steer, însă în
al doilea trimestru este exmatriculat din
Academie împreună cu alţi 17 studenţi
români, căci s‑au solidarizat cu colegul lor
Lucian Bolcaş, care a fost aspru pedepsit
de conducerea Academiei de Drept din
Oradea, pentru că a publicat un protest ce s‑a tipărit în
ziarul „Tribuna” de la Sibiu. Toţi cei exmatriculaţi de la
Oradea s‑au înscris la Facultatea
de Drept din Cluj.
Intelectualitatea română
a luat hotărârea ca, pentru
eternizarea memoriei eroului
naţional Avram Iancu, să i se ridice
o statuie, adunându‑se în acest
scop, încă din 1895, fondurile
necesare, însă Ministerul de
Interne, prin ordinul nr. 1245, din
21 aprilie 1895, face cunoscut
Jandarmeriei: „se vor lua de
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urgenţă măsuri şi se va veghea să nu se strângă fonduri
pentru ridicarea unui monument lui Avram Iancu”. Cu toate
acestea, prin colectă şi subscripţie publică, s‑a adunat de la
români suma de 9.402 coroane, care însă a fost confiscată
de guvernul maghiar, şi abia mult mai târziu, adică în anul
1904, suma confiscată s‑a depus de către Ministerul de
Interne la dispoziţia „Astrei”, cu scopul de a se folosi „în
favorul Şcolii Civile de fete a Asociaţiunii din Sibiu” (Rev.
„Familia”, nr. 49, 5/19 decembrie 1904).
Un fapt ieşit din comun s‑a produs la Cluj în preajma
Crăciunului din anul 1899, când Gheorghe Novacoviciu
era student în anul II, de data aceasta la Facultatea de
Drept, şi anume atunci când procurorul Lazăr din Alba
Iulia a afirmat public că Avram Iancu este
„conducător de bandiţi şi ucigaşi”. Atât
le‑a trebuit studenţilor români de la Cluj şi
Oradea Mare ca să reacţioneze pe loc, în
sensul că s‑a convocat o adunare de protest
la Cluj, la care a luat parte şi Gheorghe
Novacoviciu împreună cu colegul său
orădean, Coriolan Steer, adunare de
protest ţinută sub conducerea avocatului
dr. Amos Frâncu (1861‑1933) din Cluj şi,
după cuvântările de rigoare, s‑a decis pe
loc să se formeze o delegaţie de studenţi
care să depună o coroană de flori pe
mormântul lui Avram Iancu de la Ţebea.
Din delegaţia studenţească au făcut parte
Gheorghe Novacoviciu, Coriolan Steer,
studenţi la Facultatea de Drept, şi Ioan
Scurtu, student la Litere şi Filosofie în Cluj. Moţii au aflat
despre acest eveniment, delegaţia a sosit în după‑amiaza
zilei de 31 decembrie 1899 la
Ţebea şi a depus coroana de lauri
cu o panglică pe care era scris
„Tinerimea română universitară,
Eroului Naţional Avram Iancu,
1848, – dormi în pace, noi
veghem”. Tot atunci Gheorghe
Novacoviciu a citit o poezie,
compusă ad‑hoc, în care proslăvea
memoria
eroului
naţional
Avram Iancu. Auzindu‑se prin
împrejurimi de venirea delegaţiei
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studenţeşti, moţii au dat năvală, adunându‑se la mormânt,
s‑au solidarizat cu delegaţia studenţească şi au început să
intoneze cântece patriotice. Imediat, la faţa locului s‑au
prezentat jandarmii unguri, care au confiscat coroana, iar
pe cei trei studenţi i‑au dus la postul de jandarmi, unde li
s‑au luat declaraţii.
Întocmindu‑se dosare de
urmărire penală, procurorul din
Deva a deschis acţiune publică
împotriva celor trei studenţi care,
prin rechizitoriu, au fost trimişi
în judecată. Competenţa pentru
judecarea cauzei era Judecătoria
din Baia de Criş, pe raza căreia
s‑a produs „infracţiunea”, iar
dezbaterile la Judecătorie s‑au
făcut în lipsa celor trei inculpaţi, ei
fiind apăraţi de avocatul Francisc
Hossu-Longin din Deva (ginerele
lui badea Gheorghe Pop de Băseşti), pronunţându‑se în
acest proces o condamnare a celor trei studenţi la câte trei
luni de închisoare, după unii autori, iar după alţii, la numai
o lună şi jumătate. Făcându‑se uz de calea de atac, în urma
apelului, procesul s‑a rejudecat la Tribunalul din Deva,
unde de data aceasta apărarea studenţilor condamnaţi de
prima instanţă s‑a făcut de doi avocaţi: Francisc HossuLongin şi Ştefan Cicio Pop din Arad. Tribunalul, revizuind
toate actele de la dosarul cauzei şi, în urma pledoariilor

temeinice ale celor doi avocaţi apărători, a ajuns la concluzia
că în cauză nu este vorba de producerea unei infracţiuni,
a anulat sentinţa Judecătoriei şi a pronunţat achitarea
inculpaţilor. De menţionat că la acest proces a luat parte un
numeros public românesc care a manifestat călduros pentru
studenţi, creându‑se cu acest prilej
o atmosferă de mare însufleţire şi
solidaritate.
Totuşi, destinul a fost vitreg
cu juristul Gheorghe Novacoviciu,
căruia i‑a fost scris să nu scape de
închisoare. Astfel, în anul 1899,
în lupta sa dusă cu condeiul, a
publicat un articol în „Tribuna”
din Sibiu, al cărui conţinut a fost
considerat insultător la adresa
stăpânirii şi, drept consecinţă, i
s‑a înscenat un proces de presă,
care s‑a soldat cu condamnarea
sa, ispăşindu‑şi pedeapsa în temniţa din Seghedin. Din
închisoare, la 17 iulie 1902, îi scrie unchiului său, învăţătorul
Emilian Novacoviciu din Răcăşdia, solicitându‑i un ajutor
bănesc pentru a‑şi îndulci viaţa din temniţă.
După o zbuciumată viaţă, juristul Gheorghe
Novacoviciu, fiind măcinat în temniţă de o boală
necruţătoare, a decedat în ziua de 20 august 1908.
FELICIA MIOC, născută NOVACOVICI

ANECDOTICA AMINTIRILOR
– Câteva însemnări pe marginea cărţii Amintiri din viaţa lui Emilian Novacoviciu,
învăţător penzionat în RĂCĂJDIA, judeţul CARAŞ, anul 1931,
Tipografia Iosif Haden, Oraviţa –
Amintirile… reprezintă o succesiune oarecum
cronologică de istorioare, documente şi fotografii legate
de viaţa învăţătorului Emilian Novacovici – întâmplări,
conflicte cu autorităţile, printre care se strecoară o serie de
secvenţe hazlii, privite cu detaşarea omului matur care a
trecut prin viaţă, pline de o ironie fină, descrise cu mult
umor, dar şi cu nostalgia trecutului. Fiind dascăl, dar
şi băiat de popă, nu putea să lipsească partea educativă,
moralizatoare, dar nu în mod obsesiv, ci sub aspectul unor
experienţe de viaţă trăite, din care pot rezulta o serie de
învăţăminte.
Autorul, care avea preocupări legate de istoria
locului în care s‑a stabilit, naţionalist convins şi combatant,
preocupat de culegerea folclorului sub multiple aspecte,
cel care a scris şi lucrarea Folclor pornografic bănăţean,
nu putea să se dezică de aspectul oarecum anecdotic în
cadrul acestor amintiri.
În prima parte, autorul povesteşte de copilăria

petrecută la Gârboţ, înainte de 19001, sat situat pe drumul
de ţară, ce duce de la Bozovici, mai bine zis, ce duce de la
Prigor spre Dalboşeţ (vechiul drum roman, n.n.). Primul
eveniment mai deosebit din viaţa copilului este Înşcolarea,
privită la început cu frică, din cauza pedepselor aplicate
copiilor neascultători, apoi cu curiozitate, pentru ca mai
apoi, din cauza faptului că învăţătorul îşi da toată silinţa
să îl înveţe cât numai se poate mai bine, pentru că era copil
de preot… Se trudea el (învăţătorul, n.n.) cu buna, dar mai
mult cu răul, ceea ce‑l face pe copil să urască şcoala şi
învăţătura.
Precizează că este pus de părinţi la diferite lucruri,
amăsurat (corespunzător, n.n.) puterilor lui, în orele
libere de şcoală, să‑i ajute: mă puneau să aduc lemne în
bucătărie, iar vara, mă mânau cu vitele la păşune. Aşa se
explică faptul că, venind călare pe iapa Şarga de la sălaş, în
1
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urma unei lovituri date de mânzul Becia, leşină şi cade de
pe cal; concluzia: din păţania aceasta, în toată viaţa, m‑am
ferit a mă apropia de cai.
O altă întâmplare se referă la aducerea caprelor din
zăvoi, de la păşunea de frunză de salcă. (Caprele, n.n.) se
învârzesc în vârzaica şi volbura care legau nuielele din
răchiţele de salcă. Scoate una, dar până s‑o scoată şi pe
cea de‑a doua, prima intră iar şi se învârzeşte din nou în
salcă. Mai multe încercări de scoatere, dar fără rezultate,
şi îl prinde noaptea neagră… Deodată numai că începe
a scăpăra împrejurul meu… Îmi plesneşte mie în minte,
cum am auzit prin sat povestându‑se, că noaptea umblă
moronii şi strigonii… Cuprins de frică, încep a plânge
cu hohot şi a striga din toate puterile… Tata, îngrijorat
că‑i mult de la plecarea după capre, a pornit către zăvoi.
Auzindu‑mă plângând, într‑un suflet a alergat până la
mine. Mă întreabă că ce‑i, de ce plâng?… Îi spun că nişte
moroni au venit la mine şi era să mă mănânce, de aceea
am plâns, că m‑am temut. Tatăl i‑a dovedit că erau licurici,
dar din inima mea tot nu putea ieşi frica cauzată în zăvoi.
Cum dragoste de învăţătură nu prea avea, tatăl cercă
(încercă, n.n.) să afle de la mine ce voiesc să mă fac – să
studiez mai departe ori să rămân
la economie (agricultură, n.n.). La
răspunsul lui Emilian că vrea să devină
econom (ţăran, n.n.), tatăl îl sfătuieşte,
spunându‑i că economia e grea, trebuie
să lucri vara prin căldura cea mare,
să te ardă soarele, să bei apă caldă,
pământul nu produce rodul aşteptat şi
o să trăieşti rău; ca domn însă, cu toată
nerodirea pământului, cu plata puţină
ce o ai, poţi trăi mai uşor şi mai bine,
numai să mergi tu la şcoală, să înveţi
bine şi să fii cu omenie.
Cu toate sfaturile primite,
copilul a rămas la părerea de a deveni
ţăran, drept care tatăl l‑a pus la diferite
lucruri grele economice, că numai aşa,
poate, mă voi lăsa de propusul (intenţia,
n.n.) meu şi mă voi decide a merge la
şcoală. Şi apoi, pe lângă lucrul greu, mă
hrănea foarte slab, zicându‑mi adesea:
„Paorii de pămănt (ţăranii, n.n.) aşa mănâncă, nu trăiesc
cu mâncări alese. Toate acestea îl determină să aleagă o
altă meserie, aceea de neguţător, pentru care se hotărăşte
să plece la Bozovici ca să intre şăgârt.
În drumul meu, aveam să trec prin apa râului Nera
(Nergan), că pod nu era peste el… Apa e mare şi tulbure
în urma unei ploi din zilele trecute. Intrai cam mai pe la
mijlocul râului, în apă. Deodată, îmi dau într‑o afunzime
(tău, n.n.). Apa mă trage şi mă duce cu sine. Îmi trece peste
cap… Scăpând de înec şi după toate experienţele avute,
acceptă sfatul tatălui său de a urma şcoala, ca să devină
învăţător.
Merită a fi amintită şi o întâmplare legată de
formula de adresare a unui copil faţă de oamenii mai în
vârstă; dilema era legată de un învăţător la care trebuia
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să meargă, trimis de tatăl său, care funcţiona ca substitut
(suplinitor, n.n.) şi care avea o poreclă de sat, Bobelee.
După analiza mai multor formule de adresare posibile, mă
hotărăsc, în fine, a striga întocmai după cum sătenii îi zic,
adică: Bobelee. Pentru că însă e bătrân, o să strig – Tato
Bobelee. Iată şi urmarea:
Mânios, roşu în faţă, cu zârţele tremurânde pe nas
de enervat, iese la fereastră.
– Noa! Ce vreai? O aşa ştii tu să strigi, aşa te‑a
învăţat pe tine tată‑tău, o aşa mă cheamă pe mine?
Morala fiind că, din păţania aceasta, învăţai cum
am să mă adresez către oameni.
Din perioada cât era la şcoala din Caransebeş
reţinem întâmplările legate de postura de „ţap ispăşitor”,
atunci când nişte colegi de‑ai lui au spart un geam, dar el
primeşte bătaie şi aceea când salvează viaţa unui copil care
era să se înece în Timiş.
După absolvirea Şcolii de învăţători din Caransebeş,
proaspătul învăţător este repartizat în satul Gherman, dar
trebuia să se prezinte mai întâi la protopopul de la Mercina,
care îi spune că nu este niciun post liber acolo; după refuz,
fiind însoţit de un frate mai mare şi având la ei un acou
cu răchie, se hotărăsc să dea totuşi
vasul protei. Fratele intră cu vasul în
curte. După câteva minute ieşi voios
afară, îmi spuse că‑i bine. Doamna a
primit răchia. Mă mână după aceea
pe mine înăuntru, la Domnul prota, cu
scrisoarea primită de la Conzistoriu.
După ce intrai, dl prota întoarce
vorba, zicându‑mi:
– Mi‑a părut rău să vă întoarceţi
înapoi. Iată scrisoarea aceasta s‑o
duceţi acolo (la Gherman, n.n.) şi s‑o
daţi în mână preşedintelui de comitet şi
să‑i spuneţi ca, pe lângă inventar, să‑ţi
predea Şcoala cu mobilierul şi de la 1
Sept. 1881 să începi prelegerile. Orice
asemănare cu timpurile noastre este pur
întâmplătoare!
La Gherman, locuieşte gratuit
la preşedintele comitetului parohial în
schimbul meditării copiilor acestuia,
dar, în urma unei vizite pe care o face la o fată de măritat
din împrejurimi, acesta se supără, deoarece şi el avea o fată
de măritat pe care dorea să o căsătorească cu învăţătorul.
Un obicei din satul Gherman din acel timp era
acela ca, imediat după căsătorie, tinerele neveste să sărute
bărbaţii întâlniţi pe stradă; tânărul învăţător, împreună cu
preotul unit din localitate, au căutat să profite de acest
obicei şi iată ce povesteşte: s‑a întâmplat, într‑un rând,
că o mireasă de acestea întâlnindu‑ne, pe mine mă sărută
în faţă, preotului însă, în semn de veneraţiune, îi sărută
mâna. Preotul, pentru procedura miresei, neconvenabilă
lui, îmbărbătă mireasa, îndemnându‑o zicând:
– Dar fă şi mie ca învăţătorului, dragă, nu‑ţi fie
ruşine!
Cât haz am făcut noi în urmă pe contul acestei
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cerinţe! Se înţelege că mireasa, bucuroasă de îndemnul
preotului, i‑a aplicat şi lui mai multe săruturi.
După o perioadă de timp, ajunge învăţător la
şcoala confesională din Răcăjdia. Merită a fi amintite aici
două episoade. O inspecţie, efectuată de către protopop,
cu asistenţa părinţilor elevilor, la care, după verificarea
cunoştinţelor elevilor referitoare la numele zilelor
săptămânii, protopopul era preocupat de… sexul zilelor:
După aceea se reîntoarce:
– Ai zis că ieri a fost Duminecă?
– Da.
– Spune, ce e Dumineca?
– Dumineca e o zi.
– Ce e Dumineca, om sau muiere?
– Nu e nici om, nici muiere, fu răspunsul.
Protopopul nu voieşte a scoate genul. El insistă
ca pruncii să spună că Dumineca e muiere. După multe
întorsături, întreabă el:
– O nu zic oamenii: Maica Luni, Marţi, Maica
Duminecă? Oamenii aşa zic. Dar care din voi a văzut pe
maica Duminecă?
Protopopul, după această combatere, nu s‑a mai
amestecat în examinare, până la Istoria naturală, când
apoi, din nou, a planizat (planificat, n.n.) o compromitere.
Pune întrebarea:
– O prinde vaca hârţi (şoareci)?
I se răspunde că nu prinde.
– Ba prinde, zice protopopul.
Şcolarii îi răspund că vaca e animal sugător,
rumegător, cu două copite.
– Hei! zice protopopul. Voi nu ştiţi, dar vaca prinde
şoareci.
Un şcolar, dintre cei mai mici, ridică mâna.
– O tu ştii că prinde şoareci?
– Eu ştiu!
– Apoi cum?
– Şoarecele e ascuns în iarbă. Vaca pune piciorul
pe el şi aşa îl prinde.
– Nu‑i adevărat, nu ştii, îi zice protopopul.
Alt şcolar ridică mâna.
– Spune tu!
– Vaca scoate limba şi‑l prinde împreună cu iarba
şi‑l înghite.
Protopopul se intoarce spre mine, în prezenţa
mulţimii oaspeţilor, şi zice:
– Vezi că n‑ai învăţat copiii. Ai crezut că tot îţi
clasiﬁc examenul cu foarte bun! Aşteaptă numai, că te fac
eu dascăl!
O altă inspecţie şcolară (maghiară, n.n.) îi dă
calificativul foarte bine, dar din cauza activităţii sale din
Partidul Naţional Român, vine a doua inspecţie – formată
cu acelaşi inspector – care, de data aceasta, vorbeşte numai
ungureşte: în forma arătată, se precede la examinarea
tuturor studiilor (materiilor, n.n.) cu întrebări ungureşti
din partea inspectorului şi cu răspunsuri româneşti la
întrebările mele. Urmând la examinare, studiul limbii
maghiare, examinez eu. Copiii răspund bine. Într‑un
târziu, pun întrebarea:

