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CULTURA – CANDELA NEAMULUI
(fragmente)

„Cultura este mintea unui neam. Avem, ca naţie, atâta minte câtă cultură avem. În spaţiul 
mental al unui neam se plămădeşte viitorul lui. În cultură se ascund marile taine ale acelui neam. 
Taina neamului nostru este sfântă, deoarece creştinismul a sfinţit mintea şi cultura neamului 
nostru.

O parte din taina lumii este tezaurizată în cultura noastră românească. Avem datoria morală 
de a păstra acest tezaur pentru că face parte din tezaurul universal al omenirii. Cultura română 
este şi ea o stea din constelaţia culturii universale. […]

Cultura s‑a plămădit pe altarul vieţii. Cei ce iubesc cultura iubesc viaţa. Românul se întrista 
când plângeau stelele, el le chema la nunta sa. La nunta românului luau parte şi stelele: «Că la 
nunta mea / A căzut o stea...». Iată în ce comuniune cosmică trăia românul odinioară! Nunta 
românului era o nuntă cu stele. Casa românului era împodobită cu stele, cununa casei românului 
era împletită din stele şi tot ele îi arătau cărarea spre Creator.

Cărarea către Adevăr este presărată cu stele. Până mai ieri, veneau stelele la noi, iar azi 
dorim să ajungem la ele şi constatăm că nu‑i cu putinţă, pentru că s‑au înstrăinat de noi. O cultură 
fără luceferi se afundă în adânc şi aşa se trage cortina ultimului act din fiinţa unui neam.

Cei ce astăzi suntem chemaţi la lucrarea minţii neamului avem sacra datorie de a face tot ce 
ne stă în putinţă ca o picătură din sudoarea minţii noastre s‑o punem în candela culturii, ca aceasta 
să rămână întru dăinuirea neamului nostru românesc.”

Î.P.S. IOAN SELEJAN
– Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului –,
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Prima încercare a mea de a învăţa 
istoria – şi poate că aşa au făcut şi fac 
încă mai toţi copiii unei anumite vârste cu 
limitate posibilităţi de înţelegere a lumii – 
a fost nu de a reţine date importante sau 
fapte de luptă demne de povestit, ci de 
a învăţa pe de rost portrete. Portretele 
– atâtea memorabile – ale unor mari 
personalităţi istorice ale poporului nostru, 
rămase vii în conştiinţa neamului pentru 
a face vie conştiinţa generaţiilor viitoare. 
Copil deci, îmi plăcea să povestesc despre 
Decebal, Ştefan, Mihai, învăţându‑le mai 
întâi cu ochii minţii şi memoria inimii 
portretele. Cel care m‑a atras însă într‑un 
mod cu totul aparte, pe care continui să‑l învăţ şi astăzi 
ca un elev sârguincios, a fost portretul lui EFTIMIE 
MURGU, marele revoluţionar bănăţean. Ce mă fascina, 
privind şi învăţându‑i portretul, era o 
anumită atitudine a frunţii şi privirii sale. 
Demn aţintite spre înălţimi. Mult timp 
n‑am înţeles prea bine de unde venea la 
Eftimie Murgu o astfel de atitudine, cu 
totul singulară.

Au trecut ani de la această lecţie 
de istorie, învăţată din portretul revo‑
luţionarului, până când am cunoscut bine 
locurile natale şi pe urmaşii luptătorului 
şi am înţeles că în acea privire nu se 
ascundea o simplă atitudine fizică a unei 
persoane, ci cu totul altceva, caracteristic 
doar personalităţilor excepţionale. Anume, 
o atitudine morală faţă de istorie, reflexul 

unei conştiinţe capabile să‑şi asume, 
desăvârşit, idealurile neamului.

De unde proveneau acestea am 
înţeles, de asemenea, după ce am văzut 
şi revăzut Rudăria, veche localitate a 
Almăjului, unde s‑a născut Eftimie Murgu, 
cea înconjurată de înţelepte şi limpezi 
dealuri, care, privindu‑le, ai uluitoarea 
impresie că mereu cresc sub ochii tăi, 
că devin cu fiecare clipă mai înalte, urcă, 
adică, spre mari piscuri. De aceea, cel care 
vine pentru prima dată la Rudăria (astăzi, 
localitatea poartă numele revoluţionarului 
paşoptist) simte brusc îndemnul tulburător 
de a privi numai în sus, ceea ce devine, în 

cele din urmă, o firească atitudine a sa.
Poate tot dintr‑un astfel de îndemn s‑au născut şi 

romanele Fericita jale a Cumbriei, al scriitorului Pavel 
Bellu, cărăşan şi el, precum şi În afara 
gloriei, al prietenului Ion Marin Almăjan, de 
obârşie din Valea Nerei, cei care m‑au făcut 
să revăd încă o dată adevăratul portret al lui 
Eftimie Murgu – luptătorul filosof, patriotul 
cu fruntea şi privirea demne şi hotărâte, 
aţintite în sus. Şi să‑l reînvăţ pe de rost.

OCTAVIAN DOCLIN,
[în] Iosif Băcilă (coordonator), 

Eftimie Murgu (1805‑1870) – 
Erudiţie şi Faptă. Cuvânt‑înainte: 

Ion Marin Almăjan,
ediţiile I şi a II‑a, Editura Excelsior 

Art, Timişoara, 2009, p. 21‑22

PERMANENŢA UNUI PORTRET

MONUMENT LUI EFTIMIE MURGU
Reproducem din publicaţia „Curierul Banatului” 

– Revistă culturală, socială şi economică –, Director: I. 
Conciatu, articolul privind inaugurarea monumentului lui 
Eftimie Murgu la Bozovici. Numărul festiv al revistei este 
localizat şi datat Bozovici, 28 aprilie 1929. Este o pagină 
de istorie şi de istorie a presei almăjene.

Se’mplinesc zece ani, de 
când o parte a Banatului se lipi 
cu ardoare la sânul Patriei Mame.

Se’mplinesc tot atâţia ani, 
de când trup din trupul aceleiaşi 
provincii fu zmuls şi trecut sub 
stăpânirea altui neam.

Aniversăm astăzi zece ani 
de bucurie, zece ani de întristare 
(n.n.: 1929).

Nu trebuie să uităm că, în 

vreme ce alte neamuri slăvesc biruinţa fiinţei şi voinţei lor, 
aici în Banat, unde a fost odinioară cuibul românismului, 
fraţi de ai noştri îşi urcă încă cu crucea în spinare Golgota 
suferinţelor viitoare.

Fatalitatea istorică, care mai bine de un secol apasă 
asupra acestui colţ de ţară, e ajutată mult de nepăsarea 
noastră care acoperă cu vălul uitării tot mai mult trecutul 

unui neam plin de vitejii. Şi nu 
trebuie să uităm că acest proces 
de abandonare a tradiţiei se 
petrece tocmai în acele vremi şi 
locuri, când şi unde ar trebui să 
ardă mai vie flacăra conştiinţei 
de neam şi de ţară.

Eşit schingiuit după 
biruinţa voinţei popoarelor, 
Banatul rănit, dar nu învins, se 
târăşte spre cuibul de obârşie 
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pentru a‑şi reîmprospăta puterile, pentru a‑şi oţeli 
sufletul.

Tradiţia ne cheamă!
Şi din negura vremurilor, nu prea îndepărtate, în 

aceste zile de bucurie şi restrişte, ne apare măiastră, falnică 
şi vijelioasă, figura plină de îmbărbătare a celui mai mare 
bănăţean: EFTIMIE MURGU.

Prevestitor şi înainte mergător în luptele noastre 
de mai târziu pentru integritatea Banatului, figura lui se 
eternizează astăzi în bronz, ca o mărturie vie a zbuciumului 
înaintaşilor noştri bănăţeni pentru cauza naţională integrală.

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 
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.

Aruncat în închisori, când ungureşti, când ruseşti, 
când austriece, acest mucenic al cauzei noastre naţionale 
a înfruntat imperialismul şi feudalismul deopotrivă şi ne‑a 
condus străbunii în marea adunare de pe Câmpia Libertăţii 
de la Lugoj la 1848.

Intrigile Vienei, care urmăreau pururea sfâşierea 
popoarelor dominate cosmopolite, s’au izbit de acest bărbat 

politic ca de un obstacol de neînvins şi biserica noastră a 
găsit în el pe cel mai vajnic apărător al ei.

Pentru noi, care am cunoscut atâtea regimuri 
proconsulare, evocarea memoriei lui Murgu însemnează 
chemarea la viaţă a bănăţenilor, însemnează începutul 
intrării provinciei noastre alături de celelalte surori ale 
României Mari.

În numele comitetului, care şi‑a luat sarcina ridicării 
monumentului, ţin să aduc mulţumirile cele mai sincere 
tuturor acelora, care ne‑au înţeles şi înţelegându‑ne ne‑au 
dat concursul lor fie moral, fie material.

Exprim, în acelaşi timp, 
toată recunoştinţa d‑lui profesor 
O. Han, sculptor, care şi‑a pus 
tot talentul pentru a ne da o operă 
desăvârşită în bustul lui Murgu.

Desigur, că eternizarea 
vieţii şi operei lui Murgu cade 
în domeniul istoriografilor şi nu 
ne îndoim că se vor găsi încă 
mijloace băneşti, prin care marea 
operă a distinsului domn profesor 
Bogdan‑Duică despre Murgu – 

care se află în manuscris – să vadă curând lumina tiparului.
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.

I. CONCIATU
– Preşedintele Comitetului pentru monumentul E. Murgu –,

[în] „Curierul Banatului”, Anul V, nr. 1, 
Bozovici, 28 aprilie 1929, p. 1‑2, 

şi reluat [în] Iosif Băcilă (coordonator), Eftimie Murgu 
(1805‑1870) – Erudiţie şi Faptă. 

Cuvânt‑înainte: Ion Marin Almăjan,
ediţiile I şi a II‑a, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2009, 

p. 103‑105

UN MONUMENT LUI EFTIMIE MURGU. ÎNSEMNĂRI
Reuniunea „Traian Doda” sau mai 

pe scurt „Casina Română” din Bozovici 
ţine în ziua de 25 Februarie 1928 o 
şedinţă ocazională, din iniţiativa Dlui 
I. Conciatu, pe aceea vreme deputat de 
Caraş.

Suntem mulţi de faţă...
În cuvinte bine simţite, ne vorbeşte 

de înaintaşi, de românii cei mari, de 
revoluţionarii din 1848 şi între ei numără 
şi pe Eftimie Murgu...

Tot D‑sa dă ideea ridicării unui 
monument marelui mucenic şi luptător şi, 

pătrunşi de importanţa faptului, suntem 
de unanimă părere, vedem chiar ceva 
necesar în ridicarea unui monument în 
comuna Bozovici, înţelegem că trebuie 
să dăm dovadă de felul cum cinstim 
memoria celor ce s’au străduit pentru 
limba şi neamul românesc şi formăm 
următorul comitet de iniţiativă:

I. Conciatu, preşedinte; Ion Cucu, 
secretar; iar ca membri, Domnii: Căp. D. 
Menciu, Eug. Gr. Dabija, Ilie Ruva, Matei 
Manolescu, Gh. Mihailovici, Mihail 
Şuveţ, Simion Lazăr, Preoţii N. Bihoi 
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şi Romulus Novacovici, Pavel Iliescu, 
Alexe Pungilă, Dr. Aurel Drăgan, Ilie 
Murgu şi Iulian Beloescu.

De la acea dată, 25 Februarie 
1928, comitetul ţine şedinţe, lansează 
liste de subscripţie – dintre cari foarte 
multe s’au înapoiat goale –, comandă 
bronzul cu figura lui Eftimie Murgu 
şi, pentru aceasta, Dl Preşedinte al 
Comitetului tratează cu prof. sculptor 
O. Han, se îngrijeşte de Casa Naţională. 
Cere sprijinul tuturor, iar pentru ziua de 
28 Aprilie 1929, se pregăteşte de mare 
sărbătoare: „Desvelirea monumentului”.

Cine a fost Eftimie Murgu?
E greu să răspund singur! 

Sunt alţii cari l‑au caracterizat şi, mai 
ales, este Dl Profesor Universitar 

G. Bogdan‑Duică, răscolitorul arhivelor, 
cercetătorul manuscriselor ce abia mai 
sunt vizibile, este Dl G. Bogdan‑Duică, a 
cărui conferinţă despre viaţa lui Eftimie 
Murgu, în ziua de 28 Aprilie 1929, la 
Casa Naţională din Bozovici, va fi adânc 
grăitoare.

Tot Dl Bogdan‑Duică va da la iveală 
– în curând – un volum întreg, despre 
Eftimie Murgu!...

Şi... iată, pentru cei ce nu ştiu, iată 
cum s’a ridicat monumentul lui Eftimie 
Murgu, în Comuna Bozovici, din Judeţul 
Caraş.

I. CUCU BĂNĂŢEANU,
[în] „Curierul Banatului”, Anul V, nr. 1,

Bozovici, 28 aprilie 1929, p. 24‑25

PENTRU E(FTIMIE) MURGU
Nu ştiu dacă voi putea fi de faţă la desvelirea 

monumentului lui E. Murgu, ştiu însă că în acea zi de 
primăvară sufletul românesc integral va face un popas acolo 
la Bozovici, unde se înlătură vălul uitării de pe fruntea unui 

mare precursor. Prin toată frământarea lui ne‑a vorbit nu 
numai conştiinţa unui paznic de poartă al românismului, 
ci glasul de apostol care despica negura vremii crezând în 
zorii biruinţii.

 După monumentul lui Eminescu, (ridicat) la Sân 
Nicolau, la Bozovici se înalţă o nouă recunoştinţă turnată 
în bronz. Acest fapt spune tuturor care pot să înţeleagă nu 
numai adevărul că Banatul ştie să(‑şi) cinstească eroii, dar 
şi că Banatul rănit în inima lui cere ajutorul morţilor mari 
ai neamului ca, redeşteptând pe cei vii, să ţie pururea trează 
dogma tămăduirii.

OCTAVIAN GOGA,
[în] „Curierul Banatului”, Anul V, 

nr. 1/28 aprilie 1929, p. 7, 
şi reluat în Iosif Băcilă (coordonator),

 Eftimie Murgu (1805‑1870) – 
Erudiţie şi Faptă. Cuvânt‑înainte: Ion Marin Almăjan,

ediţiile I şi a II‑a, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2009, 
coperta a IV‑a

ACASĂ
Revenirea în Valea Almăjului, la începutul toamnei 

2015, a profesorului Alexandru Nemoianu a fost un bun 
prilej de întâlnire, organizată la Muzeul Sătesc „Almăjul” 
din Bozovici. Acasă a fost cuvântul care s‑a remarcat în 
mod deosebit, iar faptul că pentru almăjeni acasă înseamnă 
aici, în Almăj, a fost evidenţiat în discursurile susţinute 
de: ec. Gheorghe Fulga, prof. dr. ing. Alimpie Ignea, prof. 
Pavel Panduru, prof. Iosif Băcilă, prof. Gheorghe Rancu, 
pr. dr. Petrică Zamela.

Din cuvântul profesorului Nemoianu am reţinut că 
Valea Almăjului este una dintre cele mai însemnate zone 
ale ţării în care identitatea locală se păstrează şi astăzi, în 
condiţiile în care tendinţa generală este de uniformizare 
a lumii în care trăim. Deşi locuieşte în Statele Unite ale 
Americii, profesorul şi cercetătorul Alexandru Nemoianu a 
spus că aici se simte acasă, că este conectat în permanenţă 
la Almăj, urmărind de la distanţă tot ce se întâmplă în aceste 
locuri. Au fost făcute aprecieri pentru revistele „Almăjul” şi 
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„Almăjana”, pentru site‑urile www.taraalmajului.ro 
şi www.reperealmajene.ro. La fi nalul discursului său, 
Alexandru Nemoianu a vorbit despre cartea profesorului 

Pavel Panduru, recent scoasă de sub tipar, Monografi a 
satului Putna şi despre lucrarea lui Constantin Teodorescu 
(Canada) Devenirea metaforei în poezia lui Iosif Băcilă, 
apărută la Editura Excelsior Art din Timişoara.

Şi această întâlnire demonstrează că există un nucleu 
de almăjeni valoroşi care, prin acţiunile lor, păstrează 
frumuseţea oamenilor, a locului şi a faptelor, respectiv 
identitatea şi integritatea culturală, morală şi teritorială a 
Ţării Almăjului.

Acasă e aici, în Almăj, nu doar pentru cei care 
locuim aici, ci şi pentru toţi cei plecaţi de aici. E frumos 
aici... pentru că nicăieri nu e ca ACASĂ!

SILVIU VELCOTĂ

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

DESPRE SOCIETATEA CULTURALĂ „ŢARA ALMĂJULUI” 
DIN TIMIŞOARA

Era de aşteptat ca, odată cu „dezgheţarea” 
relaţiilor sociale, în spiritul solidarităţii almăjene, noi, 
cei din Timişoara – proveniţi din Ţara Almăjului sau cu 
afi nităţi pentru zonă –, care manifestam o legătură 
sufl etească şi care, la orice reîntâlnire, depănam 
nostalgia meleagurilor natale, a oamenilor 
locului, a datinilor şi obiceiurilor, să 
încercăm organizarea unei comunităţi. 
A fost nevoie de a reuni într‑o sufl are 
şi simţire pe cei mai mulţi almăjeni ce 
locuiau în Timişoara şi care erau, în ciuda 
multor ani de înstrăinare, legaţi trup şi 
sufl et de istorica Vatră a Almăjului. Aşa 
s‑a înfi ripat gândul creării unei forme legale 
de asociere a almăjenilor, care, într‑un fel, să se 
identifi ce într‑o anumită formă care să reprezinte spiritul 
Almăjului, dar şi pe fi ecare dintre noi. Astfel, prin 1994, a 
început să se vehiculeze ideea realizării unei „fundaţii” a 
almăjenilor din Timişoara, însă, intrând în hăţişul legilor, 
ne‑am dat seama că nu se poate realiza decât o „asociaţie”. 
La această propunere au răspuns cu entuziasm atât seniorii, 
cât şi tinerii (la acea dată) 
proveniţi din Valea Almăjului. 
Primele întâlniri ale celor 50 
de membri fondatori le‑am 
avut la BRD – Sucursala 
Timişoara, prin bunăvoinţa 
directorului de atunci, domnul 
economist Ion Popovici, 
originar din Pătaş. Lucrurile nu 
erau simple; trebuia întocmit 
statutul asociaţiei şi, în funcţie 
de obiectivele propuse, era 
nevoie de obţinerea unor avize 

de la diferite instituţii abilitate, astfel încât dosarul să poată 
fi  depus la judecătorie. 

Toţi participanţii la aceste întâlniri erau plini de 
elan şi au venit cu numeroase propuneri (nu toate 

fezabile ca acoperire, deoarece nu s‑a prea 
ţinut seama de puterile materiale ale viitoarei 

asociaţii şi, respectiv, de implicarea 
membrilor în desfăşurarea acestora); în 
acest mod, a rezultat un statut foarte stufos 
şi, totodată, ambiţios în ceea ce priveşte 
obiectivele Societăţii Culturale „Ţara 

Almăjului” din Timişoara. Denumirea nu a 
fost stabilită prin consens, dar la propunerea 

ei am avut şi sprijinul regretatului profesor 
Liviu Smeu, fi indcă, pe atunci, Valea Almăjului 

era una dintre cele opt „ţări istorice” menţionate de Ovid 
Densusianu.

Sigla asociaţiei a fost concepută de maestrul Petru 
Augustin Galiş şi simbolizează un nod a două funii, având 
mai multe semnifi caţii: reînnodarea / renaşterea tradiţiilor 
almăjene prin asocierea almăjenilor din toate cele patru 

puncte cardinale, dar şi roata 
morii (cu ciutură), emblema 
satelor almăjene. Asimetria 
desenului, în afara unei fi guri 
stilistice – în fond, moara 
are o structură asimetrică 
–, accentuează dependenţa 
desenului de roata morii, unde 
jetul de apă cade într‑o parte 
a axului.

După obţinerea tuturor 
avizelor, în sfârşit, în anul 
1997, Judecătoria Timişoara a 

afi nităţi pentru zonă –, care manifestam o legătură 
sufl etească şi care, la orice reîntâlnire, depănam 
nostalgia meleagurilor natale, a oamenilor 
locului, a datinilor şi obiceiurilor, să 
încercăm organizarea unei comunităţi. 

locuiau în Timişoara şi care erau, în ciuda 
multor ani de înstrăinare, legaţi trup şi 
sufl et de istorica Vatră a Almăjului. Aşa 
s‑a înfi ripat gândul creării unei forme legale 
de asociere a almăjenilor, care, într‑un fel, să se 

elan şi au venit cu numeroase propuneri (nu toate 
fezabile ca acoperire, deoarece nu s‑a prea 

ţinut seama de puterile materiale ale viitoarei 
asociaţii şi, respectiv, de implicarea 
membrilor în desfăşurarea acestora); în 
acest mod, a rezultat un statut foarte stufos 
şi, totodată, ambiţios în ceea ce priveşte 
obiectivele Societăţii Culturale „Ţara 

Almăjului” din Timişoara. Denumirea nu a 
fost stabilită prin consens, dar la propunerea 

ei am avut şi sprijinul regretatului profesor 
Liviu Smeu, fi indcă, pe atunci, Valea Almăjului 
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aprobat constituirea Societăţii Culturale „Ţara Almăjului” 
din Timişoara ca persoană juridică, dar acţiunile au început 
cu un an mai devreme. Astfel, în 1996, un grup de tineri 
inimoşi au insistat şi s‑au oferit să organizeze primul Bal 
al Almăjenilor, la Cantina 1 Complex a Politehnicii; este 
vorba de Gheorghe Oberşterescu, Pavel Fănică Nica şi 
Nicolae Vodă.

În continuare, an de 
an, Balul Almăjenilor – de 
„Zăpostât” – a fost organizat 
de către Societate, ca prilej de 
reîntâlnire a almăjenilor de 
pretutindeni, şi, de‑a lungul 
timpului, s‑a străduit să aibă 
o ţinută culturală cât mai 
ridicată, prin promovarea 
cântecului şi a dansului 
almăjan cu specificul său, 
prin aducerea unor solişti 
şi a unor formaţii folclorice 
autentice, promovându‑se, 
totodată, şi valorile almăjene, prin tineri solişti şi fanfare. 
Almăjenii din Timişoara şi invitaţii lor au fost onoraţi în 
fiecare an, de Balul Almăjenilor, de solişti de primă mână 
ai folclorului românesc şi bănăţean: ANA PACATIUŞ, 
ACHIM NICA, PETRICĂ MOISE, NICOLETA VOICA, 
TRAIAN JURCHELA, MIHAELA PETROVICI, 
PETRICĂ MIULESCU IRIMICĂ, NICU NOVAC, 
MARIA DIDRAGA, FLORIN PISTRILĂ, AURELIA 
ARDELEAN. Au debutat şi au crescut lângă aceştia: 
Anişoara Serafin, Maria Badescu, Maria Careba, Nicolae 
Ciuciuc, Alin Turculescu şi 
alţii.

O altă latură importantă 
a Societăţii a reprezentat‑o 
implicarea acesteia în cadrul 
Festivalului Văii Almăjului, 
unde s‑a iniţiat şi s‑a organizat 
simpozionul „Despre Almăj, 
almăjeni şi faptele lor”, 
care a dorit să stimuleze şi 
să promoveze cunoaşterea 
istoriei şi a personalităţilor 
almăjene, să fie o „antrenare” 
a celor interesaţi de acest 
domeniu. Marile personalităţi ale Ţării Almăjului şi‑au 
găsit locul meritat cu articole de înaltă ţinută ştiinţifică 
prezentate de: academicianul Păun Ion Otiman, scriitorul 
Ion Marin Almăjan, prof. univ. dr. Alimpie Ignea, prof. univ. 
dr. Sorin Pescariu, prof. univ. dr. Vasile Goşa, prof. univ. 
dr. Dumitru Popovici, lect. univ. dr. Florina‑Maria Băcilă, 
profesorii Virgil Nemoianu, Alexandru Nemoianu, Iosif 
Băcilă, Pavel Panduru, Diana Otiman, Gheorghe Ţunea, 
Dănilă Sitariu, Nicolae Andrei, dr. Iosif Badescu, scriitorii 
şi publiciştii Gheorghe Jurma, Nicolae Sârbu, Nicolae 
Irimia, Nicolae Pătruț şi mulţi alţii. Comunicările susţinute 
şi‑au găsit apoi locul şi finalitatea în paginile revistei de 
suflet, de simţire şi trăire românească „ALMĂJANA”. La 

festivalurile organizate anual în comunele Ţării Almăjului 
(Bănia, Bozovici, Eftimie Murgu – Rudăria, Dalboşeţ, 
Lăpuşnicu‑Mare, Prigor, Şopotu‑Nou) au fost acordate 
şi o serie de premii şi diplome pentru cele mai frumoase 
costume populare, programe artistice, precum şi pentru 
soliştii, respectiv formaţiile prezente la aceste evenimente.

Pe linie educativă, 
menţionăm, de asemenea, 
premiile anuale acordate de 
Societatea Culturală „Ţara 
Almăjului” celor mai buni 
şi merituoşi elevi ai Liceului 
Teoretic „Eftimie Murgu” 
din Bozovici şi ai şcolilor 
gimnaziale de pe întreg 
cuprinsul Almăjului.

Nu în ultimul rând, 
amintim şi faptul că sub egida 
Societăţii au fost publicate 
o serie de cărţi consacrate 
Almăjului:

● Ţara Almăjului – cercetări monografice realizate 
de echipa Institutului Social Banat‑Crişana în anul 1939. 
Ediţie îngrijită de Ion Marin Almăjan, Editura Mirton, 
Timişoara, 2003; 

● Emil Petrovici, Folclor din Valea Almăjului. 
Ediţie îngrijită de Ion Marin Almăjan, Editura Waldpress, 
Timişoara, 2005; 

● Vasile Popovici, Monografia comunei Pătaş. 
Ediţie îngrijită de prof. Ileana Craşovan, Editura Waldpress, 
Timişoara, 2006; 

● 50 de ani de 
învăţământ liceal la Bozovici. 
Ediţie îngrijită de prof. dr. 
ing. Alimpie Ignea, Editura 
Waldpress, Timişoara, 2008; 

● Din Ţara Almăjului, 
la Academia României. 
Volum omagial dedicat 
Academicianului Păun Ion 
Otiman, realizat de Societatea 
Culturală „Ţara Almăjului” 
din Timişoara, Editura 
Eurostampa, Timişoara, 2012.

A sponsorizat şi 
sponsorizează şi în continuare apariţia revistei „Almăjana” 
– publicație culturală editată de Cercul literar‑artistic al 
Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” și Centrul Zonal de 
Învățământ Bozovici – şi a participat, prin reprezentanţii 
săi, la majoritatea evenimentelor culturale desfăşurate în 
Ţara Almăjului.

Având asentimentul conducerii Societăţii Culturale 
„Ţara Almăjului”, sunt convins că prin prezenta lucrare ne 
facem o datorie de onoare în a ni‑i reaminti pe fondatorii 
ei şi, totodată, în a aduce un omagiu celor care, între timp, 
au trecut din lumea cu dor în lumea fără dor şi care, de‑a 
lungul vremii, şi‑au pus amprenta asupra activităţilor / 
acţiunilor iniţiate.
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Lista membrilor fondatori

ANGHEL MIHAI 
ATIM PAVEL 
BĂCILĂ MIHAI 
BIHOI DIOGENE † 
BIHOI GHEORGHE 
BLIDARIU SILVIU‑IOAN † 
BOGOEVICI DORU 
BOGOEVICI GH. MIRCEA † 
BOROZAN DIONISIE 
BOROZAN PAVEL 
BUDESCU ION 
CHIVU MIRCEA † 
CIOCLODA VICTORIA 
DOLÂNGĂ NICOLAE 
DRĂGĂNESCU OVIDIU 
GALIŞ PETRU AUGUSTIN 
GOGA ALEXANDRU
GOŞA VASILE
HÂNDA IOSIF 
IANCUŢA GHEORGHE 
IGNEA ALIMPIE 
JURA CHIRILĂ
MARIN ALMĂJAN ION 
MATEIU LUCIAN 
NICA PAVEL FĂNICĂ 
NOVAC‑DOLÂNGĂ PETRU 
OBERŞTERESCU GHEORGHE 
OTIMAN DIANA 
OTIMAN PĂUN ION 
PANASETH CAROL † 
PANDURU IOSIF 
PĂSCARU IOACHIM 
PESCARIU SORIN 
POPOVICI ANDRONIC 
POPOVICI DUMITRU 

POPOVICI ION 
POPOVICI PAVEL † 
SÂRBU PAVEL 
SECHEŞAN GHEORGHE 
SERAFIN ION † 
STANEC PETRU † 
STOINEL IOSIF † 
ŞANDRU TUDOR 
ŞUTA ION
UROŞU DIMITRIE 
VICAŞ ELISABETA 
VODĂ NICOLAE

Cu convingerea că Societatea nu se va abate de 
la menirea pentru care a fost constituită şi că an de an se 
va îmbogăţi spiritual şi ideologic cu tradiţia şi trăinicia 
almăjană, le dorim tuturor cititorilor revistei „Almăjana” 
numai bine, rugându‑i să aibă certitudinea că ceea ce şi‑a 

asumat Societatea Culturală „Ţara Almăjului” prin statutul 
său nu va fi abandonat niciodată, sub nicio formă şi pentru 
nimeni.

Prof. univ. dr. ALIMPIE IGNEA 
– Vicepreşedintele Societăţii Culturale „Ţara Almăjului” –

TABĂRA DE LITERATURĂ „COLOCVII BANATICE”, ANINA 
– MĂRGHITAŞ, UN EVENIMENT COMPLEX, DE ŢINUTĂ

Tabăra de literatură „Colocvii banatice” este un 
eveniment complex, de ţinută, care a reuşit, şi în acest an 
(2015), să adune numeroase personalităţi culturale şi să 
supună dezbaterii teme şi subiecte interesante şi atractive. 
Literatură, artă, cultură, civilizaţie, toate şi‑au găsit locul 
într‑un program bine stabilit şi minuţios organizat de 
prietenii şi colegii noştri Mihai şi Maria Chiper, sub 
bagheta fermecată a edilului‑şef, Gheorghe Românu.

Evenimentul a debutat la Centrul de Afaceri 
din Anina, unde, după cuvântul de salut al primarului 
Gheorghe Românu şi alocuţiunile celorlalţi colaboratori 
precum: scriitorul şi editorul Ilie Chelariu (Timişoara), 

scriitorul Ion Marin Almăjan şi poeta Liubiţa Raichici 
(directoarea Direcţiei pentru Cultură Caraş‑Severin), 
moderatorul Mihai Chiper i‑a invitat pe toţi cei prezenţi 
la vernisajul expoziţiei de pictură „Pasiune şi culoare”, cu 
lucrări ale membrilor Cercului de pictură „Paleta” al Casei 
Orăşeneşti de Cultură din Anina. O expoziţie frumoasă, 
prezentată de copii frumoşi şi talentaţi, care au reuşit să 
cucerească privirile vizitatorilor într‑atât, încât unii dintre 
aceştia au şi achiziţionat din lucrările expuse.

Au urmat alte două vernisaje, de astă dată la 
Cabana Mărghitaş, un loc mirific, de o frumuseţe şi o 
pace dătătoare de linişte şi bine, unde participanţii au 
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putut admira cele două expoziţii: de fotografie – „Peisaje 
aninene” –, a fotografului Nicolae Şuşară, din Anina, şi de 
pictură – „Anotimpuri” –, a peisagistului bocşean Nicolae 
Potocean, în prezentarea lui Mihai Chiper şi a Gabrielei 
Şerban. 

Dacă. în prima zi a taberei. arta a fost la loc de 
cinste, următoarele zile au 
fost dedicate tipăriturilor. Au 
fost prezentate noi volume 
ale unor scriitori cunoscuţi, 
au fost dezbătute reviste de 
literatură şi cultură şi au fost 
prezentaţi scriitori şi oameni 
dedicaţi frumosului.

Revista „Arcadia” a 
fost prezentată de realizatorii 
principali: Mihai Chiper 
(redactor‑şef) şi Ilie Chelariu 
(consilier editorial); revista 
„Reflex” s‑a bucurat de o 
prezentare interesantă din 
partea unuia dintre realizatori, 
scriitoarea Ada D. Cruceanu; 
„Orient latin” a beneficiat de o prezentare profesionistă 
din partea redactorului‑şef Ilie Chelariu; revista „Banat” a 
fost prezentată de unul dintre colaboratorii lugojeni fideli, 
poetul Laurian Lodoabă; revista „Ardealul literar” a fost 
prezentată, de asemenea, de redactorul‑şef, poeta Mariana 
Pândaru‑Bârgău; revista „Almăjana” a fost prezentă şi de 
această dată şi a fost prezentată de realizatorii săi: Iosif 
Băcilă şi Florina‑Maria Băcilă; revista „Bocşa culturală” 
a fost prezentă între publicaţiile de seamă ale Banatului şi 
a fost prezentată de realizatorul ei, Gabriela Şerban; şi alte 
reviste de cultură şi literatură au fost amintite şi apreciate, 
subliniindu‑se importanţa acestor publicaţii şi, mai ales, 
greutatea cu care acestea mai sunt realizate / editate astăzi.

Excepţionalul poet Ion Răşinaru a pregătit pentru 
acest eveniment important din 
Banat două volume de versuri: 
Cearcănele Saharei (Editura 
Grinta, Cluj‑Napoca, 2015) 
şi Translucid de rouă (Editura 
Eubeea, Timişoara, 2015, 
volum apărut cu sprijinul 
Primăriei şi Consiliului Local 
Anina). Două cărţi frumoase, 
care aparţin unui veritabil şi 
autentic poet, „creator prea 
modest în raport cu opera sa”, 
cu „o poezie de calitate, care 
merge la sufletul cititorului 
fără să încerce să stoarcă 
nostalgii şi lacrimi clasice, 
ci doar să‑l determine pe acesta să mediteze la poziţia sa 
în univers şi la rădăcinile uitate...”, după cum afirmă Nina 
Ceranu.

Un alt moment important a fost cel al prezentării 
volumului Biruit‑a gândul... Epistole dintre două veacuri, 

de Ion Marin Almăjan, prezentat de criticul Ada D. 
Cruceanu, ca mesager al poetului Octavian Doclin, şi 
de Iosif Băcilă. Un volum cu caracter documentar, care 
conţine scrisorile primite de autor, de‑a lungul timpului, 
de la prieteni scriitori şi personalităţi culturale. O carte 
frumoasă, ediţie îngrijită de Ioan David, care a apărut la 

Editura David Press Print din 
Timişoara, numărul 32 
din Colecţia „Bibliotheca 
Banatica”, în 2014, şi care 
beneficiază de o prefaţă 
semnată de Crişu Dascălu şi 
de un studiu introductiv al lui 
Adrian Dinu Rachieru.

Prozatorul Ion Marin 
Almăjan a lecturat dintr‑un 
volum al său mai vechi – 
Întoarcerea spre asfinţituri 
(Editura Facla, Timişoara, 
1984) – una dintre povestirile 
care face referire la Anina şi 
care aminteşte de accidentele 
din mină din anii 1953‑1954, 

când au murit 30‑40 de oameni.
Prezenţi la eveniment, membrii Cenaclului 

„Semenicul” din Reşiţa au prezentat‑o pe vechea lor colegă 
şi prietenă Mariana Pândaru‑Bârgău. Criticul Gheorghe 
Jurma, scriitorul Gheorghe Zincescu, poetul Costel Stancu, 
poetul Cristian Bistriceanu, poetul Costel Simedrea şi 
poetul Nicolae Sârbu au elogiat cele două volume de 
versuri: Cuvinte aprinse şi Cartea florilor, semnate de 
Mariana Pândaru‑Bârgău.

În acelaşi context au fost prezentate şi volumul 
poetului Iosif Băcilă Poeme‑Semenice, şi cartea‑eseu 
Devenirea metaforei în poezia lui Iosif Băcilă, de Constantin 
Teodorescu. Despre profesorul, poetul şi publicistul Iosif 
Băcilă, precum şi despre opera acestuia au vorbit: Mihai 

Chiper, Ion Marin Almăjan, 
Gheorghe Jurma.

Interesantă a fost 
intervenţia sculptorului Ion 
Ladea, intitulată Barocul 
ţărănesc în opera sculptorului 
Romulus Ladea, expunere care 
a iscat discuţii contradictorii, 
ceea ce demonstrează interes 
din partea participanţilor şi 
asigură reuşita unei manifestări 
culturale.

Un moment deosebit 
a fost dedicat memoriei 
profesorului Dumitru Niţoiu, 
plecat dintre noi nu demult 

(în 2 iunie 2015), un om de aleasă cultură şi omenie, 
personalitate marcantă a Aninei, membru al Cenaclului 
Literar „Virgil Birou” şi membru în colegiul de redacţie 
al revistei „Arcadia”. În prezenţa soţiei sale, a fiului şi a 
nepotului, participanţii la eveniment şi‑au amintit cu drag 
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şi emoţie de profesorul şi, mai ales, de 
omul, prietenul, colegul Dumitru Niţoiu. 
A fost un moment de suflet, un moment 
cu mare încărcătură emoţională.

Organizatorii au avut însă grijă 
să depăşim aceste momente speciale 
prin pauze de cafea şi de comunicare, 
prin plimbări în împrejurimi, dar, mai 
ales, la Lacul Mărghitaş şi la Lacul 
Buhui, unde cei mai curajoşi au profitat 
de soare şi de apa excepţională şi au 
înotat. Au fost excursii încântătoare, 
avându‑i ca ghizi pe Mihai Chiper şi 
Pavel Şuşară, doi oameni ai locului care 
ne‑au arătat privelişti de basm şi ne‑au 
purtat în locuri de poveste.

Deosebit de interesante s‑au 
dovedit a fi intervenţiile dr. Trăilă 
Tiberiu Nicola (Timişoara) şi prof. Pavel Sârbu (Arad), 
expuneri care ne‑au purtat în Grecia, în Israel şi pe 
Muntele Athos; de asemenea, profesorul Ion Pachia 
Tatomirescu (Timişoara) a prezentat o lucrare intitulată 
Estetica paradoxismului. Pagini de istorie literară valahă 
de mâine, comunicare interesantă, care a stârnit discuţii, 
aşa cum se întâmplă, de obicei, la astfel de întâlniri. În 
acordurile chitarei lui Vasile Gondoci, poeţii lugojeni şi‑au 
prezentat revistele şi cărţile: Ion Oprişor, Simion Dănilă, 
Adriana Weimer şi Laurian Lodoabă. Intervenţii obiective 
şi bine‑venite au fost şi din partea scriitorilor Dia Iova, 
Iacob Voia, Iancu Almăjan‑Bănăţanu şi Ion Văcaru.

Partea religioasă a evenimentului a fost, la această 
ediţie a taberei, foarte bine reprezentată. Mai întâi, la 

Cabana Mărghitaş, au fost prezentați scriitorul bucureştean 
Adrian Georgescu, aflat pentru a treia oară la Anina, şi 
volumul său Monahul lăuntric, apărut la Bucureşti (Editura 
No14 Plus Minus), în 2015, în două ediţii. Este cel de‑al 
doilea volum semnat de Adrian Georgescu şi al şaptelea 
de factură religioasă, înscriindu‑se în seria cărţilor dedicate 
lui Dumnezeu şi Maicii Domnului, ca „mărturisitor al 
credinţei într‑o lume marcată de nonsens şi nonvaloare.”.

Apoi, la Biserica Ortodoxă „Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena”, din Anina, păstorită de pr. dr. Alin 

Muntean, om de carte şi îngrijitor 
de suflete, într‑un cadru festiv, cu 
oaspeţi aleşi, a fost lansată prima 
parte a monografiei oraşului Anina, 
intitulată Anina – geografie şi istorie, 
volum publicat la Editura Eubeea 
din Timişoara, în acest an, ce poartă 
semnătura celor doi anineni de seamă: 
Cristian‑Liviu Mosoroceanu şi pr. dr. 
Alin Muntean. Este primul volum din 
cele trei care îşi propun să dea o imagine 
completă a Aninei, apărut cu sprijinul 
Primăriei şi Consiliului Local Anina. O 
carte frumoasă, documentată, trudită de 
autori, dar şi de editorul Ilie Chelariu. 

Despre carte, despre autori, 
despre munca acestora şi însemnătatea 
apariţiei unor astfel de tipărituri au 

rostit cuvinte alese Prea Onoratul Consilier Daniel Alic şi 
Prea Onoratul Părinte Vicar Constantin Timiş, din partea 
Episcopiei Caransebeşului, editorul Ilie Chelariu, pictorul 
iconar Matei Schinteie, dar şi primarul Gheorghe Românu. 
Momentul a fost moderat de Mihai Chiper, iar autorii şi‑au 
rostit mulţumirile copleşiţi de emoţie.

Nici la această a II‑a ediţie a taberei nu a lipsit focul 
de tabără, în jurul căruia s‑au spus poveşti, s‑au depănat 
amintiri, s‑au recitat versuri, s‑a râs la bancurile poetului 
Daniel Ilie, s‑au spus şi s‑au făcut epigrame. Au fost 
momente despre care participanţii vor vorbi mult timp şi 
de care îşi vor aminti cu mare drag şi bucurie, surprinse 
în sute de fotografii de către Tiberiu Şerban, Laura Ilie şi 
Adriana Weimer.

Iar pentru aceste momente se cuvine să le 
aducem mulţumiri neobosiţilor organizatori: primarului 
Gheorghe Românu, directorului Mihai Chiper, poetului 
Ion Răşinaru, scriitorului şi editorului Ilie Chelariu, 
scriitorului Cristian‑Liviu Mosoroceanu şi tuturor celor 
care au gândit şi au făcut posibil acest complex şi atractiv 
eveniment: Tabăra de literatură „Colocvii banatice”, Anina 
– Mărghitaş, ediţia a II‑a. Felicitări! 

GABRIELA ŞERBAN
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Cărţile de proză publicate în Banat, în perioada 
dintre cele două războaie mondiale, sunt tributare nu 
numai tradiţiilor eticist‑sămănătoriste, 
aşa cum scria criticul Nicolae Ţirioi în 
Prefaţa la volumul Oameni şi locuri din 
Căraş (Timişoara, Editura Facla, 1982), 
ci şi unui tip de localism pitoresc lipsit 
de valoare artistică. Singurul prozator 
care a reuşit să evite nefericita atârnare 
de înaintaşi şi să confere scrierilor sale 
calităţi artistice înalte a fost inginerul 
Virgil Birou. Debutând târziu, la 35 de ani, 
cu volumul de reportaje Oameni şi locuri 
din Căraş, Birou îşi propusese să atace 
câteva teme legate de Banat, ce preocupau 
intelectualii timpului, precum: starea de 
sănătate, demografia, igiena, civilitatea, 
situaţia economică a plugarului şi a muncitorului, mai 
ales a celui minier etc. Dar, cum se întâmplă adesea, a 
avut câştig de cauză admiraţia neţărmurită a reporterului 
faţă de frumuseţile naturale ale acestui ţinut, comparabil 
cu cel helvetic. Scris iniţial cu intenţia de a servi ca 
ghid turistico‑literar, de aici şi cele 48 de fotografii ce 
completează şi potenţează textul, făcute cu surprinzător 
profesionalism de autor, reportajul este un fel de „À la 
recherche du temps perdu”, o reîntoarcere în patria mirifică 
a copilăriei, acea Vale a Caraşului pe care au evocat‑o, 
în versuri sau în proză, Damaschin Bojincă, Constantin 
Miu‑Lerca, Ion Frumosu, Pavel Bellu, Ion Stoia‑Udrea 
şi, mai târziu, Gheorghe Azap, Octavian Doclin şi alţii. 
Oameni şi locuri din Căraş ilustrează calităţile de portretist 
ale lui V. Birou, pe fundalul cărţii detaşându‑se figuri cu 
totul memorabile, precum cea a pilarului Gh. Mingea, a 
strungarului Brebenaru, a artistului popular Tudor Adam, a 
sfătosului moş Pau Piele, a „primitivului” Iancu Bobu etc.

Oamenii întâlniţi în calea cărţii 
lui Birou sunt vii, cu reliefuri puternice, 
amintind cumva, probabil nu întâmplător, 
personajele create de dalta marelui 
sculptor Romul Ladea, prietenul cel mai 
bun al prozatorului. După această carte 
vor urma: Crucile de piatră de pe Valea 
Căraşului (1941), Oglinda lui Moş Stăvan 
(1946) şi, între ele, antologia Poezia nouă 
bănăţeană (1944). Niciuna din cărţile 
enumerate până acum n‑ar fi impus, în 
pofida calităţilor lor, un scriitor de talie 
naţională, aşa cum s‑a întâmplat odată cu 
apariţia romanului Lume fără cer (1947), 
apărut la Editura Fundaţiilor Regale, 
amănunt datorită căruia noul regim 
comunist a interzis punerea în vânzare a 
acestei ediţii. Mai târziu s‑a realizat o altă 

ediţie (în 1956), dar ea nu s‑a bucurat de o recunoaştere 
competentă a criticii literare proletcultiste, preocupată să 

recepteze „literatura nouă scrisă de popor 
pentru popor”.

A urmat ediţia din 1972, cu care 
Editura Facla şi‑a făcut debutul în peisajul 
editorial românesc de atunci, ajungând, 
în cei douăzeci de ani de existenţă, până 
când au distrus‑o „anticomuniştii” de după 
1989, una dintre cele mai importante insti‑
tuţii de cultură ale Banatului şi ale ţării.

Din nefericire, nici până astăzi (n.n.: 
v. şi ediţia apărută la Editura Diacritic, 
2011, prefaţată de Cornel Ungureanu) 
acest roman n‑a fost integrat, pe locul ce 
i se cuvine, în literatura română, după 
cum însuşi scriitorul este considerat, de 

cei ce nici măcar n‑au avut bunăvoinţa şi decenţa să‑i 
citească opera, „scriitor provincial”. Plecând de la nuvela 
Gheorghi Raţă face revoluţie, publicată cu titlu schimbat 
de redacţie în „Revista Fundaţiilor Regale”, Virgil Birou 
descrie, în romanul Lume fără cer, un univers halucinant, 
cel al minerilor de la Anina din vremea marii catastrofe 
din 1924, căreia i‑au căzut victime peste o sută de mineri. 
Întrucât lucrase în mina din Anina, Virgil Birou avusese 
posibilitatea să cunoască realităţile dure ale acesteia, 
amintind oarecum de lumea scriitorului francez Émile 
Zola. Virgil Birou nu este doar un excelent mânuitor al 
mijloacelor artistice cu care înfăţişează mişcările de mase, 
dezlănţuirile instinctuale ale acestora, ci şi (sau mai ales) 
un creator de atmosferă suprarealistă de natură dantescă.

Dacă scriam că în volumul Oameni şi locuri din 
Căraş Birou îşi dezvăluie calitatea de a înfăţişa portrete 
umane, în romanul Lume fără cer talentul său în această 
direcţie se dezvăluie la cote nebănuite. Gheorghi Raţă, 

Klempa, Svoboda, Ion Stolojan, Pavel Toc 
şi alţii sunt purtătorii mesajului pe care 
scriitorul îl concepe pentru fiecare dintre 
ei, ca reprezentanţi ai celor ce cred în 
omenie, în ortăcia din adâncuri, acolo unde 
moartea pândeşte la fiecare pas, dar şi în 
buna înţelegere manifestată în orele în care 
redevin ţăranii din satele cărăşene. Critica 
sociologică comunistă a bătut monedă pe 
o singură calitate a cărţii, care consta în 
„demascarea vieţii grele a minerilor din 
vremea burghezo‑moşierimii”, scăpând 
din vedere caracteristicile economice, 
sociale, demografice ale Banatului, 
căpătate în secolele cât fusese sub 
stăpânirea austriacă sau austro‑ungară. Să 
nu uităm că, alături de români, în mina din 
Anina munceau cehi, polonezi, germani, 

VIRGIL BIROU ŞI CREDINŢA NESTRĂMUTATĂ
ÎN VALORILE BANATULUI
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veniţi aici, ei sau înaintaşii lor, în timpul 
perioadelor de colonizare organizate de Casa 
de Habsburg. Fără îndoială că acest fapt n‑a 
făcut ca viaţa celor ce trudeau în adâncuri, fie 
ei ţărani veniţi din satele Caraşului sau ştaierii 
aduşi din zona Steyer din Austria, să fie mai 
uşoară. Sunt multe aspectele pe care acest 
roman de mare calitate artistică i le propune 
cititorului şi credem că nu este momentul şi 
nici locul să le subliniem pe toate. Nu ştiu 
de ce îmi vine să asociez acest roman cu un 
altul, Pădurea spânzuraţilor, scris de marele 
nostru prozator Liviu Rebreanu. Cred că, 
deşi lumea romanului rebrenian se mişcă şi 
trăieşte în plin război, iar a cărţii lui Birou – în 
adâncurile pământului, ele sunt asemănătoare 
prin disperarea cu care oamenii încearcă să 
supravieţuiască atât morţii, cât şi înfruntărilor 
dintre mentalităţi şi împărăţii. Oamenii trăiesc, 
şi într‑un caz, şi în celălalt, în situaţii‑limită, 
de natură să dezvăluie solidaritatea umană 
sau laşitatea, omenia sau bestialitatea. Virgil 
Birou a mai publicat o carte intitulată Drumuri 
şi popasuri bănăţene (1962), un fel de replică 
în contemporaneitate la volumul Oameni şi 
locuri din Căraş.

Cu aceasta se credea că opera lui Birou 
nu mai cuprinde decât un manuscris despre 
istoria mineritului în Banat. 
Dar iată că neobositul scriitor 
Nicolae Danciu Petniceanu, 
beneficiind de prietenia fiului 
lui Birou, inginerul Ionuţ 
Birou, scoate, în 1997, cartea 
Răzbunarea lui Stolojan, ediţie 
ce cuprinde povestiri şi eseuri 
ale lui V. Birou şi necrologul 
scris de regretatul critic Nicolae 
Ciobanu la moartea lui Birou. 
Acelaşi Danciu Petniceanu, la 
sugestia mea, culege din ziarul 
„Vestul” reportajele de front 

semnate de Virgil Birou şi le tipăreşte într‑o 
frumoasă plachetă denumită Trei săptămâni 
sub teroarea bombelor germane (toamna 
1944).

Interesant mi se pare destinul 
manuscrisului intitulat Revoluţia de la 1848 
în Caraş, descoperit abia acum, pe care l‑am 
tipărit prin bunăvoinţa Editurii Mirton din 
Timişoara. Profesorul Constantin Juan‑Petroi 
de la Orşova, îngrijitorul respectivei ediţii, 
a fost pus în mare dificultate, întrucât 
Virgil Birou nu a reuşit să‑şi definitiveze 
manuscrisul. În pofida unor lacune, cum ar fi 
lipsa notelor (incomplete în textul original), 
a bibliografiei utilizate, cartea este un studiu 
profund şi original asupra cauzelor care au 
dus la izbucnirea Revoluţiei paşoptiste din 
Banat, cu momentele ei de desfăşurare, 
„actorii” şi sfârşitul. Regretabil este faptul 
că acest manuscris n‑a putut să apară atunci 
când a fost scris, deci cu 40 de ani în urmă, 
altminteri el ar fi deschis calea cercetărilor 
din acest domeniu, acordându‑i lui Birou 
binemeritata prioritate. Dar asupra destinului 
nostru atârnă cu greutate cuvântul şi puterea 
dumnezeiască. Când, prin 1967, am întâlnit 
de câteva ori statura masivă, pântecoasă, a 
celui ce mergea greu, sprijinit în baston, n‑aş fi 

bănuit că de‑a lungul deceniilor 
mă va obseda personalitatea 
sa, conul de umbră în care îl 
vor păstra criticii şi istoricii 
literari. S‑au scurs peste o sută 
de ani (110) de la naşterea 
prozatorului, motiv pentru 
care am dorit să‑l aduc în 
atenţia contemporanilor, cu 
speranţa că viitorimea va avea 
mai mult timp şi mai multă 
disponibilitate să descopere 
opera lui Virgil Birou.

ION MARIN ALMĂJAN

„POPA SOFRONIE” ŞI VOCAŢIA APOSTOLATULUI
ÎN ROMANUL LUME FĂRĂ CER, DE VIRGIL BIROU

Criticii, nu prea numeroşi, care au comentat aspecte 
specifice romanului Lume fără cer, de Virgil Birou, au 
insistat exclusiv asupra atmosferei sumbre, caracteristică 
lumii „ocnarilor” din Anina, evocată într‑o manieră realistă, 
pe alocuri chiar cu o pronunţată tentă naturalistă.

Pe lângă personajele reprezentative pentru 
universul uman care gravitează în jurul minei, căreia 
autorul îi asociază metafora ce dă titlul romanului, există 
în cuprinsul acestuia şi un personaj care se detaşează în 

mod pregnant prin preocupări, prin experienţa de viaţă şi 
prin configuraţia sa morală şi spirituală: „popa Sofronie”.

Parcurgând o lucrare recent apărută, Biserica 
Ortodoxă din Anina. Trecut şi prezent, minuţios elaborată 
de pr. Alin Muntean şi Cristian‑Liviu Mosoroceanu, am 
identificat modelul pe care Virgil Birou l‑a avut în vedere 
în creionarea personajului „popa Sofronie”: primul preot 
ortodox care a păstorit comunitatea ortodoxă din Anina, 
Nicolae Câmpian. Având în vedere că acest personaj 
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este o prezenţă permanentă în viaţa Aninei, de‑a lungul 
perioadei evocate, cuprinsă aproximativ între anii 1914 
şi 1920, dar şi că autorul a venit în Anina cu câţiva ani 
mai târziu, adică în 1924, în calitate de student practicant 
al Facultăţii de Mine din Timişoara, este cât se poate de 
plauzibil ca autorul să‑l fi cunoscut foarte bine pe preotul 
Nicolae Câmpian, atât indirect, prin intermediul relatărilor 
celor care i‑au stat în preajmă de la începuturile activităţii 
sale pastorale în Anina, cât şi în mod direct, fiindcă, aşa 
cum rezultă din monografia amintită, acest preot era încă 
implicat în viaţa comunităţii miniere din Anina de‑a lungul 
celor aproximativ cinci ani în care a făcut practică la 
minele de aici.