– Mi ez (ce este aceasta, magh., n.n.)? (Arătând
pălăria).
Un elev grăbit răspunde:
– Ez pălăria.
A fost de‑ajuns. Inspectorul se coboară de la
catedră, mă ia de braţ… şi îi cere să se pensioneze. La
refuzul învăţătorului, îi spune o pildă: Un proprietar,
pentru delectarea sa, ţine o pasăre cu voce plăcută în
colivie, ca să‑l desfăteze cu cântecul său. După un timp,
pasărea îşi pierde glasul, nu mai poate desfăta pe stăpânul
său. Nu‑i rămâne alta decât să‑i deschidă uşa şi să‑i deie
drumul din colivie.
Iată încă două secvenţe cu un caracter oarecum
naţionalist. În 1906, în drum spre Bucureşti la „Expoziţiunea
generală” (probabil că a participat şi la „Reuniunea
învăţătorilor români de la şcoalele confesionale gr. or. din
diecesa Caransebeşului”, ţinută în Băile Herculane la 24 şi
25 august / 6 şi 7 septembrie), la Băile Herculane, merge la
restaurantul „Cursalon”. Soţia învăţătorului era îmbrăcată
în costum naţional românesc. N‑avea însă pălărie. După
un timp, directorul Cursalonului se prezentă şi provoacă
(îi cere, n.n.) soţia să părăsească sala, pentru că, după
regulile în vigoare, doamnele trebuie să poarte pălării pe
cap, iar bărbaţii să fie în pantaloni, nu în izmene. Eu nu‑i
dau nicio importanţă… Directorul se prezintă şi a doua
oară, provocând soţia să părăsească sala. M‑am adresat
directorului, zicând:
– Pentru că soţia a plătit taxa de intrare şi pentru
că numai din simplul motiv că n‑are pălărie nu părăseşte
sala, iacă, are pălărie şi‑i pun pălăria mea pe cap, şi astfel
s‑a liniştit şi domnul director.
Cea de‑a doua întâmplare s‑a produs în anul 1919,
în urma ocupării Banatului de către trupele sârbeşti, când a
avut de suferit din cauza numelui său de familie; Emilian
Novacovici este denunţat comenzii militare sârbeşti din
Biserica Albă, pentru că a făcut împrumut „naţional
românesc”, (şi) a fost citat la prim-pretorele Radivoevici
din Iam. Prim-pretorele Radivoevici l‑a înjurat, l‑a
scuipat… zicând:
– Nu ţi‑e ruşine şi frică de Dzeu, să părăseşti tu
naţia noastră mândră (sârbă, n.n.) şi să te faci român?
Învăţătorul îi răspunde prim-pretorelui:
– Dle, bagă de seamă că eu nu sunt Sârb. Eu sunt
Român.
La acestea, prim-pretorele, încruntat, îi replică:
– Taci, afurisitule! O nu vezi că numele şi faţa te
arată că eşti Sârb?!
– Dle! Nu te lua după numele Novacovici şi să crezi
că sunt Sârb, îi răspunse învăţătorul. Eu sunt Novac de
origine.
După aceasta, zice prim-pretorele plin de ură şi
înverşunare:
– Aha! eşti dară Român mare (sublinierea ne
aparţine!)!
Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA
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IANCU CONCIATU
A văzut lumina zilei la 1 iunie 1889,
în Bozovici, din judeţul Caraş‑Severin.
Şcoala primară a făcut‑o în
localitatea natală.
A absolvit apoi Şcoala Comercială
(Superioară) Română din Braşov.
A fost comisar al guvernului pe
lângă Camera de Comerţ şi Industrie din
Timişoara.
A fost deputat în Parlamentul
României şi deputat sinodal.
A îndeplinit şi funcţia de secretar
general al Camerei de Comerţ din
Timişoara – 1933.
A fost preşedinte al Sindicatului
ziariştilor profesionişti din Banat, în
perioada 1938‑1941.
A colaborat cu articole de
specialitate, dar şi cu materiale diverse,
inclusiv culturale, la unele publicaţii:
„Poporul român”, „Lupta” (Budapesta)
ş.a.
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A condus, începând cu anul 1921,
publicaţia „Nădejdea”.
A fost proprietar şi director al
ziarului / revistei „Curierul Banatului”, în
perioada 1919‑1943 / 1924‑1946.
A scris şi a publicat mai multe
lucrări: Rostul Comunităţii de Avere,
Tipografia
Diecezană,
Caransebeş,
1919; Timişoara, Tipografia Huniade,
Timişoara,
1919;
Reorganizarea
Comunităţii de Avere, Tipografia
Morawetz, Timişoara, 1920; Reşiţa,
Editura Cartea Românească, Bucureşti,
1921; Probleme economice bănăţene,
Editura Curierul Banatului, Timişoara,
1940; Calendarul Banatului, Timişoara,
1943;
Libertatea
economică
în
producţiune, Editura Ciurcu, Braşov,
1910.
(Date preluate din lucrarea Petru
P. Ciurea, Constantin C. Falcă – Cărăşeni
de neuitat, partea a VIII‑a, Editura
Eurostampa, Timişoara, 2010, p. 25‑26.)

OMAGIU LUI IANCU CONCIATU
Pe marele fiu al Banatului l‑am cunoscut în
adolescenţa mea, în anul 1940, când venea adesea în casa
noastră, din strada Eugeniu de Savoya, situată în centrul
Cetăţii Timişoara.
Era înalt, cu o alură atletică şi cu o voce de bas
cantabil, ca un „tunet catifelat”. A fost bun prieten cu
tatăl meu, chirurgul Ioan Popovici,
cu bunicul meu, protopopul Ioan
Vida, care s‑a dus, în calitate de preot
militar, voluntar pe frontul italian din
Primul Război Mondial. Nevasta lui
Iancu Conciatu s‑a numărat printre
apropiatele prietene ale mamei mele.
Conciatu împreună cu bunicul meu
s‑au înscris în Partidul Naţional al lui
Iuliu Maniu, luptând pentru drepturile
românilor din vechiul Imperiu
Austro‑Ungar; totodată, membrii
Partidului Naţional au luptat pentru a
da naştere, la 1 Decembrie 1918, mult
doritului stat România Mare.
Adolescenţa mea s‑a desfăşurat
avându‑l ca profesor particular pe
Iancu Conciatu, cel ce l‑a determinat,

cu greu, pe tatăl meu ca să mă lase să studiez muzica; în
acest climat plin de nobleţe, pot spune că Iancu Conciatu a
apreciat talentu‑mi de tânăr compozitor (tatăl meu a dorit
să mă dedic medicinei, considerând că, în acea epocă,
de creaţie, din compoziţie nu se putea trăi decât foarte
modest). În jurnalul pe care l‑am ţinut în acei ani am notat
următoarele cuvinte adresate mie de
Iancu Conciatu: „Muzica este ultimul
sărut al artei, aşa cum moartea este
ultimul cuvânt al vieţii” –, citându‑l
pe divinul poet Heine. Conciatu mi l‑a
citat şi pe „Pann‑ul de la Bayreuth”,
pe novatorul Richard Wagner, care
i‑a îndemnat pe tinerii muzicieni
„să cuprindă lumea Euterpei prin
iubire…”; pentru autorul capodoperei
Tristan şi Isolda, muzica a fost cea mai
profundă dintre arte.
Iancu Conciatu a generat
excelenta revistă „Curierul Banatului”,
în paginile căreia i‑a popularizat pe
Sabin Drăgoi, Ion Vidu, pe tinerii,
pe‑atunci, Nicolae Drăgoi, Alfons
Capitanovici, Mircea Popa. Conciatu
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i‑a divinizat pe Traian Grozăvescu şi pe Aca de Barbu.
Dintre scriitori, i‑a stimat pe Virgil Birou, iar dintre
plasticieni – pe sculptorul R. Ladea, cel care va fi socotit
„un artist cu sclipiri de geniu”…
Cred că este cazul de a menţiona şi concepţiile
politice ale lui Iancu Conciatu: „Dragă Doru
Popovici – sublinia Conciatu –, precum tatăl tău, chirurgul
Ioan Popovici, şi bunicul tău, protopopul Ioan Vida, am fost
şi suntem democraţi convinşi! Ştiu, dragă Doru Popovici,
că democraţia conţine şi aspecte negative; dar, subliniez,
nu există ceva mai bun”…
Iancu Conciatu i‑a detestat pe Stalin şi pe Hitler,
călăii popoarelor! L‑a pus la stâlpul infamiei pe regele
Carol I şi a contribuit substanţial ca România să treacă de
partea Antantei. Conciatu a ţinut să afirme că „Românul
care nu acceptă Marea Unire, acela nu este Român!”.
Nu i‑a aprobat pe Ioan Slavici, pe Aurel C. Popovici,
nici pe membrii Partidului Conservator pentru politica lor
„filogermană”! Din nefericire, istoria nu i‑a dat dreptate!
În sensul că A. C. Popovici pleda pentru teza în virtutea
căreia „căderea lumii germane semnifică faptul după care
armata sovietică va intra în estul Europei şi va tiraniza estul
bătrânului continent timp de peste 100 de ani”… A greşit
doar cu 50 de ani…
Iancu Conciatu l‑a convins pe tatăl meu să renunţe
la simpatiile pentru legionari. După ce Corneliu Zelea
Codreanu a precizat că, în cazul unor alegeri parlamentare,
unde partidul legionarilor va ocupa primul loc, Garda
de Fier va pactiza cu Germania lui Hitler! Fapt prin care
„verzii” vor pierde foarte multe simpatii şi vor trece într‑un
mare con de umbră. E bine să se ştie că, în cele din urmă,
Hitler a trădat Garda de Fier, socotind‑o „haotică”, iar el
va dori, mai ales în România, o dictatură militară bazată
pe o disciplină teribilă. Aşa că, după anul 1941, partidul
lui Corneliu Zelea Codreanu va fi desfiinţat de mareşalul
Ion Antonescu, cu aprobarea vârfurilor politice dintr‑o
Germanie fascistă. Şi s‑a impus sensul aforismului
remarcabilului gazetar Pamfil Şeicaru, în semnificaţia
căruia „în politică nu există dragoste, ci doar interese”…
*
Având în vedere că, în zilele noastre, s‑au iscat
admiraţii pentru regele Carol I, ţin să clarific câteva aspecte
controversate: Carol I a dat ordin să fie ucişi peste 10000
de ţărani care au participat la Răscoala din 1907, regele
fiind aspru criticat de Ion Luca Caragiale, Panait Istrati,
Liviu Rebreanu, Nicolae Iorga şi de pictorul O. Băncilă.
Nu pot trece peste pactul secret al regelui, pact după
care, în cazul unui război – care se anunţa ameninţător –,
România ar trece de partea lumii germane, trădând Antanta
(!) şi renunţând la generarea României Mari.
Din fericire, în anul 1916, în cadrul „Consiliului de
Coroană”, Carol I a fost învins şi s‑a decis ca ţara noastră
să se alăture Antantei şi să intre în cumplit conflict cu
agresiva lume germană. Restul se ştie…
În această epocă întunecată, Iancu Conciatu l‑a
condamnat pe regele neleal, bravul almăjan fiind de partea
românilor care au luptat pentru naşterea României Mari!
Atât Iancu Conciatu, cât şi bunicul meu, protopopul

Ioan Vida, precum şi tatăl meu, chirurgul Ioan Popovici,
l‑au desconsiderat şi pe regele Carol al II‑lea, socotit în
Europa de Vest şi SUA un „playboy”… Iancu Conciatu l‑a
etichetat a fi fost „imoral, ateu, corupt, ucigaş” pe cel ce
a divinizat‑o pe Elena Lupescu, o femeie compromisă în
faţa adevăraţilor români, care l‑a îndemnat să fie autorul
unor fapte nedemne de un rege! Carol al II‑lea, printr‑o
lovitură de stat, a introdus în ţara noastră dictatura regală!
Ca politician a fost penibil: sub domnia lui s‑au pierdut
Ardealul de Nord, Basarabia, Bucovina, Ţinutul Herţei şi o
parte din Dobrogea.
Majoritatea românilor, în frunte cu Iancu Conciatu,
mareşalul Antonescu şi fruntaşii partidelor istorice, i‑au
iubit însă pe Regele Ferdinand şi pe Regina Maria, cei sub
care s‑a creat România Mare, un punct culminant în tragica
istorie a neamului nostru daco‑roman. Conciatu nu s‑a
sfiit să scrie că, în eternitate, „Regele Ferdinand şi Regina
Maria vor apărea ca o redescoperire postumă, înălţată la
dimensiune de mit”…
Pe Regele Mihai, adevăraţii români l‑au aprobat
pentru „greva regală”, îndreptată împotriva slujitorilor
Uniunii Sovietice şi a lui Stalin. Dar rezistenţa neamului
nostru de poeţi a fost zadarnică, deoarece trioul format din
Roosevelt, Churchill şi De Gaulle le‑a vândut ruşilor peste
250 de milioane de cetăţeni din estul Europei!
În zilele noastre, într‑un studiu, am accentuat
următoarele: „Stalin a ucis, ridicându‑l în slăvi pe Marx…
Trioul amintit a trădat Europa de Est, în numele…
democraţiei”…
*
În încheierea eseului meu, expun un fragment din
medalionul lui Iancu Conciatu, scris în amintirea eroului
Eftimie Murgu (mentorul generaţiei de la 1848):
„Aci, în Almăjul Banatului, în cuibul şoimilor,
cetatea munţilor, unde tradiţia românească s’a păstrat mai
curată şi nepângărită, unde s’a zămislit însuşi sufletul
eroului bănăţean, un mănunchi de bărbaţi, desemnaţi de
popor, ne‑am constituit într’un comitet pentru a ridica prin
danii publice monument lui Eftimie Murgu.
Un monument lui Murgu însemnează pentru noi,
bănăţenii, un altar, un izvor nesecat de îmbărbătare în
luptele de mâine, un început de cult pentru tradiţia noastră
bănăţeană, atât de sistematic mistificată şi abandonată.
Noi vedem în Murgu pe eruditul profesor, care
întemeia catedra de filosofie şi ştiinţe naturale la Academia
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Mihăileană din Iaşi la 1834. În Murgu, care a fost profesorul
lui Nicolae Bălcescu, vedem noi pe apostolul bănăţean,
care a ajutat la îndrumarea unei întregi generaţii înainte de
1848 spre ideea naţională atât în Banat, ca şi în Moldova şi
Muntenia deopotrivă […].
Fie ca monumentul lui Eftimie Murgu, desvelit
la Bozovici, să fie un bun augur, piatra de temelie a
Pantheonului bănăţean, locul de închinăciune şi de
pelerinaj al bănăţenilor.
Noi nu ne‑am făcut decât datoria.”
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P.S.: Sunt autorul Cantatei Epitaf Eftimie Murgu,
care are la bază vechi teme neobizantine, oferite de
sublimul mitropolit Nicolae Corneanu. Compoziţia s‑a
interpretat, tulburător, la Ateneul Român, avându‑l ca
dirijor pe Mircea Cristescu şi ca solistă pe mezzosoprana
Rodica Mitrică.
De acum, toate cele prezentate de mine sunt istorie.
În rest – cum ar spune genialul Shakespeare –, e
tăcere…

DORU POPOVICI
– Comandor al Italiei –

D.P.

BAZINUL RUDĂRIEI – REPERE GEOGRAFICE
Contactul timpuriu pe care l‑am avut cu mediul
natural al Ţării Almăjului m‑a determinat să explorez
tainele acestor locuri, în care geografia şi istoria, spaţiul
şi timpul se confundă adeseori. Din această vastă unitate
geografică, m‑am oprit asupra Bazinului Rudăriei,
deoarece în cuprinsul său interferează elemente specifice
zonelor montane şi depresionare, fiind una dintre cele mai
complexe unităţi geomorfologice, a cărei tematică nu am
putut‑o epuiza decât parţial (foto 1).
Înţelegerea
fenomenelor
geografice
în
complexitatea lor o datorez în cea mai mare parte
mentorilor mei de la secţia Geografie a Facultăţii de
Chimie – Biologie – Geografie din cadrul Universităţii de
Vest din Timişoara, care în perioada 1990‑1995 au modelat
dimensiunea ştiinţifică a personalităţii mele ca geograf şi
cărora le adresez cele mai sincere mulţumiri. Pe această
cale doresc să‑mi exprim toată aprecierea în special pentru
dl prof. univ. dr. Petru Urdea, care mi‑a călăuzit paşii în
discipline precum geomorfologie, geologie, glaciologie,
fotointerpretare geografică, introducere în geografie cu
elemente de cosmologie, fiind în acelaşi timp conducătorul
ştiinţific al lucrării de licenţă cu titlul Bazinul Rudăriei.
Studiu geomorfologic.