Personajul este prezentat în două perioade distincte 
ale activităţii sale pastorale în Anina, delimitate de o etapă 
dramatică din propria sa existenţă: aceea în care, timp de 
douăzeci de luni, a fost concentrat la Sopron, în timpul 
Primului Război Mondial, alături de alţi intelectuali din 
provincii europene aflate sub dominaţie austro‑ungară.

Atributul comun celor două perioade este 
compasiunea faţă de enoriaşii săi, dublată 
de disponibilitatea de a‑i ajuta, chiar cu 
preţul sacrificiului de sine; sosea în Anina 
după ce, timp de două ore, străbătea, peste 
un deal, drumul dinspre satul în care se afla 
parohia sa, iar în capela modestă „slujea 
cu fruntea serioasă şi glasul lui nu o dată 
răsuna între ferestrele împodobite cu flori 
de gheaţă groase de un deget. Îi plăcea să 
cânte, ştia că mulţi popi din arit nu se pot 
prinde cu el în ale cântării […].” (p. 111).

Întoarcerea preotului, după o 
absenţă de aproape doi ani, constituie 
pentru „ocnari” un eveniment deosebit, 
care‑i scoate din rutina unei existenţe 
de o întunecată monotonie. În mod 
semnificativ, autorul precedă momentul 
revenirii acestuia prin răspândirea rapidă, din om în om, 
a veştii, de un mare impact emoţional, despre aceasta: 
„Vorbele vuiră atunci din nou în urechile lor. Se înşurubară 
în creier, trecură în ochi. De aici săriră pe pereţii negri ai 
cârtogurilor, unde luminară cu flăcări verzi: – Mâine vine 
popa să facă slujbă. Să veniţi, oameni buni.”.

Imaginea cu tentă martirică a preotului, pregnant 
marcată de chinurile îndurate în lagăr, este surprinsă de 
autor printr‑o remarcabilă artă de portretist: „În faţa lui, 
în locul staturii de haiduc, care se ridica odinioară cu un 
cap peste ocnari, se smerea un spate gârbovit, o frunte 
galbenă, alt galben decât galbenul ocnarilor, şi un păr 
pe care fire cărunte l‑au murdărit cenuşiu. Faţa plină de 
încreţituri şi fălcile supte acru arătau măruntaie muşcate 
de suferinţe. [...] Ion se uita la ea ca la chipul unui sfânt.” 
(p. 115 și 116). În contrast cu înfăţişarea puternic marcată 
de sănătatea sa precară, „popa Sofronie” nu doar că nu şi‑a 
pierdut, ci chiar şi‑a intensificat energia spirituală pe care 
o emană în mijlocul comunităţii creştinilor ortodocşi din 
Anina.

În mod simbolic, la reîntâlnirea cu aceştia, alege să 

oficieze slujba „sub copaci, cu cerul de frunze deasupra”; 
această imagine, prin conotaţia sa ascensională, în antiteză 
cu cea din titlul romanului, este semnificativă pentru efectul 
benefic, înălţător, al procesiunii religioase solemne la care 
participă, într‑o deplină unitate, credincioşii: „Cizmele 
negre şi bocancii frământau grei praful uliţei, pe care o 
umplură cu rugăciunea lor, până la marginea pădurii. 
[...] pasul lor era aproape compact, unit într‑o cadenţă 
ciudată, care nu bocănea, ci pipăia parcă, sacadat şi cu 
oarecare neîncredere, pământul. Era mersul legat al unor 
fiinţe împletite pe viaţă şi pe moarte deasupra pământului 
şi sub pământ, turmă însingurată şi strânsă, pe care 
ceilalţi au scos‑o din rândurile lor.” (p. 117).

Mutaţiile profunde care s‑au petrecut în conştiinţa 
sa în perioada petrecută în lagăr au avut ca efect dorinţa 
unei implicări mai profunde în viaţa colectivităţii din 
Anina, ca efect al unei înţelegeri mai largi a misiunii sale 
în mijlocul acesteia. Resimte acum tot mai acut necesitatea 
intensificării eforturilor sale de a şi‑i apropia mai mult pe 
mineri şi de a le fi, într‑o mult mai mare măsură, o călăuză 

benefică în lumea degradată şi degradantă 
moral în care trăiau. Astfel, în pasaje de 
autentică radiografie interioară, unele cu 
valoare de monolog interior, autorul ne 
face martori ai frământărilor preotului, 
care percepe în mod dureros existenţa unor 
bariere psihologice în relaţiile dintre el şi 
mineri: „Îl ascultau. Frumos, cu supunere 
şi cu gând bun. Dar atât. A simţit de mult 
că cunoaşterea lui a rămas la suprafaţă. 
Poate pentru că nu a ieşit din rândurile 
lor, nu a fost din viţă de ocnar. Nu a putut 
să afle. Respectul pe care i‑l purtau nu i‑a 
lăsat niciodată să vorbească despre asta. 
Dar ştia că, deşi îl iubeau, nu a pătruns pe 
deplin sufletele lor închise ca aripile unei 
scoici.” (p. 123).

La capătul unor reflecţii stăruitoare, preotul va 
avea revelaţia unei soluţii amelioratoare, de o necesitate 
stringentă: „Ca să mă asculte mai bine, continuă popa firul 
gândurilor, ocnarii ar trebui să umble toată ziua în haine 
de duminică. [...] Deci, ocnarii trebuie îmbrăcaţi mai des 
în haine negre. Cu alte cuvinte, trebuie zidită o biserică 
aici.” (p. 123).

În partea a doua a romanului, legăturile preotului cu 
enoriaşii se intensifică pe fondul compasiunii sale crescânde 
faţă de aceştia, căci le simte tot mai mult „sufletul fiert de 
atâta suferinţă” (p. 247). Acţiunile lui în folosul acestora 
stau, în mare parte, sub semnul dezideratului ardent al 
ridicării unei biserici ortodoxe în localitatea lor. El înţelege 
că spaţiul eclezial este, în cel mai înalt grad, propice 
cultivării coordonatei duhovniceşti a existenţei enoriaşilor 
săi, ca remediu în faţa promiscuităţii morale spre care au 
fost împinşi de condiţiile inumane în care erau condamnaţi 
să muncească şi să trăiască de către aceia care nu au „alt 
Dumnezeu decât banul”, stors „din carne însângerată la 
fel ca din piatră seacă.” (p. 241).

Poate nu întâmplător, autorul îi împrumută acestui 
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cleric, întru totul vrednic de misiunea sa, numele Sfântului 
Ierarh Sofronie, „cel numit în numele întregii înţelepciuni” 
(cum aflăm din Vieţile sfinţilor); astfel, dovedind luciditate, 
curaj şi multă abilitate, el se transformă în mesagerul 
fervent al intereselor na ţionale ale comunităţii româneşti, 
între care pe primul plan se situează biserica şi şcoala. 
Edificator în acest sens este un pasaj cu valoare de 
profesiune de credinţă dintr‑un dialog pe care îl poartă cu 
directorul minelor, Merwick: „Sunt om bătrân. Copiii mi 
i‑am aciuit. Aş vrea să fac ceva pentru fiii mei de‑al doilea, 
pentru ocnarii aceştia. Alte ambiţii nu am. Iar suferinţele 
şi mizeriile, după acelea prin care am trecut nu demult, nu 
mă mai înspăimântă. Şi de aceea cred că e bine să facem 
biserică aici.” (p. 249).

În contextul dramatic al unor evenimente sociale şi 
politice care au bulversat viaţa aşezării minereşti, „popa 
Sofronie”, căruia i s‑au alăturat reprezentanţii enoriaşilor, 
Manciu, Stolojan şi Gherga, continuă strădaniile pentru 
ridicarea bisericii ortodoxe, iar rodul acestora se va întrezări 
spre finalul romanului, când, la capătul unor tratative cu 
directorul Merwick, devenit mult mai binevoitor, este ales 
sau, mai exact spus, este impus locul unde se va înălţa 
biserica: „– Da, da, domnule director. Aşa‑i firea omului, 
să‑şi aşeze biserica la vedere. La lărgământ, cum se spune 
pe la noi, în sat. Pe un dâmb, de obicei. Să o vadă toată 
lumea şi din pragul ei să se vadă lumea.” (p. 456).

Romanul se încheie cu episodul dramatic al unui 
accident colectiv de proporţii, ale cărui efecte tragice sunt 
redate de autor prin imaginea terifiantă a celor „două sute 

de coşciuge, nemişcate, negre, din scânduri vopsite în 
fugă. Şi cadavrele culcate în ele, care nu pot întreba”, 
dar în locul lor se revoltă, acuză şi se întreabă, cu sufletul 
sfâşiat de durere, preotul lor, Sofronie, mai aproape de 
ei ca oricând: „Din depărtarea atâtor graniţe, trase nu 
numai pe pământ, ci şi între suflete, nu ajung până la 
ei scrâşnirile de dinţi, nici gemetele de durere. [...] Au 
vrut cărbune, aur şi au căpătat cadavre. Dar orfanii, dar 
de văduvele sărăcite, cine se va îngriji de ele din atâta 
depărtare?” (p. 542).

Insuflând personajului său, „popa Sofronie”, 
năzuinţa stăruitoare de a aduce lumina duhovnicească 
în vieţile şi sufletele celor care scormonesc trudnic în 
măruntaiele întunecate ale pământului, Virgil Birou 
realizează, prin intermediul acestuia, efigia exemplară a 
preotului cu har, care‑şi asumă, dincolo de orice limite, 
onorând‑o, astfel, calitatea de părinte spiritual.

Prof. FLOARE NICOLA
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MĂRTURIILE TĂCUTE ALE APEI ÎN BAZINUL RUDĂRIEI
Acţiunea complexă a apelor curgătoare se reflectă 

prin existenţa unor elemente de relief specifice care apar în 
cadrul văilor, reprezentând forma principală creată de râu. 
Dezvoltarea Bazinului Rudăriei în cadrul celor două forme 
de relief majore, munte şi depresiune, face ca acţiunea 
proceselor fluviale şi denudaţionale să se desfăşoare 
cu anumite particularităţi în cadrul celor două trepte de 
relief, în funcţie de condiţiile litologico‑structurale şi 
morfografice specifice. 

ALBIILE MINORE
Albiile minore sau paturile de scurgere ale apelor 

curgătoare la debite medii, inclusiv malurile, reprezintă 
cele mai noi forme de relief din Bazinul Rudăriei. Atât 
în zona montană, datorită forţei de eroziune şi transport 
a apelor cu debit bogat, pe fondul unui pat de scurgere cu 
înclinarea relativ accentuată, cât şi în cea depresionară, 
datorită friabilităţii depozitelor sedimentare miocene, se 
constată o dinamică activă a albiilor minore, cu fenomene 
de meandrare, eroziune liniară şi laterală, aluvionare etc.

Dacă urmărim cum se prezintă albia minoră a râului 
Rudăria în aval de confluenţa celor doi mari afluenţi – 
Rudărica Mare şi Rudărica Mică –, se constată diferenţieri 
ale acesteia între sectorul montan şi cel depresionar. Astfel, 

lăţimea albiei minore în zona montană este cuprinsă între 2 
m în sectoarele chei şi 4‑5 m în restul sectoarelor de vale, 
cu adâncimi de 0,5‑1,5 m şi pante de 1‑3°. În schimb, în 
sectorul depresionar, lăţimea albiei minore oscilează între 
5 şi 30 m, adâncimea – între 2 şi 5 m, iar pantele – la 1‑2°.

În zona montană, meandrările albiei minore sunt 
legate de desfăşurarea văilor, fiind vorba de existenţa unor 
meandre încătuşate sau moştenite, majoritatea simple 
şi doar foarte rar compuse, cum ar fi în sectorul dintre 
confluenţa cu Drenăţu Mic şi Prisăcina, dar şi în aval de 
confluenţa dintre Rudărica Mare şi Rudărica Mică, unde se 
profilează un mic bazinet. În acest din urmă sector, evoluţia 
meandrelor a dus la apariţia unei popine, rezultată dintr‑o 
captare de meandru, cu existenţa meandrului activ şi a celui 
părăsit, ocupat la ape mari. Fără îndoială că fenomenul de 
meandrare este specific şi zonei depresionare, unde au o 
rază de curbură mult mai mare şi fiind din categoria celor 
autigene (sens H. Baulig, 1948, citat de P. Urdea, 2000), 
cu sectoare simple şi compuse. Şi în zona depresionară 
apar popine, unele de dimensiuni mai mari, inclusiv 
pseudocaptări de meandru, în legătură cu intervenţiile 
antropice care au dirijat apele de‑a lungul unor iazuri, ce 
închid „insuliţe” create artificial şi cultivate agricol.
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Drumul „complicat” al apei, cu meandre
şi „sărituri” naturale ori impuse de om 

Dacă avem în vedere eroziunea ce se exercită în 
cadrul albiei minore a Văii Rudăriei, se poate spune că în 
zona montană este mai intensă eroziunea de adâncime, pe 
când în zona depresionară predomină cea laterală. O situaţie 
o prezintă eroziunea laterală manifestată în apropierea 
morilor cu ciutură din sectorul de chei. Aici au fost create 
de către om mici baraje, în spatele cărora se formează un 
mic lac, în care au loc depuneri de aluviuni. Primăvara, 
când apele sunt crescute, se realizează o intensă eroziune 
laterală în propriile aluviuni, astfel încât se observă o 
stratificare a acestora în funcţie de etapele de colmatare.

Există, de asemenea, diferenţieri ale caracteristicilor 
morfometrice şi proceselor fluviatile în funcţie de ordinul 
de mărime al albiilor minore. Astfel, albiile minore ale 
văilor de ordinul II şi III din zona montană au înclinări de 
5‑15°, în cazul celor dezvoltate pe versanţi foarte abrupţi, 
adâncite în roca dură cu 0,2‑1 m şi având lăţimi de până la 
2‑2,5 m. În cadrul acestora, stratul de aluviuni este relativ 
subţire (până la 10‑25 cm), cu frecvente blocuri prăbuşite 
sau rostogolite de pe versanţi sau din partea superioară a 
albiei, ducând la aspectul, uneori, în trepte al acestora. Spre 
deosebire de albiile minore de ordine superioare, fenomenul 
de meandrare este aproape total absent, exceptând cazurile 
în care albia urmăreşte o vale meandrată de tip încătuşat, 
aşa cum este Socolociţa, afluent pe stânga Rudăriei. În 
zona depresionară, albiile minore de ordinul I şi II au o 
înclinare mai redusă, de până la 5‑10°, şi sunt foarte rar 
ocupate cu ape permanente, mai bine evidenţiate în zona 
de contact cu muntele.

Albiile minore ale văilor de ordinul III au lăţime de 
2‑3 m, înclinări de 3‑10°, cu maluri ceva mai bine conturate 
şi tăiate în aluviuni sau rocă. Se observă tendinţe de 
meandrare atât în zona montană, la Marinizvor, Soroniţa, 
Drenăţu Mare, Măcincrac etc., cât şi în cea depresionară, la 
Vârtoape, Mărgeanova.

La nivelul albiilor minore de ordinul IV, elementele 
morfologice capătă trăsături proprii cu lăţimea (3‑5 m) şi 
adâncimea (0,5‑1,5 m), iar depozitele aluviale devin mai 
groase, îndeosebi în zona depresionară (Iloca, Gabroţ), 
dar şi în cea montană (Prisăcina, Rudărica Mare, Rudărica 
Mică). Se constată, de asemenea, un proces intens de 
transport al materialelor de diverse dimensiuni, inclusiv 
blocuri desprinse de pe versanţi, precum şi o amplificare 
a fenomenului de meandrare pe măsura reducerii pantei 
(1‑2°), cu meandre încătuşate (Rudărica Mare, Rudărica 
Mică, Prisăcina) sau autigene, în cadrul celor dezvoltate pe 
depozite miocene (Gabroţ, Iloca).

În profilul longitudinal al talvegurilor apar o serie de 
rupturi de pantă, datorate suprapunerii cu mai multe cicluri 
de evoluţie a văii sau intersectării unor domenii litologice 
diferite. Principalele rupturi de pantă din prima categorie 
apar la: 870 m, 720 m pe Rudărica Mare; 720 m, 620 m 
şi 550 m pe Marinizvor; 850 m, 720 m pe Gabroţ; 850 m, 
720 m pe Iloca; 850 m, 720 m pe Drenăţu Mare; 820 m, 
700 m pe Drenăţu Mic; 850 m, 700 m, 650 m, 550 m pe 
Prisăcina etc.

Cele mai numeroase şi reprezentative în acelaşi 
timp sunt rupturile în talveg, la trecerea de la un domeniu 
litologic la altul, ţinând cont de complexitatea petrografică 
a Bazinului Rudăriei, fiind prezentă pe majoritatea 
râurilor principale la cele mai diverse altitudini. Pe Valea 
Otimanului – la 880 m şi 750 m, pe Valea Priodului – la 
1000 m şi la 800 m şi pe Valea Motorghii – la 880 m şi 
770 m, rupturile de pantă apar la traversarea mai multor 
domenii litologice: paragnaise micacee sau gnaise cu biotit, 
paragnaise biotito‑muscovitice, amfibolite şi paragnaise 
amfibolice.

Cele mai tipice însă rămân rupturile de pantă în 
talveg care apar la râurile care traversează falia Rudăriei, 
situate la contactul dintre zona montană şi cea depresionară. 
În general, aceste rupturi le întâlnim la nivelul altitudinilor 
de 550 m pe Vârtoape, 500 m pe Gabrovicica şi Cotovăţ, 
550 m pe Iloca şi Canobârş etc. Cea mai mare ruptură 
în talveg o aflăm pe Socolociţa la 500 m, care înainte de 
confluenţa cu Rudăria formează o cascadă de 3 m, cu debit 
bogat primăvara şi mult diminuat vara.

ALBIILE MAJORE ŞI TERASELE
Albiile majore sau luncile însoţesc, în general, 

râurile de ordinul IV şi V şi cu totul sporadic pe cele de 
ordinul III. În legătură cu particularităţile lor morfologice, 
se constată diferenţieri majore între cele dezvoltate în 
zona montană şi cea depresionară. Dacă, în zona montană, 
luncile mărginesc sporadic firul apei, de obicei pe o 
singură parte, dincolo de care urmează versantul, în zona 
depresionară acestea se dezvoltă de cele mai multe ori pe 
ambele părţi ale râului şi se continuă lateral cu mai multe 
nivele de terasă, mai mult sau mai puţin evidenţiate.

ALBIILE MAJORE
ŞI TERASELE DIN ZONA MONTANĂ
În funcţie de condiţiile litologice şi volumul 

scurgerii, luncile din zona montană se prezintă diferenţiat 
de la un sector morfolitologic la altul şi de la un ordin de 
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mărime la altul. Aceste diferenţieri vizează caracteristicile 
morfometrice şi morfografice, precum şi dinamica sau 
evoluţia acestora.

Cel mai bine dezvoltate sunt sectoarele de luncă ce 
apar pe Valea Rudăriei, de la confluenţa râurilor Rudărica 
Mare şi Rudărica Mică până la intrarea în sectorul 
inferior de chei, unde dispar cu desăvârşire. Primul 
sector important de luncă apare la confluenţa dintre cele 
două Rudărici, unde ajunge la lăţimi de 30‑60 m cu două 
terase de luncă, dispuse la 0,5‑1,5 m şi, respectiv, 1‑2,5 m 
altitudine relativă, ultima mult mai redusă ca lungime şi 
lăţime. Alte sectoare reprezentative întâlnim la confluenţa 
cu afluenţii de ordinul IV sau III: Drenăţu Mare şi Drenăţu 
Mic, Marinizvor, Belocăni, Prisăcina. Un ultim sector 
important de luncă apare aproximativ de la confluenţa cu 
Sporoncacea până la intrarea în chei, pe o lungime de cca 
2 km, îndeosebi pe partea dreaptă. Cea mai mare lăţime a 
luncii o găsim chiar înainte de intrarea în chei, pe fondul 
existenţei unui litofacies mai puţin rezistent, în care râul 
a exercitat o eroziune laterală, relativ puternică în malul 
stâng. Lăţimea ajunge la 25‑50 m, fiind schiţată o bandă 
îngustă de luncă şi pe celălalt mal, dominată de un glacis 
de racord cu versantul. Pe malul drept, lunca este ondulată, 
schiţându‑se două nivele – de 0,5‑1,5 m şi, respectiv, 
1,5‑2,5 m, acoperite cu blocuri desprinse din versant, la 
care se adaugă blocurile mari (până la 2‑3 m diametru) 
ce au rezistat acţiunii de eroziune şi transport a apei, fiind 
acum mai mult sau mai puţin îngropate în materialele 
aluvio‑coluviale. Aceste materiale au grosimi de 2‑4 m, 
foarte diferenţiate ca structură şi textură.

Albii minore şi majore pe Rudărica şi afluenţii săi,
în sectorul montan

La confluenţa cu râurile de ordinul IV sau III, lunca 
se prezintă parazitată de conuri aluviale şi aluvio‑proluviale, 

la care se adaugă mici glacisuri coluvio‑proluviale, la 
racordul dintre aceasta şi unii versanţi mai prelungi. În 
schimb, la contactul cu versanţii mai prelungi, apar blocuri 
de prăbuşire sau rostogolire, inclusiv conuri de grohotişuri.

Spre deosebire de Valea Rudăriei, văile de ordinul IV 
prezintă lunci mult mai slab dezvoltate, aici predominând 
eroziunea în adâncime. Cele mai evidente sectoare de luncă 
sunt pe Valea Rudărica Mare, în bazinetele dintre chei, şi 
mult mai reduse pe Rudărica Mică. Luncile ajung la lăţimi 
de 5‑15 m, acoperite adesea de blocuri de pe versanţii 
laterali şi dezvoltate, în general, pe o singură parte (mai 
ales pe stânga, la Rudărica Mare, între şisturi cristaline 
în care procesul de alterare şi dezagregare este destul de 
puternic, ducând la apariţia unor glacisuri sau conuri de 
grohotişuri în zona de racord cu versanţii).

Alte sectoare de luncă, mult mai restrânse, le afăm 
pe văile Marinizvorului şi Prisăcinei, ajungând la lăţimi de 
2‑6 m cu pante accentuate, prezentând o dinamică activă, 
datorită competenţei râurilor. Materialele sunt grosiere şi 
foarte rar fine, dispuse haotic, cu structură torenţială şi grad 
de rulare ceva mai redus.

LUNCILE ŞI TERASELE
DIN SECTORUL DEPRESIONAR
În zona depresionară, luncile şi terasele reprezintă 

forme de relief ce dau specificul peisajului geomorfologic 
al Bazinului Rudăriei. Pentru Valea Nerei (Gr. Posea, 
V. Gârbacea, 1961) au fost individualizate 7 nivele de 
terasă la următoarele altitudini relative: 2‑3 m – terasa I, de 
luncă; 8‑10 m – terasa a II‑a; 17‑20 m – terasa a III‑a; 30 m 
– terasa a IV‑a; 50‑55 m – terasa a V‑a; 80‑85 m – terasa a 
VI‑a; 100‑110 m – terasa a VII‑a. Din observaţiile de teren 
pe care le‑am efectuat pe Valea Rudăriei, ne‑au rezultat 6 
nivele de terasă la următoarele altitudini relative: 2‑4 m – 
terasa I, de luncă; 7‑10 m – terasa a II‑a; 17‑20 m – terasa 
a III‑a; 25‑30 m – terasa a IV‑a; 50‑55 m – terasa a V‑a; 
80‑90 m – terasa a VI‑a.

În schimb, pe Valea Gabroţului se succedă 5 nivele 
de terasă cu următoarele altitudini relative: 2‑3 m – terasa 
I, de luncă; 10‑12 m – terasa a II‑a; 18‑20 m – terasa a III‑a; 
30‑35 m – terasa a IV‑a; 45‑50 m – terasa a V‑a1. 

Terasa I, de luncă, este situată la altitudini relative 
de 2‑3 m, exceptând zona „Ogăşelelor”, unde ajunge 
până la 4 m. Se dezvoltă pe parcursul Văii Rudăria, între 
localităţile Eftimie Murgu şi Prilipeţ, îndeosebi pe partea 
dreaptă, cu lăţimi până la 100‑300 m. Această dispoziţie 
este determinată de prezenţa frunţii de cuestă care se 
ridică la 380 m în Dealul Braniştei, pe partea stângă a 
râului. Datorită acestui front cuestic impunător, rezistent 

1 Autorii citaţi au grupat aceste nivele de terasă în două 
categorii: grupa teraselor inferioare (de la I la V), mai bine 
dezvoltate şi evidenţiate morfografic; grupa teraselor superioare 
(VI şi VII), aflate într‑un stadiu avansat de evoluţie, făcând corp 
comun cu culmile depresiunii. Aceste caracteristici nu sunt pe 
deplin confirmate şi în Bazinul Rudăriei, deoarece aici terasele 
I‑II sunt mai bine individualizate, pe când nivelele de terase 
III‑V (mai puţin în Bazinul Gabroţului şi Dealul Spinetului) sunt 
puternic glacisate şi greu de reconstituit.
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la eroziune, curentul apei este dirijat în sensul opus, spre 
NE, astfel încât, în aval de confluenţa cu Gabroţul, deşi 
urmează pe aceeaşi parte încă un deal cuestic (Dealul 
Gabrovăţului), lunca se dezvoltă pe partea stângă a râului, 
până la baza frontului de cuestă. Datorită acestei direcţii, 
pe partea dreaptă, lunca se îngustează până la 10‑30 m, 
ajungând chiar să dispară complet, aşa cum se întâmplă 
pe stânga Dealului Spinetului, înainte de intrarea în lunca 
largă a Nerei şi unde râul desfăşoară o intensă eroziune 
laterală, în fruntea terasei a II‑a. Din dreptul Dealului 
Spinetului, urmează o redirecţionare a curentului de apă în 
sensul opus, adică NV, meandrând puternic în lunca largă şi 
netedă a Nerei până la vărsare. În acest ultim sector, lunca 
este foarte netedă, iar eroziunea liniară e mult mai redusă.

Cele mai mari lăţimi ale luncii apar în zona de 
confluenţă cu Gabroţul, până la 350 m, precum şi la ieşirea 
Rudăriei din munte, unde capătă un aspect de con de 
dejecţie, sector pe care este amplasată localitatea Eftimie 
Murgu. Datorită condiţiilor locale, inclusiv antropice, 
predomină într‑o bună măsură şi eroziunea liniară, iar la 
viituri – cea laterală asupra malurilor. În general, graţie 
pânzei freatice, situate la 1‑3 m adâncime, şi malurilor 
relativ bine conturate şi protejate de vegetaţie, inundaţiile 
afectează doar porţiuni restrânse din luncă, fiind intens 
cultivate agricol.

În profil transversal sunt schiţate două trepte, una la 
1‑2 m cu lăţime redusă (2‑20 m) şi „ameninţată” de viituri, 
iar cealaltă – la 2‑4 m, cu extinderea şi desfăşurarea cea 
mai largă.