Foto 1. Contactul munte – depresiune în zona Socoloţului

Observaţii şi cercetări de ordin geomorfologic
referitoare la regiunea Bazinului Rudăriei apar în două
categorii de lucrări. În primul rând, sunt lucrări de sinteză în

care se consemnează şi aspecte geomorfologice, concepute
la nivelul Carpaţilor Româneşti (Emm. de Martone, 1919;
V. Mihăilescu, 1978), al regiunii Banatului (P. Coteţ, V.
Băcănaru, 1965), al Defileului Dunării (Gr. Posea, M.
Grigore, N. Popescu, 1963; V. Ivanovici et al., 1969), al
Depresiunii Almăjului (F. Mateescu, I. Iordan, 1959; Gr.
Posea, V. Gârbacea, 1961; Ana‑Neli Ianăş, 2011). În al
doilea rând, amintim studiile geomorfologice tematice,
ce includ, parţial sau total, şi Bazinul Rudăriei, cu referire
la: relieful crionival (M. Grigore, 1965), relieful structural
(M. Grigore, 1967), microrelief (P. Coteţ, 1968), evoluţie
morfogenetică (M. Grigore, 1973), terase (M. Ielenicz,
1987).
Importante, în înţelegerea proceselor şi fenomenelor
geomorfologice din Bazinul Rudăriei, sunt şi studiile
efectuate asupra altor elemente ale cadrului natural, ce
includ şi regiunea de faţă. În privinţa condiţiilor geologice,
există tratate încă din perioada austro‑ungară, ce vizau
resursele minerale utile (J. Kudernatsch, G. Alalavats, L.
Roth von Telegd, Z. Schreter, U. Schloenbach, E. Tietze,
Fr. Schafarzik, I. Boch, G. Rozloznik), precum şi studiile
efectuate de către geologii români, la nivel regional (Gh.
Murgoci, I. P. Voiteşti, Gr. Răileanu, 1953; C. Gheorghiu,
1958; E. Pop, 1959; Gr. Răileanu, 1961; O. Iliescu et al.,
1967; D. Giuşcă et al., 1967) sau în detaliu (Gr. Răileanu
et al., 1957; Gr. Răileanu, M. Plein, 1960; Al. Codarcea,
1968; O. Clichici, 1971; I. Bercia, Elvira Bercia, 1975).
În privinţa condiţiilor fizico‑geografice, au fost
avute în vedere unele elemente climatice (V. Ghibedea,
1969 şi 1992), caracteristici hidrografice şi hidrologice (T.
Morariu, Al. Savu, 1954; V. Stănescu, 1964; C. Moissiu,
1973), aspecte biogeografice (S. Pascovschi, 1952 şi 1956;
P. Popescu, 1957; G. Bujoranu, Gr. Stere, 1961; N. Boşcaiu,
1970; Gh Balintoni, 1978) sau pedogeografice (L. Costin,
1941; N. Cernescu, 1958; C. Oprea, Baumstark, 1960 şi
1961, Gh. Ianoş).
Denumirea regiunii bazinului este dată de râul
Rudăria (râul colector) şi localitatea omonimă (din 11
mai 1970, Eftimie Murgu, prin Decretul nr. 249), situată
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pe malurile sale, la contactul dintre munte şi depresiune.
Hidronimul Rudăria vine de la slavonul rudareka (ruda
„minereu, fier”, reka „râu”), ce se poate traduce prin „râul
fierului”, adică un râu ce străbate zone cu mineralizaţii de
fier (C. Moissiu, 1973; V. Ioniţă, 1982). Acest toponim
a mai fost asociat şi cu ocupaţia de rudari (mineri sau
lucrători ai fierului) sau, simplu, cu rudă „neam”.
Bazinul hidrografic Rudăria este situat în partea
central‑sudică a sectorului estic al Munţilor Banatului
(fig. 1), între 45 gr. 47 min. 03 sec. latit. N şi 45 gr. 55
min. 33 sec. latit. N (15,7 km), respectiv între 22 gr. 02
min. 10 sec. long. E şi 22 gr. 05 min. 22 sec. long. E (14,1
km) (fig. 2). Aceste coordonate matematice includ bazinul
în zona climatică temperat‑continentală cu influenţe
submediteraneene. Evoluţia paleogeografică a condus la
apariţia unui relief de tip carpatic, în care s‑a individualizat
un compartiment înalt, montan, şi unul jos, depresionar,
de tip intramontan. Din combinarea acestor două elemente
genetice primare rezultă întreaga gamă de fenomene
şi procese geografice, în general, şi geomorfologice,
în particular. Relieful poate fi privit atât drept cauză a
evoluţiei condiţiilor fizico‑geografice prin topografia locală
şi rolul său de etajare a acestor condiţii, cât şi ca rezultantă
a condiţiilor litologico‑structurale, în asociere cu procesele
fizico‑geografice.
Concret, Bazinul Rudăriei este definit de
următoarele elemente poziţionale:
Din punct de vedere geologic, bazinul se
încadrează în sistemul de pânze al Carpaţilor Meridionali.
Compartimentul montan se suprapune Autohtonului
Danubian, alcătuit din formaţiuni cristalofiene (seria
de Ielova), ce suportă petice sedimentare (zona
Sviniţa – Svinecea). Compartimentul depresionar este
reprezentat de depozite sedimentare posttectonice ce
maschează fundamentul cristalin reprezentat de seria
Sebeş – Lotru. Cele două compartimente geologice sunt
separate de falia Rudăria.
Din punct de vedere geomorfologic, acest bazin
se dezvoltă în două subunităţi importante ale Munţilor
Banatului: Munţii Almăjului (versantul central‑nordic al

acestora) şi Depresiunea Bozovici (partea central‑sudică a
acesteia). În cadrul bazinului se realizează o interferenţă
a proceselor şi fenomenelor geomorfologice specifice
regiunilor montane cu cele specifice depresiunilor
intramontane, pe fondul condiţiilor neotectonice.
Elementul esenţial de interferenţă îl constituie modelul
drenajului, element ce conferă bazinului hidrografic
calitatea de unitate geomorfologică distinctă, considerat şi
„unitate geomorfologică de bază” (sens Chorly, 1962).
Din perspectivă climatică, Bazinul Rudăriei se
încadrează în provincia temperat‑continentală cu influenţe
submediteraneene, în care se disting trei subtipuri: climatul
de munţi joşi şi mijlocii (cu topoclimatul de pădure şi
cel de pajişti montane) – se întâlneşte în zona montană
a bazinului; climatul de dealuri înalte (topoclimatul de
pădure), prezent în câteva areale restrânse; climatul de
dealuri joase (topoclimatul de pajişti depresionare), prezent
în zona depresionară (Geografia României, vol. I, 1983).
Privind hidrografia, putem menţiona două aspecte.
Prin obârşie, Bazinul Rudăriei este legat de nodul
orohidrografic Svinecea, iar prin drenaj aparţine sistemului
hidrografic Nera. Regimul hidrologic se încadrează în tipul
carpatic sud‑vestic, cu ape crescute primăvara (cca 50%
din volumul scurgerii) şi toamna (maxime secundare),
respectiv ape mici de vară – toamnă.
În înţelegerea potenţialului geomorfologic al
bazinului este importantă şi poziţia sa geografică în raport
cu bazinele vecine, poziţie răspunzătoare de schimburile
de materie, energie şi informaţie dintre acestea şi care dă o
notă de complexitate în plus evoluţiei sale geomorfologice.
În acest sens, limitele bazinului – cumpăna
apelor – reprezintă o categorie geografică bivalentă, cu rol
de barieră în schimburile informaţionale dintre bazine şi
zona de contact, în care se pot desfăşura unele schimburi,
în mod constant sau ocazional. Putem vorbi, prin urmare,
de un bilanţ de limită geografică, care este dat de
raportul dintre suma schimburilor potenţiale (Sp) şi suma
schimburilor efective sau realizate (Se), după formula: Lq
= Sp / Se x 100.
Pe de altă parte, cumpăna apelor reprezintă o linie

Fig. 1. Poziţia geografică a Bazinului Rudăriei în cadrul
Munţilor Banatului

Fig. 2. Poziţia geografică a Bazinului Rudăriei în cadrul
Sistemului Hidrografic Nera
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(zonă) neutră şi comună în acelaşi timp pentru două bazine
cu dinamism ridicat. Limita nu este o simplă linie, ci o
interfaţă cu rol de filtru şi comunicare la diverse nivele (în
subteran sau la suprafaţă) şi cu o importanţă destul de mare
în modelarea reliefului.
Pentru Bazinul Rudăriei, această limită se
desfăşoară pe o lungime de 49,6 km, în care pot fi delimitate
5 sectoare, în raport cu bazinele hidrografice vecine. În
analiza sectoarelor de limită am avut în vedere raporturile
cu discontinuităţile geologice, acolo unde există, aspectul
morfologic şi dinamica acestora. Ne‑am folosit, în
acest sens, de câţiva indicatori caracteristici, cum ar fi:
coeficientul de sinuozitate al limitei (expresie a acţiunii de
eroziune regresivă a afluenţilor asupra cumpenei de ape şi a
altor procese geomorfologice actuale, în condiţii geologice
şi fizico‑geografice specifice), magnitudinea oscilaţiei
altimetrice (raportul dintre suma diferenţelor altimetrice şi
numărul de oscilaţii altimetrice) – cu o valoare generală de
64,5 m.
În vest, se învecinează cu Bazinul Băniei pe o
lungime de 13,1 km (26,4% din lungimea totală a limitei
bazinului), pe aliniamentul Cioaca Prunilor (980 m) – La
Arie (990 m) – Ciurezu – (490 m) – Jiteanu Mare (390
m) – Dealul Morii (340 m) – Capu Dealului (300
m) – Lunca lui Zaberca (250 m) – confluenţa cu Nera (248
m). Coeficientul de sinuozitate al limitei are o valoare
redusă, în ansamblu (1,0), fiind condiţionat de prezenţa
unui relief coborât şi bine protejat în raport cu procesele
geomorfologice „agresive”. Magnitudinea oscilaţiei
altimetrice1 are o valoare relativ ridicată (77,5), datorită,
în special, abruptului tectonic dintre munte şi depresiune,
dar şi lungimii relativ mare, parcurs în care apare un număr
mai mare de oscilaţii.
În sud‑vest, se desfăşoară Bazinul Berzasca, pe o
lungime de 13 km (26,2% din lungimea totală a limitei), pe
aliniamentul Tâlva Boului (1100 m) – Cercegul lui Suroni
(980 m) – Tâlva Lochii (1040 m) – Vârşeţu Mare (1060
m) – Comorâşniţa (1018 m) – La Arie (990 m). Acest sector
prezintă un coeficient de sinuozitate de 1,39, determinat
de acţiunea regresivă puternică a afluenţilor Berzascăi,
cu un nivel de bază mai coborât şi relativ apropiat.
Magnitudinea oscilaţiei altimetrice este de 65 m, fiind
determinată de prezenţa a numeroşi martori petrografici
sau structurali destul de energici (Tâlva Boului – 1100
m, Tâlva Lochii – 1040 m, Vârşeţu Mare – 1060 m),
pe o lungime relativ mare. O asemenea situaţie este
determinată de faptul că acest sector de limită intersectează
o serie de discontinuităţi geologice (alternanţe de depozite
sedimentare cu durităţi diferite, alături de formaţiuni
cristaline), fiind cel mai complex din acest punct de vedere
(foto 2).
În est se găseşte Bazinul Prigorului, cu care
se învecinează pe o lungime de 9,1 km (18,3% din

Magnitudinea oscilaţiei altimetrice reprezintă
raportul dintre suma diferenţelor altimetrice ale
denivelărilor de relief locale (Dn) şi numărul oscilaţiilor
altimetrice (No).
1
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totalul limitei), pe aliniamentul Capu Corhanului (1111
m) – Corhanu Rudăriei (1100 m) – Iovârnata Mare (1130
m) – Tâlva Vlădiei (1010 m) – Prisaca (1010 m) – Rădăcina
(1030 m). Limita cu Bazinul Prigorului are un coeficient
de sinuozitate de 1,07, valoare la care contribuie două
segmente fără sinuozităţi, destul de lungi (Culmea
Vlădiei şi Muchia Obârşia Trestiei), cu lăţimi apreciabile
ale cumpenei de apă. În privinţa magnitudinii oscilaţiei
altimetrice, aceasta are o valoare sub media generală (42
m), în condiţiile unei structuri litologice relativ omogene.
În nord‑est se găseşte Bazinul Ruşnicului, faţă
de care se delimitează pe o lungime de 11,3 km (22,7%
din lungimea totală a limitei), pe un aliniament ce uneşte
punctele: Rădăcina (1030 m) – Gradăţ (800 m) – Vorăţ
(550 m) – Voinobreg (420 m) – Dealul Ruşnicului (360
m) – Dealul Spinetului (340 m) – confluenţa cu Nera (249
m). Coeficientul de sinuozitate are o valoare de 1,06, destul
de apropiat de cel al limitei cu Bazinul Băniei, având cauze
similare. În acest sector, magnitudinea oscilaţiei altimetrice
prezintă valoarea maximă pe ansamblul cumpenei
bazinului (1000,5 m), datorată prezenţei abruptului
tectonic menţionat anterior, la care se adaugă lungimea
considerabilă a acestei limite şi prezenţa unor vârfuri ce
se impun în relief – Rădăcina (1030 m) – Gradăţ (800 m),
având caracterul unor martori petrografici sau de culmi
deluroase (de exemplu, Dealul Spinetului faţă de Lunca
Nerei, unde lipsesc terasele intermediare).
Dacă privim Bazinul Rudăriei în concepţie
holarhică, putem preciza următoarele aspecte:
– Bazinul Rudăriei constituie un subsistem integrat
în sistemul hidrografic Nera, faţă de care se găseşte în
relaţii de subordonare (fig. 2);
– Bazinul Rudăriei se individualizează ca sistem
faţă de bazinele hidrografice vecine aparţinătoare, atât faţă
de sistemul hidrografic Nera (de acelaşi ordin hidrografic),
cât şi faţă de sistemul Dunării, cu care realizează schimburi
directe pe o lungime de 16,2 km (32,5% din lungimea
totală a limitei);
– Diferenţa dintre nivelurile de bază ale celor două
mari sisteme hidrografice, Dunăre şi Nera, are implicaţii
importante în modelarea şi evoluţia geomorfologică a
Bazinului Rudăriei, mai exact în raporturile dintre aceste
sisteme şi subsisteme hidrografice. Având în vedere faptul
că sistemul hidrografic Nera este un subsistem al sistemului
Dunării, putem concluziona că Dunărea – nivelul de bază
general al acestor bazine hidrografice – exercită o acţiune
directă asupra Bazinului Rudăriei (prin eroziunea regresivă
a afluenţilor de pe versantul sudic al Munţilor Almăjului) şi
una indirectă, prin intermediul Nerei.
Definind bazinul morfohidrografic ca o suprafaţă
polarizată (sens de drenaj) de un punct altimetric, cunoscut
ca „nivel de bază”, mai trebuie menţionată dinamica acestei
suprafeţe în strânsă legătură cu mişcările neotectonice şi
/ sau procesele geomorfologice actuale. Cel mai recent
exemplu în cazul nostru îl reprezintă râul Gabroţ, care,
iniţial, se dirija direct în Nera, dar care a fost captat de
râul Rudăria, determinând astfel mutarea cumpenei de
apă de pe aliniamentul iniţial (La Arie – Prislop – Vârtopu
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Mare – Branişte – Glanibreg – Dealul Gabrovăţului –
confluenţa cu Nera), pe cel actual, menţionat anterior.
Consecinţa directă a fost creşterea suprafeţei Bazinului
Rudăriei cu 45,6 kmp (12% din totalul suprafeţei actuale).
Un alt sector de limită critică îl reprezintă cel de la
contactul cu Bazinul Berzascăi – în segmentul Cercegu
lui Suroni – Tâlva Polomii, în care eroziunea regresivă
puternică a râului Berzasca „ameninţă” cumpăna de ape cu
lăţimi de numai 40‑100 m.
În acest areal au fost atestate cca 332 de toponime2,
majoritatea oronime, lucru ce dovedeşte capacitatea
localnicilor de a nominaliza formele de relief, precum
şi legătura dintre comunitatea locală şi mediu (intensa
activitate pastorală are la bază cele 21 de stâne răspândite
în această zonă).

Foto 2. Bazinul Rudăriei. Suprafaţa de nivelare Almăj (Culmea
Pregăda)

Oronimele sau reliefonimele pot fi grupate în două
mari categorii: derivate şi propriu‑zise. Oronimele derivate
ilustrează legătura dintre formele de relief şi activitatea
umană (în cazul oronimelor derivate din antroponime sau
din diverse activităţi antropice), precum şi legătura dintre
formele de relief şi celelalte componente ale cadrului
natural (ape, vegetaţie, faună etc.). Distingem astfel mai
multe clase (fig. 3):
– oronime derivate din antroponime (reprezintă
21% din totalul oronimelor): Cracu lui Otiman, Tâlva
Vlădiei, Cioaca lui Chirilă, Dealul Jiteanu Mare, Lunca
lui Zaberca etc.;
– oronime derivate din diverse activităţi antropice
(defrişări, desţeleniri, uneori chiar şi forma prin care s‑au
realizat aceste activităţi) sau forme de organizare umană:
Gunişte (provine din sârbocroatul Guvnişte, unde guvno
înseamnă „arie”), Pogară (adică „pădure arsă”), Prisăcina
şi Prisaca („loc defrişat”);
– oronime derivate din hidronime: Cracu Rudăriei,
Dealul Ilocăi, Dealul Ruşnicului;
– oronime derivate din fitotoponime: Rădăcina,
Tâlva cu Brazi, Cioaca Prunilor, Dumbrava, Dealul
Spinetului etc.;
– oronime derivate din zootoponime: Tâlva Boului,
Svinecea (de la svinea, care în slavonă înseamnă „porc”).
A doua mare categorie o formează oronimele
propriu‑zise, care demonstrează capacitatea locuitorilor
de a caracteriza şi de a descrie formele de relief, modul
în care aceste forme s‑au impus în conştiinţa oamenilor.
Dintre cele mai reprezentative menţionăm: Vârşeţ (vine
din bulgărescul vârsec, ce înseamnă „vârfuşor”), Cracu
Ştirbana (sugerează un loc „măcinat” de ape), La Şeuţa,
Furcile Groase, Scămnel etc.