Pe Valea Gabroţului, terasa de luncă are o înălţime 
relativă de 2‑3 m, variabilă ca extindere (5‑20 m lăţime), cu 
maximumul în zona de confluenţă cu Rudăria. În general, 
se dezvoltă pe partea dreaptă a râului, având extinderi ceva 
mai mari la confluenţa cu Gabrovicica şi Mărgeanova. La 
contactul dintre luncă şi terasa a II‑a, se observă un glacis 
de racord, fiind, în general, intens cultivate agricol.

Din analiza unui profil deschis în fruntea terasei 
de luncă, la intrarea în lunca largă a Nerei, rezultă o 
dispoziţie stratificată a materialelor aluviale, cu următoarea 
succesiune a orizonturilor:

–  0‑10 cm – orizontul de sol aluvial;
– 10‑60 cm – orizont de pietrişuri medii şi mari, 

perfect rulate, cu intercalaţii de nisipuri, iar în bază 
concreţiuni brun‑gălbui de lut;

– 60‑90 (95) cm – orizont luto‑argilos nisipos, 
cafeniu‑roşcat;

– 90 (95)‑120 cm – orizont de pietrişuri de 
dimensiuni medii şi mari, perfect rulate cu intercalaţii de 
nisipuri;

– 125‑150 cm – orizont de mâl şi nisip, cu 
pigmentaţii cafenii şi roşcate.

Ţinând cont de procesele ce se desfăşoară în talveg, 
cu eroziunea liniară încă activă, reiese că lunca este pe cale 
de a deveni o terasă propriu‑zisă, dominând, pe alocuri, 
altimetric albia minoră ce se extinde lateral.

Terasa a II‑a se menţine la altitudini relative de 
7‑10 m. Cea mai mare extindere o are în zona Dumbrava, 
unde este netedă sub forma unei fâşii longitudinale, 

pentru ca în zona „Ogăşelelor” să fie mult îngustată, uşor 
ondulată, cu urme de glacisare. Fruntea acestei terase este 
bine păstrată şi sub dealurile Branişte şi Glanibreg, unde 
este suspendată cu 7‑8 m deasupra nivelului luncii.

Pe Valea Gabroţului, această terasă prezintă 
altitudini uşor mai ridicate de 10‑12 m, sub forma unei 
fâşii longitudinale înguste, dezvoltate îndeosebi pe partea 
dreaptă a râului şi cu un glacis de racord la nivelul terasei a 
III‑a. Se observă că, odată cu apropierea de zona montană, 
terasa se efilează tot mai mult, pierzându‑se în nivelul 
luncii, iar alteori prezintă conuri de dejecţie terasate, la gura 
unor văi afluente, cum este Cotovăţul. Exceptând zonele 
dinspre contactul cu muntele, podul şi fruntea sunt relativ 
bine păstrate, dacă avem în vedere friabiliatea depozitelor 
din subasment. 

Din existenţa a două deschideri în fruntea terasei 
a II‑a pe dreapta Rudăriei, se observă o alternanţă de 
orizonturi cu pietrişuri medii sau mici şi orizonturi 
nisipoase gălbui, uneori cu pietrişuri mici, până la 20‑30 
cm grosiere, iar în bază – fragmente de luturi şi argile, mai 
mult sau mai puţin dure, pigmentate cu cruste albicioase 
dispuse stratificat. Acest din urmă pachet este separat de 
orizonturile de pietrişuri şi nisipuri prin intermediul unei 
cruste albicioase de precipitare, groase de 1‑2 cm ce înclină 
sub un unghi de 40°.

Terasa a III‑a are o altitudine relativă de 17‑20 
m, exceptând zona din Dealul Spinetului, unde, datorită 
grosimii mari a materialelor coluviale suprapuse, ajunge la 
25‑35 m. Cel mai bine păstrată este în zona „Ogăşelelor”, 
unde podul este neted, iar fruntea – relativ bine conturată. 
În amonte de această zonă, terasa dispare aproape complet, 
fiind glacisată şi efilată în cadrul terasei inferioare.

Pe Valea Gabroţului, această terasă se prezintă sub 
forma unor fragmente de fâşii înguste, puternic glacisată, 
fiind foarte dificil de reconstituit. Dintr‑un profil deschis 
pe stânga Dealului Glanibreg, reiese clar că aceasta a 
fost puternic distrusă, materialele specifice de terasă apar 
foarte rar, predominând depozitele miocene, care conservă 
fragmente de terasă în rocă.

În schimb, pe dreapta Rudăriei, în dreptul 
confluenţei cu Gabroţul, se observă un strat de pietriş 
aluvial, cu grosime de cca 2 m, care se subţiază şi dispare 
brusc în profil transversal, deşi podul terasei se extinde 
încă foarte mult, acest profil fiind considerat ca un stadiu 
al evoluţiei tipice pentru terasele din Depresiunea Bozovici 
(Gr. Posea, V. Gârbacea, 1961).

Dacă avem în vedere faptul că terasa a III‑a este, în 
mare parte, absentă pe stânga Rudăriei, rezultă caracterul 
de dezvoltare monolaterală a acestei terase.

Terasa a IV‑a apare la altitudini relative de 
25‑30 m, fiind foarte slab individualizată ca terasă tipică. 
Fragmentele mai bine păstrate apar în zona „Ogăşelelor”, 
în care există denivelări de până la 3 m datorită unui ogaş 
ce traversează în sens oblic; nivelul piezometric se află la 
o adâncime de 3 m.

În zona Dumbrava, terasa se desfăşoară sub 
forma unei fâşii longitudinale, puţin extinse şi puternic 
denivelate. Aceasta are o dezvoltare monolaterală atât pe 
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Valea Rudăriei (partea dreaptă), cât şi pe Valea Gabroţului 
(partea stângă), unde este, în mare parte, glacisată.

Terasa a V‑a e situată la altitudini relative de 50‑55 
m, fiind foarte bine dezvoltată pe dreapta Rudăriei, cu 
lăţime maximă pe Dealul Spinetului (150‑200 m), unde 
corespunde cumpenei de apă spre Bazinul Ruşnicului. 
Podul este relativ neted, uşor rotunjit, cu aspect mai mult de 
nivel de eroziune şi fără pietriş evident. Odată cu înaintarea 
spre munte, aceasta este tot mai mult glacisată. Pe stânga 
Rudăriei apare un fragment pe Dealul Gabrovăţului, ce 
corespunde „crestei” cuestei, fiind înclinată spre Valea 
Gabroţului, de unde se continuă printr‑un glacis spre 
nivelele inferioare.

Un alt sector în care această terasă e bine 
reprezentată se află pe culmile dealurilor Morii şi Jiteanului, 
corespunzând cumpenei de apă spre Valea Băniei. Se 
observă, şi în acest caz, profilul transversal uşor rotunjit, 
cu o slabă înclinare spre nord, unde locul ei este preluat de 
nivelele de terasă inferioare (fig. 1a).

Terasa a VI‑a se desfăşoară la altitudini relative de 
80‑90 m şi apare sub forma unor petice pe cumpăna de apă 
a bazinului spre Valea Ruşnicului. În profil transversal se 
observă, în plus, o uşoară rotunjire, precum şi o înclinare 
spre NNE. De asemenea, este foarte dificil de făcut distincţia 
între acest nivel de terasă şi nivelul culmilor depresiunii 
faţă de care prezintă, în general, o ruptură de pantă. Pe 
suprafaţa acestei terase apar răzleţ pietrişuri cu dimensiuni 
relativ mari, procesele de pantă active, în funcţie de climat 
şi friabilitatea rocilor, permiţând îngustarea continuă a 
podului dinspre ambele părţi (fig. 1b).

Fig. 1. Profile geomorfologice transversale în cadrul 
complexului de terase din zona depresionară

Din modul în care se desfăşoară terasele din cadrul 
zonei depresionare a Bazinului Rudăriei, se observă 
dezvoltarea lor asimetrică, monolaterală, de cele mai 
multe ori pe partea dreaptă. Această asimetrie este legată 
de existenţa sinclinoriului Gabroţ‑Dumbrava, astfel încât 
Valea Rudăriei taie stratele biflancului sinclinalului, având 
un caracter subsecvent. De asemenea, se constată că 

profilul longitudinal al teraselor are o tendinţă de creştere 
uşoară a altitudinii relative spre aval, odată cu creşterea 
friabilităţii depozitelor miocene2.

VERSANŢII
Aspectul morfografic al versanţilor este dat de 

dispoziţia lor faţă de axul văii (altitudine, înclinare), 
precum şi de forma acestora (convexă, concavă, rectilinie). 
De la început trebuie remarcat faptul că versanţii nu 
constituie „opera” exclusivă a râurilor. Râurile sunt acelea 
care adâncesc valea, degajând versanţi, având baze locale 
de denudaţie, dar particularităţile lor sunt date de acţiunea 
complexă a agenţilor subaerieni, în funcţie de condiţiile 
litologico‑structurale locale.

În cadrul Bazinului Rudăriei se observă o frecvenţă 
mare a versanţilor dispuşi asimetric faţă de axul văii, atât 
din punctul de vedere al înclinării, cât şi cel al înălţimii (de 
cele mai multe ori asistăm la cazuri de dublă asimetrie), iar 
dacă avem în vedere şi asimetria de formă, există cazuri de 
triplă asimetrie. 

Asimetriile de înălţime sunt date de altitudinile 
diferite la care se găsesc versanţii ce se intersectează în axul 
văii, fiind condiţionate în mod deosebit de litologie. Cele 
mai mari valori ale asimetriei de înălţime apar pe Valea 
Rudărica Mică, unde versantul stâng este grefat pe şisturi 
cristaline, iar cel drept – pe calcare sau gresii calcaroase. 
De asemenea, sunt tipice asimetriile de altitudine din 
cadrul versanţilor unor văi ce se desfăşoară aproximativ 
paralel cu linia de contact dintre munte şi depresiune. Este 
cazul văilor Iloca şi Cotovăţ, care au un versant sculptat în 
roci metamorfice, iar celălalt – în depozitele miocene ale 
Bazinului Bozovici. 

O imagine a capacităţii de adâncire a râurilor, 
în funcţie de condiţiile litologice locale, ne este dată 
şi de magnitudinea adâncimii văilor sau de energia 
acestora. Din acest punct de vedere, există o relaţie între 
volumul scurgerii, panta albiei şi constituţia litologică a 
subasmentului. Dacă avem în vedere debitul de apă, cele 
mai adânci văi apar, cum este şi firesc, la cele de ordinul 
IV şi V, unde versanţii se pot ridica la 200 şi chiar la 500 m 
deasupra albiei minore. Energia văilor scade cu cât ordinul 
de mărime scade, ajungând la 5‑20 m în cazul văilor 
elementare.

2 În conformitate cu Gr. Posea şi V. Gârbacea (1961), 
formarea teraselor din zona depresionară este legată de oscilaţiile 
climatice şi ale nivelului de bază din cadrul Depresiunii Bozovici. 
Pe de altă parte, în evoluţia ulterioară a acestora a avut loc 
modificarea structurii lor pe parcursul a patru faze. În prima fază 
are loc retragerea de la ţâţâna terasei, datorită proceselor de pantă, 
favorizate de tipurile de roci (nisipuri, marne, argile). Datorită 
acestui fapt au loc două procese paralele: lărgirea podului prin 
retragerea versantului lateral, dar şi retragerea frunţii terasei, 
astfel încât are loc reducerea continuă şi chiar îndepărtarea 
stratului de pietriş. Consecinţa acestor procese este formarea unei 
trepte relativ înclinate, care indică nivelul de terasare, creat prin 
procese de pantă ce au avut ca bază locală de eroziune nivelul 
iniţial al râului.
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Versanţi abrupţi şi meandre încătuşate în sectorul 
Cheilor Rudăriei, o „luptă pe viaţă şi pe moarte” a apei

cu roca cristalină, dură

În profilul transversal al văilor mari, cum ar fi Valea 
Rudăriei, între confluenţa celor doi afluenţi importanţi 
(Rudărica Mare şi Rudărica Mică) şi intrarea în zona 
depresionară, se observă mai multe nivele de umeri etajaţi, 
ce corespund fie complexului sculptural Tomnacica, fie 
unor umeri de terasă care dovedesc evoluţia ciclică a văii.

Dacă avem în vedere curbura versanţilor, 
aceştia reprezintă structuri geomorfologice complexe, 
în care interferează o serie de procese morfogenetice 
(pluviodenudarea, şiroirea, ravenaţia, eroziunea torenţială, 
prăbuşirile, rostogolirile, alunecările şi solifluxiunile), 
pe fondul unor condiţii litologico‑structurale locale. Din 
această perspectivă, versanţii Socolociţei se prezintă 
cel mai complex, un adevărat „laborator” al proceselor 
geomorfologice actuale.

La o analiză intimă a profilului longitudinal al 
versanţilor, se observă o serie de sectoare funcţionale, care 
arată în mod clar că, odată încheiată acţiunea de adâncire 
a râului, aceştia evoluează sub influenţa celorlalţi agenţi 
morfogenetici. De data aceasta, panta, respectiv gravitaţia, 
joacă un rol foarte important în dirijarea proceselor 
geomorfologice, alături de regimul parametrilor climatici. 
În funcţie de tipul versanţilor apare: unitatea de distribuţie, 
în partea superioară, afectată de procese complexe de 
meteorizaţie; unitatea de organizare a eroziunii areale şi 
liniare, cu profil convex proeminent; unitatea de mobilitate 
morfodinamică, în general concavă, dar şi cu sectoare 
abrupte; unitatea de redepozitare a materialelor, cu 

formarea de glacisuri coluviale, dar în care poate intra şi 
lunca, cu depozite de versant.

CONURILE DE DEJECŢIE ŞI GLACISURILE
În cadrul Bazinului Rudăriei, glacisurile prezintă 

caracteristici morfometrice şi funcţionale diferenţiate între 
zona montană şi cea depresionară. În general, glacisurile 
de aici sunt de trei tipuri: glacisuri dezvoltate la baza 
versanţilor din zona montană; glacisuri de la baza abruptului 
morfotectonic Rudăria şi glacisurile de terasă dezvoltate 
în cadrul sistemului de terase din zona depresionară. 
Particularităţile acestora sunt date de caracteristicile 
morfometrice şi bilanţul diferenţiat eroziune – acumulare, 
care dă un anumit sens evoluţiei acestora.

Glacisurile care apar la baza versanţilor din cadrul 
văilor montane parazitează, de cele mai multe ori, lunca 
râurilor; alteori, lunca se prezintă puternic glacisată şi 
în mai puţine cazuri parazitează rarele terase din cadrul 
acestor văi. În general, se observă că, în imediata apropiere 
a versantului, glacisurile au un caracter eroziv, dispuse sub 
forma unor fâşii mai mult sau mai puţin largi, continuate 
cu un sector acumulativ mult mai redus ca extindere. Acest 
lucru se datorează faptului că nivelul de bază al râului se 
adânceşte mereu, astfel încât acumularea este împiedicată. 
Foarte adesea, glacisurile sunt, la rândul lor, parazitate 
de conuri de dejecţie relativ recente, unele foarte active, 
datorate unor torenţi ce apar îndeosebi în cadrul Văii 
Rudăriei sau în cele de ordinul IV. Uneori, glacisurile 
sunt parazitate de conuri de grohotişuri formate la gura 
unor torenţi de pietre, îndeosebi pe partea dreaptă a Văii 
Rudăriei.

În funcţie de materialele transportate, în cuprinsul 
lor apar elemente psefito‑psamitice, în sectoarele coluviale, 
dar de cele mai multe ori grosiere, cu galeţi până la 15‑20 
cm diametru. În schimb, în privinţa conurilor de dejecţie, 
materialele sunt mai fine în cadrul torenţilor şi foarte rar 
grosiere (până la 10‑30 cm diametru) în cele de grohotişuri.

O mare parte a glacisurilor cu roci compacte sunt 
acoperite cu vegetaţie forestieră, astfel încât glacisarea 
este extrem de redusă în cazul acestora, majoritatea fiind 
formate în Pleistocen sau Holocenul timpuriu.

O altă categorie de glacisuri din zona montană sunt 
cele situate la baza unor abrupturi, cum ar fi fronturile de 
cuestă calcaroase şi grezoase din cadrul vârfurilor Svinecea 
Mare şi Svinecea Mică. Acestea apar în legătură cu 
retragerea fronturilor cuestice, prin procese de dezagregare 
şi glacisare, care au fost mult mai intense în perioadele 
reci din cuaternar. Astăzi, acestea evoluează foarte lent, 
cel mai adesea fiind acoperite de vegetaţie şi parazitate de 
grohotişuri ce se dispun sub forma unor conuri sau trene3.

La contactul dintre zona montană şi cea 
depresionară, marcat printr‑un abrupt, se extinde un 

3 Tot în categoria glacisurilor montane au fost incluse 
şi unele sectoare din cadrul complexului sculptural Tomnacica, 
numit şi „suprafaţa cu aspect piemontan” (Gr. Posea et al., 1963), 
având pante care, în unele porţiuni, îmbracă un aspect de glacis 
sau chiar pediment mult înclinat (Gr. Posea, 1968).
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glacis erozivo‑acumulativ, cu particularităţi distincte pe 
partea dreaptă şi, respectiv, stângă a râului Rudăria. Pe 
stânga Rudăriei, sub Culmea Socoloţului, se dezvoltă un 
glacis erozivo‑acumulativ, cu lungimi de 50‑300 m, mult 
mai extins pe dreapta Cotovăţului şi puternic fragmentat 
spre limita estică de către afluenţii Gabroţului. Aici este 
parazitat de mai multe conuri de dejecţie ale torenţilor 
viguroşi ce‑şi au obârşia în zona montană. În schimb, pe 
dreapta Cotovăţului este larg extins, relativ uniform, având 
sectorul cel mai activ la contactul direct cu versantul, unde 
au loc depuneri de materiale antrenate prin ravenare sau 
alunecări şi foarte rar de torenţi.

Pe dreapta Rudăriei, sub Masivul Rudina Mare – 
Gunişte, glacisul este ceva mai puţin distinct şi parazitat de 
numeroase conuri de dejecţie formate de torenţii viguroşi 
care fragmentează suprafaţa acestora. În structura acestui 
glacis predomină elemente psefito‑psamitice, la care se 
adaugă depozitele grosiere spre contactul cu muntele.

Glacisurile de vale (sens Gr. Posea, 1967) apar în 
cadrul sistemului de terase atât pe Valea Rudăriei, cât şi 
pe cea a Gabroţului, în compartimentul depresionar. După 
poziţia lor, se deosebesc glacisuri de luncă, care pornesc 
lin de la nivelul luncii în sus, şi glacisuri de terasă, formate 
prin retragerea frunţii acestora. În cadrul Văii Rudăriei, 
se observă glacisuri de luncă dezvoltate sub forma unor 
fâşii înguste, uşor înclinate la baza fronturilor de cuestă 
a dealurilor Branişte, Glanibreg şi Gabrovăţ şi mai puţin 
pe partea dreaptă, la poalele Dealului Spinet. Mai apar pe 
Valea Gabroţului, unde fruntea primei terase este puternic 
glacisată, mai ales pe partea dreaptă a acestei văi.

Glacisurile de terasă au lăţimi relativ reduse şi 
s‑au dezvoltat pe podul teraselor III şi IV, mai ales pe 
dreapta Rudăriei şi stânga Gabroţului, printr‑un mecanism 
complex.

Ca vârstă, glacisurile din zona depresionară sunt 
villafranchiene relativ bine păstrate, aşa cum este cel de la 
contactul cu zona montană, care într‑o primă fază (Pliocen) 
a avut un caracter eroziv, pentru ca, ulterior, să devină 
acumulativ.

CAPTĂRILE FLUVIALE
Cea mai evidentă captare fluvială ce apare în 

Bazinul Rudăriei este aceea din zona depresionară, fiind 
vorba de râul Gabroţ, care iniţial se scurgea direct în Nera, 
spre nord, astăzi fiind captat de râul Rudăria. Cauza acestei 
captări este deplasarea laterală a Rudăriei, care a „distrus” 
cumpăna de apă dintre cele două bazine vecine, pe locul 
unei foste înşeuări, atingând albia Gabroţului la nivelul de 
astăzi al terasei a II‑a. Diferenţa de debite dintre cele două 
râuri şi patul de albie mai ridicat a dus la realizarea acestui 
tip de captare şi nu o captare prin invazie, cum ar fi fost 
dacă debitele erau aproximativ egale. Nu trebuie exclus 
însă nici rolul Gabroţului, care avea o direcţie NE, deci 
spre Valea Rudăriei, ţinând cont că, în dreptul Dealului 
Glanibreg, Rudăria capătă o direcţie NNV. Înşeuarea largă 
existentă în zona cotului de captare şi direcţiile de scurgere 
ale celor două râuri demonstrează rolul lor la săvârşirea 
acestor captări.

O altă zonă în care se observă tendinţa de realizare 
a unor captări se află în zona montană, pe cumpăna de 
apă dinspre Bazinul Berzascăi. Aici, afluenţii Berzascăi, 
dispunând de un nivel de bază relativ apropiat şi mai 
coborât decât cei ai Rudăriei, efectuează un proces intens 
de eroziune regresivă, ce are drept consecinţă reducerea 
lăţimii interfluviilor, cum ar fi în zona Cercegu lui Suroni 
(până la 20‑30 m, fiind un caz de captare previzibil). Într‑un 
stadiu mai puţin avansat se află sectorul cumpenei de apă 
faţă de Bazinul Ieşelniţei, în arealul obârşiei Pregădei.

În zona depresionară, deşi se observă tendinţa de 
dezvoltare laterală a unor râuri (Cotovăţ, Gabroţ), debitul 
scăzut al acestora nu reprezintă un real „pericol” pentru 
cumpăna de ape dintre acestea sau dintre râurile Gabroţului 
şi Băniei.

Captări fluviale, terase şi glacisuri în sectorul depresionar 
al Bazinului Rudăriei

Pe de altă parte, cursul ciudat al râului Rudărica 
Mică a fost pus de către unii autori pe seama unor captări, 
în sensul că, iniţial, exista un râu ce se scurgea spre sud 
şi a fost captat de Rudăria (Gr. Posea, 1969). În afară de 
direcţia spre sud şi sud‑est a unor afluenţi ai Rudăricii Mici, 
autorul citat nu mai aduce alte argumente concludente. Nu 
trebuie omis faptul că o asemenea direcţie arcuită, aşa‑zisă 
„anormală”, apare şi la alte cursuri, toate fiind de dimensiuni 
mici (de exemplu, în Bazinul Tâlvoanei), direcţie care poate 
fi pusă pe seama feţelor de strat ce înclină constant spre est 
în cadrul sinclinalului Faţa Mare – Svinecea. Mai degrabă 
credem că acest curs al Rudăricii Mici este legat de faldurile 
Cristalinului, ţinând cont de faptul că, în zona în care se 
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produce cea mai importantă schimbare de direcţie (de la 
ENE‑VSV la o direcţie SSE‑NNV), se află o falie tectonică 
de‑a lungul căreia şisturile cristaline (din vest) încalecă 
depozitele sedimentare (din est).

Prof. LAZĂR ANTON
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O EXPERIENŢĂ DE NEUITAT
În vara acestui an, am participat la concursul intitulat 

„Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor”, 
disciplina geografie, etapa naţională, unde 
am prezentat proiectul Hazarde naturale 
şi antropogene determinate de procesele 
morfologice actuale din Bazinul Rudăriei, 
în cadrul căruia am obţinut Premiul special. 
La realizarea acestui proiect am fost 
sprijinită de către profesorul coordonator 
Lazăr Anton, care m‑a susţinut şi m‑a 
aplaudat mai tare decât oricine din sală, în 
momentul în care mi‑a fost strigat numele.

Există mai întâi motivaţia interioară 
a fiecărui elev pentru a căpăta experienţă, 
pentru a întâlni alţi colegi sau a‑şi depăşi 
propriile rezultate. Din fericire, eu am atins 
toate aceste puncte, astfel încât am dobândit 
o experienţă deosebită, am întâlnit oameni 
noi şi mi‑am depăşit propriile limite.

În data de 21 iulie 2015, am prezentat oral lucrarea 
la Colegiul Naţional „Nicu Gane” din oraşul Fălticeni. 
Când am fost strigată să ies în faţă, simţeam cum emoţiile 
dau târcoale asupra mea şi mă copleşesc. Am păşit încet 

către profesori şi am început să vorbesc hotărâtă, de parcă 
întreaga mea viaţă ar fi depins de ceea ce urmează să spun. 

Din fericire, m‑am descurcat foarte bine şi, spre 
uimirea mea, am reuşit să mă mulţumesc şi pe 
mine.

Peste două zile, când s‑au afişat 
rezultatele, am mers grăbită către liceu, iar 
după ce mi‑am văzut numele pe listă, mi‑am 
sunat imediat părinţii şi profesorul. Aceştia 
m‑au felicitat şi s‑au bucurat pentru mine.

În 25 iulie 2015, a avut loc premierea, 
iar în momentul în care mi‑am auzit numele 
strigat, nu ştiam dacă să râd sau să plâng (de 
fericire, bineînţeles). Am ales să... zâmbesc.

Concluzia este că acest concurs mi‑a dat 
oportunitatea să arăt ce şi cât pot. M‑a motivat 
şi mi‑a oferit o experienţă de neuitat. Astăzi pot 
spune că am prins gustul competiţiei şi că, după 
primul succes, bucuria pe care o generează 

premiul se doreşte a fi retrăită.

IUSTINA IASMINA TURNEA
– clasa a X‑a, Liceul „Eftimie Murgu” Bozovici –
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AMINTIRI DIN NEGURA TIMPULUI
Pe băncuţa care îşi ascunde anii, frunzele pătate de 

începutul toamnei se preling peste mine cu un cântec. De 
deasupra munţilor, cerul mă priveşte ca un copil curios. 
Pe ulicioară, câteva căpriţe albe, ca nişte nori înspumaţi, 
ciulesc urechile la fiecare adiere de vânt.

Despre ce să scriu?
Am început rânduri, le‑am şters, iar, în final, aleg 

să vă împărtăşesc câteva gânduri despre „buni a mea”, 
adică străbunica Floare, Floare Miclea. Aţi crede că e un 
subiect banal, că scriu despre o biată bătrână... ei, dar buni 
nu era un om oarecare! 92 de ani de viaţă! Cum aş putea 
să cuprind în câteva rânduri 92 de ani, cât 
a trăit buni? Nu e cu putinţă! Dar am ales 
să scriu doar câteva pagini din cartea vieţii 
sale. O viaţă de om, poate mai altfel decât 
a celorlalţi.