V. Nemiş, Despre satul lui Eftimie Murgu, Editura
Litera, Bucureşti, 1981.
2

Fig. 3

Prof. LAZĂR ANTON

Almăjana

ÎN SPRIJINUL ISTORIEI ŞI CULTURII DIN
VALEA ALMĂJULUI
Nimic nu a fost întâmplător…
Au fost zile de căutare, cu multe întrebări, cu
dorinţa de a descoperi trecutul şi de a‑l face cunoscut celor
din zilele noastre. La început, ne‑am adunat câţiva oameni
din diferite categorii profesionale (dascăli, economişti,
ingineri, comercianţi, muncitori), dornici de cunoaştere şi
de promovare a vieţii cultural‑artistice. Grupul de iniţiativă
a pornit pe drumul acesta al descoperirii trecutului
înaintaşilor noştri, în semn de preţuire pentru aceia care,
prin faptele lor, au adus cinste Văii Almăjului. Universul
cultural‑artistic din Valea Almăjului este vast: ai ce să
înveţi, să cunoşti şi să preţuieşti.
Cărarea luminată de Bunul
Dumnezeu ne‑a determinat să
cugetăm, să mergem mai departe
pe acest drum. Tradiţia, obiceiurile,
oamenii, locurile, faptele sunt
mărturii ale trecutului pentru noi,
cei din prezent. Aceste mărturii ne
obligă să păstrăm, dar mai ales să
transmitem mai departe valorile
culturale, tradiţionale, cu aceeaşi
dragoste şi devotament cu care
dascălii vremurilor de atunci au
reuşit să o facă. Căci ce este mai
măreţ decât să‑ţi păstrezi credinţa şi să‑ţi aperi identitatea
culturală?
La început, ne‑am întâlnit într‑o sală de clasă,
unde, alături de grupul nostru, participau, de fiecare dată,
preotul paroh şi preotul coslujitor de la Biserica Ortodoxă
din localitate, sprijinindu‑ne întotdeauna în activităţile
noastre. Grupului i s‑au mai alăturat şi alţi oameni, dornici
să participe la astfel de activităţi, printre care şi primarul
comunei Bozovici, care ne‑a pus la dispoziţie sala
Bibliotecii Comunale.
Orice asociaţie culturală are un nume; de aceea,
ne‑am gândit că cel mai potrivit ar fi „Izvoare almăjene”.
Istoria fiecărui loc cuprinde izvoarele scrise şi nescrise,
mărturii ale trecutului, dar şi ale prezentului. Această
denumire are o semnificaţie aparte: la ea se adaugă susurul
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izvoarelor almăjene cu apă lină şi cristalină, care coboară
spre Valea Miracolelor. Totuşi, lipsea ceva; atunci am găsit
trei cuvinte mari şi tari, ca o piatră de temelie: TRADIŢIE,
CONTINUITATE, STATORNICIE.
Au urmat acţiunile, manifestările culturale,
pregătite şi desfăşurate pe parcursul anului 2013: 25 mai
2013, sala Bibliotecii Comunale – data şi locul când s‑a
desfăşurat prima activitate organizată de asociaţie, cu
prilejul împlinirii a 50 de ani de la trecerea la cele veşnice
a violonistului şi folcloristului Ion Luca Bănăţeanu.
A urmat un alt eveniment dedicat unui alt om de seamă
din Bozovici, şi anume dascălul
şi dirijorul de cor Ioan Ciocu,
„istov” desfăşurat în data de 3
august 2013. În luna septembrie,
prin intermediul nostru s‑a realizat
lansarea de carte a profesorului
Dănilă Sitariu, La taclale cu
sufletul.
Ultimul
eveniment
desfăşurat în anul 2013 a cuprins
două teme: expoziţia de fotografie
Printre cuvinte şi imagini şi O
zi măreaţă: 1 Decembrie 1918,
Marea Unire – visul împlinit al
tuturor românilor.
Dorinţa arzătoare a grupului nostru este de a înfiinţa
la Bozovici un muzeu, într‑un loc deosebit, plin de istorie: o
clădire veche, fosta Pretură, unde am şi desfăşurat ultimele
evenimente. Această clădire aflată în domeniul public
poate să devină, fără să exagerăm, un adevărat templu
al culturii şi istoriei, dar şi un interesant punct turistic al
zonei. Vocaţia şi dragostea pentru cunoaşterea locurilor
noastre, cercetarea şi promovarea acestora, frumuseţea
gândurilor ne trezesc ambiţia de a fi mereu în slujba culturii
şi istoriei almăjene.
Mulţumim lui Dumnezeu că ne‑a luminat cărarea
pentru desăvârşirea „vredniciilor”, precum şi tuturor
colaboratorilor şi prietenilor noştri care ne‑au susţinut de
fiecare dată în desfăşurarea unor asemenea activităţi.
Ec. GHEORGHE FULGA

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ÎN ŢARA ALMĂJULUI
Manifestările dedicate Zilei Naţionale a României
au început vineri, 28 noiembrie, la Liceul Teoretic „Eftimie
Murgu” din Bozovici, cu un simpozion la care prof. Pavel
Panduru a vorbit despre importanţa acestei zile, prof.
Iosif Băcilă – despre cultura poporului român şi Unire,
iar prof. Lazăr Anton a punctat câteva probleme legate de
regionalizare.

În partea a doua a evenimentului, s‑a omagiat
personalitatea prof. Liviu Smeu cu ocazia împlinirii a 100
de ani de la naştere. Au intervenit prof. Alimpie Ignea,
prof. Pavel Panduru şi prof. Iosif Băcilă, foşti elevi ai prof.
Liviu Smeu.
Noul cor al elevilor liceului, sub conducerea prof.
Sorin Ţunea, a interpretat câteva cântece patriotice.
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Sâmbătă, 30 noiembrie, Asociaţia „Izvoare
almăjene” şi Primăria Bozovici au organizat un simpozion
dedicat Unirii şi participării almăjenilor la acest act, urmat
de vernisajul unei expoziţii de fotografii vechi, intitulat
„Almăjul – vatră strămoşească – tradiţie, continuitate,
statornicie”.
La liturghia oficiată duminică, 1 Decembrie, la
Biserica Ortodoxă din Bozovici, a participat un grup de
copii în frumoase costume naţionale, organizat de prof.
Claudia Cherescu, iar după‑masă, Primăria şi Consiliul
Local Bozovici au sărbătorit, în Parcul Central din

comună, Ziua Naţională a României, printr‑un program
artistic prezentat de elevii Şcolii Generale din Bozovici,
coordonaţi de prof. Claudia Cherescu, şi grupul de copii
ai Fanfarei din Bănia, dirijaţi de dl Ion Albu. La mesele
plasate în Parcul Central, participanţii au discutat cu aleşii
locali şi au gustat din meniul zilei, specific românesc:
fasole cu ciolan şi vin sau ţuică fiartă.
Prof. dr. ing. ALIMPIE IGNEA
Notă:
Materialul a fost preluat de pe www.taraalmajului.ro.

UN ALMĂJ… PLIN DE ISTORIE
Localităţile sunt asemenea oamenilor, organismelor
vii, deoarece se nasc şi îmbătrânesc, suferind transformări
de‑a lungul timpului. Memoria şi identitatea localităţii sunt
reprezentate de patrimoniul arhitectural ce a supravieţuit
calamităţilor, intemperiilor vremii sau războaielor. Zidurile
sunt cele care au stat mărturie şi
în interiorul cărora s‑au desfăşurat
diferite
evenimente
plăcute
sau mai puţin plăcute, vieţile
oamenilor
împletindu‑se
cu
existenţa acestor clădiri, trecutul
îngemănându‑se cu prezentul. Un
astfel de eveniment s‑a derulat
sâmbătă, 30.11.2013, de ziua
Sfântului Apostol Andrei, la sediul
Asociaţiei „Izvoare almăjene”.

Expoziţia de fotografie „Printre imagini şi cuvinte”
a avut drept scop ideea de a aduce trecutul în actualitate.
Tot cu ocazia acestei manifestări, a fost prezentată o sinteză
a evenimentelor petrecute, în 1918, în Valea Almăjului,
legând, astfel, această manifestare cu cele dedicate Zilei
Naţionale a României.
La eveniment au luat
parte autorităţi locale, invitaţi,
locuitori ai comunei Bozovici şi
împrejurimi, veterani de război.
În deschiderea activităţii,
domnul
Gheorghe
Fulga,
preşedintele asociaţiei, a adresat
un mesaj de bun venit tuturor
participanţilor. În continuare, s‑a
intonat imnul naţional, după care,
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împreună cu preotul Ion Cherescu, am înălţat o rugăciune
către Dumnezeu, prin care L‑am rugat să reverse peste
neam şi ţară binecuvântările Sale.
Domnul profesor Nicolae Băcilă a relatat câteva
momente importante din istoria poporului nostru, subliniind
faptul că, întotdeauna, oamenii politici ai vremii au reuşit,
în condiţii internaţionale favorabile, cu mare abilitate, să
înfăptuiască lucruri înălţătoare.
În continuare, domnul comandor (r) Stamate Iancu
a prezentat materialul „Intrarea trupelor române în Banat”.
Legat de acest eveniment, eleva Mara Timea Iancu a recitat
poezia Pajurei cu două capete, de Octavian Goga.
În intervenţia sa, domnul profesor Iosif Băcilă a
făcut o legătură între evenimentele istorice şi literatură,
arătând că Unirea, ca năzuinţă de veacuri a poporului
român, o apără şi o impun câţiva voievozi de mare fală,
care au încercat să împlinească nevoinţele de dreptate,
unitate, independenţă. A subliniat faptul că marii cronicari,
scriitori, poeţi au surprins, în operele lor, aceste momente
istorice şi aspiraţii seculare ale poporului nostru. În

51

încheierea intervenţiei sale, domnul profesor a arătat că
almăjenii au avut o contribuţie majoră în istoria poporului
român şi a Banatului.
S‑au mai prezentat lucrările „Printre cuvinte şi
imagini”, de către domnul Gheorghe Fulga, şi „Instituţiile
de cultură şi activitatea culturală din Almăj (până în anul
1945)”, material susţinut de prof. Claudia Cherescu, ce au
făcut legătura cu imaginile prezentate în expoziţia foto.
În încheierea activităţii, expoziţia de fotografie
a adus în faţa privitorilor aspecte din viaţa şi istoria
almăjenilor, clădiri, locuri, întâmplări.
Manifestări dedicate evenimentelor majore de la
1 Decembrie 1918 s‑au organizat şi în localităţile: Prigor,
Bănia, Eftimie Murgu.
„Istoria românilor ne arată că Unirea a fost totdeauna
ţelul cel mai dorit al lor […]. Ori de câte ori viitorul a surâs
României, fiii ei nu au lipsit de a aspira către unire.” (Ion
Ghica).
Prof. CLAUDIA CHERESCU

UNIREA ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA
ŞI BANAT CU ROMÂNIA
Realizarea statului naţional unitar devenise, în
preajma Primului Război Mondial, o dorinţă a tuturor
românilor, de o parte şi de alta a Carpaţilor.
România, după o îndelungată activitate diplomatică
şi după doi ani de neutralitate, se alătură Antantei,
care promitea ca după victorie să satisfacă dezideratul
desăvârşirii unităţii statului naţional român. Unirea tuturor
românilor într‑un singur stat a constituit suportul moral
pentru jertfele grele, umane şi materiale, date de poporul
român în timpul războiului.
La ora 20.45, în ziua de 27 august, anul 1916,
ministrul României la Viena a prezentat declaraţia de
război împotriva Austro‑Ungariei. Aceasta însă a antrenat
şi intrarea în război a Germaniei, Bulgariei şi Turciei.
Ostaşii noştri au trecut cu mare însufleţire munţii, au
ocupat Braşovul, Făgăraşul, Ţinutul Secuiesc până dincolo
de Topliţa, s‑au apropiat de Sibiu şi Sighişoara.
În ajutorul Austro‑Ungariei sosesc trupe germane
care silesc armata română să se retragă pe linia munţilor,

unde aceasta rezistă mai bine de o lună. Văzând că nu poate
răzbi, duşmanul îşi mută eforturile în Dobrogea. Forţele
bulgaro‑germano‑turce, superioare trupelor române,
cuceresc Dobrogea. Armata română se retrage, aruncând
în aer podul de la Cernavodă. Primind noi întăriri, trupele
germane şi austro‑ungare atacă pe defileul Jiului şi, cu
toată împotrivirea armatelor române, dezvoltă ofensiva
spre Craiova şi mai apoi spre Bucureşti. Suferind mari
pierderi, armata română se retrage, lăsând capitala în
mâna duşmanului. Regele, guvernul şi marea parte a
administraţiei se mută la Iaşi.
Prin imense jertfe, înaintarea trupelor germanoaustro‑ungare este oprită în sudul Moldovei, pe linia râului
Siret. Încrederea renaşte în iulie 1917, când generalul
Averescu porneşte o mare ofensivă la Mărăşti, izbutind
să elibereze circa 500 de kilometri pătraţi. Concomitent,
trebuia să se producă pe Siret o a doua ofensivă a armatei
ruse, însă aceasta nu a mai avut loc, soldaţii ruşi nemaivrând
să lupte.
Generalul german Mackensen trece la contraofensivă, care este însă oprită după eroicele lupte de la
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.
Evenimentele din Rusia, apoi încheierea păcii de la
Brest Litovsk între Puterile centrale şi Rusia bolşevică, la 3
martie 1918, au avut ca urmare ocuparea Ucrainei până la
Odessa şi încercuirea României.
Fără niciun sprijin, România este nevoită să înceteze
războiul şi să încheie pacea de la Bucureşti, din 7 mai 1918.
Prin această pace, visul de mărire al României prin unirea
cu celelalte provincii locuite de români se spulberase. Dar
în toamna anului 1918 renasc speranţele. Bulgarii, învinşi
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în Macedonia de generalul Franchet d’Espèrey, semnează
armistiţiul pe 29 septembrie. Pentru Puterile centrale,
acesta este „începutul sfârşitului”.
Încă înainte de semnarea armistiţiului de la
vila Giusti, popoarele din monarhia austro‑ungară îşi
manifestaseră voinţa lor de independenţă. Croaţii şi
slovenii doreau să se alipească Serbiei, cehoslovacii
îşi proclamaseră deja la Praga, pe 29 octombrie 1918,
Republica Cehoslovacă. Românii din Transilvania, Banat
şi Maramureş îşi doreau unirea cu România.
În noaptea de 30 spre 31 octombrie 1918 a
izbucnit la Budapesta revoluţia. În ziua de 31 octombrie
se formează un nou guvern alcătuit din reprezentanţii
partidelor Consiliului Naţional Maghiar. Pronunţându‑se
însă pentru menţinerea Transilvaniei în cadrul statului
maghiar, prim‑ministrul Karolyi va ajunge la conflict cu
justele tendinţe de eliberare naţională ale poporului român.
În dimineaţa zilei de 31 octombrie 1918 se
constituie Consiliul Naţional Român Central, din care au
făcut parte 6 reprezentanţi ai Partidului Naţional Român şi
6 reprezentanţi ai socialiştilor din Transilvania.
În primele zile ale lunii noiembrie 1918 s‑a
intensificat activitatea pentru unirea Transilvaniei cu
România. Consiliul Naţional Român îşi mută sediul la
Arad şi adresează la 6 noiembrie un manifest naţiunii
române, din care se desprind pregnant aspiraţii entuziaste:
afirmarea dreptului la autodeterminare şi organizarea
gărzilor naţionale. După constituirea Consiliului Naţional
Român Central, pe întreg cuprinsul Transilvaniei şi al
Banatului s‑a extins acţiunea de înfiinţare de consilii şi
gărzi naţionale în comitate, oraşe şi comune.
În zilele de 13‑15 noiembrie, guvernul maghiar
iniţiază la Arad tratative cu Consiliul Naţional Român
Central, căutând să salveze ce se mai putea salva din
vechiul „imperiu” maghiar, subordonându‑şi C.N.R.C. şi
oferind provizoriu o autonomie cantonală de tip elveţian.
Delegaţia română nu a acceptat propunerea maghiară. În
aceste împrejurări decide să convoace Adunarea Naţională
de la Alba Iulia, singura chemată să se pronunţe asupra
viitorului Ardealului şi Banatului.
Activitatea politică a C.N.R.C. pentru unirea
Transilvaniei cu România s‑a desfăşurat în strânsă legătură
cu acţiunile întreprinse în vechea Românie şi în celelalte
provincii româneşti. Începând cu data de 15 noiembrie