Străbunica mea, Floare, o „buni de 
poveste”, cum o ştiau toţi din sat, o fiinţă 
firavă, plăcută, cu o frumuseţe aparte, 
ascundea cu măiestrie nefericirile, întocmai 
ca un fard care acoperă imperfecţiunile. 
Blândă şi mereu răbdătoare la vorbă, avea 
harul acela de a‑ţi povesti o întâmplare, 
oricât de banală ar fi fost ea, făcându‑te 
să trăieşti totul aievea, şi fiecare vorbă te 
sorbea întru totul. Buni a fost cea care mi‑a 
povestit întâmplări fascinante, care mi‑au marcat copilăria. 
Poveştile ei aveau mereu un tâlc. Acum sunt convinsă 
că multe dintre ele au fost inventate; bunica mea era cu 
adevărat o maestră a cuvintelor şi nu avea pauze în vorbire. 
Lăsa mereu impresia că ştia pe de rost fiecare poveste. Ne 
învăţa să fim buni, cu frică de Dumnezeu, să facem fapte 
de milostenie, cum să ne comportăm ca fete, ce e etic şi 
ce e ruşinos. Ne arăta binele şi răul, aşa, fără haine, cum 
l‑a cunoscut şi ea. Uneori, ne povestea întâmplări din 
copilăria ei. Biata buni! Şi era născută în 1913, într‑o zi de 
septembrie, aşa că noi călătoream cu mult timp în urmă în 
poveştile ei!

Buni era fiinţa cea mai iubită. Toată lumea o numea 
„buni”, deşi era străbunica noastră. Buni Floare s‑a născut, 
a crescut şi a murit în satul Băiţa, judeţul Maramureş. Aici 
a cunoscut şi bucuria, dar şi durerea. A făcut parte dintr‑o 
familie cu cinci copii, ducând o viaţă care nu i‑a cruţat de 
neajunsuri. Au trăit modest, dar decent. Acea decenţă care 

sălăşluieşte în omul mândru de la sat, pentru care averea 
însemna familia, copiii, pământurile şi animalele din 
bătătură. La şapte ani a rămas orfană de mamă, iar după 
doi ani a fost dată ca slujnică la o familie cu cinci copii, ca 
să poată să‑i ajute pe cei rămaşi acasă. Umbla în pădure cu 
tatăl ei şi făceau „table” din pământ, pe care le duceau mai 
apoi în localitatea vecină. Căra lemnele cu coşul în spinare. 
A făcut de toate cât era încă o copilă, oarecum, aş zice, 
prevestindu‑şi destinul.

După cum era rânduiala vremurilor de atunci, buni 
s‑a căsătorit devreme, dar a rămas văduvă la 39 de ani. A 

avut nouă copii, dintre care trei au murit de 
boală, încă din primele zile de viaţă. S‑a 
chinuit să‑şi crească decent şi responsabil 
pruncii. A fost şi tată, şi mamă! Nu s‑a dat 
îndărăt de la nicio muncă! Buni Floare a 
făcut de toate: a muncit din greu pământul, 
era mereu la cules sau la plantat porumb, 
cartofi, fasole... Mâinile îi erau muncite 
şi îmbătrânite prea devreme! Adunase în 
ele şi chinul, dar şi bucuria vieţii. Tălpile 
ei au simţit de‑a lungul timpului şi arşiţa 
pământului, şi ploile reci care i‑au spălat 
suferinţele tainice.

Acum, pe băncuţa pe care stăteam 
împreună, îmi amintesc de chipul ei frumos 

ca o icoană dintr‑un schit îndepărtat.
Casa bunicii nu mai este... Vremurile i‑au lăsat 

doar rădăcinile înfipte în pământul păstrător de taine. Dar, 
când a fost, era veşnic plină, deşi era atât de modestă şi de 
mică, încât de‑abia încăpeau câteva suflete înăuntru. Eu am 
apucat s‑o cunosc pe bunica încă din primii ani, până pe 
la 20. Îmi amintesc şi acum blândeţea din ochii ei, vorba 
liniştită şi calculată, niciodată repezită sau duşmănoasă. În 
căsuţa ei, cu două geamuri mici, care parcă vegheau ca toate 
să meargă întocmai după buna orânduială, lumea se aduna 
mai mereu, fără să fie vreo ocazie specială. Era un cuib 
de bine, de linişte, de închinare şi rugăciune a sufletului. 
Aici, câteodată, femeile îşi aduceau de lucru: ba ceva de 
croşetat, de cusut, ba se strângeau la „scărmănat” de pene, 
la „dejdiocat” de nuci. Mereu era câte ceva de făcut!

Buni era dibace într‑ale ţesutului: ştia să toarcă şi 
să ţeasă la război. Multă vreme am prins şi eu războiul, 
care era pus în cealaltă casă, în care nu prea aveam voie 

Concursul Naţional de Literatură „Dr. Ion Ţeicu” – 
secţiunea Reportaj literar, 24‑25 octombrie 2015
Premiul „Iosif Stănilă” şi al revistei „Almăjana”
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să intrăm, deoarece era ordine, cergile şi preşurile făcute 
de buni stăteau grămezi, pernele pentru zestre erau aşezate 
pe pat, formând nişte coloane imense. Buni creştea flori 
pe pânză, aşa cum le creşte Dumnezeu din pământ. Făcea 
preşuri, covoare, cojoace şi i‑a învăţat pe mulţi arta 
ţesutului la război. Noi, strănepoţii, stăteam pe „laiţa” de 
lemn şi o priveam pe bunica, fascinaţi de rapiditatea cu 
care îi umblau mâinile. Uneori, ne mai rugam de dânsa să 
ne lase să toarcem lână, dar nu făceam altceva decât s‑o 
încâlcim şi mai rău. Buni nu ne‑a certat. Ar fi putut să ne 
explice de un infinit de ori cum să procedăm, astfel încât să 
ne iasă, deşi nu voia să ne dăruiască truda, ci doar cuvântul. 
Nu ştiu...

Îmi amintesc cu nostalgie de serile în care, la buni 
în căsuţă, iarna, ne adunam şi colindam. În sobă, lemnele 
trosneau şi mirosea a... „acasă la buni”, un miros atât de 
unic, că nicidodată de atunci nu am reuşit să‑l mai simt 
nicăieri. Obiceiul acesta, al colindatului, era prezent în 
casa bunicii încă de pe vremea când copiii ei erau mici, iar 
preotul din sat venea la ei acasă pentru a‑i învăţa „corinde”. 
Unele „corinde” le‑am învăţat de la străbunica, pe altele – 
de la bunica. La fel şi rugăciunile.

Iarna, când gerul era năprasnic, buni ne făcea 
grăunţe fierte (boabe de mălai fierte în apă, cu puţin zahăr), 
ceai, compot de mere şi, desigur, nelipsita mămăligă cu 
lapte cald ori brânză. La desert, ne îndulcea cu cele mai 
bune plăcinte, „pancove”, „ciurigăi”, gomboţi ori cozonaci.

De Rusalii şi de Sfânta Maria Mică, la buni în curte 
lumea se strângea la făcut de „Kürtőskalács”. Mirosea a 
nucă şi a zahăr şi de‑abia aşteptam să ne putem înfrupta! 
Buni era renumită pentru „Kürtős”‑ul ei şi nu era nicio 
sărbătoare de Rusalii fără „Kürtős”!

La buni acasă era mereu sărbătoare şi participai cu 
plăcere la orice munci. Ştia să cheme şi binele, şi liniştea 
şi să le păstreze. Aşa era şi făcutul „silvaizului”. După ce 
se termina strânsul prunelor, la buni în curte era iar clacă; 
într‑o căldare mare, de aramă, se făcea „silvaizul”, de care 
ne bucuram mai apoi savurându‑l pe pâine, cu o cană de 
lapte proaspăt muls...

Buni nu mai e! S‑a stins cu un deceniu în urmă, iar, 
odată cu ea, s‑a stins şi o parte din noi. Mai bine zis, una 
dintre luminile străfulgerate de pe vremea ei. Ne‑a lăsat 
atâtea poveşti, amintiri şi învăţături. Căsuţa nu mai este 
nici ea, şi nici casa cu prispa de lemn. A mai rămas doar 
banca pe care ne adunam toţi şi depănam poveşti.

Astăzi, chiar dacă buni nu e printre noi, femeile de 
pe uliţă se adună pe aceeaşi bancă şi alte generaţii de bunici 
şi de nepoţi spun şi ascultă poveşti cu tâlc... amintiri din 
negura timpului plin de lumină...

Simt o atingere pe umăr. Tresar! Mă uit şi văd doar o 
frunză care şi‑a întrerupt pe fiinţa mea călătoria spre pământ 
sau, poate, spre buni.

OANA‑DIANA MUREŞAN

POEZII
DE ION RĂŞINARU

FILE DE JURNAL

GERAR
(dimineaţa devreme)

Ridic storurile,
zăpada luminează gerul,
caut în mersul trenurilor
„Săgeata Albastră” cu destinaţia:
Lumina zăpezii;
va pleca din staţia speranţei
la o oră convenabilă.

Am timp
să fac o cură de ştiri,
ştirile de lângă noi:
C.F.R.‑ul este în grevă
până la acceptarea drumului neparcurs.
Aştept să cânte cocoşul pe gard,
vestind apariţia luminii.
Pregătesc masa de scris
pentru găzduire.
Ţurţurii din gard împung cerul,
cocoşul a fost sechestrat în ograda lui.

Din conul de umbră al lumii
apari tu,
lumină nesperată.

FĂURAR
(soare cu dinţi)

Mărghitaşul îngheţat,
vecinul mă corupe
să fac cu el
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o partidă de pescuit la copcă.
Păstrăvii hibernează
în spiritul adâncurilor,
pe malul dinspre pomet
un urs îşi admiră umbra.

Împart gerul la o stea
şi aflu
că echinocţiul de primăvară‑i departe,
dar mă consolez
ştiindu‑te aproape.

MĂRŢIŞOR
(ora ghioceilor trecuţi)

Ziua şi noaptea 
au drepturi egale,
izlazul s‑a umplut
cu miei,
Piatra Goznei a rămas fidelă
covorului de nea.

Iarna şi primăvara
convieţuiesc în bună pace,
sentiment necunoscut nouă.

PRIER
(zodia moinei)

Sfinţii de gheaţă
îmi bat la geam
cu degetele lor degerate.
Deschid fereastra,
cerul pudrat cu brumă
şi moina în oase
îmi taie respiraţia.

Fusul anotimpurilor,
decalat cu o jumătate de insomnie,
a devenit boală mondială.
Închid fereastra,
îmbrăţişez a doua jumătate de insomnie
şi la lumina stelei de pe noptieră
citesc scrisoarea
pe care nu mi‑ai trimis‑o încă.

FLORAR
(ora primului scăldat)

Învăţătoarea lui Marian
mă anunţă că becherul
a fugit de la ore.
Fac pe detectivul;
îl găsesc
jucându‑se de‑a prinsa
cu alţi chiulăi
în tăul copilăriei mele.

Încerc apa cu degetul mic

şi trăiesc o mare frustrare:
copilăria mea 
a fost un vis nedefinit.

Marian îmbrăcat în piele de gâscă
cu tot azurul pe buze
tremură ca varga.

Îi trimit pe toţi la şcoală
şi mă scald în voie.

CIREŞAR
(pupăza din tei)

Albinele 
se întrec în prisaca copilăriei,
pe genunchii mei
nepoţii frunzăresc
cartea îngălbenită
de arşiţa vremii,
scrisă
de Nic‑a lui Ştefan a Petrei.

Copiii mă bombardează cu întrebări,
bâlbâi 
că am uitat să adăp curcubeul.

Ei,
în găgăitul gâştelor
care au salvat Capitoliul,
se bat cu perne.

CUPTOR
(pasărea trăsnetului)

Dunărea 
s‑a retras în vechea matcă,
peştii abandonaţi
molfăie nămol.

Rămân mut
de câtă tristeţe
poate aduce soarele,
mă acopăr 
cu umbra salciei
şi desenez pe zenit un nor
care să învioreze
peştii abandonaţi.

Închei ziua bucuros
că ce am scris astăzi
e pură ficţiune.

GUSTAR
(pomenirea Mariei)

Mă trezesc 
la ora versului alb,
clătesc gândurile
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cu un clondir
de silabe improvizate.

Îmi aduc aminte
de Sfânta
şi plec în pelerinaj
la începutul erei noastre,
unde nu găsesc pe nimeni.

Eşecul meu confirmă
teoria relativităţii:
eu pot fi tu.

RĂPCIUNE
(ziua primului clopoţel)

Privesc uniforma de elev
pietrificată
între literele a şi A.

Cu emoţia
încremenită în orbite
sărut mâna
care mi‑a pus în spinare
liniuţa verticală
şi curg ca Pororoca...

BRUMĂREL
(anotimpul abacului)

În oala de pe pirostrie
fierb şase ştiuleţi de porumb
cu dinţii de lapte,
pe jăratic, cu ţipăt,
se mistuie încă trei,
ultimii din generaţia lor.

Frecvenţa în care
se succedă generaţiile
mă obligă
să ascut multe creioane.

Plec la Poneasca
să deparazitez
fagii seculari,
de teama brumei
bureţii au învineţit.
Îi fierb
la temperatura de pasteurizare,
după care,
urmând sfatul doctorului Gurr,
îi arunc pe fereastră,
că n‑au nicio vitamină.

În căzile 
din curtea toamnei,
trei fete vesele
strivesc strugurii

cu picioarele lor albe,
semn că s‑a dat liber la urme;
iau calul copilăriei
(un arac ascultător)
şi intru în vie,
de unde mă întorc
cu mâna goală.

În mărul de lângă izvor
au supravieţuit câteva fructe,
le culeg până la zero,
în grabă fac o socoteală sumară:
e bine, îmi ajung
până dă urzica.

Mulţumit,
fredonez un cântec de leagăn
pentru creioanele ascuţite.

BRUMAR
(patina orei)

Astăzi,
sunt risipit ca cerul,
am nevoie de mine
să‑mi văd bruma
din sprânceană.

Scutur frunza
peste lumina brânduşei
până se face târziu
în tăcerea dintre noi,
când lamura trecerii
înfloreşte cu ochii tăi.

UNDREA
(zodia lerului)

Nimic obişnuit,
iarna nu şi‑a pregătit aşternutul,
dar ziua‑i scurtă
şi‑o aştept din deal în minut.

O mână de copii ne colindă,
cântă crispat şi nu înţeleg nimic.

Scot din ultimul vagon
Primele iubiri
şi citesc
Scrisoare mamei.
Constat că fericirea
nu există în afara datinii
mai vechi decât timpul.

Îngrop creioanele
la marginea anului,
să putrezească odată cu el.
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Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin, Asociaţia „Izvoare 
almăjene”, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” şi revista 
„Almăjana” au organizat, joi, 29.10.2015, ora 16.00, 
la Muzeul „Almăjul – Vatră strămoşească”, şi vineri, 
30.10.2015, ora 12.00, la Liceul „Eftimie Murgu” Bozovici, 
o nouă ÎNTÂLNIRE CU „ALMĂJANA”.

Activitatea de la muzeu a fost deschisă de ec. 
Gheorghe Fulga, preşedintele 
Asociaţiei „Izvoare almăjene”. 
Părintele ic. stavr. Ion Cherescu, de 
la Parohia Ortodoxă din Bozovici, a 
binecuvântat manifestarea culturală 
şi, împreună cu întreaga asistenţă, 
s‑a rostit rugăciunea Tatăl nostru.

Numerele 3‑4 (57‑58)/2015 
ale revistei „Almăjana” au fost 
prezentate de lect. univ. dr. 
Florina‑Maria Băcilă, secretar de 
redacţie, menţionându‑se, totodată, 
rolul important al publicaţiei în 
informarea, cultivarea şi educarea 
tinerilor, elevi şi studenţi, şi a tuturor 
celor interesaţi de istoria, graiul, 
folclorul, cultura şi spiritualitatea 
Văii Almăjului.

S‑au lansat şi s‑au prezentat 
următoarele cărţi recent apărute:

● Monografia localităţii 
Prigor (ediţia a II‑a), de Pavel 
Panduru;

● Monografia satului Putna – Almăj, de Pavel 
Panduru;

● Gând şi suflet (poezii), de Nicolae Andrei;
● Poeme‑Semenice, de Iosif Băcilă;
● Devenirea metaforei în poezia lui Iosif Băcilă, de 

Constantin Teodorescu.
Despre autorii mai sus amintiţi – care nu demult 

şi‑au serbat zilele de naştere sau 30 de ani de la debutul 
editorial –, despre activitatea lor didactică, de cercetare, 
publicistică şi de creaţie au vorbit: Gheorghe Fulga, 
Alimpie Ignea, Iosif Băcilă, Felicia Mioc Novacovici.

Doamna Angelica Herac, referent la CJCPCT 

Caraş‑Severin, redactor‑şef al revistei „Nedeia”, a 
transmis salutul instituţiei pe care o reprezintă, felicitările 
Domniei Sale şi ale domnului profesor Gheorghe Ţunea, 
manager, adresate sărbătoriţilor – Nicolae Andrei, Iosif 
Băcilă şi Pavel Panduru –, cărora li s‑au înmânat, din 
partea Consiliului Judeţean şi a Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Caraş‑Severin, DIPLOME DE MERIT „pentru întreaga 

activitate pusă în slujba promovării, 
afirmării şi conservării culturii 
tradiţionale româneşti.”.

Invitatul special al almăjenilor a 
fost poetul Costel Simedrea (cărăşean, 
trăitor la Reşiţa), despre care prof. 
Iosif Băcilă, redactor‑şef al revistei 
„Almăjana”, a spus:

„COSTEL SIMEDREA s‑a 
născut poet. Nu l‑au inventat cei care 
pun note «nedrepte» în viaţa literară 
de azi. Trilul său voinicesc, «curat 

şi nebiruit», hăruit de părinţi şi de 
Pronia cerească, a ajuns şi‑n Almăj 
(Valea Miracolelor). Ascultaţi‑l cu 
luare‑aminte şi‑mi veţi da dreptate. 
Fiindcă‑l veţi mai auzi şi mâine, şi 
răspoimâine, şi... hăt, dincolo de vreme, 
dincolo de gând, poate peste ceruri, 
chiar pe sub pământ...”.

Poetul invitat a recitat câteva 
poezii din creaţia proprie, apoi a lăudat 
osârdia almăjenilor de a‑şi cinsti 

oamenii de seamă ai locului, precum şi organizarea unor 
manifestări culturale de excepţie la Bozovici.

„Întâlnirea” s‑a încheiat într‑o apoteoză 
de sărbătoare, în care cei prezenţi – la propunerea 
moderatorului Gheorghe Fulga – au cântat ancestralul „LA 
MULŢI ANI!”, pentru faptele şi izbânzile almăjenilor, 
pentru Almăj şi... „Almăjana”, pentru cei care au gândit şi 
trudesc la împlinirea / desăvârşirea excursului ei spiritual, 
întru „tradiţie, continuitate şi statornicie în veche(a) Vatră 
Strămoşească”.

„A”

ÎNTÂLNIRE CU „ALMĂJANA”

„ ALMĂJANA” LA... LICEU
Vineri, 30 octombrie 2015, la Liceul Teoretic 

„Eftimie Murgu” Bozovici a avut loc manifestarea culturală 
Întâlnire cu „Almăjana”, în cadrul căreia „coloşi” ai Văii 
Almăjului – Alimpie Ignea, Florina‑Maria Băcilă, Iosif 
Băcilă, Nicolae Andrei şi Pavel Panduru – le‑au destăinut 
elevilor tainele cuvântului.

Aceste mari valori au încântat adolescenţii 

cu capodoperele lor desăvârşite şi cu a lor simplitate 
debordantă. Elevii liceului au văzut în aceşti oameni 
adevărate modele demne de urmat, captându‑le atenţia prin 
seninătatea privirii lor, prin setea adâncă de cunoaştere, 
consolidând afirmaţia că „veşnicia s‑a născut la sat”. 

Ei au reuşit să le inducă tinerilor ascultători dragostea 
lor pentru poezie, pentru istorie, pentru limba străveche, 
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portul popular şi pentru sat. Într‑adevăr, unde să găseşti mai 
mult patriotism decât la ţară, mai mult devotament pentru 
nevoile obşteşti, într‑un cuvânt, mai multă înţelepciune? 

Nu o înţelepciune superficială, deşartă podoabă a spiritelor 
trândave, ci acea inteligenţă adâncă şi cumpătată, care 
izvorăşte din sufletele domnilor poeţi‑profesori. Ei au 
avut un puternic impact asupra tinerilor, îndreptându‑le 
viziunea către eternizarea pământească, lăsându‑le o 
comoară veşnică – CUVÂNTUL, CARTEA, care nu vor 
pieri niciodată! 

Răspunzând cu drag la chemarea distinşilor 
profesori Floarea‑Ana Ţunea şi Petrică Zamela, au revenit 
în liceu, vorbind cu o sacră nostalgie despre foşti elevi pe 

care i‑au şlefuit ca pe nişte mărgăritare, valorificându‑le 
strălucirea.

La prezentarea revistei „Almăjana” au arătat o 

intensă ambiţie şi perseverenţă, în ciuda timpului, venind 
cu idei inovatoare, constructive, de largă perspectivă, 
îmbogăţind inimile cititorilor.

Domnii profesori şi‑au prezentat lucrările, au vorbit 
despre „meseria” de a fi om, citind şi fragmente din operele 
lor.

REBECA MURGU
– clasa a XI‑a, Liceul „Eftimie Murgu” Bozovici –

MONOGRAFIA SATULUI PUTNA – ALMĂJ,
DE PROF. PAVEL PANDURU

În 2015, sub grija admirabilei Edituri TIM din 
Reşiţa, într‑o frumoasă prezentare grafică, cu 204 pagini şi 
absolut superbă susţinere de imagini, a apărut Monografia 
satului Putna – Almăj, Caraş‑Severin.

Autorul cărţii este profesorul Pavel Panduru, care, 
pentru Ţara Almăjului, e o adevărată noţiune. El este 
unul dintre autorii „renaşterii almăjene” 
începute încă în foarte dificilii ani ’70 ai 
veacului trecut.

Conceptul de „renaştere 
almăjană”, pe care l‑am folosit adesea, 
nu înseamnă deloc „descoperirea” 
Almăjului. Almăjul a fost din veci şi a 
dat în cursul veacurilor personalităţi, 
individuale şi colective, cu totul 
excepţionale, de importanţă naţională 
şi continentală. „Renaşterea almăjană” 
de care vorbeam este ridicarea stării 
Almăjului la un alt nivel, la un nivel 
exemplar care, după părerea mea, 
are categoric valoare exemplară, 
continentală şi chiar globală. „Renaşterea 
almăjană” înseamnă afirmarea unei 
identităţi indestructibile – aceeaşi ieri, 
azi, întotdeauna.

În ce‑l priveşte pe autorul cărţii, el este cu adevărat 
o „rara avis” de caracter. El aparţine celor foarte puţini 
pentru care scrisul nu este motiv de fală sau faimă, ci e 
datorie morală. Pavel Panduru nu cercetează doar „cum 
au trăit oamenii”, el caută să desluşească şi să explice „de 
ce au trăit ei într‑un anume fel”. Cei care pot face asta, 

cum ziceam, sunt puţini şi singura lor 
motivaţie este dragostea fără hotar.

Într‑o vreme istorică bântuită de 
îndoieli existenţiale, de haos, de teamă, 
se arată că există (şi pot exista) locuri 
în care viaţa poate continua în rostul 
ei esenţial, în bună‑cuviinţă şi cu rost 
existenţial.

Monografia explică în detaliu 
scolastic aşezarea geografică a satului, 
hotarul ei (pădure, păşune, apă) şi din 
nou apare cu claritate ideea că satul 
românesc avea un hotar atât de înţelept 
organizat, încât el nu putea să fie decât 
de origine străveche, de la începuturile 
istoriei, din vremea în care strămoşii 
noştri au fost alungaţi din Rai.

În continuare, Pavel Panduru 
prezintă istoria satului în chip viu 
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şi captivant. Este relatată istoria fiecărei case, este 
arătată devenirea fiecărei familii. Datele istorice privind 
demografia satului, viaţa lui economică, religioasă, socială, 
toate acestea sunt cu adevărat copleşitoare şi monografia se 
oferă ca punct de referinţă pentru cercetările viitoare.

În acelaşi timp, emoţionant, profesorul prieten 
descrie obiceiurile legate de naştere, nuntă, de petrecerea 
din această viaţă. Sunt consemnate aici detalii care 
au importanţă vitală. Ca singur exemplu, mă refer la 
modalitatea de a spăla rufele, la întrebuinţarea „maiului” 
pentru limpezirea lor, la modul în care folosirea „maiului” 
era o tehnică transmisă din neam în neam, necunoaşterea 
acelei tehnici însemnând „ruinarea” veşmintelor.

Dar eu cred că, dincolo de valoarea documentară 
exemplară a cărţii, se află o altă dimensiune, poate la 
fel de importantă. Pavel Panduru însoţeşte prezentarea 
istorică a Putnei cu o suită de adevărate „imnuri” ale 
dragostei, „imnuri” care prezintă oameni vii, cu bucurii 
şi dureri. Cercetătorul arată nu numai istoria satului, ci şi 

motivaţia morală a oamenilor, cea care a dăltuit caracterul 
şi identitatea indestructibilă a locuitorilor. În acelaşi timp, 
Pavel Panduru nu idealizează, el nu cade în niciun fel de 
„sămănătorism”. El nu se teme să arate şi defecte, are 
curajul de a pomeni şi stări rele alături de „autorii” lor. 
Aceasta e o dovadă de caracter şi de înţelepciune. Este o 
descriere plină de acurateţe şi în duhul adevăratei iubiri, 
care nu are nimic de‑a face cu sentimentalismul dulceag.

O atenţie specială trebuie acordată imaginilor ce 
însoţesc monografia. În acest caz, din nou se dovedeşte că 
„o imagine face cât o mie de cuvinte”. Eu cred că un album 
cuprinzător al vieţii almăjene ar face un imens serviciu nu 
numai Almăjului, ci şi fenomenului românesc în totalitatea 
lui.

Prin această monografie, profesorul Pavel Panduru 
dovedeşte că este parte a „sării pământului”, cea care dă 
gust şi sens existenţei omeneşti.

ALEXANDRU NEMOIANU

„BIJUTERII POETICE” OFERITE CITITORILOR
DE IOSIF BĂCILĂ

Despre poezia lui Iosif Băcilă, încă de la debut 
(placheta de versuri Lumina cântecului) s‑au spus multe, 
iar referinţele critice sunt de ordinul zecilor.

Punctul culminant îl constituie Dicţionarul general 
al literaturii române, vol. I, literele A‑B, unde poetul din 
Valea Miracolelor este „coleg” de pagină cu alţi mari 
„B” ai literaturii române: Bacovia, Barbu, Blaga, Breban, 
Buzura etc.

În anul 2002, Ionel Bota închină un eseu privind 
poezia lui Iosif Băcilă, Fals tratat despre „întemeierea” 
melancoliei, şi, iată, nici să vrei nu mai poţi „cârcoti” de 
rău despre versurile poetului din Vale (n.n.: de curând a 
ieşit de sub tipar şi studiul lui Constantin Teodorescu 
Devenirea metaforei în poezia lui Iosif Băcilă).

Cartea Poeme‑Semenice, apărută în 2014 la Editura 
Excelsior Art din Timişoara, este o bijuterie (îmi place 
să folosesc epitetul pentru toate cărţile 
frumoase din toate punctele de vedere!). 
Cuvântul este potrivit pentru că avem 
un şirag de „pietre scumpe”. O bijuterie 
se meştereşte cu răbdare şi fineţe, iar 
acestea sunt atribute ce‑l caracterizează 
pe creator. Băcilă aşază fiecare cuvânt la 
locul potrivit şi nu ar mai putea fi urnit 
din versul pe care autorul i l‑a hărăzit. 