1918, în întreaga Transilvanie şi în Banat s‑au convocat
adunări populare în care toată obştea românească să‑şi
aleagă delegaţii care vor participa la Marea Adunare de la
Alba Iulia.
Începând încă din 27 noiembrie 1918, la Alba Iulia
soseau neîntrerupt delegaţii la Marea Adunare, care urma
să exprime voinţa unanimă de unire a Banatului, Crişanei
şi Transilvaniei cu România.
Plecarea delegaţilor români la Adunarea Naţională
de la Alba Iulia s‑a făcut însă în condiţii deosebit de grele,
mai ales din localităţile care erau ocupate de trupele sârbe.
Au fost deci şi cazuri când delegaţii nu au putut pleca din
cauza piedicilor ce li s‑au pus.
În dimineaţa zilei mult aşteptate, 1 Decembrie 1918,
cetatea din Alba Iulia devenise o mare de oameni. 1.000 de
membri ai Gărzii Naţionale Româneşti asigurau securitatea
desfăşurării lucrărilor adunării.
În sunetele clopotelor, delegaţii şi cei peste 100.000
de oameni veniţi din colţurile Transilvaniei, Banatului,
Crişanei şi Maramureşului treceau într‑un convoi ce nu
se mai termina, chiuind, cântând şi fluturând steagurile
româneşti. După serviciul divin celebrat de ambele
biserici româneşti, în sala „Casinei” ofiţerilor s‑au întrunit
delegaţii veniţi din toate teritoriile româneşti. La ora
10.45, dr. Ştefan Cicio Pop deschide Adunarea Naţională a
poporului român. În cuvântarea sa, se face o scurtă analiză
a trecutului poporului nostru aflat sub asuprirea străină, a
jertfelor ce le‑a dat şi a suferinţelor ce le‑a îndurat („Voim
libera dispunere a fiecărui popor asupra sorţii sale şi voim
ca această liberă dispunere să nu fie frază goală”). Salută
apoi pe cei 1.228 de deputaţi şi membri de drept întruniţi în
această adunare pentru a hotărî viitorul ţării şi al poporului
român. D. I. Suciu anunţă adunarea că s‑au prezentat
delegaţii din 27 de comitate, reprezentând 130 de cercuri
electorale. Cuvântările ţinute cu acest prilej au scos în
evidenţă suferinţele îndurate de poporul român de‑a lungul
veacurilor de asuprire străină, au subliniat dorinţa fermă a
naţiunii române de a‑şi desăvârşi unitatea naţional-politică.
După încheierea cuvântărilor, Adunarea Naţională
votează textul rezoluţiei, subliniind importanţa sa
covârşitoare în istoria neamului românesc. Aceasta
cuprinde nouă puncte şi atestă unirea tuturor românilor din
Transilvania, Banat, Maramureş, Crişana cu România.
Zecile de mii de oameni adunaţi pe Câmpul lui
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Horea, în simbolica cetate Alba Iulia, au demonstrat
hotărârea lor nestrămutată de a milita necontenit pentru
edificarea unui sistem al legalităţii şi dreptăţii.
La 1 Decembrie 1918, regele Ferdinand I şi regina
Maria, după 2 ani, se reîntorc la Bucureşti şi asistă pe
bulevardul Kiseleff la defilarea trupelor române, franceze
şi engleze.
La 14 decembrie 1918, regele Ferdinand şi
guvernul României primeşte delegaţia condusă de Vasile
Goldiş, care‑i înmânează hotărârile luate la Alba Iulia de
către reprezentanţii poporului român. Prin decret-lege,
Guvernul României consfinţeşte hotărârea unanimă a
Adunării Naţionale din 1 Decembrie 1918: „Ţinuturile
cuprinse în hotărârea Adunării Naţionale din Alba Iulia, de
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la 1 Decembrie 1918, sunt şi rămân de‑a pururea unite cu
Regatul României”.
Prin alt decret-lege, Guvernul României recunoaşte
şi aprobă existenţa Consiliului Dirigent ales de Adunarea
Naţională. Acest consiliu va conduce teritoriul dezrobit
până la definitiva organizare a României reîntregite, la 2
aprilie 1920, când va fi dizolvat.
Încununând aspiraţiile de veacuri spre unitate,
exprimând voinţa întregului popor român, unirea
Transilvaniei şi Banatului cu România constituie o victorie
istorică a mişcării de eliberare naţională a poporului nostru.
MARA TIMEA IANCU
– clasa a XI‑a, uman, Liceul „Eftimie Murgu” Bozovici –

DIN LUPTA ALMĂJENILOR PENTRU MAREA UNIRE
Uriaşele manifestaţii şi demonstraţii populare,
organizate în anii 1914‑1918, miile de voluntari care s‑au
înrolat să lupte pentru cauza întregii naţiuni, acţiunile
ferme ale poporului au dat glas voinţei generale de unitate.
Cu deosebită vigoare s‑a manifestat mişcarea de eliberare
naţională la românii din Banat şi în Ţara Almăjului.
Paralel cu avântul luptei mişcării revoluţionare de
la oraşe, s‑au desfăşurat şi în satele bănăţene lupte ţărăneşti
de mari proporţii. O trăsătură caracteristică a mişcării
ţărăneşti, în toamna anului 1918, o constituie
împletirea strânsă a caracterului social şi
naţional, participarea unită a sătenilor la lupta
împotriva autorităţilor şi a burgheziei rurale.
Trebuie subliniat faptul că, în toate
localităţile, atacarea şi alungarea autorităţilor
austro‑ungare a fost însoţită sau urmată
imediat de constituirea Consiliilor Naţionale
şi a gărzilor naţionale, de exprimarea fermă a
năzuinţei de făurire a statului naţional unitar
român1.
În plasa Bozovici, primul grup de
soldaţi vine de la Biserica Albă, în ziua de 2
noiembrie, pe ruta Cheile Nerei – Şopotu‑Nou,
spre Bozovici; era condus de sergentul Solomon Rotariu
din Prigor, caporalul Ion Boloantă din Prilipeţ şi Nicolae
Stângu din Mehadia. În total erau 60 de ostaşi2.
Cătanele intră în Bozovici şi merg la Pretură.
Funcţionarii unguri, în frunte cu prim-pretorul Argalasch,
fugiseră din comună mai înainte. De la Pretură merg la
închisoarea corecţională din cazarmă, căreia i‑au spart
porţile, dezarmează paznicii şi eliberează ultimii deţinuţi.

Trec apoi la postul de jandarmi unguri, la casa lui Voica
Pâşlea, le iau armele şi muniţiile existente. Ajunşi la fabrica
de ţuică a lui Constantin Burdea, acesta şi cu oamenii lui
i‑au oprit, ameninţându‑i cu armele.
Deputatul Constantin Burdea era omul guvernului
şi avea concesiunea achiziţionării prunelor din Almăj şi
din alte părţi; era primarul Caransebeşului, şeful poliţiei
oraşului şi preşedinte al Comunităţii de Avere. Prezenţa
soldaţilor, pe care îi calificase ca „dezertori”, îl îndârjise
cu atât mai mult cu cât alături de ei au venit
la fabrica lui şi oameni din comună. Vrea să
tragă în soldaţi, dar mai repede trage Rotariu,
fără a‑l nimeri însă. Burdea dispare şi începe
răfuiala, atât la Bozovici, cât şi în celelalte
sate almăjene3.
La Bozovici, sătenii devastează depozitul de ţuică al lui Burdea, distrugându‑i toate
instalaţiile de fabricare a răchiei.
Sunt devastate băncile din centru,
sediul de intabulare a averilor, judecătoria,
debitul de tutun – de unde în timpul războiului
se distribuia numai la favoriţi4. Sunt sparte
prăvălia lui Spergher şi alte dughene,
luându‑se produsele raţionalizate, ca şi clădirile în care era
direcţia minelor. Sunt tăiate liniile telefonice, rămânând
izolat întregul ţinut5.
Revoltele din Almăj au continuat în tot cursul lunii
noiembrie; o relatare a Consiliului Naţional Român din
Caransebeş, de la începutul lunii decembrie, menţiona că
în satele plasei Bozovici sunt mari tulburări, furturi, jafuri,
tăierea pădurilor6.

I. Munteanu, Făurirea statului naţional unitar
român. Contribuţii documentare bănăţene, Bucureşti,
1983, p. 12.
2
Liviu Smeu, Contribuţii la istoria Almăjului,
Editura Litera, Bucureşti, 1977, p. 131.

Ibidem.
Arh. Naţ. Timiş. Colecţia N. Ilieşu, dosar VI, fila
232‑239.
5
Ibidem.
6
I. Popescu‑Puţuri, A. Deac, 1918 – Unirea
Transilvaniei cu România, Bucureşti, 1978.
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Au fost omorâte vite, incendiate sălaşele celor
înstăriţi şi care au fost în legătură cu autorităţile locale în
timpul războiului, săvârşind numeroase abuzuri. Aceste
aspecte îl fac pe preotul Vasile Popovici din Pătaş să ceară
ajutorul Consiliului Naţional Român din Caransebeş,
printr‑o scrisoare trimisă la 25 noiembrie 1918 (preotul
Vasile Popovici este autorul unei valoroase Monografii a
satului Pătaş – n.n.).
La Prilipeţ, soldaţii au judecat şi au împuşcat în
stradă pe notarul Ilies Karol, care nu apucase să fugă. Este
omorât pentru nedreptăţile făcute văduvelor, orfanilor, ca
şi altor cetăţeni în timpul războiului7.
La Bănia, în urma certurilor dintre două familii,
este împuşcat Pavel Curcă, în prăvălia lui Cioară, de către
proprietar, care apoi fuge din sat. Notarul şi jandarmii fug,
iar sătenii le iau bunurile8.
La Dalboşeţ, sunt sparte depozitele de ţuică ale lui
C. Burdea, fabrica de sticlă a lui Haniciko şi este devastată
locuinţa notarului Teodor Lukici. Acum este distrusă şi
arhiva notarului maghiar. S‑au întâmplat şi unele incidente
cu foşti protejaţi ai autorităţilor care
sfidau neajunsurile şi greutăţile celor
săraci.
Şi la Şopotu‑Vechi, au fost
devastate depozitul şi instalaţiile de
făcut ţuică a „primei case de păstrare
din Caransebeş” şi magazia cu cereale
rechiziţionate, „care au fost restituite
celor de la care au fost luate”9.
La Lăpuşnicu‑Mare, întoarcerea
soldaţilor a fost sărbătorită de toată
comuna. Doar câţiva turbulenţi au
atacat prăvălia comerciantului Andrei
Bârsan. Aceştia sunt pedepsiţi de către
Nicolae Obeşterescu, comandantul
gărzii naţionale, prin împuşcarea conducătorului răufăcătorilor, Gheorghe
Bihoi. Locuitorii, împreună cu cei din
Dalboşeţ şi Şopotu‑Vechi, au spart
bazinul cu prune al lui Burdea, dând drumul prunelor şi
ţuicii pe apa Nerei10.
Iar, la Prigor, soldaţii împreună cu sătenii
devastează fabrica de ţuică a „primei case de păstrare din
Caransebeş”, notariatul comunal, apoi magazia în care au
fost depozitate cerealele adunate prin rechiziţii ilegale de
la populaţie. Cerealele şi celelalte produse găsite în depozit
sunt împărţite la săraci11.
Îndepărtarea autorităţilor maghiare a fost urmată
imediat de constituirea Consiliului Naţional şi a Gărzii
Naţionale româneşti şi în plasa Bozovici. Sarcina aceasta
şi‑au asumat‑o tinerii intelectuali ca inginerul Damaschin
Stroca şi sublocotenentul Alexa Pungilă, originari din
Arh. Naţ. Timiş, dosar VI, fila 132.
Ibidem.
9
Ibidem, fila 310.
10
Ibidem, fila 420‑426.
11
Ibidem, fila 425.
7
8