În bijuteriile băciliene se 
regăsesc motivele, temele din volumele 
anterioare (Afinităţile izvoarelor, 
secţiunea Lumina lacrimii, Editura Facla, 
Timişoara, 1985; Lumina cântecului, 
Editura Facla, Timişoara, 1986; Poeme, 
Editura Semenicul, Reşiţa, 1993; 
Poeme‑Sânziene, Editura Timpul, Reşiţa, 

1997; Îndestulare cu dor, Editura Timpul, Reşiţa, 1997; 
Oglinzi în inima pietrei, Editura Timpul, Reşiţa, 2002; 
Drumul unei sărbători, Editura TIM, Reşiţa, 2007; Dor 
mărturisit, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2010), 
fiind aici sintetizate la maximum. Dacă Schliemann a 
descoperit Troia cu ajutorul lui Homer, „cu Iliada în mână”, 
cred că şi miracolele din Valea aceasta se pot descoperi cu 
poemele lui Iosif Băcilă „în mână”. Apa, pietrele, muntele, 
datinile, toate trec pe la „morile”‑unicat din Almăj.

Cuvântul este, pentru Iosif Băcilă, bijuteria care 
„se sărută”. „Poeziile lui Iosif Băcilă sunt, de regulă, 
scurte şi limbajul e clar, limpede, răspicat. Cele spuse pot 
fi înţelese, însă ele sunt orice, dar nu simplisme. Poemele 
sunt în fond întrebări şi răspunsuri fundamentale ţinând 
de categoria celor mai înalte: rostul vieţii, naştere, viaţă, 
dragoste, moarte.” – a remarcat Alexandru Nemoianu, 

în „Cuvântul românesc” din Canada, 
1999, rânduri aşezate pe coperta a IV‑a a 
volumului Oglinzi în inima pietrei.

Poemele‑Semenice, dar şi 
Poemele‑Sânziene trimit spre olfactiv, 
fiindcă „amiros” a busuioc şi, fireşte, 
a sânziene. Apa, în ipostază de izvor, 
reînvie „lumina cântecului”, „începutul 
/ unui nou poem”. Poetul este într‑o 
permanentă căutare a căii de a se 
„contopi” / a intra în cuvânt, „ca zorile 
înspre ziuă”.

„Geografia poetică” a lui Iosif 
Băcilă nu a ocolit nici în acest volum 
dorul. Intraductibil în alte limbi, dorul 
este un motiv frecvent în întreaga noastră 
creaţie populară. „Dorul e un cuvânt al 
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inimii numai, nu şi al gândului, după cum e un cuvânt al 
visului, şi nu întotdeauna al faptei”; „dorul te poartă când 
spre trecut, când spre viitor, te încarcă şi de 
regret, şi de speranţă, îţi face uneori de îndurat 
insuportabilul, dar alteori de nesuferit ceea 
ce trebuie şi e bine să înduri.” (Constantin 
Noica, apud Florina‑Maria Băcilă, În loc de 
prefaţă – Nesfârşit e dorul‑dor..., în volumul 
Îndestulare cu dor, p. 9‑10). 

Poetul caută şi găseşte dorul peste tot, 
„în fiecare şopot de izvor”, iar apoi îl topeşte‑n 
poezie: „Peste / zariştea din dor / nu‑i cărare, 
nici izvor!”; „Ca o frunză / verde‑verde, / 
dorul meu / se tot încrede”; „Cântă, / frunză 
– / iacătă! // Dorurile / scapătă!!”; „Ca o 
rană, / care doare, / dorul tău din depărtare; 
// Şi ca este / din poveste / dorul tău fără de 
veste!”; „verbele dintre maluri / bolborosind 
/ a Univers şi dor!”.

Pentru a gusta Primenirile întremătoare sau 
implacabilul Răspas în Valea Miracolelor, trebuie să treci 
pe la izvoare: Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George 

Bacovia, Ion Minulescu, Ion Barbu, Ion Pillat, Lucian 
Blaga, Nicolae Labiş, Ioan Alexandru, Grigore Vieru, 

Constanţa Buzea, Nichita Stănescu.
Poetul care a văzut, nu numai în 

„nopţile de Sânziene”, MIRACOLE în Valea 
sa, a avut „răgaz; răgaz dedicat meditaţiei”; 
„E binecuvântare... să fii stihuitor răsădit pe 
Valea Morilor şi POEMELE‑SEMENICE 
să‑ţi fie bucurie” (Maria Vâtcă).

„Semenic este numele unei flori, dar 
şi al unui munte, acesta fiind singurul munte 
cu nume de floare din Carpaţii Româneşti. 
Floarea de Semenic [...], pufoasă, de culoare 
alb‑roz”, a găsit „adăpost pe înălţimile golaşe 
ale pajiştilor montane înconjurate din toate 
părţile de păduri.” (Constantin Creţu). Dar 
oare cine o fi dat numele: floarea muntelui 
sau muntele florii?

Ştiut este însă că profesorul‑poet din 
ţinutul Almăjului a dat numele unui volum de bijuterii 
poetice, Poeme‑Semenice.

IOAN‑NICOLAE CENDA

PROFESORUL IOSIF BĂCILĂ ŞI „ALMĂJANA”
Foşnetul toamnei la început de 

octombrie se simte ca un paradis pământesc 
şi picăturile de lumină se rostogolesc din 
Înălţimea Cerului peste Valea Almăjului. 

Dalboşeţ, satul în care se aude 
eternul cântec al lui Dumnezeu, stă mărturie 
pentru Univers în fiecare brazdă trasă, 
în legănarea spicelor de grâu împlinite 
în miez de vară, în susurul Nergăniului, 
în foşnetul sălciilor aplecate în chip de 
rugăciune, în simfonia cerească a păsărilor. 
Aici vieţuieşte un truditor al scrisului, 
distinsul Profesor Iosif Băcilă, un OM cu 
un desăvârşit echilibru şi demnitate, iubind 
satul almăjan, oamenii şi copiii lui, cărora 
le‑a insuflat dragostea de carte, punând o 
piatră temeinică la fundamentul educaţiei lor. Profesorul 
Băcilă este pentru almăjeni o lumânare pusă în sfeşnicul 
cunoaşterii, luminându‑le calea 
spre desăvârşire.

Sufletul lui se hrăneşte cu 
credinţă şi poezie în acordurile 
simfonice ale naturii din Valea 
Almăjului, satul fiindu‑i ca un altar 
de rugăciune, iar cu inima plină de 
respect şi recunoştinţă se apleacă 
spre trecutul istoric al almăjenilor 
şi se implică în menţinerea 
valorilor culturale din mirifica 
Vale. Trăieşte îmbrăţișând viaţa cu 

slujirea lui Dumnezeu şi a semenilor, crede 
în izvoarele şi rădăcinile bunilor. 

Pentru revista „Almăjana”, profe‑
sorul este un semănător al slovei, un 
cărturar ca un vechi grănicer al spaţiului 
bănăţean şi împreună cu alţi lucrători pe 
ogorul literaturii au pus seminţe roditoare de 
cunoaştere pentru cititori. Eseurile, proza, 
poeziile sale sunt mărturisiri de credinţă şi 
iubire românească.

Dumnezeu l‑a înzestrat cu o familie 
frumoasă, o soţie iubitoare şi o fată de care 
este mândru, un vlăstar puternic răsărit 
dintr‑un trunchi sănătos, urmându‑i paşii 
tatălui pe ogorul culturii şi literaturii.

Profesorul Iosif Băcilă şi editorii 
revistei „Almăjana”, OAMENI de o aleasă calitate 
sufletească, m‑au făcut să mă simt cu un rost în viaţă, 

ajutorul lor şi credinţa în 
Dumnezeu ghidându‑mi drumul 
spre înţelepciune, drumul spre 
inima mea.

Glasul pământului şi 
tezaurul strămoşilor din Almăj, cu 
doinele şi cântecele lor, mă cheamă 
la masa împărătească din mijlocul 
zăvoiului alături de prietenii mei 
de suflet. MULŢUMESC!

FELICIA MIOC NOVACOVICI
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ÎNTÂLNIRE CU „ALMĂJANA” – 

BOZOVICI, 
OCTOMBRIE 2015
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Vineri, 27 noiembrie 2015, Filiala Timişoara a 
Academiei Române şi Institutul de Studii Banatice „Titu 
Maiorescu”, în colaborare cu Societatea Enciclopedică 
a Banatului, au organizat, în Aula Filialei, o manifestare 
culturală dedicată omului, scriitorului şi publicistului Ion 
Marin Almăjan, prilejuită de împlinirea a 75 de ani de viaţă.

În deschidere, acad. Păun Ion Otiman, preşedintele 
Filialei Timişoara a Academiei Române, a salutat mulţimea 
participanţilor la evenimentul desfăşurat în această zi care 
are cel puţin trei semnificaţii: plăcutul prilej de a sărbători 
opera excepţională a unui scriitor bănăţean, a unui om 
„din partea locului”, care nu a 
uitat niciodată plaiurile natale, ci 
le poartă permanent în inimă şi 
în minte; apoi, faptul că prietenul 
şi colegul Ion Marin Almăjan 
împlineşte o vârstă remarcabilă 
– 75 de ani; nu în ultimul rând, 
momentul când Academia Română 
începe constituirea fondurilor 
spiritualităţii bănăţene, incluzând 
cărţi, documente, scrisori, cărţi de 
vizită etc. – un tezaur inestimabil 
al culturii Banatului. Totodată, 
Domnia Sa a rostit câteva cuvinte 
despre un volum‑reper al autorului, Amintiri despre 
ţărani, care ne ajută să (re)descoperim zbuciumul familiei 
tradiţionale din Almăj după 1950.

În continuare, prof. univ. dr. Crişu Dascălu, 
directorul Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu” 
al Academiei Române, Filiala Timişoara, preşedintele 
Societăţii Enciclopedice a Banatului şi moderatorul 
manifestării, şi‑a exprimat bucuria de a participa la o 
asemenea întâlnire emoţionantă 
şi binemeritată, rememorând 
perioada anilor ’60, cu succesele şi 
cu anomaliile ei; atunci avea să‑l 
cunoască pe Ion Marin Almăjan, 
ca proaspăt student la Filologie 
şi membru al cenaclului Uniunii 
Scriitorilor, astăzi – coleg care 
a publicat, de‑a lungul timpului, 
un număr impresionant de cărţi, 
închinate mai ales locului de unde 
a plecat şi de care nu s‑a dezis 
niciodată: o regiune a Banatului 
binecuvântată spiritual, cu oameni minunaţi, purtători şi 
păstrători ai autenticităţii naţionale. Profesorul Dascălu a 
conchis că a reuşi să fim contemporanii contemporanilor 
noştri nu este o datorie a fiecăruia dintre noi, ci o artă. 

A urmat ceremonia semnării documentului de 
constituire a fondului special Ion Marin Almăjan la 
Biblioteca Academiei Române, Filiala Timişoara, după 

care conf. univ., CS II dr. Ioan David, directorul instituţiei, 
a mărturisit că se simte privilegiat pentru şansa de a‑şi fi 
făcut ucenicia în preajma unui condeier de marcă al scrisului 
românesc, iniţiator şi coordonator (alături de alţi doi colegi 
– Aurel Turcuş şi Ion Jurca Rovina) al „Paralelei 45”, 
suplimentul de cultură al ziarului timişorean „Renaşterea 
bănăţeană”. În plus, cinci dintre volumele autorului poartă 
pecetea Editurii David Press Print. Directorul acesteia a 
punctat şi însemnătatea cărţii intitulate Biruit‑a gândul... 
Epistole dintre două veacuri, care adună o bună parte dintre 
scrisorile primite de cel sărbătorit, în perioada 1962‑2012, 

din ţară şi din străinătate. Urându‑i 
ani lungi, fericiţi, luminoşi, rodnici, 
Domnia Sa a menţionat că, în 
primăvara lui 2015, colectivul 
Bibliotecii Filialei Timişoara a 
Academiei Române a pornit o 
amplă acţiune de „primenire”, 
iniţiind colectarea patrimoniului 
spiritualităţii bănăţene, spre a putea 
pune la dispoziţia celor interesaţi 
un util fond de lucru legat de 
autori din Banat şi din afara lui 
(care însă au scris despre această 
zonă), de academicieni bănăţeni, 

de cercetători şi istorici literari, alături de fondurile de 
carte donate de către persoanele fizice. Fondul Ion Marin 
Almăjan are, în documentar, peste 50 de pagini, incluzând 
nu mai puţin de 2608 poziţii, a căror componenţă a fost 
detaliată de Ioan David. 

În continuare, elite ale vieţii intelectuale şi culturale 
bănăţene au fost invitate să evoce viaţa şi activitatea omului 
şi scriitorului Ion Marin Almăjan. Astfel, prof. univ. dr. 

Marcel Tolcea a rememorat anii 
când a colaborat cu cel omagiat la 
ziarul „Drapelul roşu” şi la Editura 
Facla, descoperindu‑l (în pofida 
durităţii ce i se imputase adesea) 
ca pe un sentimental incurabil – 
cea mai clară trăsătură sufletească 
a sa. Dincolo de determinarea 
şi francheţea pe care i‑o cunosc 
şi prietenii, şi adversarii, e de 
remarcat autenticitatea omului şi 
a intelectualului profund conştient 
de misiunea lui – aceea de a‑şi iubi 

naţiunea, de a rămâne consecvent propriului legământ faţă 
de cultura română şi faţă de izvoarele ei, de a se menţine 
racordat la sunetul inconfundabil al locului pe care, 
cunoscându‑l, nu‑l poate părăsi efectiv niciodată.

O intervenţie inedită a constituit‑o momentul 
liric susţinut de actorul Vladimir Jurăscu, care a recitat 
trei poezii: Şi dacă..., de Mihai Eminescu, Doamne, 

ION MARIN ALMĂJAN – 75
LA ACADEMIA ROMÂNĂ
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dacă‑mi eşti prieten, de Spiridon Popescu, şi Din viaţă, 
de Virgil Carianopol, dezvăluind, totodată, aspecte mai 
puţin cunoscute ale relaţiei sale de prietenie cu Ion Marin 
Almăjan. 

Prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru, survolând 
opera autorului, a pornit de la trei premise: şi‑a dorit să 
ajungă scriitor (căci are harul autoconstrucţiei); vede 
lumea „ţărăneşte”, cu oameni aspri şi făloşi aparţinând 
unei clase trimise în istorie şi căreia, la debut, îi mărturisise 
că îi este „dator cu o durere”; în al treilea rând (ca o 
concluzie), a urmat cu sfinţenie recomandarea lui Nicolae 
Stoica de Haţeg, „să se ţină de Banat”, de lumea din partea 
sudică a acestei provincii 
reflectate în scrierile sale 
– replici bănăţene la titluri 
de succes ale literaturii 
române. Versurile din 
Amintiri despre ţărani ni‑l 
descoperă pe sensibilul Ion 
Marin Almăjan – un scriitor 
exact descifrabil, un om ce 
nu‑şi uită obârşiile (şi face 
apel la memoria afectivă), 
liric în străfunduri, dincolo 
de aparenta‑i duritate. Domnia Sa e însă şi un posibil (şi 
interesant) autor de proză istorică (cf. Întoarcerea spre 
asfinţituri, În afara gloriei, Mătuşa mea Maria Theresia) 
sau de roman‑frescă cu erou colectiv (Tornada). De 
reţinut că tenacitatea lui scriitoricească s‑a consumat 
între două zone predilecte: satul de munte şi oraşul de 
câmpie al tinereţii gazetăreşti. Autorul aduce la rampă 
personaje ursuze dintr‑o lume „bolovănoasă”, într‑o proză 
cu potenţial subversiv, cinematică şi anticalofilă, în care 
îşi face loc culoarea locală, nu scriitura de retortă. Ion 
Marin Almăjan nu e însă doar un bănăţean înrăit, care şi‑a 
croit un destin viguros, crezând „ţărăneşte” în steaua lui 
şi bucurându‑se de prietenii statornice, ci, deopotrivă, un 
reactiv, un pamfletar autentic, consecvent decalogului pe 
care şi l‑a impus. Volume precum România cu pistolul 
la tâmplă, Vremea hahalerelor, Ca mierea, ca fierea – 
cuvântul dezbat veritabile probleme ale naţiunii şi conţin 
rafale de sarcasm, alături de rezerve de duioşie. Adrian 
Dinu Rachieru a evidenţiat şi perioada directoratului la 
Editura Facla (unde au fost publicate nenumărate titluri 
de referinţă din diverse domenii), precum şi „punţile” 
culturale cu Italia, create în adevărate expediţii de ecou, 
prin intermediul legăturilor dintre 
Ion Marin Almăjan şi Rolando 
Certa. Vorbitorul a conchis că 
valorile de lângă noi trebuie 
descoperite şi preţuite pe măsură 
încă din timpul vieţii, nu numai 
de către posteritate, urându‑i 
sărbătoritului sănătate multă, 
osârdie, rodnicie editorială şi 
împlinirea tuturor proiectelor. 

Prof. univ. dr. Alexandru 
Ruja a subliniat importanţa 

deosebită a manifestării de faţă, mai întâi, prin constituirea 
fondului banatic – un eveniment cultural remarcabil, de 
care pot beneficia în continuare tinerii cercetători şi care 
umple un gol în cultura şi în documentaristica bănăţeană, 
ceea ce‑l face cu atât mai important şi mai valoros. Pe lângă 
aceasta, este mai mult decât evident că Ion Marin Almăjan 
reprezintă o personalitate puternică, individualizată, un 
caracter constituit cu repere clare, un scriitor‑instituţie cu 
vocaţia prieteniei, cu drum propriu bine articulat de câteva 
decenii, pentru care literatura înseamnă o mărturisire a 
propriei conştiinţe situate doar în perimetrul adevărului. 
În afară de soliditatea operei, ea însăşi un fel de instituţie 

literară, profesorul Ruja 
a relevat ipostaza de om 
al cetăţii şi atitudinea 
sa civică, inclusiv prin 
activitatea de jurnalist şi de 
director al Editurii Facla, 
unde au debutat mulţi tineri, 
azi – scriitori, universitari 
şi cercetători apreciaţi, 
autori ai unor lucrări 
fundamentale. Bilanţul e 
deci cu atât mai bogat şi 

onorant, cu cât aici s‑a susţinut publicarea unor cărţi de 
căpătâi pentru istoria şi cultura Banatului, însă au fost 
promovate şi volumele unor scriitori de altă expresie decât 
limba română. În ceea ce priveşte specificul prozei lui Ion 
Marin Almăjan, trebuie avute în vedere proza ca atitudine şi 
curajul care se degajă din ea, fără a ocoli teme sensibile ale 
istoriei locale sau naţionale. Ca estetică literară, structura 
compoziţională a textului, specificul său de construcţie 
arată că autorul n‑a fost atras de mode şi modele, ci a creat 
singur modele, a avut orgoliul drumului propriu, unic – 
care‑l individualizează în contextul literaturii noastre –, a 
rămas consecvent solidităţii prozei naratologice, conform 
principiului că naraţiunea este fundamentul prozei. Domnia 
Sa are un deosebit simţ al construcţiei, o aşezare pe o 
dezbatere de idei foarte incitantă, indiferent că e vorba de o 
lume azi dispărută sau de atmosfera din Timişoara, pe care 
foarte puţini autori au reuşit să o surprindă în ansamblul ei. 

Prof. univ. dr. Dumitru Popovici, preşedintele 
Societăţii Culturale „Ţara Almăjului” din Timişoara, 
şi‑a exprimat, la rându‑i, bucuria de a participa la acest 
moment festiv găzduit de Academia Română, dedicat unui 
om pe care îl preţuieşte sincer şi care a simţit că trebuie 

să aducă un omagiu ţinutului său 
de origine chiar prin faptul că şi‑a 
legat numele de locul naşterii: 
Almăjul – o „ţară” miraculoasă, 
plină de frumuseţe şi bogăţie, cu 
o istorie nu întotdeauna prielnică. 
Exponent autentic al obârşiilor, 
Ion Marin Almăjan este autorul 
unor cărţi ce reprezintă mărturia 
cea mai vie a unui adevăr pe 
care marii scriitori îl (re)cunosc: 
o operă dăinuie atâta timp cât 
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trăieşte lumea din ea. Paginile scrierilor sunt străbătute de 
dragostea pentru plaiurile natale, pentru esenţa spiritului 
Almăjului şi a locuitorilor lui. Depotrivă, sărbătoritul este 
fondator al asociaţiei mai sus amintite, fiind un real ajutor 
pentru tinerii care au nevoie adesea să fie readuşi în matca 
autenticului, prin respectul faţă de valorile cărţii şi ale 
educaţiei, prin capacitatea de solidarizare în actul cultural. 
În final, profesorul Popovici i‑a urat scriitorului sănătate şi 
bucurii alături de cei ce îl preţuiesc, dorindu‑i ca opera sa 
să dureze cât va trăi Ţara Almăjului, adică mereu. 

A urmat, din nou, un moment inedit: filmul 
documentar Ion Marin Almăjan, realizat de Victor Popa – 
o peliculă despre drumul vieţii celui omagiat şi, totodată, 
o mărturie a epocii din a doua jumătate a secolului trecut. 

În continuare, prof. dr. med. Trăilă Tiberiu Nicola a 
afirmat că ne aflăm într‑o zi fastă, când serbăm un prieten 
statornic, coleg al său de liceu în anii ’50. Dur cu sine 
însuşi, dar, totuşi, un sentimental incurabil, bun cunoscător 
al sensibilităţii omului, Ion Marin Almăjan a reuşit, în 
opera sa, să descrie magistral fiinţa umană, cu trăirile ei, 
culminând cu volumul În afara gloriei, unul dintre cele 
mai izbutite romane publicate în a doua parte a veacului al 
XX‑lea; închinat istoriei Banatului 
(în special atmosferei Revoluţiei 
de la 1848), el aduce în literatura 
noastră „limba veche şi‑nţeleaptă”, 
alături de figura monumentală 
a lui Eftimie Murgu. La ceas 
aniversar, când comunitatea 
intelectualilor timişoreni / bănăţeni 
a început să‑şi recunoască valorile, 
profesorul Nicola i‑a urat autorului 
viaţă lungă, inclusiv pe tărâm 
scriitoricesc.

Pr. Ioan Petraş a prezentat 
o exegeză sentimentală asupra 
operei sărbătoritului, un comentariu încărcat de lirism pe 
marginea vieţii şi activităţii lui, considerându‑l un carpatin 
din stirpea lui Eminescu, un sacerdot al poveştilor fără leac 
despre liturghia în alb a cuvântului; în această zi, sublimul 
Ion Marin Almăjan a venit la Academia Română împreună 
cu toate văzduhurile Almăjului, dar l‑a adus cu sine mai 
ales pe Eftimie Murgu. La final, părintele Petraş a citit o 
poezie proprie, intitulată sugestiv Efta Murgu şi dedicată 
celui omagiat.

Prof. Iosif Băcilă, redactor‑şef al revistei 
„Almăjana”, a rememorat anii copilăriei petrecute pe strada 
pe care s‑a născut şi a copilărit prietenul şi consăteanul Ion 
Marin Almăjan, amintindu‑şi debutul în volum pe vremea 
directoratului Domniei Sale la Editura Facla; împreună 
au organizat întâlniri literare care au rămas legende şi l‑a 
avut drept mentor într‑ale scrisului, iar în timp a şi scris 
despre personalitatea sau despre opera sa. Mai mult decât 
atât, Ion Marin Almăjan este un colaborator permanent 
al publicaţiei culturale „Almăjana”, revista de suflet a 
almăjenilor, al cărei număr recent apărut punctează faptul 
că 2015 reprezintă anul cultural Eftimie Murgu (210 ani 
de la naştere şi 145 de ani de la moarte) şi anul când cel 

mai de seamă reprezentant al scriitorilor născuţi în Almăj 
împlineşte 75 de ani. Profesorul Băcilă a adus salutul „Văii 
Miracolelor”, al oamenilor ei, al elevilor, studenţilor şi 
dascălilor de aici pentru omul şi scriitorul care ocupă un loc 
de frunte în dicţionarul spiritualităţii almăjene, cărăşene şi 
bănăţene. 

Spre finalul manifestării, Ion Marin Almăjan 
i‑a mulţumit academicianului Păun Ion Otiman pentru 
iniţiativa de a organiza acest eveniment şi şi‑a mărturisit 
emoţia de a fi trăit unul dintre cele mai frumoase şi 
copleşitoare momente ale vieţii, alături de prieteni, de 
colegi, de oameni dragi din diferite generaţii care cred în 
rosturile reflectate de creaţia lirică a lui George Coşbuc 
intitulată Poetul: „Sunt suflet în sufletul neamului meu / 
Şi‑i cânt bucuria şi‑amarul”. Totodată, autorul şi‑a exprimat 
satisfacţia pentru faptul că în incinta Bibliotecii Academiei 
Române, Filiala Timişoara, se poate organiza, în sfârşit, un 
spaţiu profilat pe spiritualitatea Banatului, unde să se preia 
şi să fie ocrotite scrierile de marcă ale oamenilor de cultură 
din zonă. Tot cu acest prilej, a fost lansată ediţia a II‑a a 
volumului Mătuşa mea Maria Theresia, apărută de curând 
la Editura David Press Print din Timişoara.

Un moment de suflet l‑a 
constituit intervenţia doamnei 
profesoare Diana Otiman Blidariu, 
care a depănat, cu nostalgie, 
aduceri aminte legate de anii 
de liceu petrecuţi, la Timişoara, 
alături de alţi colegi almăjeni, 
printre care şi cel sărbătorit.

În final, acad. Păun Ion 
Otiman a apreciat ca emoţionantă 
şi unică această manifestare 
tocmai prin prisma autorului 
omagiat, propunând paralele 
lirice între poeziile din volumul 

Amintiri despre ţărani (care reprezintă sufletul adevărat 
al consăteanului, colegului şi prietenului Ion Marin 
Almăjan) şi câteva creaţii cu iz baladesc din literatura 
noastră. De asemenea, în numele Filialei Timişoara a 
Academiei Române, i‑a oferit (cu dedicaţie), la 75 de 
ani de viaţă şi fructuoasă activitate literară, setul de cinci 
volume din Tezaurul Academiei Române. Ca o concluzie, 
academicianul originar din Almăj le‑a mulţumit tuturor 
celor prezenţi pentru contribuţia fiecăruia la crearea unei 
atmosfere festive exaltante şi i‑a asigurat de întreaga sa 
preţuire, invitându‑i să ia parte şi la alte evenimente de 
acest gen, organizate în Aula Filialei, iar sărbătoritului 
i‑a adresat urări de sănătate, dorindu‑i ani mulţi şi cărţi 
valoroase, cu speranţa de a ne revedea mereu, laolaltă, în 
asemenea momente de bucurie.

Şi iată cum despre Almăj şi despre almăjeni s‑a 
vorbit din nou (şi se va vorbi îndelungă vreme de acum 
înainte) la cel mai înalt for ştiinţific al ţării: Academia 
Română.

FLORINA‑MARIA BĂCILĂ
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Doamnelor şi domnilor, onorată asistenţă,
Deşi sunt de profesie economist, de data aceasta 

nu o să fac economie de cuvinte şi nici de laude, din mai 
multe motive. Întâi, deoarece ne aflăm într‑un moment 
sărbătoresc, pe care Academia Română a dorit să îl 
găzduiască; apoi, pentru că cel sărbătorit este un om pe 
care îl preţuiesc sincer; şi, în al treilea rând, deoarece simt 
– şi cu acest prilej – că, atunci când celebrezi o persoană, 
aduci indirect un omagiu locului său de origine. Şi aceasta, 
cu atât mai mult cu cât acea persoană şi‑a legat chiar 
propriul nume, numele propriu, de locul naşterii. Despre 
Almăj şi despre cel care îi poartă cu atâta cinste numele, 
Ion Marin Almăjan, am să vorbesc acum, fără să fiu 
zgârcit cu vorbele frumoase.

S‑a spus de nenumărate ori că Almăjul e o ţară 
miraculoasă, în sensul deplin al cuvintelor ţară şi miracol. 
Aşa a fost şi, îndrăznesc să sper, 
aşa a şi rămas. Un teritoriu cu a 
cărui frumuseţe şi bogăţie natura 
a fost mai mult decât darnică şi 
care, deşi a trecut printr‑o istorie 
de atâtea ori potrivnică, a ştiut să 
îşi păstreze nu doar conturul, ci şi 
miezul, esenţa spiritului său. Spaţiu 
care s‑a păstrat nealterat în timp, 
parte distinctă a Banatului, parte a 
României, Ţara Almăjului a reuşit, 
spun istoricii, să îmbine în mod 
unic o specificitate zonală, pliată 
pe valorile sale de secole, cu o nu 
mai puţin aparte deschidere spre diversitatea şi dinamismul 
valorilor Europei. Iar acest echilibru exemplar s‑a realizat, 
în timp, prin respectul pentru tot ceea ce înseamnă cultură, 
în multiplele şi extinsele sale accepţii.

Unul dintre marii savanţi umanişti ai zilelor noastre, 
stabilit de ani buni în Statele 
Unite, profesorul universitar Virgil 
Nemoianu, originar şi el, prin 
strămoşi, din acest Banat Montan, 
descria cu multă acuitate specificul 
zonei şi îl lega de ceea ce poate 
fi numit un „etos al învăţării”. 
Adică un respect, chiar un cult al 
perfecţionării umane prin educaţie, 
prin cultură. Apreciez că este de 
ajuns să amintesc întreaga pleiadă 
de profesori, ingineri, economişti, 
critici de artă, poeţi, pictori etc., 
dar, mai ales, pe academicianul din 
Valea Almăjului, fala şi reprezentativitatea noastră în ţară şi 
în lume, PĂUN ION OTIMAN, şi, imediat, pe sărbătoritul 
nostru de astăzi, scriitorul ION MARIN ALMĂJAN, care 
a ştiut ca nimeni altul să poarte în scrierile sale fiorul, 
dragostea locurilor natale, dorul de frumos al almăjenilor 

şi respectul pentru cei care l‑au format şi care l‑au înţeles 
în adevăratul lui întreg. Şi mai descria distinsul profesor 
Virgil Nemoianu, alături de alţi specialişti, încă un element 
care dă o amprentă distinctă acestor locuri, pe lângă 
dorinţa de a experimenta noul în tehnologie şi civilizaţie, 
pe lângă interesul respectuos pentru diferit, pentru celălalt: 
capacitatea de solidarizare în actul cultural, dorinţa de a fi 
împreună, de a împărtăşi educaţia şi cultura cu cei mulţi. Un 
ideal de veac al Luminilor, de mare frumuseţe morală, dar 
şi cu mare eficienţă în planul vieţii economice şi sociale.

Din acest respect nemăsurat pentru valorile cărţii 
şi ale educaţiei s‑au născut marile personalităţi ale Ţării 
Almăjului, începând cu Eftimie Murgu. În suita lor se 
aşază astăzi şi ION MARIN ALMĂJAN. Voinţa de a fi în 
cultură, de a construi o operă literară de ample dimensiuni, 
încrederea că o asemenea construcţie răspunde nu doar 

unui imbold personal, ci ea poate 
depune mărturie în numele unei 
întregi comunităţi, toate acestea 
l‑au transformat pe ION MARIN 
ALMĂJAN într‑un exponent 
autentic al locului său de origine.

Romanele, nuvelele, poves‑
tirile, reportajele, eseurile sale 
sunt marcate, astfel, de tot ceea ce 
talentul scriitoricesc a filtrat din 
meandrele propriului suflet, din 
tensiunile propriei conştiinţe, dar 
şi de ceva în plus, poate mult mai 
important. Paginile sale vorbesc 

şi în numele celor mulţi, din vechime până azi, din Ţara 
Almăjului, pe care i‑a cunoscut din cărţi, din poveştile 
bătrânilor sau direct, din plină viaţă cotidiană. Cărţile lui 
ION MARIN ALMĂJAN sunt mărturia cea mai vie a 
unui adevăr pe care marii scriitori l‑au ştiut şi l‑au trăit, 

transformându‑l în pagină tipărită: 
anume că o operă dăinuie câte 
vreme trăieşte lumea din ea.

Dacă este să te sărbătorim, 
iubite prietene și adorat cărturar, 
nu cred că greşesc să amintesc 
aici şi gândurile celor care au 
scris despre dumneata. Astfel, 
profesorul Alexandru Nemoianu 
îl vede pe sărbătorit ca fiind „un 
stejar măreţ cu rădăcinile înfipte 
adânc, profund în tot ceea ce 
înseamnă Banat”1, iar doctorul 
Iosif Badescu vede în sărbătorit 

„personalitatea cu cele mai vaste cunoştinţe despre viaţa şi 
opera lui Eftimie Murgu”2.

1 Revista ,,Almăjana”, nr. 3‑4 (57‑58), iulie – decembrie 
2015, p. 35.

2 Ibidem, p. 39.

LAUDATIO
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Urarea pe care i‑o adresez acum, la ceas aniversar, 

lui ION MARIN ALMĂJAN este ca opera lui să dureze 
cât va trăi Ţara Almăjului. Adică mereu. Iar el să se bucure 
de ani mulţi, cu sănătate şi bucurie, alături de toţi cei care 
îl preţuiesc.

În calitate de vremelnic preşedinte al Societăţii 
Culturale „Ţara Almăjului”, permiteţi‑mi, doamnelor şi 
domnilor, să vă mărturisesc că Societatea este mândră 
să‑l aibă ca fondator pe sărbătoritul de astăzi, că este 
un real ajutor pentru cei mai tineri, care, de multe ori, 
sub tentaţia „comercialului”, alunecă spre acesta în 

manifestările pe care le organizează, iar cel ce ne aduce în 
matca autenticului este NENEA ION. Primeşte, astfel, din 
partea celor care te apreciază, te stimează şi îţi recunosc 
autoritatea profesională, respectiv membrii Societăţii 
Culturale „Ţara Almăjului”, urările de sănătate, bucurie şi 
viaţă lungă. Până la sărbătorirea celor 80 de ani de viaţă îţi 
dorim să obţii titlul de academician, făcând astfel pereche 
cu almăjanul şi academicianul PĂUN ION OTIMAN.

La mulţi şi fericiţi ani, NEA IOANE!

Prof. univ. dr. ec. DUMITRU POPOVICI

Cercetătorii, pasionaţi şi captivaţi de vraja 
trecutului, păşind pe urmele dacilor şi romanilor, pentru a 
înţelege în întregime cultura şi civilizaţia noastră, nu pot 
omite nici sudul şi sud‑vestul Banatului şi, în mod special, 
acea zonă a graniţei bănăţene – Valea Almăjului.

Această vale fascinantă prin pitorescul ei aparte, 
care culminează cu Cheile Nerei, 
cele mai lungi şi mai spectaculoase 
din ţară, şi‑a înscris numele în istoria 
neamului nostru şi prin personalităţile 
remarcabile care au văzut lumina zilei 
în aceste sate almăjene. Îi amintim 
doar pe generalul Traian Doda 
din Prilipeţ, pe revoluţionarul dr. 
Eftimie Murgu şi pe istoricul dr. Ion 
Sârbu – ambii din Rudăria –, precum 
şi pe primul episcop bănăţean, dr. 
Iosif Traian Badescu.

El s‑a născut acum 158 de 
ani, la 15 mai 1858, în Şopotu‑Vechi. 
Bunicul său, Grigorie Badescu, era 
preot aici, făcând parte din delegaţia 
care a participat la Marea Adunare 
Naţională de la Lugoj, din 27 iunie 
1848, convocată şi prezidată de 
Eftimie Murgu. Tatăl său, Iosif, a 
activat ca învăţător confesional, 
transferându‑se mai târziu şi slujind ca preot la Ogradena 
şi Eşelniţa. În aceste locuri îşi petrece copilăria şi primii 
ani de şcoală. Continuă apoi la Orşova, Caransebeş, Lugoj 
şi Seghedin – unde susţine şi examenul de bacalaureat. 
La Universitatea din Budapesta, urmează un an cursurile 
de Filosofie, apoi se înscrie la Drept, pe care‑l termină în 
1884. Este remarcat de primul episcop al Caransebeşului, 
Ioan Popasu, care în înţelepciunea sa purta grija pentru 
viitorul Bisericii şi al Neamului, recruta vlăstarele tinere şi 
înzestrate, pe care le trimitea şi le ajuta să se specializeze 
la renumitele şcoli din străinătate. Printre aceşti tineri se 

afla şi Traian Badescu, trimis la Facultatea de Teologie 
din Cernăuţi, apoi, la specializare la Viena (1888‑1889), 
unde studiază cursurile de Drept bisericesc şi Pastorală la 
Facultatea de Teologie Romano‑Catolică. În 1889 obţine 
titlul de Doctor în Teologie.

În toamna anului 1889, intră în serviciul Diecezanei, 
unde osteneşte până la moarte (44 de 
ani) pentru bunul mers al Bisericii 
şi şcolii bănăţene. Timp de 20 de 
ani îndeplineşte, rând pe rând, toate 
funcţiile administrative ale Eparhiei. 
În 1908, după trecerea la cele veşnice 
a Episcopului academician Nicolae 
Popea, scaunul Eparhiei rămâne 
vacant.

În acea vreme erau câţiva 
teologi cu înaltă pregătire teologică şi 
ţinută morală care ar fi fost vrednici 
de chemarea arhierească, precum: 
Filaret Musta, Iosif Traian Badescu, 
Iosif Iuliu Olariu, Ion Sârbu. 
Alegerea lui Filaret Musta şi, apoi, 
cea a lui Badescu nu sunt validate 
de autorităţile habsburgice. Abia cel 
de‑al treilea candidat, protosinghelul 
Elie Miron Cristea, obţine, în 1909, 
confirmarea de arhiereu, păstorind 

această Eparhie până în 1919, când este ales Mitropolit 
Primat al României.

În 1920 este ales pentru a doua oară şi validat, de 
această dată, ca Episcop, dr. Iosif Traian Badescu. El 
îşi începe activitatea arhierească în condiţii foarte grele. 
Eparhia trecea printr‑o stare materială precară, pricinuită 
şi de Primul Război Mondial. O grijă deosebită o are faţă 
de Şcoala Teologică, unde funcţionase ca profesor, predând 
Dogmatica şi Exegeza Noului Testament. O scurtă perioadă 
a fost şi directorul Institutului Teologic (1917‑1918).

În anul 1924 se pune în discuţia Adunării eparhiale 

PRIMUL EPISCOP BĂNĂŢEAN – DR. IOSIF TRAIAN 
BADESCU – ŞI ACADEMIA TEOLOGICĂ
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ridicarea Institutului Teologic la rangul de Academie, cu 
patru ani de studiu în loc de trei. Acordul este unanim, 
dar, din cauza lipsei de profesori, planul nu va fi pus în 
aplicare decât în 1927 (dr. Ienciu era detaşat la minister, 
iar dr. Loichiţa a trecut la Universitatea din Cernăuţi). 
În decembrie 1926 se primeşte la Episcopie, din partea 
Sf. Sinod, un Proiect de lege pentru organizarea 
învăţământului teologic.

Se punea în primejdie existenţa Institutului pentru 
care s‑au trudit episcopii antecesori şi, îndeosebi, fericitul 
Popasu. Încă din 1876, la Caransebeş se înfiinţează şi 
Pedagogia sau Preparandia. Ambele institute stau sub 
aceeaşi conducere aproape neîntrerupt până în anul 
1924, când Institutul Pedagogic a fost transformat în 
Şcoală Normală. La fel, şi Institutul Teologic urma să 
fie transformat în Seminar de 
vocaţiune.

Mâhnit de ceea ce s‑a 
întâmplat cu Institutul Pedagogic, i 
se adresează ministrului Educaţiei, 
dr. C‑tin Angelescu: „[...] rog cu 
insistenţă să renunţaţi la această 
idee”. Profesorul dr. Ioan Popovici 
din Cluj îi scrie: „Am fost consternat 
de atitudinea ministerului şi nu 
puteam crede că este posibil ca 
acum, în România, oamenii noştri şi 
guvernul român să dea Bisericii tot 
sprijinul ca să ne ridicăm instituţiile 
noastre culturale la nivel înfloritor, 
ne suprimă şi ceea ce cu multe 
greutăţi am putut păstra şi susţine... 
Guvernul român poate subvenţiona 
din belşug, de exemplu, în Gherla, 
două şcoli normale confesionale şi 
Caransebeşului nu poate să‑i dea 
ajutor, ci să‑i impună statificare? 
O, da, poate pentru că Gherla e unită şi Caransebeşul e 
ortodox şi aparţine bisericii dominante” (Arhivele Statului, 
Caransebeş, Colecţia de Documente, Pachet E, Dosar 10, 
filele 243‑244).

Blândul, dar devotatul episcop Badescu nu cedează. 
A apărat cu toată energia şcolile confesionale din Eparhie. A 
luat proiectul de lege, l‑a studiat împreună cu toţi protopopii 
şi profesorii de la Academia Teologică, le‑a cerut părerea, 
apoi el a făcut observaţiile proprii, observaţii transformate 
în adevărate memorii de pledoarie pentru menţinerea 
învăţământului academic caransebeşean. Spunea, printre 
altele: „Proiectul de lege [...] trece cu vederea dreptul şi 
datorinţa episcopului eparhial, în ce priveşte educaţia 
celor ce voiesc să intre în cler. [...] Proiectul de lege are 
tendinţe de centralizare, prin care tendinţe se subminează, 
se alterează sau se anulează autoritatea episcopală în 
singuraticele eparhii, şi aceasta este contrar sfintelor 
canoane. După proiect, episcopul nu are nicio ingerinţă, 
influenţă asupra învăţământului, disciplinei şi spiritului 
din şcoalele teologice. După spiritul proiectului de lege, 
oricine voieşte poate să intre în facultăţi, academii şi 

seminarii teologice dacă întruneşte condiţiile cuprinse 
în proiect fără ştirea şi conlucrarea episcopului său, sub 
a cărui jurisdicţie spirituală se află, şi astfel poate să‑şi 
câştige dreptul formal de a intra în preoţie fără de a fi 
avut binecuvântarea episcopului său la intrarea în şcolile 
teologice”.

Episcopul Badescu trimite atât memorii oficiale 
(Adresa nr. 2568 B, din 15 iunie 1927 – către Patriarh, 
memoriu către dr. Aurel Vlad – ministrul Cultelor), cât şi 
scrisori particulare către înalţii demnitari ministeriali, prin 
care solicită sprijin şi bunăvoinţă în favoarea menţinerii 
Academiei: „Ni s‑a luat brevi manu în mod nu prea 
cavaleresc Şcoala Normală Confesională, ceea ce mi‑a 
cauzat o nespusă durere sufletească şi pe care şi acuma 
o resimt, căci m‑a zdrobit şi fiziceşte, să nu ni se ia acum 

şi Institutul Teologic”. În 1932, 
energicul vlădică îi trimite din nou 
Patriarhului Memoriul nr. 1306 
B, din 19 februarie 1932, foarte 
documentat din punct de vedere 
canonic, naţional şi cultural, prin 
care pledează pentru menţinerea 
Academiei din Caransebeş.

Activitatea de 13 ani ca 
episcop, lungile suferinţe fizice, 
dar, mai ales, multiplele greutăţi 
ale acestei perioade învolburate 
îl consumă şi se stinge ca flacăra 
unei lumânări care permanent a 
ars pentru luminarea altora. În 11 
iulie 1933, la vârsta de 76 de ani, se 
mută în lumea drepţilor. Dorea ca şi 
această trecere finală să fie făcută 
simplu, modest, aşa cum a trăit toată 
viaţa în birourile‑chilii ale Eparhiei, 
ca un adevărat călugăr‑ascet. A lăsat 
un singur călugăr să‑i facă slujba 

înmormântării – smeritul ieromonah Macarie Guşcă, fără 
cuvântări, fără coroane; mormântul lipsit de orice fast 
e acoperit cu pământ. Gala Galaction scria: „A murit la 
Caransebeş vlădica Traian Badescu... Trebuie să fi fost, 
dacă nu un ierarh oţelit, un om tare cumsecade, fiindcă 
grozav a iubit discreţia şi anonimatul... Testamentul 
acestui om al Bisericii este pentru mine o revelaţie... 
Auziţi: moşneagul vlădică a pus în testamentul lui oprelişte 
totală: nimeni să nu‑i tulbure somnul cu discursuri 
funebre! Splendidă lecţie! Moşul a ştiut ce face. Cugetaţi 
acum şi daţi‑vă seama câtă înfricoşată experienţă a avut 
acest om în privinţa morilor de vânt ale elocinţei noastre 
eclesiastice, dacă a poruncit categoric la catafalcul lui 
să nu se învârtească niciuna!... Să fericim, dar, pe acest 
înţelept, care n‑a mai voit să audă palavre, în calea lui 
către Înfricoşătorul Judecător”.

Acum, la această pioasă şi necesară aducere aminte, 
să ne rugăm ca numele primului episcop bănăţean să 
devină nemuritor!

Pr. VIOREL RÂNCU
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„E situat în punctul vestic 
al Văii Almăjului şi e cunoscut şi 
sub denumirea de Buceaua, de la 
pârâul cu acest nume.

S‑a desprins, la începutul 
secolului al XIX‑lea, de la satul 
Şopotu‑Vechi. În anul 1941, 
teritoriul comunei era de 10.146 
jug. cadastrali, cu 341 clădiri, 
331 gospodării şi 1.535 locuitori, 
cuprinzând şi cătunul Stancilova 
cu aşezările răzleţe de la Groşi, 

Răchita, Runcea şi Valea Roşie. În anul 1872, avea 77 
clădiri şi o populaţie de 732 suflete; în anul 1920, 1.298 
suflete, iar în anul 1930, clădiri – 325, gospodării – 305 şi 
1.465 locuitori.

Atât şcoala, cât şi biserica s‑au zidit după anul 
1850. La locul denumit «La mănăstire – Boiştea», până în 
anul 1900, existau zidurile întregi ale mănăstirii (vezi dr. 
I. Gropşianu, Vincenţiu Babeş, Timişoara, 1939, pag. IX).”.

LIVIU SMEU, 
Contribuţii la istoria Almăjului, 

Editura Litera, Bucureşti, 1977, p. 203

ŞOPOTU‑NOU
– FRAGMENTE –

În vederea îndeplinirii ordinului domnului General de 
Armată şi Inspector Confiniar, baronul de Vins, privind mutarea 
a 40‑50 de familii din Şopot în Valea Buceava, la picioarele 
muntelui Stancilova, am ales 40 de familii de reputaţie bună şi 
înstărite publicând la 19 curent, după slujba religioasă, numele 
acestor familii.

Cu această ocazie s‑au auzit multe obiecţiuni exprimate 
însă cu moderaţie. Mulţi care au construit case solide pe loturile 
primite au fost tăiaţi de pe listă şi înlocuiţi cu alţii. După 
multe cuvinte convingătoare şi arătarea avantajelor de care va 
beneficia noua comună şi precizarea că vor trebui să se supună 
Înaltului Ordin, am găsit de cuviinţă să acord o amânare şi 
am făcut o nouă adunare pentru 29 crt., subsemnatul căpitan 
Rassici fiind de părere că cu bunătate vom avea rezultate mai 
bune decât cu asprime şi forţă.

La 29 crt. au apărut la această adunare, convocată de 
subsemnatul, mult mai mulţi oameni decât invitaţi şi, când au 
fost somaţi să se ducă la lucru, au strigat în gura mare că ei nu 
au dat jurământul că vor părăsi vetrele lor, ci că vor da soldaţi 
şi vor lupta. Au cerut redactarea unei adrese către Canton şi 
au lăsat să se înţeleagă că vor merge cu plângerea lor până la 
împărat.

Strigătele acestei mulţimi mi‑au devenit aşa de furioase, 
că subsemnatul, căpitan Rassici, pentru a‑i linişti şi sub pretextul 
de a mă familiariza cu situaţia, m‑am retras câteva sute de paşi. 
La reîntoarcerea mea, mulţimea nu s‑a liniştit deloc, din contră, 
în urma sosirii altor grupe de nemulţumiţi a devenit şi mai 
nestăpânită, am fost obligat să‑i trimit acasă, retrăgându‑mă.

Cu această ocazie s‑au evidenţiat din nou vechii noştri 
cunoscuţi indubitabili şi neascultători: Pârvu Râncu şi Iancu 
Berbentie.

Azi 30 crt. duminică a apărut toată comuna Şopot la 
Dalboşeţ pentru a recenza, casă cu casă, terenurile cu pomi 
fructiferi, cauza principală a refuzului lor de a se muta la 
Buceava. Cu această ocazie a ieşit la iveală că majoritatea 
caselor au 1.000 şi chiar peste o mie de pomi cu mere, cireşe, 
pere şi prune. Şopotul este renumit ca având cele mai frumoase 
fructe din Almăj.

Cei doi instigatori: Pârvu Râncu şi Iancu Berbentie, 
după ce au fost învăţaţi în faţa comunei pe ce ton şi cum să 
vorbească cu autorităţile, dacă au ceva de cerut sau reclamat 
sau obiectat, au fost condamnaţi la câte 25 lovituri de băţ. Iancu 
Berbentie a ieşit din rând şi a strigat supărat că nu pentru aceasta 
s‑a prezentat aici. Pârvu Râncu nici nu a vrut să iasă din rând, 
astfel că s‑a dat ordin ca doi subofiţeri să‑l scoată din rând. Nici 
asta nu s‑a putut efectua, deoarece mulţimea, 120 de capete, 1‑a 
înconjurat strigând: „asta nu se va întâmpla”.

Pentru a speria aceşti oameni necultivaţi, s‑a ordonat 
ca garda compusă din opt soldaţi să pregătească arma, să ridice 
cocoşul, dar şi această ameninţare a avut numai efectul că 
s‑au grupat şi mai des, obligându‑ne să ţinem pe cei doi capi 
ai răzvrătirii în arest, dar nici aici n‑au fost lăsaţi să se ducă 
singuri, fiind însoţiţi de o majoritate care a obligat‑o şi pe 
minoritate să le urmeze exemplul.

Convins că în situaţia prezentă şi cu aceşti oameni 
nedisciplinaţi nu vom ajunge la niciun rezultat, s‑au eliberat cei 
doi din arest, îndrumându‑i să urmeze sfaturile raţiunii, să nu 
comită crimă peste crimă. S‑a declarat chiar că vor fi mulţumiţi 
dacă femeile sărace şi eventual voluntarii se vor prezenta pentru 
a fi mutaţi, dar nimic nu a putut influenţa pe aceşti oameni 
sălbateci, care au strigat că sunt hotărâţi să piardă terenurile de 
la Buceava, dar nu se vor muta acolo.

Bozovici, 30 septembrie 1798
Către

ÎNALTUL COMANDAMENT GENERAL BĂNĂŢEAN*

RAPORT
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Cu această ocazie am remarcat pe următorii conducători 

şi instigatori ca: Iancu Ţunea, Achim Balaure, Sardia Boia, 
Petru Olariu, Mircea Găină.

Adnotaţie: Nu este cu nimic dovedit că preferă să piardă 
terenurile de la Buceava, decât să se mute acolo, deoarece avem 
dovezi incontestabile că acolo au pământurile lor cele mai bune, 
acolo ţin animalele lor şi că unii se duc de un an sau de doi ani 
întregi la Buceava, la sălaşurile lor, fără să se arate în comună.

Sunt mulţi care vor fi dispuşi să se mute, dar experienţa 
tristă, asasinatele le închid gura.

În completarea acestui raport mai menţionăm că această 
comună, Şopot, mai are în apropierea comunei până la Nera o 
câmpie frumoasă pe care au împărţit‑o între ei, folosind‑o ca 
pământ arabil.

Toate acestea se raportează cu devotament unui Înalt 
Comandament General în dispoziţiile şi ordinele unui Înalt For 
Provincial pe care le vom împlini literalmente.

Bozovici, 30 septembrie 1789

L. Kaich m.p.                 Rassici m.p.  
locotenent                      căpitan
  

I. Serafim m.p.
plutonier

*Document încredințat redacției revistei „Almăjana” de col. (r) Liviu Groza (2001), 
căruia îi aducem, și pe această cale, mulțumiri. („A”) 

Vechimea locuirii umane în perimetrul actual poate 
fi doar aproximată, întrucât periegezele şi cercetările 
arheologice se lasă încă aşteptate. Cu toate acestea, 
prezenţa umană în zonă este certificată de drumul roman, 
reconstituit de arheologii bănăţeni cu sprijinul localnicilor.

DRUMUL ROMAN (cunoscut drept drumul 
împărătesc sau drumul Mariei Theresia) intră la Şopotu‑Nou 
pe stânga Nerei, la Fântâna şi Poienile Boinii, coboară panta 
spre Ogaşul lui Ceacă, străbate apoi valea 
satului, urcă pe dealul Cununa şi ajunge în 
punctul Znamăn, lângă Stancilova. De aici, 
făcând cam 500 m la dreapta de la drumul 
actual Şopot – Cărbunari, trece prin Birtul 
bătrân şi Fagul împreunat şi de acolo, peste 
Logor, Prigor şi Cameniţa, ajunge la Sasca 
Română.

Spaţiul geografic almăjan a permis 
o locuire umană şi în zonele mai înalte, 
dar numai unde terenul admitea ocupaţii 
precum creşterea animalelor, cultura 
pomilor fructiferi etc. Locuirea nu era 
compactă, ci răsfirată pe acele suprafeţe 
ce îngăduiau practicarea agriculturii şi a 
ramurilor sale. Celebrele sălaşe almăjene, 
întinse pe zeci de kilometri, în 
jurul unui nucleu iniţial, atestate 
sau (încă) neatestate arheologic 
şi documentar, au constituit 
odinioară (şi chiar şi acum) forme 
de aşezare umană. Existenţa lor 
şi la Şopotu‑Nou ne îndreptăţeşte 
să le atragem atenţia specialiştilor 
asupra necesităţii unor viitoare 
cercetări interdisciplinare.