Bănia, care cutreierau satele plasei Bozovici, propagând
ideea de conştiinţă naţională, îndemnând populaţia la
păstrarea demnităţii şi înfiinţarea de gărzi naţionale12.
În fiecare localitate s‑au format Consilii Naţionale,
fiind subordonate celui din capitala judeţului. Pe lângă
aceste Consilii Naţionale, pentru paza ordinii publice s‑au
format gărzile naţionale. Cătanele întoarse de pe fronturi
intrau în gărzile naţionale. Acestea erau formate din cele
mai bune elemente din fiecare localitate.
Satele erau cutreierate de trimişii consiliilor
comitatense care ţineau adunările de alegeri ale consiliilor13.
Adunările de constituire a Consiliilor Naţionale se terminau
cu strigăte entuziaste: „Trăiască Consiliul Naţional
Român şi unitatea românilor de pretutindeni!”. Se cânta
„Deşteaptă‑te, române”, „Pe‑al nostru steag e scris Unire”,
„Trei culori”, apoi urma „Jurământul de credinţă” faţă de
Consiliul Naţional Român Central.
Dintr‑o şedinţă a Consiliul Naţional Român din
Caransebeş reiese că, pentru constituirea consiliilor în
Valea Almăjului, este rugat a se preocupa protopopul
militar Pavel Boldea14. Din alte
documente rezultă că au fost şi alţi trimişi
pentru Almăj: prof. Grecu la Rudăria,
prof. Călţun15.
La 3 noiembrie s‑a organizat
Consiliul Naţional Român din Bozovici,
avându-l ca preşedinte pe preotul Ion
Brânzeiu, iar ca secretar, pe notarul
locţiitor de prim-pretor al plasei, Pavel
Disela, cu următorii membri: preot
Nicolae Bihoi, căpitan Nicolae Popişti,
Dumitru Ionescu, Nicolae Ciosa‑Ogaş,
Ilie Beloiescu, Pavel Jurchescu, Dumitru
Terianu, Ilie Borlovan – secretar la
pretură, Nicolae Bololoi, Pavel Mihăiuţ,
Alimpie Conciatu, Ilie Ruva, Pavel
Matei, Meilă Pâşlea, Nicolae Beloiescu,
Nicolae Olaru, Marin Budu, Pavel
Ieva‑Şnaidăru. Paralel cu alcătuirea
comitetului de conducere a Consiliului Naţional Român
s‑a organizat Garda Naţională, condusă de căpitanul Mihai
Popişti cu 20 de soldaţi demobilizaţi16.
O activitate remarcabilă, pentru apărarea siguranţei
satelor şi spre a favoriza desfăşurarea transformărilor
revoluţionare, din proprie iniţiativă, a desfăşurat căpitanul
Mihai Popişti, ne spune un document de‑atunci: „În aceeaşi
zi de 1 noiembrie 1918, am dispus prin curierii comunelor
din Valea Almăjului să procedeze la înfiinţarea de atari
Ibidem, fila 446.
Gh. Neamţu, Activitatea Consiliului Naţional
Român din Caransebeş, nov. 1918 – august 1919,
Caransebeş, 1927, p. 28.
14
Al. Porţeanu, Lupta Maselor pentru Unirea cu
România, în judeţul Caraş Severin, Banatica, 1977, an IV,
p. 28.
15
Arhivele Statului Timiş, dos. VI, fila 177.
16
L. Smeu, op. cit., p. 133.
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gărzi. În Bozovici, garda a fost înarmată cu arme de ale
lor, apoi cu cele confiscate de pretură, cu vreo 11 aduse de
doi, trei inşi, din depoul Regimentului Caransebeş, ba şi cu
furci de fier, ordinea publică fiind păzită prin patrulări de zi
şi noapte la intrările în comună, posturi fixe, restul eşalonat
pe diferite sectoare”17.
În aceste condiţii, gărzile naţionale au oprit
dezordinile, reuşindu‑se şi refacerea liniilor telefonice,
restabilindu‑se legătura cu prefectura.
La Rudăria, în 12 noiembrie, a avut loc adunarea
de constituire a Consiliului Naţional Român. Între oratorii
mai de seamă au fost: profesorul Pavel Grecu, delegatul
Sfatului Naţional din Caransebeş, precum şi dr. Ion Sârbu,
care a fost ales ca delegat să reprezinte comuna la adunarea
generală din Caransebeş, la 27 noiembrie 1918. Această
adunare a Sfatului Naţional din comună a prilejuit o bucurie
spontană şi o horă românească18. Componenţa Consiliului
Naţional din Rudăria era: dr. Ion Sârbu – preşedinte al
Consiliului Naţional, Miron Dancia, Petru Doda, Petru
Şuta, Ambrozie Dancia, Pavel Dancia, Petru Sârbu şi
Clement Dobren – preot.
În aceeaşi zi, întocmesc o scrisoare
de credinţă prin care se adevereşte că Sfatul
Naţional din Rudăria a ales ca delegat
pentru adunarea de la Caransebeş pe
domnul dr. Ion Sârbu, parohul comunei şi
administratorul protopopesc19.
După adunare, corul bărbătesc din
comună a cântat „Deşteaptă‑te, române”.
Taraful de lăutari a cântat „Hora Unirii”
şi toţi locuitorii prezenţi se prind în
horă, purtând în frunte un steag naţional
românesc. La un moment dat, Ion Sârbu
a trimis pe Ion Dancia să aducă şi un steag
alb pe care era brodat chipul lui Mihai
Viteazul, improvizat dintr‑un peşchir lung,
brodat de surorile lui Sârbu. A fost o mare
însufleţire. Din ochii lui Sârbu curgeau
lacrimi20.
Gărzile Naţionale din satele almăjene aveau următorii
comandanţi: Petru Budescu la Dalboşeţ, Alimpie Stoicu
la Moceriş, Nicolae Obeşterescu la Lăpuşnic, Damaschin
Stroca (fost stegar al Regimentului 43 din Caransebeş
pe frontul de la Piave, decorat – n.n.) – Bănia, Nicolae
Novacovici – Gârbovăţ, Pavel Mirea – Şopotu‑Vechi, Iosif
Toader – Prigor, Ion Cojocariu la Prilipeţ, învăţătorul Pavel
Borchescu la Borlovenii Vechi, Mihail Grivei la Borlovenii
Noi şi dr. Ion Sârbu la Rudăria21. La Pătaş, garda avea
ca membri pe numiţii: Nicolae Vuiescu, Nicolae Serafin,
Vasile Serafin, Vasile Terian, Grigore Simion, Zaharia
Hânda şi Luca Serafin.
Arh. Mitropoliei Banatului Timişoara, fond 1918.
I. Munteanu, op. cit., fila 48.
19
Ibidem.
20
V. Nemiş, Despre satul lui Eftimie Murgu, Editura
Litera, Bucureşti, 1981.
21
Arh. Naţ. Caransebeş, dosar 72/1932, fila 163.
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Odată cu alegerea Consiliilor Naţionale, în comune,
au fost aleşi şi delegaţi pentru adunarea de la Caransebeş,
din 27 noiembrie 1918 – care urma să desemneze pe cei
5 delegaţi ai judeţului pentru Marea Adunare de la Alba
Iulia, ce se pregătea pentru 1 Decembrie 1918.
Plasa Bozovici trimite următorii delegaţi: dr. Ion
Sârbu de la Rudăria, preotul Dionisie Goanţă şi primarul
Nicolae Obeşterescu de la Lăpuşnic, Nicolae Novacovici
de la Gârbovăţ, Pavel Borchescu – Borlovenii Vechi, Petru
Borchescu – Borlovenii Noi, Nicolae Serafin – Pătaş şi
Pavel Lăzărel din Prigor. Adunarea electorală, ţinută la
Caransebeş în ziua de 14/27 noiembrie 1918, îi alege pe cei
cinci delegaţi care să reprezinte judeţul la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia, convocată pe 1 Decembrie.
Aceştia sunt: George Ion, Nicolae Ivănescu, dr. Alexandru
Moraru, Ilie Roman şi dr. Ion Sârbu22.
La Alba Iulia, istoricul Ion Sârbu îşi impunea
părerea asupra drepturilor bănăţenilor în provincia lor,
fiind trecută şi în moţiunea Unirii. Aici este ales ca membru
în Marele Sfat Naţional din Sibiu, referent în Consiliul
Dirigent şi în Comitetul pentru redactarea
moţiunii pentru Unire23.
Face parte din delegaţia aleasă
de Liga Bănăţeană care pleacă la Paris să
reprezinte interesele poporului român asupra
teritoriului locuit de bănăţeni. Cunoştinţele
de istorie ale dr. Ion Sârbu au fost folositoare
şi pentru informarea delegaţiei României la
Conferinţa de Pace24.
După
alungarea
autorităţilor
maghiare din Almăj, organele locale noucreate, Consiliile Naţionale şi Gărzile
Naţionale, au restabilit ordinea şi au făcut
dreptate, depistând şi restituind cea mai
mare parte din bunurile furate, ca şi marfa
luată din prăvălii, atât la Bozovici, cât şi în
celelalte sate almăjene. Voinţa tuturor este
de a se guverna singuri şi au făcut‑o prin
oamenii de bună-credinţă în întreaga zonă. Populaţia plasei
Bozovici aştepta cu nerăbdare ajungerea scopului secular,
de a se vedea liberi în ţara liberă românească25.
Aşadar, la 10 decembrie 1918, când au sosit în
Bozovici un escadron de cavalerie sârb şi o companie de
infanterişti, ordinea era deja stabilită, prin conlucrarea
populaţiei cu Consiliul Naţional şi Gărzile Naţionale, care
au instalat în fiecare comună primari cunoscuţi pentru
spiritul lor gospodăresc, fiind recunoscuţi şi de Consiliul
Dirigent ca adevăraţi reprezentanţi ai poporului26.
Al. Porţeanu, op. cit., p. 339.
Aurel Cosma, Amintiri şi mărturii de la Unirea
din Alba Iulia, „Mitropolia Banatului”, an XXVIII, nr.
10‑12/1918, p. 647.
24
Mircea Păcurariu, Contribuţia Bisericii la
realizarea Unirii de la 1 Decembrie 1918, „Biserica
Ortodoxă Română”, CXVIII/1978, p. 1250.
25
Arh. Naţ. Timiş, dosar VI, fila 46.
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Sârbii sunt încartiruiţi la Bozovici în cazarmă, iar
ofiţerii au fost repartizaţi la familiile intelectuale.
Deşi au încheiat un act scris cu reprezentanţii
Consiliului Naţional Român din Bozovici, prin care se
obligau să respecte ordinea şi aprovizionarea să o facă
numai prin primărie, soldaţii sârbi s‑au purtat diferit
în satele almăjene. Astfel, dacă la Prigor, Pătaş, Putna,
Borlovenii Noi şi Vechi, Prilipeţ, Moceriş şi Şopotu‑Nou,
sârbii s‑au purtat omeneşte, trimiţând numai patrule
din când în când, fără a le face neplăceri locuitorilor, în
satele Rudăria, Dalboşeţ, Bănia, Gârbovăţ, Şopotu‑Vechi
şi Lăpuşnicu‑Mare, sârbii se poartă brutal, batjocoresc
locuitorii; la Rudăria maltratează femeia Afemia Popovici,
nu permit plecarea la Alba Iulia. La Dalboşeţ interzic
întâlnirile cu caracter românesc; la Bănia şi Şopotu‑Vechi
fac percheziţii în locuinţe, luând haine şi alimente, iar la
plată spun că va plăti „Bog” (Dumnezeu). La plecare iau
din Dalboşeţ peste 50 de vite şi alimente27.
La 31 martie 1919, pleacă definitiv din Almăj
trupele de ocupaţie sârbe, populaţia scăpând de întreţinerea
străinilor.
La 1 aprilie 1919, populaţia
Almăjului, pe întregul parcurs, de la
Borlovenii Noi – Prigor – Prilipeţ,
întâmpină cu mare însufleţire armata
română. La Bozovici a fost aranjată o
primire triumfală. Taraful lui Sâmu Luca a
cântat hora almăjană. S‑au rostit cuvântări
şi s‑a jucat hora – soldatul român cu fata
almăjană28.
La Marea Adunare Naţională de la
1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, alături de
Ion Sârbu, care participa ca reprezentant
al Almăjului cu drept de vot, au fost
prezenţi şi alţi almăjeni care au reuşit să
scape de trupele de ocupaţie. Amintim pe
preotul Vasile Popovici din Pătaş, care la
Teregova a trebuit să treacă peste munţi
pentru a scăpa de jandarmi şi soldaţi, preotul Nicolae
Novacovici din Gârbovăţ şi preotul Nicolae Bădâni din
Dalboşeţ, învăţătoarea Sofia Zarva din Prigor, precum şi
preotul Traian Călţun din Borlovenii Noi, care‑l însoţeşte
pe doctorul Ion Sârbu, ca secretar personal al acestuia29.
La sfârşitul războiului, ofiţerii almăjeni, aidoma
tuturor ofiţerilor români din armata austro‑ungară,
eliberaţi de jurământul dat împăratului, se pun la dispoziţia
consiliilor militare române şi a gărzilor naţionale,
organizate în diferite centre. Aşa este cazul preotului
maior Iosif Serafin din Pătaş, care se pune la dispoziţia
Consiliului Naţional Român Militar din Viena. De aici
vine la Sibiu, în februarie 1919, şi se înrolează în armata
română. Este numit şef al clerului ortodox militar al
Corpului VII de armată. La aceeaşi unitate sunt repartizaţi
şi preoţii militari, ca voluntari în armata română, Coriolan
Arh. Naţ. Timiş, dosar VI, fila 46‑618.
L. Smeu, op. cit., p. 137.
29
Arh. Naţ. Timiş, dosar VI, fila 46‑618.
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Buracu din Prigor, Ioan Stroca din Bănia, Nicolae Bădâni
din Dalboşeţ, precum şi sublocotenentul Constantin Ruja
din Prigor, numit adjunct al generalului Dănilă Papp30.
Constantin Ruja – noiembrie 1918 – se pune la dispoziţia
Consiliului Naţional Român din Arad şi este repartizat pe
lângă Ştefan Cicio Pop, în care calitate participă la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia, veghind la buna
desfăşurare a lucrărilor Adunării31.
De asemenea, şi locotenentul Grigore Mihăiuţ din
Bozovici se încadrează în armata română, fiind repartizat
la Regimentul 92 infanterie din Orăştie. Ocupă funcţia de
adjutant al comandantului Regimentului şi şef al biroului
de instrucţie. Alături de aceşti ofiţeri, s‑au înrolat în
armata română ca voluntari şi maiorul Grigore Boldea,
la 1 februarie 1919, şi Romulus Boldea – fiind numit
comandant de divizion –, amândoi din Borlovenii Vechi şi
din aceeaşi familie.
Încadraţi în rândurile armatei române, ofiţerii
almăjeni participă la luptele de la Tisa împotriva trupelor
maghiare care invadaseră ţara, în vara lui 1919.
Se disting prin vitejie, contribuind
la alungarea invadatorilor şi, la 5 august
1919, trupele române ajung la Budapesta.
În satele almăjene se trag clopotele,
exprimându‑se bucuria resimţită de
populaţie la primirea veştii victoriei.
În acest război s‑au distins toţi ofiţerii
almăjeni, fiind decoraţi cu diferite ordine
şi medalii32. Romulus Boldea este decorat
de două ori, iar Grigore Mihăiuţ primeşte
ordinul „Mihai Viteazul”, fiind singurul
ofiţer care obţine această înaltă decoraţie
română33.
Anul 1918 aduce satelor almăjene
marea bucurie a realizării visului secular.
La aceasta au contribuit şi cei 152 de
voluntari almăjeni care au luptat pe diferite
fronturi din Italia, Rusia şi România,
mai ales după intrarea României în război, în vara anului
1916. Din acel moment, almăjenii se predau în masă,
înrolându‑se ca voluntari în legiunile din Italia îndeosebi.
O parte dintre ei, întorşi acasă, participă la realizarea unei
vieţi noi cu entuziasm. Almăjenii îşi aleg ca deputat al
judeţului Caraş-Severin pe dr. Ion Sârbu, reprezentantul
lor în primul Parlament al României întregite. El a avut
un rol important la adunarea de la Lugoj, organizată la 10
iunie 1919, luând atitudine, în semn de protest, împotriva
ciuntirii Banatului. Aici ia cuvântul şi dr. I. Sârbu, vorbind
şi aducând argumente pentru drepturile românilor bănăţeni
asupra provinciei.
C. I. Buracu, Monografia
Almăjului – manuscris.
31
C. I. Buracu, Monografia
Almăjului – manuscris.
32
C. I. Buracu, Monografia
Almăjului – manuscris.
33
G. Mihăiuţ, manuscris.
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În acelaşi scop se organizează la 15 iunie, la
Bozovici, o mare adunare populară la care participă
şi delegaţi din afara Almăjului. Discutând problema
Banatului, iau cuvântul dr. Cornel Corneanu, secretarul
Episcopiei Caransebeşului, Dimitrie Zgăvârdia, contabilşef al Episcopiei, dr. Avram Imbroane, Alexandru
Birăescu – ziarist, dr. Ioan Ţeicu – medic, Iancu Conciatu,
Nicolae Bihoi – preot la Bozovici34.
În această ardentă preocupare, o bogată activitate
a desfăşurat şi Coriolan Iosif Buracu, în vara anului 1919.
Organizează adunări şi manifestaţii, întocmeşte memorii
pe care le predă generalului francez Berthelot, la trecerea
C. I. Buracu,
Almăjului – manuscris.
34

Monografia

istorică
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sa prin gara Mehadia, ca şi regelui Ferdinand I la Braşov.
Semnarea tratatelor de pace încheie prin biruinţă şi această
problemă.
Încununarea victorioasă a luptei seculare dusă de
poporul român pentru păstrarea fiinţei naţionale, pentru
libertate şi independenţă, desăvârşirea procesului de făurire
a statului naţional unitar român, în istoricul an 1918, a
avut o însemnătate deosebită pentru dezvoltarea României
moderne, pentru afirmarea poporului român.
Almăjenii şi bănăţenii au luptat pentru Unire,
pentru Banat, ca parte componentă a ROMÂNIEI MARI,
împlinind un vis de veacuri.

a

Prof. PAVEL PANDURU

CU DRAGOSTE SPRE BETLEEM
Privind spre trecut şi trăind în prezent realitatea
vieţii de zi cu zi, în pragul sfintelor şi marilor sărbători
creştine, fiecare om realizează efemeritatea vieţii şi cum
„firavul azi” devine „un mâine” în clipa următoare, care
aleargă cu paşi repezi spre acel „prezent veşnic şi fără de
timp”.
Astfel, vedem cum s‑au scurs în noianul veşniciei
peste două mii de ani de când Naşterea Domnului nostru
Iisus Hristos, acest eveniment istoric de minunată glorie şi
amploare cosmică, a cutremurat o lume întreagă, căreia i
s‑a dat un nou sens şi o altă concepţie despre viaţă.
Din milă şi dragoste faţă de omenirea păcătoasă,
Fiul lui Dumnezeu coboară din ceruri, restabileşte legătura
dintre cer şi pământ şi înfrăţeşte umanitatea prin virtutea
dragostei creştine. Acest mare dar al dragostei, coborât din
ceruri în splendide acorduri îngereşti şi sălăşluit în ieslea
Betleemului, să‑l transpunem în inimile noastre şi să‑l
facem viabil în raportul nostru cu Dumnezeu şi cu semenii
noştri.
Deplina armonie dintre creştini o poate realiza
numai dragostea, spune Sfântul Apostol Pavel, virtutea
teologică în care se rezumă toată viaţa creştină. „Dacă toţi
oamenii ar iubi şi ar fi iubiţi – spune
Sfântul Ioan Hrisostom, comentând una
dintre epistolele pauline –, nimeni n‑ar
mai nedreptăţi pe altul… şi toate relele
ar fi îndepărtate şi răul s‑ar cunoaşte
numai după nume”.
Dragostea, acest dar dumnezeiesc,
exprimat cu atâta sinceritate şi bucurie
de glasuri de copii în Noaptea Sfântă
de Crăciun, este expresia cea mai
elocventă a sentimentului de comuniune
a creştinului cu semenii săi, fiind actul
de cunoaştere şi înfrăţire a acestora.
Nu este suficient să vorbim
despre această virtute în Sfântul şi
Marele Post al Crăciunului, ci, mai

mult decât atât, să o arătăm prin faptele noastre pozitive,
în Biserica din care facem parte şi în societatea în care
trăim. Dacă nu reuşim să ne facem înţeleşi în raporturile
cu semenii noştri, nu vrem să‑i vedem pe aceeaşi treaptă a
egalităţii umane şi nu suntem adevărate focare de „pace şi
bunăvoire” în familie, în parohie şi la locurile noastre de
muncă, cu regret vom constata că Dumnezeu nu este întru
noi, pentru că „Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în
iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el”
(I Ioan 4: 16). De aceea, se poate spune că singurul drum
spre Dumnezeu trece prin aproapele, iar mântuirea devine
un act de solidaritate cu el pe calea care duce la Betleemul
desăvârşirii noastre.
Cu gândul spre locul naşterii Domnului, încă din
timpul postului, retrăim cu emoţii sfinte clipa solemnă
a marelui eveniment prin revelatoarele melodii ale
colindătorilor şi cântecelor de stea cu crai de la Răsărit, care
ne reîmprospătează frumoşii ani ai copilăriei şi ne transpun
în atmosferă de sărbătoare. Însă, pentru mulţi, care se zic a
fi creştini, aceste sfinte sărbători se rezumă la un bun prilej
de recreere, de reconfortare fizică, de distracţie fără limite,
ignorând profunda lor semnificaţie religios‑morală.
De aceea, să nu cădem în aceste
ispite, oprindu‑ne numai la desfătările
obişnuite, împodobindu‑ne casa cu atâtea
bunătăţi, ci cu sufletul înălţat spre zările
de azur ale veşniciei, să ne pregătim şi
duhovniceşte pentru marea sărbătoare a
Naşterii Domnului.
Acum, în prag de iarnă, atâţia
nevoiaşi, bătrâni şi neputincioşi aşteaptă
ajutorul şi mângâierea noastră; spre
aceştia să ne îndreptăm privirile în aceste
zile, pentru ca, în Noaptea Sfântă, când
cerul se va deschide vestind lumii bucuria
cea mare, când văzduhul este străbătut de
acordurile armonioase ale colindătorilor,
să putem primi şi noi, cu tot sufletul
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nostru, darurile cereşti aduse de Mântuitorul Iisus Hristos
şi să ne regăsim în cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur,
care zice: „Caritatea este portul fericit care primeşte în
sânul său pe toţi aceia care se regăsesc în primejdia de a se
îneca în valurile vieţii”.
Cu aceste năzuinţe şi cu darurile dumnezeieşti în
sufletele noastre să ne privim altfel, în anul următor, cu

mai multă dragoste şi între noi toţi să fie adevărată pace
şi bunăvoire, aşa cum cântau sfinţii îngeri pe câmpia
Betleemului.
Pr. ZAHARIA PEREŞ
Mitropolia Banatului – Timişoara

FESTIVALUL‑CONCURS DE COLINDE
„LÂNGĂ IESLEA MINUNATĂ”, EDIŢIA A III‑A,
BOZOVICI, 2013
„Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ
pace, între oameni bunăvoire!” (Luca 2: 14) a fost imnul
de slavă cântat de către îngeri, la Naşterea Domnului
Iisus Hristos; acesta a fost şi îndemnul pe care l‑au adus
cu ele cetele de colindători care au participat la Festivalul
de colinde, desfăşurat duminică, 15 decembrie 2013, în
localitatea Bozovici, la Căminul cultural, într‑o atmosferă
specifică Ajunului Crăciunului.
Festivalul, ce face parte din proiectul „Credinţă,
culoare, cuvânt şi cânt, revărsate într‑un gând”, a ajuns
la a treia ediţie, a fost organizat de către Inspectoratul
Şcolar al judeţului Caraş‑Severin, Liceul Teoretic „Eftimie
Murgu” Bozovici şi a adunat grupuri de colindători din
Turceni – Gorj, Săcele – Braşov, Satu Nou – Pancevo
(Serbia), Pătaş, Prigor, Dalboşeţ, Lăpuşnicu‑Mare,
Şopotu‑Vechi, Gârbovăţ, Eftimie Murgu, Vărădia,
Bozovici, îmbrăcaţi în frumoasele costume naţionale, care
sunt mărturii ale trecutului, tradiţiilor şi obiceiurilor lăsate
de străbunii noştri.
Parteneri în desfăşurarea festivalului au fost:
Biserica Ortodoxă Bozovici, Casa Corpului Didactic,

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale, Episcopia Caransebeşului, Primăria
Bozovici, Radio România Reşiţa, Caraş Online, Vest TV
Reşiţa.
A fost un festival‑concurs, drept care juriul a fost
compus din: lector dr. Florina‑Maria Băcilă, prof. Iosif
Băcilă, prof. univ. dr. ing. Alimpie Ignea, drd. Maria Vâtcă,
pr. Mihai Ciucur, educator Ana Smeu, Adrian Stoicu,
primarul comunei Bozovici, iar misiunea distinşilor
„juraţi” nu a fost deloc uşoară, deoarece toate formaţiile
participante au vestit, cum au ştiut ele mai bine, bucuria
Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos şi au dovedit încă
o dată, dacă mai era nevoie, că românii au o colecţie
impresionantă de colinde, iar frumuseţea acestora răsună
an de an, cu ocazia Crăciunului, prin glasurile cristaline ale
colindătorilor, care sunt vestitori ai miracolului petrecut în
Cetatea Betleemului.
Tot în cadrul acestui festival a avut loc şi expoziţia
intitulată „Icoana din sufletul meu”, la care elevi din
întreaga ţară au trimis icoane pe sticlă, lemn, pânză sau
piatră. La sfârşitul spectacolului, şi acestea au fost evaluate,
fiind acordate premiile I, II şi III elevilor din
Bucureşti, Beiuş, Bacău.
La festival, s‑au acordat premiile I, II,
III, menţiuni, precum şi premii speciale, ce au
constat în diplome, diferite obiecte, precum şi
trofeul festivalului, acordat premiilor I şi celor
speciale.
În timp ce juriul a deliberat, toate
formaţiile au urcat pe scenă şi au interpretat
colinde tradiţionale, câţiva elevi ai şcolilor din
Prigor şi Dalboşeţ au prezentat portul popular în
graiul specific fiecărei zone, iar concurentele din
Turceni au susţinut un scurt program cuprinzând
cântece gorjene.
Premiul I:
● Grupul vocal „Voiniceii” al clasei
a III‑a, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu”,
Bozovici, coordonat de prof. înv. primar Claudia
Cherescu;
● Grupul vocal al Şcolii Gimnaziale „Dr.
I. Sârbu”, Eftimie Murgu, coordonat de prof.
Nistor Ion Băcilă;
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● Constantina Cornelia Orleanu, clasa a III‑a, Liceul
Tehnologic Turceni, coordonată de prof. Emilia Drăgotoiu
Nanu şi Margareta Vladu;
● Mihaela Bondoc, clasa a VIII‑a, Liceul Tehnologic
Turceni, coordonată de prof. Emilia Drăgotoiu Nanu şi
Margareta Vladu;
● Corul „Vlăstare almăjene”, coordonat de prof.
Maria Bihoi.
Premiul al II‑lea:
● Grupul vocal „Colindiţa” al clasei I, Liceul
Tehnologic „I. C. Buracu”, Prigor;
● Grupul vocal al claselor V‑VIII, Liceul Teoretic
„Eftimie Murgu”, Bozovici, coordonat de prof. Nistor Ion
Băcilă;
● Delia Claudia Albu, clasa a III‑a, Liceul
Tehnologic Turceni, coordonată de prof. Emilia Drăgotoiu
Nanu şi Margareta Vladu;
● Ionela Filofteia Floroiu, clasa a VIII‑a, Liceul
Tehnologic Turceni, coordonată de prof. Marcel Trăistaru
şi Lavinia Stancu;
● Corul „Prigoreana” al Liceului Tehnologic „I. C.
Buracu”, Prigor, coordonat de prof. Maria Bihoi.
Premiul al III‑lea:
● Grupul vocal „Arcidava” al Şcolii Gimnaziale
„Romulus Fabian”, Vărădia, coordonat de prof. Ionela
Murgu şi Adriana Stoianovici;
● Grupul vocal „Lăpuşniceana” al Şcolii Gimnaziale
Lăpuşnicu‑Mare, coordonat de prof. Maria Bihoi;
● Oana Bala, clasa a IV‑a, Şcoala Gimnazială
Gârbovăţ, coordonată de prof. Icoana Bala;
● Monica Blaj, Satu Nou, Pancevo.
Menţiuni:
● Grupul vocal „Florile Gârboţului”, coordonat de
pr. Iosif Surulescu;
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● Grupul vocal „Dalboşeana”, coordonat de prof.
Maria Bihoi;
● Ionuţ Bala, clasa a II‑a, Şcoala Gimnazială
Gârbovăţ, coordonat de prof. Ion Bala;
● Magdalena Roşu, Satu Nou, Pancevo;
● Cristina Mic, Satu Nou, Pancevo.
Premii speciale:
● Premiul special al juriului: Grupul vocal Satu
Nou, Pancevo – Serbia;
● Premiul pentru cel mai mic interpret – Ionuţ Bala,
Gârbovăţ;
●
Premiul
pentru
cea
mai
originală
interpretare – Grupul vocal „Lăpuşniceana”;
● Premiul pentru autenticitate – Grupul vocal
„Voiniceii”;
● Premiul special oferit de Episcopia
Caransebeşului – Grupul vocal al Şcolii Primare Pătaş,
coordonat de prof. Alina Becia şi Maria Bănuş;
● Premiul special oferit de Primăria comunei
Bozovici – Grupul vocal „Glasuri de argint”, Săcele,
Braşov, coordonat de prof. Constantin Popa;
● Premiul special – Grupul vocal al Şcolii Primare
Şopotu‑Vechi, coordonat de prof. Aurelian Dumescu.
Pacea îngerilor, bucuria păstorilor şi a magilor s‑au
revărsat în sufletele şi pe chipurile tuturor participanţilor la
festival, iar sala arhiplină până la sfârşitul spectacolului ne‑a
încredinţat că şi în acest an festivalul a fost o reuşită. Slavă
şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările
revărsate asupra noastră!
Prof. CLAUDIA CHERESCU
– coordonatorul festivalului –
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Festivalul-concurs de colinde „Lângă ieslea
minunată”, ediţia a III‑a, Bozovici, 2013
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PRIBEAG PRIN LUME
– Aşezaţi‑vă bine, domn’ părinte! Drumul a fi lung
şi obositor… – îl trezeşte ca dintr‑un vis glasul blajin al
lui badea Dumitru, ce pune alături straiţa cu merinde, lada
cu un rând de haine şi puţinele lucruri pe care le‑a luat
din satul lor: doar cărţile şi crucea dăruită când a primit
harul de‑a sta la altar. Bruma de avere a lăsat‑o celor mai
nevoiaşi, mai flămânzi, mai goi.
Fiinţa plăpândă de numai cinci anişori stă mirată la
tot ce‑i în jur, cu ochişorii mari, rătăciţi. Văzându‑i privirea
pierdută, îl prinse jalea; micuţa făptură îl caută mereu, cu
teama parcă de a nu‑l pierde şi cu o întrebare:
– Unde mergem?…
Aşa se‑ntreabă şi el… Spre unde, Doamne? Spre
unde?… Se‑agaţă însă de Cer ca de‑un liman liniştit,
însorit. Îşi strânge fiul în braţe pentru‑a ascunde pulberea
de lacrimi ce i s‑a ivit în gene. Se simte ca un pribeag prin
lume şi ţară. Trenul sună trist şi prelung, opintindu‑se din
loc. Îl va duce departe, mai către inima ţării, spre‑o nouă
casă, la alte suflete care‑l aşteaptă.
– Apoi… mergi sănătos şi să umbli cu bine, părinte,
îi strigă la geam badea Dumitru. Noi ţ‑om duce dorul…
părinte Ioan – mai îngână, rămânând în urmă pe peronul
pustiu. Şi glasul i se‑neacă într‑un plâns stăvilit. Cu o
mână îşi ridică clopul în semn de rămas‑bun, iar cu cealaltă
îşi şterge mustaţa de moţ, ca pana corbului, în care s‑au
prelins stropii durerii despărţirii.
L‑au iubit mult sătenii: vezi, poate că el – preotul,
omul care a purtat alături de ei – moţii lui dragi, atâta
vreme, necazurile şi bucuriile – le‑a înţeles sufletul mai
mult ca alţii. A scris de traiul lor, de neajunsul şi păsurile
lor, de zbuciumul ce i‑a însoţit în viaţă: era de‑al lor şi i‑a
purtat cu el oriunde, iar ei vor fi simţit asta şi l‑au preţuit.
Trenul aleargă, aleargă… Şi‑i pare dintr‑odată că
a lăsat în spate o preaîndelungă amărăciune şi povară cât
o istorie. Se scutură ca de‑un fior rece: pleacă eliberat…
şi pustiit de tot ce avea. Aşteaptă acum să fie umplut din
nou… Câte au fost, Doamne?!… Câte a mai trăit… cât
pentru zece vieţi!… Mereu s‑a sprijinit în viaţă pe câte‑un
suflet apropiat, pe prieteni, pe sănătate. Şi toate i s‑au
luat…
Primul reazem a fost mama… Mama… Şi‑o
aminteşte plină de evlavie, cu o credinţă vie, puternică, în
Bunul Dumnezeu. Era singura din sat care avea, în acele
vremuri, o fărâmă din Cuvântul Sfânt: o Psaltire prinsă
între coperţi groase de lemn. Din ea se ruga, din ea citea,
pe ea plângea.
Dintre toţi copiii ei, de el s‑a îngrijit cel mai mult,
fiind cel mai firav şi suferind de mic… L‑a născut la
început de primăvară, acolo sus, în casa trainică şi liniştită
din Munţii Apuseni, ca al patrulea fiu. La numai doi anişori
s‑a îmbolnăvit aşa de grav, că a zăcut un an pe pat, iar

ea a trebuit să‑l înveţe a umbla din nou. Apoi iarăşi s‑a
îmbolnăvit. A învăţat şi a treia oară să alerge către braţele
ocrotitoare, întinse pentru a deprinde siguranţa paşilor.
Cât n‑o mai fi plâns, noapte de noapte, sufletul ei mare
lângă pătuţul de lemn! Poate Cerul a încredinţat‑o tainic,
în inima‑i de mamă – plină de necunoscut ca un afund
de nouri –, de soarta lui. Poate de aceea dorea ca el să
se facă învăţător sau preot. Să îndrume sufletul neştiutor
al oamenilor. Poate de aceea i‑a şi dat Psaltirea. Da,
Psaltirea… Cartea ei de căpătâi.
Mama… Dulcea lui mamă… Ah!… Seara aceea
de noiembrie… Şi‑aminteşte bine că era toamnă… cu cer
înnorat şi un aer rece mirosind a fum de lemn mistuit în
sobele din casă… când stătea lângă prag, privind‑o cum
strângea laptele în şuştar. Îi era tare drag să vadă cum
printre degetele ei ţâşnea firul alb şi se ascundea după
norul de spumă ce creştea‑creştea. Stând pe trepte a văzut
cum tăuraşul cel tânăr şi nebun a venit din curte furios,
repezindu‑se şi luând‑o în coarne, a trântit‑o la pământ,
zdrobind‑o în copitele‑i fioroase, sub ochişorii lui înfioraţi.
Dacă nu era ea, se va fi năpustit peste el… A strigat cât a
putut, a plâns. Îi era frică, cumplit de frică… S‑a simţit
singur, îngrozitor de singur şi neputincios… Doamne, şi
ce mult timp i s‑a părut până a venit tata, până au sărit
oamenii! Dar prea târziu… prea târziu…
Câteva zile nu s‑a mişcat de lângă patul ei decât cu
greu, mustrat de tata, dar şi atunci se pitea lângă pălimarul
de lemn vechi, ascultând gemetele stăpânite ale suferindei.
A tot întrebat‑o: Mamă, te mai doare? Iar ea‑i zâmbea cu
ultimele zvâcniri de viaţă: Nu, dragul meu, nu mă mai
doare… Dorea să o vadă mai grabnic că se ridică din
pat. De aceea n‑a părăsit‑o. Nu‑şi putea alunga din minte
picioarele fioroase ale taurului celui negru, cuprinzând‑o
ca‑ntr‑o vârtelniţă. Şi coarnele care o‑ncleştau. Se teme şi
acum, gândindu‑se uneori. Şi‑i pare că‑l învăluie un tumult.
… Lângă perna cu faţa de pânză albă, ţesută de
mâna‑i harnică, se zărea un colţ dintr‑o carte de care
mama nu s‑a despărţit niciodată. L‑o fi văzut cum se uita
într‑acolo. A luat cartea veche, legată în table de lemn, şi
i‑a dat‑o: nu mai avea nevoie de ea. O ştia. O purta în suflet
şi‑n gând.
– Ioan… – l‑a chemat şoptit. Şi numele‑i a răsunat
sfinţit în rostuirea cuviincioasă a glasului blând, apus. Uite,
Ioane, dragul meu: Psaltirea – moştenirea de la Dumnezeu
şi de la mine. Să iubeşti Cartea aceasta. Din ea ai să‑nveţi
să te rogi Lui şi să‑L iubeşti. Să ţii la ea ca la nimeni
altcineva. Ea te va îndrepta, când vei fi mare, pe căile
credinţei. În ea e izbăvirea ta. Şi a multora… – i‑a spus cu
glas durut. I‑a dat Cartea, sărutându‑l pe creştet. Şi poate‑l
va fi binecuvântat în gând. N‑a înţeles în clipa aceea ce dar,
ce comoară i‑a lăsat mama.
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Copilul plăpând a privit mirat Cartea, apoi chipul
mamei. Ştia că va pleca departe… Şi nu va mai veni ’napoi.
Aşa i‑a spus ea în acea seară când stătea pe un scăunel
lângă soba unde duduia focul şi‑i dădea apă să‑i stâmpere
setea şi fierbinţeala. Era încă micuţ şi nu deprindea toate
înţelesurile cuvintelor: Cum n‑o să mai vină ’napoi? Mama
o să fie mereu acasă… I‑a pus mânuţa pe faţa palidă şi
rece. Din ce în ce mai rece. Ochii vii luceau cu sclipiri de
altunde. Acum îi stăteau pe jumătate închişi, tainic. Din ei
parcă au fost desprinşi şi ai lui, căci cu ea seamănă.
Atunci mama şi‑a ferit privirea, cătând pe fereastra
din faţa ei, deschisă larg ca să intre aer, mult aer proaspăt.
Ştie că a izbucnit în plâns, abia mai răsuflând dintre
dureri… Raza lunii pătrundea rece în liniştea cămăruţei.
Buzele arse de văpaie au început a şopti o rugăciune. A
îngânat şi el împreună cu ea… Tatăl nostru, Carele eşti
în ceruri… Şi flăcăruia candelei dinspre Răsărit a prins
a se zbate mai aprig… A doua seară, fereastra zăcea tot
deschisă. Şi mama se odihnea în odaia de sus, pe o altă
pernă. Tot curată… dar albă‑albă…
Mama… Mama!… Parcă o vede şi acum pe patul
suferinţei, cu ochii vii, cu graiul stins, cum îl chema la
sânul ei. Îşi aminteşte pomana, pe tata în haine cernite
şi cu o barbă tristă pe faţă, femeile plânse, căinându‑i pe
orfani…
Peste o vreme, tatăl i‑a adus lui şi celorlalţi cinci
fraţi o altă mamă. Aceasta l‑a îndrăgit tare mult, precum
cea care plecase. Avea ceva zestre de la părinţi şi aşa l‑a
ţinut prin şcoli: dorea ca el să înveţe multă carte.
Când a sfârşit clasele primare, s‑a desprins de toate,
părăsind acel colţ de rai. A trecut munţii, alături de moţii
lui ce mergeau în şir „prin ţară, cu cercuri şi cu ciubară”.
În dimineaţa când a plecat, a intrat în casă de şi‑a luat
rămas‑bun de la icoana unde genunchii celei plecate se
aşterneau totdeauna seara şi dimineaţa, de la cartea cu
coperţi groase, a sărutat pe furiş fotografia mamei bune, i‑a
îmbrăţişat pe toţi ceilalţi şi a pornit legănat ca‑ntr‑o horă
de căruţa cu coviltir. Pe opincile noi i s‑au grămădit stropi
mari de brumă rece aşternută în zorii zilei. I‑a privit mult
timp, neputând căuta în urmă. Peste Biharea erau multe
turme de oi albe şi frumoase, păzite de păstori tineri. Şi
munţii erau tare frumoşi. Şi izvoarele săltau voioase. Şi
soarele îl dogorea cumplit. Cât de minunat îl înconjurau!
Iar el le lăsa în urmă… Trebuia să plece singur, pribeag
între străini…
La şcoala ce a urmat‑o patru ani avea el să înveţe a
mânui condeiul. L‑au povăţuit dascăli buni, care i‑au crescut
dragostea pentru cuvântul scris. A fost mereu silitor, fiind
printre primii când se culegeau roadele buchisirilor de peste
an. După gimnaziul de dincolo de munţi s‑a dus în inima
Ardealului, pe urmele ierarhului‑cărturar transilvănean, cel
ce a luptat pentru a duce cartea în viaţa ardelenilor, dar şi
cel de la care a moştenit mama Cartea Sfântă.
Mai apoi, cât nu s‑a mai luptat tatăl lui să‑l vadă
avocat! Însă mama cea nouă îşi dorea ca el să fie învăţător
şi preot. Dascăl pentru copiii ţăranilor din cătunele răzleţe
şi alin necazurilor lor, în satul părinţilor ei. Şi aşa a fost,
până la urmă.

Dar s‑a îmbolnăvit grav de răceală în trup şi‑n oase;
îi cuprinsese aprig şi gâtul, de nu mai putea nici cânta,
nici grăi cu putere. Doi ani a alergat biata mamă pe la
toate doftoriile şi locurile de leac să‑l vindece. Abia‑abia
s‑a întremat şi a intrat la vestita Şcoală Andreiană. Când
a terminat studiile s‑a întors acasă, în munţi. Era slăbit şi
suferind. Îşi lua cărţile şi Psaltirea mamei şi se retrăgea în
câte‑o poieniţă de brazi, printre florile de munte din iarba
curată, în ceasuri de linişte şi odihnă pentru trup. Deasupra
vârfurilor semeţe, dincolo de vălul de cetină verde, soarele
se iţea zglobiu, luminându‑i şi încălzindu‑i chipul alb. Acolo
a început a cunoaşte plinirea cuvintelor din cartea dăruită
de mâna ce l‑a legănat. Stătea clipe nesfârşite pe culmi,
în fărâma de căldură a dimineţii, privind firul de iarbă:
parcă‑l aude şi‑acum crescând, în vârful tăiat de ascuţişul
coasei ce scânteia‑n raza soarelui, lunecând brazdă după
brazdă… Îl minuna lupta ei de a uita tăişul rece care i‑a
curmat curgerea sevei… Aidoma îşi simţea şi el zbaterea
inimii pe acest pământ: brăzdată an după an… Doamne, ce
să faci cu un neputincios ca mine?! Ce se va alege de viaţa
mea, de fiinţa mea bolnavă?! Un vas de lut atât de slab cui
să trebuiască?!… Un lujer crud – cum să nu se frângă în
jăraticul durerii?!… Adierea lină a vântului îi usca firul
subţire scurs pe obrajii palizi. De s‑ar mai îndura văpaia
ascuţişului suferinţei, să nu‑i mai aţină calea… Cum ar
vrea să renască şi el ca iarba! Îl fermeca puterea ei din
adânc de a se primeni, iar şi iar, până la marginile timpului.
… Când s‑a ivit prilejul, mama cea nouă l‑a trimis
învăţător în satul ei, de unde plecase acolo, în tâmpla
munţilor. Ca dascăl, îi ajuta pe bieţii oameni cu ce putea:
le îndruma copiii, le scria răvaşele, le citea celor rămaşi
aici veştile primite din ţară. Îi învăţa carte, tocmind o casă
de citire cu gazete şi cărţi. Îi ajuta cu banul său, cu braţul
său, cu haina sa, cu bucata lui de pâine. După un timp,
satul a rămas fără un slujitor la altarul bisericii de pe deal.
Şi toţi l‑au cerut pe domnu’ învăţător. S‑a unit în grabă cu
o tânără aleasă, de „neam mare”. Apoi suflarea întreagă a
rostit, întreit, ca‑ntr‑un glas: Vrednic este!…
Însă nu trecu mult şi sosi războiul la poarta aşezării
lor. Au năvălit curând jalea, necazurile, lipsurile. În acea
vreme, Cerul le‑a dăruit o bucurie, o fetiţă, care s‑a stins
după un an. Le venise pe urmă un alt dar, primul fecior,
care a fost luat îndată şi el. Bântuiau boala şi neajunsurile.
Şi deznădejdea… S‑a simţit ca un pelerin singuratic pierdut
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într‑un pustiu: era‑n amiaza vieţii, când trebuie să lupţi mai
cu avânt şi putere ca oricând, dar el era prea neputincios, cu
zariştea adumbrită de volbura norilor nemiloşi…
Atunci a început a se agăţa de Cer. I se întărea,
treptat‑treptat, credinţa în Dumnezeu, simţământ curat pe
care tot mama i l‑a dăltuit în ceara moale a sufletului. Cu
toată năzuinţa se prindea de El, descoperindu‑L, din nou,
pe paginile învechite ale Cărţii Sfinte rămase moştenire.
Astfel a învăţat să ceară ajutorul de Sus, dintru Înălţime.
Cuvântul lui prindea o nouă putere, clădind nădejdea
izbăvirii. Condeiul zburda mai uşor pe foile ce ajungeau
în cele patru colţuri ale ţării. Scrierile sale îndemnau la
îndreptarea sufletului, a minţii, la primenirea traiului năucit
de prea multele cerneri.
Duminica şi‑n sărbători strângea bruma de suflete şi
le vorbea de curaj, de izbândă, de credinţa vie, neclintită.
Citise mult în şcoli şi îşi simţea mintea limpede şi luminată
ori de câte ori tâlcuia tainele Evangheliei. Poate că‑l vor fi
iubit sătenii văzându‑i şi suferinţele, plângeau cu el alături
la fiece îngenunchere, pătimeau împreună când le erau
secerate odoarele de bolile necruţătoare.
A urmat un alt dar – Tinu (Constantin). Acesta i‑a
fost şi i‑a rămas ca o mângâiere până acum. Ce frumos se
odihneşte la pieptul lui! E aşa de plăpând şi de ascultător…
Apoi sosi vestea că s‑a sfârşit cruntul război. Câtă
mângâiere a simţit! Încerca să lege rănile oamenilor, să‑i
ajute să‑nceapă o nouă viaţă. În timpul acela primiseră
un alt odor, o fetiţă. Ce bucurie le‑a intrat în casă şi‑n
inimă! Dar n‑a trecut mult şi a izbucnit o nouă molimă din
necurăţiile şi greutăţile prăpădului. A secerat mii de vieţi…
A lovit ca un vânt neguros şi în cuibul lui. I‑a cuprins întâi
ajutorul potrivit, cea cu care împărţise şi binele, şi răul.
În tot acest timp nu prididea cu înmormântările în sat. Ce
zile negre, Doamne, câtă durere! Aproape fiecare casă
era îndoliată… S‑a îmbrăcat şi căminul lui, iarăşi – a câta
oară? –, în straie cernite. Febra morţii ce cuprinsese trupul
soţiei s‑a aşternut şi peste pătuţul copilei… Le‑a aşezat şi
pe ele în deal, la biserică, lângă celelalte cruci.
Seara, când s‑a întors acasă, i s‑a părut atât de pustiu
în jur, încât l‑a cuprins o groază cumplită. Afară a prins a
cerne o burniţă rece, mohorâtă. Peste laviţa din odaia cea
mare văzu cojocelul copilului, pe care‑l luă să‑i schimbe
straiul ud. Alături zări haina soţiei cu care o învelea când
nu se putea încălzi defel. A ridicat‑o şi a strâns‑o la inimă.
Cu privirea ascunsă de pleoapele durute, îngemănate spre‑a
opri izvodirea întristării nemărginite, a scăpat un geamăt
amar. Nu ştie când a venit micuţul Tinu lângă el. A văzut
haina strânsă de tata şi a întrebat cu cel mai cristalin glas:
– Unde‑i mama?…
– A rămas sus la biserică, pe deal. Nu mai vine
acasă… Scoate hăinuţa udă şi pune cojocelul ăsta pe tine,
că ţi‑i frig…
– Lu’ mama nu‑i frig?…
– Nu… Mama nu mai simte frigul…
Dumnezeeeeeul meeeeu!… Să nu mă laşi, că nu
mai pot!… Ia aminte la strigarea mea!… Şi‑a luat fiuţul
în braţe şi şi‑a îngropat barba în cojocelul cusut frumos,
pentru a nu‑i vedea ochii adânci înecaţi în apa curată a
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întristării. Bietul de el, cum să priceapă de ce au lăsat‑o
pe mama în deal?!… Doamneee, zac înfrânt… – a gemut
atunci. Ce clipă zbuciumată! Tatăl nostru din Ceruri, caută
şi ia aminte: ne afundăm în mâhnire ca‑n şuvoaie fără de
odihnă!… Fie‑Ţi milă de noi!… Fie‑Ţi milă!… Şi afară
prinse a ploua. Ploua şiroaie… Prin fereastra închisă vedea
crestele munţilor ce se adăpau dintr‑un roi de nouri. Cerul
se jelea şi el cu durerea lui.
Aşa i s‑a luat fiecare sprijin, de tot pribeag s‑a
simţit prin lumea asta… S‑a rezemat în casa părintească,
care, vai, s‑a prăbuşit când a plecat la învăţătură. A avut,
pe urmă, cuibul acesta cald: s‑a nimicit şi el, sfărâmat
pe neaşteptate de suferinţă, iar acum se simte din nou
în pribegie, singur‑singurel. I‑au murit trei copilaşi în
braţe, agăţându‑se de el neputincioşi, în fiorii reci ai
ultimei zvâcniri. I s‑a prăpădit soţia, tot în îmbrăţişarea‑i
deznădăjduită. A simţit cum l‑a năvălit puhoiul vieţii. Rece
şi neîndurător… Doamne, cât i‑a putut îndura inima! De
fapt, ea singură i‑a fost tare, puternică, întreaga viaţă până
acum. Când celelalte i‑au stat slăbănogite, inima le‑a dus
pe toate. Ea a luptat pentru el ori de câte ori fiinţa şubredă
şi mintea nu mai puteau răzbi.
Năierii gândului zbuciumat vâslesc luntrea
cugetului şi i‑o lunecă, parcă, în neunde. Se agaţă de Cerul
Nemărginit. Psaltirea i‑a fost alături când n‑avea cui
să‑şi plângă amarul. A trebuit să‑i ajute pe toţi. El însă pe
braţul cui să se bizuie?!… Îi trebuie şi lui un sprijin. Or,
de nu‑ţi mai rămâne niciun reazem pământesc, afli unul
pentru suflet. Şi numai acesta te poate ţine să străbaţi marea
învolburată din Valea Plângerii.
Astfel, treptat‑treptat, s‑a deprins cu suferinţa
ca şi cu o soră vitregă. Ea, singura, i‑a fost aproape mai
mereu. L‑a pândit din umbră, i‑a aţinut calea oriîncotro
se‑ndrepta… Însă l‑a vegheat ocrotitor şi Cerul. Simte
asta… Condeiul i‑a ţesut din caierul amărăciunii stinse,
rând după rând, de a‑nceput a fi cunoscut prin ţară. A scris
în sprijinul plugarilor şi‑al nevoiaşilor, a povestit „din
durerile moţilor” şi asta mai uşura poverile: îi înţelegea
şi pe ei cineva. Era război şi mila zăcea ferecată între
dărâmături…
*
… – Vino să fii îndrumător tinerelor vlăstare ale
căror voci vor răsuna mâine în altarele de pe întreg cuprinsul
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ţării! l‑a chemat, la început de toamnă, mai‑marele ce
păstorea suflarea creştinească din ţinutul ardelenesc.
Nu s‑a aflat altul mai potrivit ca el: era dezlegat
de orice îndatorire, cu o inimă mare, o minte ageră şi un
condei hăruit, volnic… Cu dragoste de neam, de suflet…
Îşi dorea şi el să plece, trăind din ce în ce mai greu singur,
aici, între bieţii pălmaşi de munte. Aşa a fost rânduit să
fie… Altminteri tot s‑ar fi dus altunde…
Închise uşa pentru ultima oară şi urcă în sat. A
îngenuncheat seara, în amurg, la cele patru cruci de sub
streaşina bisericii. S‑a prăbuşit lângă ele şi a gemut. De
neputinţă, de durere. Şi de dor. Doamne, cum mai doare
dorul! Cum îl dogoreşte, cum îl mistuie! Ce vâlvătaie i‑l
anină‑n suflet? Pesemne, a dragostei nemaiîmpărtăşite ce
arde‑n dor. Gândea acolo între morminte: Ce e firul vieţii?
Un părelnic suspin risipit în fuioarele amurgului… Vântul
îi şuiera ca o doină din bătrâni ce‑şi duce povestea veacuri
a‑rândul. Doina trece cu cel pribeag din loc în loc, cântând
aleanul ce‑i apasă sufletul.
Tinu se juca mai la vale. Deodată prinse a bate un
vânt mohorât. Începuseră a se strânge nori cenuşii… Un
ciulin ţinea în pletele‑i o rafală să nu scape de pe pământ.
– Tatăă, tatăăă… – îl strigă copilul.
– Tata e‑aici… – îi răspunse. Şi‑şi auzi glasul în

ecou: Aici… Se‑nfioră şi mai rosti o dată: Stai liniştit…
Sunt aici. Iar ecoul îl îngână din nou: aici… aici… Se
cutremură ca străfulgerat: căută spre înalt şi, de acolo,
din streaşina satului, strigă zguduit de‑un adevăr: Tatăl
nostru… Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri… Nu ne lăsa!…
Şi‑n plânsul curat ce‑l podidise simţi uşurătatea vegherii
Celui Atoatevăzător. Era lângă el… Şi caierul gândului
torcea într‑alt ecou: Stai liniştit… Sunt aici… aici…
… În ziua când a plecat s‑a adunat tot satul să‑l
petreacă. Oamenii s‑au luat după el ca la o petrecanie.
Cineva trăgea clopotul în dangăt de jale, tânguindu‑l peste
văile şi dealurile satului. Se simţea ca un condamnat,
într‑o sfâşiere necurmată. Înţelegea acum ce mult l‑au
iubit. Doamne, unde se duce? Oare a făcut bine că a
plecat dintre ai lui între străini? Încotro se îndreaptă? Îi
vedea pe fiecare… poate pentru ultima oară. Uite, pe ei
i‑a învăţat carte, lui Toma i‑a înmormântat cinci sufletele
scumpe, Zamfirei i‑a fost ajutor de când a rămas văduvă,

pe Nicodim l‑a ajutat cu carul… Boii lui au fost ai tuturor,
casa lui le‑a fost adăpost celor în nevoi… Toţi îl îmbrăţişau,
îşi luau rămas‑bun, petrecându‑l cu hohote de plâns, ca
după o mare jelanie.
Urcă povarnic în căruţa cu coviltir moţesc a lui
badea Dumitru. Şi‑şi pironi iar ochii la picioare: nu mai
erau opincile de altădată udate de rouă. A prins a surâde
sfielnic amintindu‑şi o altă dimineaţă a despărţirii… Cine
poate înţelege adâncul inimii unui moţ?! Dincolo de ce
se întrevede, e sufletul neclintit, desprins din rădăcina
bradului, cu care se‑nfrăţeşte din plin pe plaiurile calde
din Ţara domoală a Apusenilor. Şi cum să fii altfel când
răsuflarea ţi se satură zilnic de nesaţul miresmei curate a
cetinei de brădet?!… Doar la ultima cotitură, la capătul
uliţei, a mai întors o dată privirea spre biserica din deal,
unde i‑a rămas cuibul gol. A văzut în urmă zeci de mâini
întinse fluturând parcă a durere… Le răspundea numai
mânuţa neastâmpărată a lui Tinu, învelită în cămăşuţa de
pânză albă. Albă precum zilele ce i se‑aşterneau lin în
faţă… Ori ca zarea fără istov…
*
A sosit seara cu trenul, însă nu cunoştea pe nimeni.
Şovăielnicu‑i pas s‑a oprit la prima bancă din sala gării,
pe care s‑a aşezat greoi, luându‑l pe Tinu în braţe. Va
aştepta geana de lumină ce aduce dezlegarea
nopţii… Fiuţul a adormit. L‑a învelit mai bine:
sărmanul, e‑aşa de singurel, nu‑l mai are decât
pe el. Singur‑singurel… precum e sufletul lui
acum. Doamne, ce caut aici? Ce va fi mâine?
Ai milă de mine, de noi! Scoase din cufăr o
haină să se‑acopere, să mai stâmpere frigul ce‑l
împresura. Şi văzu Cartea Sfântă a mamei. O
deschise la primele file… Ostenitu‑m‑am întru
suspinul mieu… Ostenit‑am, Doamne… Văzu
un petic de hârtie ieşind din paginile ei… Iată
nu va dormita, nici va adormi Cel Ce păzeşte
pre Israil. Domnul te va păzi, Domnul este
acoperământ ţie, preste mâna ta cea dreaptă.
Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea…
Domnul va păzi întrarea ta şi eşirea ta, de acum
şi până în veac… Tu, Doamne, eşti lângă mine!… Orice‑ar
fi, rămân alipit de Tine… Tot mai lângă Tine… O cuprinse
iarăşi între coperţile de lemn. Da, Psaltirea mamei îi era
alături… Şi pentru o clipă nu s‑a mai simţit pribeag prin
lume…
MARIA VÂTCĂ
– doctorand în filologie –
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