BUCEAVA este numele 

micii aşezări pe care 56 de locuitori din Şopot o întemeiază, 
în anul 1829, la confluenţa pârâului Buceava cu Nera. Lor 
li se adaugă, mai târziu, oameni din Dalboşeţ. Se ridică 
destul de repede şcoala, apoi biserica şi se constituie 
parohia ortodoxă română, la 1854.

Hotarele noii aşezări sunt între pârâul Buceava, 
Tâlva Runcului şi Stancilova, pe o suprafaţă de 1227 de 
iugăre. Inundaţia Nerei, din anul 1910, obligă oamenii 

să‑şi mute vetrele pe locul actual. Numele 
iniţial al aşezării a fost Buciava (Bucsava), 
schimbat, în ultimul deceniu al secolului al 
XIX‑lea, în Uj Şopot.

Mica aşezare, care în 1890 număra 
doar 887 de locuitori, avea, tot atunci, un 
cojocar – pe Nicolae Mihailovici – şi doi 
birtaşi: pe Călin Brebu şi pe Dumitru Cocan. 
Peste doar şase ani, în 1896, Şopotu‑Nou 
avea doi băcani (Alexandru Brancovici 
şi Vidu Velcotă), doi birtaşi (Alexandru 
Brancovici şi Iosif Brebu) şi un cojocar 
(Nicolae Mihailovici).

În anul 1900, Şopotu‑Nou avea 1020 
de locuitori. Peste 7 ani satul înregistra 
234 de case şi 1157 de locuitori, răspândiţi 

în mai multe cătune şi sălaşe: 
Buciava, Dârştie, Faţa Izvorului, 
Găvojdia Roşie, Hurcu, Cârşia 
Roşie, Poienile Boinii, Răchita, 
Stancilova şi Valea Roşie.

În anii ’30 ai veacului al 
XX‑lea, localitatea avea 1298 de 
locuitori pe o suprafaţă de 10.147 
de iugăre cadastrale. Ocupaţiile 
erau cele tradiţionale în Almăj.

Cercetările sociologice 

ŞOPOTU‑NOU – FILE DE ISTORIE
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iniţiate de Institutul Social Banat‑Crişana au ajuns şi la 
Şopotu‑Nou, în anul 1939. Beneficiem de răspunsurile 
la două chestionare pe care 
oficialităţile locului le‑au trimis 
la Timişoara.

Primul este răspunsul la 
un chestionar istoric, întocmit 
în 29 martie 1939, la Dalboşeţ, 
centrul de comună de atunci. 
Datele sunt precise: 342 de 
clădiri cu 1463 de suflete, toate de 
naţionalitate română. Satul este 
format din cinci cătune, înfiinţate 
după inundaţia din anul 1910. 
Ocupaţiile sunt creşterea vitelor 
– comercializate la Sasca şi la Bozovici –, pomicultura, 
femeile ţes pânzeturi, covoare şi îmbrăcămintea tradi‑
ţională a românilor. Se lucrează şi cu muncitori forestieri. 
Prima şcoală şi biserica s‑au înfiinţat în 1850.

Chestionarul administrativ este mult mai amplu şi 
oferă detalii interesante. Până la 1873, localitatea a fost 
gospodărită de administraţia militară vieneză, iar între 
1873 şi 1918, de Regatul Maghiar. Primarii (în număr 
de 9) – fără menţionarea perioadei de funcţionare – sunt 
înşiruiţi astfel: Adam Brebu, Pavel Balaure, Ilie Balaure, 
Gruia Herac, Dănilă Purea, Ion Miloş, Pavel Miloş, Traian 
Velcotă, Pavel Brebu, Ion Purea. Sunt enumeraţi şi membrii 
consiliului comunal ales sau ai comisiilor interimare.

Suprafaţa este de 5839 de hectare şi 40 de ari, 
repartizată astfel: 367,4 ha teren arabil, 462,5 ha fâneţe, 
251,4 ha păşuni, 61,2 ha livezi, 4609,2 ha păduri, clădiri 
pe 89,2 ha.

Primăria este ridicată în anul 1937. Există case 
parohiale, notariat, şcoli la Şopotu‑Nou şi la Stancilova, 
post de jandarmi, 3 guarzi comunali, un grup de pompieri 

militarizaţi, teren de sport, formaţie de străjeri. Dorinţele 
locuitorilor constau în: construirea unui Cămin cultural, 

stăvilirea puhoaielor, schimbarea 
locului de izlaz şi împădurirea 
terenurilor degradate. Notarul din 
Dalboşeţ încheie acest raport în 
data de 14 iulie 1939.

Schimbările profunde 
suferite de România, din 1939 
şi până azi, au marcat şi viaţa 
micii comunităţi din Şopotu‑Nou. 
Războaie, foamete, dictaturi, cote 
de impozit, şcolarizarea, plecarea 
la muncă la oraş, reforma agrară 
de după 1990 au fost tot atâtea 

momente care au marcat istoria aşezării. Dar acestea pot fi 
tratate – pe larg – cu altă ocazie.

Prof. univ. dr. DUMITRU POPOVICI
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CERCUL NOTARIAL ŞOPOTUL NOU
Înfiinţat la a. 1907, aparţin satele Şopotul Nou, 

Ravensca şi cătunul Stăncilova.
Notar: Ciobanu Gheorghe, impiegat Spausta Vilhelm.
Post de jandarmi: plut. Udrea Ion cu 4 j. 
Poşta: La Bozovici
ŞOPOTUL NOU (p. Bozovici) s‑a înfiinţat la a. 

1828, de către 56 de familii din Şopotul Vechi. Din cauza 
inundaţiilor din 1910‑11, o parte din sinistraţi s‑au stabilit 
în Stăncilova‑cătun. N‑rul pop.: 1350 (b. 583, f. 667). Terit.: 
10.146 j. (ar. 534, liv. 107, fân. 802, izlaz 437, păd. 8110). 
Vite: cornute 361, cai 81, oi 2470, capre 260, porci 417.

Biserica din 1839, matricole 1862, credincioşi 
1244, preot Ioan Goanţă. Casă parohială.

Şcoala din 1854, elevi 188, director Geambaşu 
Ştefan. Stăncilova‑cătun, şcoala din 1929, direct. Mihail 
Gropşianu. Bibliotecă şcolară. Intelect.: I. Goanţă, preot.

Primăria: Dănilă Purea, preş. Com. int. Funcţ. 
silvici: Velcotă Timotei, Florea Matei, Goga Iosif. 

Comercianţi 2, cârciumari l, mori 10, cojocari 2, zidari 2, 
tâmplari l, dogari l, cazane 13.

RAVENSCA (p. Bozovici), colonie de cehi, 
înfiinţată la a. 1828. N‑rul locuit.: 424 (b. 196, f. 228), terit. 
4343 j. (ar. 448, liv. 3, fân. 124, izlaz 130, păd. 3588). Vite: 
cornute 138, cai 120, oi 355, capre 72, porci 402.

Biserica din 1828, cu 424 credincioşi rom.‑catolici, 
filie la Gârnic. Cor bisericesc.

Şcoala din [...], cu 78 de elevi, director Francisc 
Palfi. Bibliotecă şcolară. Fanfară 10 membri. […]

Funcţ. silvici: Belet Ventzel, Popistaş Filip, Serafin 
Ilie. Prăvălii 2, cârciumi 1.

ALMANAHUL ALMĂJULUI
(Plasa Bozovici, Judeţul Caraş), pe anul 1930.
Ediție îngrijită și Cuvânt înainte (Către cetitori)

de Pr. Coriolan Buracu, Tipografia Datina,
Turnu‑Severin, p. 41‑42
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Cercetarea istorică a cunoscut metode diverse 
de investigare, în funcţie de perioada istorică sau de 
posibilităţile cercetătorilor. Cercetarea cu ajutorul 
chestionarelor a fost destul de des utilizată de către 
autorităţile laice sau ecleziastice, atunci când exista un 
interes pentru cunoaşterea instituţiilor, a potenţialului 
economic sau demografic al unei unităţi administrative sau 
al unei regiuni.

Pe această direcţie de investigare se înscrie efortul 
cunoscutului preot‑protopop şi istoric din Banat Gheorghe 
Cotoşman (1904‑1977), care a publicat mai multe studii de 
istorie a Banatului1.

În anii ’40 ai secolului al XX‑lea, în calitate de 
consilier al Episcopiei / Mitropoliei Timişoarei, Gheorghe 
Cotoşman a încercat şi a reuşit să mobilizeze preoţii din 
Banat pentru a redacta studii monografice ale parohiilor 
pe care le păstoreau. Unii au întocmit lucrări interesante 
despre localităţile respective. Acestea conţin informaţii 
preţioase de ordin geografic, istoric, 
militar, religios şi cultural.

Prin urmare, multe parohii 
şi comune din Banat beneficiază 
de lucrări în manuscris păstrate în 
colecţia „Gheorghe Cotoşman”, 
aparţinând Serviciului Judeţean 
Timiş al Arhivelor Naţionale. Din 
Valea Almăjului am recuperat 
asemenea lucrări pentru mai multe 
localităţi, printre care comuna şi 
parohia Şopotu‑Nou. 

La data investigării care a avut loc în cursul anului 
1944, preot în comuna Şopotu‑Nou era Atanasie Leontie, 
autorul unei lucrări monografice cu destul de multe 
informaţii, probabil prima lucrare de acest fel pentru 
sus‑numita localitate.

Deşi printre cele mai „tinere” comune din Valea 
Almăjului2, Şopotu‑Nou este o comunitate cu o istorie 
bogată şi interesantă prin evoluţia ei, prin modul de 
administrare şi gospodărire a unui teritoriu foarte întins 
ca suprafaţă şi, nu în ultimul rând, prin dramatismul unor 
evenimente cunoscute de‑a lungul vremii.

În lucrarea la care ne referim, evenimentele sunt 
redate cu acurateţe şi detaliate. Acest fapt dovedeşte 
importanţa lor în viaţa oamenilor, felul în care i‑a marcat 
şi le‑a influenţat existenţa pe parcursul unui secol de 
istorie. Pentru sistematizarea materialului şi o percepere 
facilă a acestuia, am grupat informaţiile şi înscrisurile în 
următoarele categorii:

1 Vezi biserica.org/WhosWho/DTR/C, Gheorghe 
Cotoşman.

2 Înfiinţată la începutul secolului al XIX‑lea, din raţiuni 
economice, demografice şi militare, prin colonizarea unor familii 
din localitatea Şopotu‑Vechi.

1. Informaţii referitoare la calamităţi naturale. 
O consemnare de pe Evanghelia tipărită în anul 1844, 
la Sibiu, vorbeşte de cutremurul din 1879: „În 28 
septembrie/10 octombrie 1879 au fostu cutremuru mare de 
pământu, începându de la ½ 5 oare după amiaza [...] şi în 
timpu de 8 zile au fost 11 zguduituri (replici – n.n.) foarte 
înfricoşate. Spre eternă suvenire, pre(a) umilitulu Ion 
Gonţia, preot adm.”3. Alt cutremur de pământ consemnat 
de acelaşi preot a fost în sâmbăta Paştilor anului 1893, 
la ora 3 după‑amiază. Un fenomen meteo neobişnuit s‑a 
petrecut în iarna lui 1859: „Scriu aici spre aducere aminte 
cum la anulu 1859 numai după Sf. Nicolae au căzut neauă 
(zăpadă – n.n.) şi apoi n‑au ţinut atâta şi s‑au lu(v)at, s‑au 
făcut vreme bună şi ploi calde, de la Crăciun oamenii 
îmblau fără nădragi. Însă spre noaptea Crăciunului atâta 
poaie au ploiat de s‑au făcut potop mare de apă, care rar 
se întâmplă. Şopotu‑Nou, în 25 Dekembr. 859. Umilitul 
Lazăr Goanţă, preot administrator.”4. 

Foarte puternic au afectat 
viaţa oamenilor crizele economice 
de la sfârşitul secolului al XIX‑lea 
şi începutul secolului următor, 
fapt consemnat şi de preoţi sau de 
autorităţi, spre aducere aminte. Astfel, 
la Şopotu‑Nou găsim textul: „În anulu 
1905 au fostu lipsă de cucurudiu 
(porumb – n.n.) şi fân. Asemenea 
anulu 1863. Mtr. (metru – n.n.) de 
cucurudiu au fost 3 kor.(oane)”5. În 
1928 a fost mare secetă şi „căldură 

grozav de aspră aşa că bucatele s‑au uscat de tot.”. 
Porumbul a ajuns la 150 de lei măsura. În 1929, a fost o 
invazie de şoareci care a compromis recolta de grâu.

„În anul 1929 a fost iarnă foarte gre. Zăpada 
mare aşa că au fost de 1,1/2 metri [...], multe vite fiind 
hrănite (doar – n.n.) cu mugur au murit. Criză mare de 
bani, oficianţii de 10‑11 luni nu şi‑au primit salariile, tot 
asemenea şi pensionarii. Vitele foarte ieftine. În 3 aprilie 
abea au început topirea zăpezii venind apele mari”6.

Cel mai înfricoşător moment din viaţa comunităţii, 
care a lăsat urme adânci şi dăinuie şi astăzi în conştiinţa 
colectivă, a fost revărsarea cumplită de ape din 1910, 

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem. Autorul face referire la două dintre cele mai 

puternice crize economice care au lovit Banatul şi întreaga 
Ungarie. În timpul crizei din anul 1863, seceta care a provocat o 
penurie de alimente i‑a făcut pe oameni să dea drumul animalelor 
pe câmp, nemaiavând cu ce să le hrănească. Guvernul României, 
văzând drama fraţilor de peste munţi, a votat un ajutor de 3000 de 
galbeni pentru bănăţeni.

6 Serviciul Judeţean Timiş al Arhivelor Naţionale (în 
continuare SJTAN), colecţia „Gheorghe Cotoşman”, dos. 429, 
fila 21.
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comparată cu un potop de dimensiuni biblice. Preotul de 
atunci, Ioan Goanţă, înainta Episcopiei din Caransebeş 
următorul raport: „Luni în 30‑lea mai 1910, a bătut un 
vânt aşa de tare, încât pe la oara 5 după‑amiaza se slobodi 
o întuneciune pe teritoriul comunei Şopotu‑Nou şi după 
aceia se sloboda o ploaie măruntă şi dură cam pre la şapte 
oare sara, mai târdiu se slobodi aşa de aspră încât veni din 
toate părţile comunei valuri mari cu petri şi lemne aşa încât 
pre la 9 oare se dărâmă casa parohială împreună cu toate 
orlatele dimprejur. Perderi sunt mari, 20 de morţi, 3/4 din 
hotarul comunei sunt de tot acoperite cu pietre. 70‑80 de 
familii sunt sub ceriul liber, fără căşi şi fără merinde, goi 
numai în cămeşile ce s‑or aflat.

Vite multe, cai, vaci, boi, cară, oi, porci, capre ca 
la 600 sunt inundaţi. Şcoala comunală, casa comunală 
asemenea sunt de tot dărâmate, încă şi casa notarială se 
cunoaşte numai locul lor. Comisiunea au aflat pagubă de 
1,5 milioane de coroane. Satul se va strămuta în «Boişce» 
sub Cărbunari cu tot hotarul ei”7. 

2. Consemnări pe cărţile de cult despre viaţa 
bisericească. Într‑un Molitvenic 
tipărit în 1849 la Sibiu, este 
următoarea informaţie: „[...] iaste 
cumpărat cu cheltuiala cojocarului 
Danil Kraia din satul Bănia 
pentru folosul sfintei biserici a 
militarnicului sat Şopotu‑Nou. 
Cu cuviincioasă cinste se trimite 
cinstirei sale părintele Lazăr 
Goanţă (preot între anii 1854 
şi 1866 – n.n.), spre primire 
[...]. Din Bănia în 23‑lea Martie 
1849 Anul Domnului 1854 [...] 
am scris eu preotul Ioan Bogoevici, paroh Bănia”8. Pe un 
Octoih tipărit la Buda în 1826 este scris în limba română cu 
litere chirilice: „Mărire Ţie, Doamne, Mărire Ţie, Stăpâne, 
Mărire patimilor Tale, Doamne Îndurate, Doamne, Mărire 
Ţie. Spre aducere aminte (scris – n.n.) de mine, am venit 
căprari de canton din Şopotu‑Vechiu la anul 1845 şi apoi 
prin îngrijirea mea s‑au clădit biserica şi s‑au înfrumuseţat 
cu toate netăzările – Maco Velcotă”9.

Pe Evanghelia tipărită în 1844 la Sibiu găsim 
această scriere: „S‑au făcut întâia liturghie cu această 
Evanghelie în ziua Duminicii Floriilor în anu 1854 
prin mine subscrisul fiind cu cel mai dintâiu preot cu 
locuinţa, precum şi cel întâi începător de parohia aceasta, 
Şopotu‑Nou, 1 Martie 1857. Prin umilitul preot Lazăr 
Goanţă preot administrator”10. Din altă consemnare aflăm 
data când a început păstorirea parohiei de către preotul 
Ioan Goanţă din Moceriş: „Primit‑am această parohie în 
27‑lea Maiu 1875, adi (azi – n.n.), Dumineca întâia după 
Înălţarea D‑lui nostru Is(us) Hr(istos), introdusu fiindu de 
D‑lu protopop Mihailu Popoviciu, de preotulu Nicolae 

7 Ibidem, fila 19.
8 Ibidem, fila 20.
9 Ibidem.
10 Ibidem, fila 21.

Goanţă din Mocerişu şi de preotulu Ştefanu Câmpeanu 
din Dalboşeţiu, ca fiindu al 3‑lea preotu cu locuinţa în 
comunitatea aceasta. Şopotulu‑Nou, în 27‑lea Maiu 1875. 
Prin umilitu preot Ioan Goanţă, preot adm(inistrator)”.

3. Informaţii militare. O însemnare foarte 
importantă relatează manevrele militare ale regimentului 
de la Biserica Albă, ajuns pe teritoriul administrativ al 
comunei Şopotu‑Nou. „În 2/14 aprilie 1886, la 11 oare 
înainte de amiază au trecut regimentul de infanterie 83 a 
Bisericii Albe prin comuna noastră Şopotu‑Nou cu 1500 
de ostaşi înarmaţi, cu muzica [...], cu aceea condiţiune de 
a face manevrele de toamnă cu regimentul de infanterie 43 
din Caransebeş”.

Informaţii din Primul Război Mondial ne oferă 
preotul Ioan Goanţă junior, care fusese instalat la 
Şopotu‑Nou în 6 august 1912, în urma decesului tatălui său, 
Ioan Goanţă senior. Între altele, aflăm despre mobilizarea 
recruţilor din comună: „în 14/27 iulie 1914 au plecat 
cătanele”, fiind concentrate de ordinul împărătesc.

Rechiziţionarea clopotelor de la biserică pentru 
front a stârnit o vie emoţie printre 
locuitori: „În 22 august 1916 s‑au 
luat din turnul sfintei biserici prin 
comisiunea militară 2 clopote în 
greutate de 158 de kgr. pentru a 
servi patriei pe câmpul de luptă”. 
În acelaşi an, credincioşii mai 
aveau resurse să cumpere diferite 
obiecte bisericeşti: „Cădelniţă de 
argint de China s‑au cumpărat cu 
52 de coroane şi 10 fileri de către 
Elena şi Adam Brebu, nr. 68 din 
Şopotu‑Nou. 25 decembrie 1916, 

Ioan Goanţă. Potirul s‑au cumpărat în anul 1912 de Mihai 
şi Iuliana Velceleanu din Sasca Montană. Icoana Învierii şi 
Cuviosul Alimpie tot odată şi două sfeşnice de sticlă s‑au 
cumpărat de locuitorul Nicolae Nedelcu din Şopotu‑Nou 
în anul 1916. Antimisul s‑au cumpărat de Matei Miloş – 
epitrop – şi Trăilă Ciuciuc în anul 1916. Evanghelia s‑au 
cumpărat de cătanele comunei acesteia de pe câmpul de 
luptă din Italia spre suvenire cu preţul de 140 de coroane 
la anul 1916, cu steagul cel vânăt (albastru – n.n.) s‑au 
cumpărat prin colecţia (realizată – n.n.) de locuitori cu 
preţul de 160 de coroane la anul 1916 ”11.

Am redat câteva informaţii din documentul 
găsit în colecţia „Gheorghe Cotoşman” pentru comuna 
Şopotu‑Nou, din a doua jumătate a secolului al XIX‑lea 
şi prima jumătate a celui de‑al XX‑lea. Pe lângă aceste 
documente, colecţia „Gheorghe Cotoşman” mai conţine 
informaţii relevante pentru viaţa comunităţii, tabele cu 
eroii din cele două războaie mondiale, personalităţi locale, 
diferite statistici pentru o localitate importantă din Valea 
Almăjului, cu oameni gospodari şi tradiţii frumoase, 
păstrate din vechime până în zilele noastre.

Prof. DAN OBERŞTERESCU

11 Ibidem, fila 24, verso.



40 Almăjana

Drumeţind de‑a lungul Nergăniului, care 
îmbrăţişează din mers istoria Almăjului, am ajuns 
la confluenţa cu pârâul Buceaua, unde am desprins 
„povestea” prin care bucevinţii au fost binecuvântaţi cu 
valorile moral‑creştine ale unui loc în care Dumnezeu a 
rânduit rosturile localităţii Şopotu‑Nou. Muzicalitatea 
toponimului Buceaua, stoarsă din timpul în care istoria 
Almăjului prindea contur, ne‑a dus cu gândul la Raportul 
întocmit la Bozovici, în 30 septembrie 1798, de către 
căpitanul Rassici, şi trimis Înaltului Comandament General 
Bănăţean, cu privire la ordinul generalului de armată şi 
inspector confiniar, baronul de Vins, în ce priveşte mutarea 
a 40‑50 de familii din Şopotu‑Vechi pe Valea Bucevei, 
aşezată în acordurile delicate ale naturii de la picioarele 
pintenului stâncos al Stancilovei.

Pe „floarea de piatră” a 
Vârfului Blidariu, care domină cu 
cei 898 m înălţime satul şopotenilor, 
a rămas înscrisă amintirea adunării 
din 29 septembrie 1798, din faţa 
Bisericii din Şopotu‑Vechi, când 
Pârvu Râncu, Iancu Berbentea, 
Iancu Ţunea, Achim Balaure, 
Sardia Boia, Petru Olariu şi Mircea 
Găină, cu glasul lor de munteni 
nesupuşi, au strigat că nu‑şi vor 
părăsi vetrele în care permanenţa şi 
statornicia dau culoare unei vieţi pline de semnificaţii. Cu 
toate acestea, în anul 1828, 48 de familii din Şopotu‑Vechi 
au fost strămutate pe Valea Bucevei, întemeind raza de 
lumină a localităţii Şopotu‑Nou. Lumină ce străluceşte şi 
astăzi ca ochi al existenţei pe înălţimile de la Stancilova, 
Răchita, Urzicari, Faţa Izvorului, Poieni şi‑n pitorescul 
Văilor Găvojdia, Buceaua, Valea Roşie, Groşi, Runcea, 
Drişte şi Valea Răchitei, unde bucevinţii trăiesc într‑o 
izolare ce le‑a conservat uimitor de bine originalitatea 
românească.

Lucrând, în perioada anilor 1991‑1997, ca profesor 
la Şcoala cu clasele I‑VIII din Şopotu‑Nou, am înţeles 
„biruinţa gândului” oamenilor ce vieţuiesc în ritmul poeziei 

pe un spaţiu de aproximativ 84 km pătraţi de civilizaţie, 
care are un farmec aparte şi menţine legătura dintre 
climatul bogat în povestiri cu esenţe folclorice şi pământul 
moştenit din strămoşi. Convingător prin echilibrul gândirii 
şi măsura argumentării, prin orizontul sufletesc, puternic 
marcat de glia primitoare a Şopotului‑Nou, primarul 
Nicolae Anghel îmi mărturiseşte că bucevinţii, pe lângă 
creşterea animalelor în farmecul dizolvant al muzicii 
codrului, se mai ocupă şi cu fasonarea lemnului din pădure, 
precum şi cu fabricarea varului în cuptoarele bine rânduite 
de pe Valea Roşie, produs pe care‑l vând în satele almăjene 
„din primăvară până în toamnă”.

Iar amintirile despre Şopotu‑Nou au dat dimensiuni 
nebănuite unui loc care, pentru mine, a rămas paradisul 
pe pământ, deoarece în răsfrângerea aurie a razelor de 

soare, împreună cu 
preotul Viorel Dumbravă 
şi şoferul Ion Miloş 
(Gârbaci), am ajuns, 
în 3 iulie 1994, la 
locaşul dumnezeiesc al 
Urzicariului. Aici, pe 
lângă natura originală şi 
pitorească, am descoperit 
liniştea sufletească a 
unui areal binecuvântat, 
unde totul e în acord cu 

ecourile unei vieţi semnalate încă din perioada neoliticului. 
Atunci am înţeles că bucevinţii poartă în ei bătaia inimii 
muntelui, gândindu‑mă la dacii almăjeni care au trăit lipiţi 
de munţii lor. Urmele neoliticului semnalate pe înălţimile 
Urzicariului vin în sprijinul afirmaţiei că istoria localnicilor 
este mult mai veche decât raza de lumină desprinsă din 
Şopotu‑Vechi în anul 1828.

Într‑una dintre frumoasele zile de toamnă ale anului 
1995, însoţit de prietenul meu Filip Purea, am ajuns în 
lumea calmă a vârfului unde trăiesc stancilovenii. Drumul 
cu profunde semnificaţii istorice, care urca pintenul 
stâncos al Stancilovei, cunoscut sub denumirea de „drumul 
împărătesc” sau „drumul Mariei Theresia”, ne duce către 

LOCALITATEA ŞOPOTU‑NOU
ÎNTRE STATORNICIE ŞI CONTINUITATE
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liniştea patriarhală de la Boişte, care, prin mănăstirea de 
acolo, a intrat în istorie ca sâmbure de credinţă la începutul 
secolului al XIII‑lea, sâmbure prin care almăjenii au dat o 
dimensiune în plus culturii umaniste bănăţene.

Aici, în Stancilova de Sus, fostul viceprimar Ion 
Crăciun, îndestulat de tâlcuri şi har, ne vorbeşte despre 
bătălia de la Groşi, unde au fost descoperite mesajele 
emoţionante ale istoriei anului 1689, când turcii şi curuţii 
lui Tököly şi‑au rupt armurile în tăişul vitejiei almăjenilor. 
Plămădiţi din respiraţia muntelui, stancilovenii urmăresc, 
în anul 1773, alaiul împăratului Iosif al II‑lea, care „cobora 
trufaş dealul Stancilovei” (Grigore Popiţi), pentru a ajunge 
la Bozovici, unde a fost întâmpinat de mai‑marele cnejilor, 
Dobromir Hârcila, şi de locuitorii satelor almăjene, când, 
într‑un glas ce a zguduit Ţara Almăjului până în crestele 
munţilor, au strigat „NU VOM!”, opunându‑se militarizării 
zonei în care locuiesc.

„Cotrobăind” prin ciudatele meandre ale istoriei 
acestor locuri, pe fila îngălbenită de timp, am descoperit 
rolul pe care l‑a jucat Stancilova în luptele cu turcii, în 
timpul războiului din anii 1788‑1791, între Austria şi 
Turcia, vreme când Batalionul I grăniceresc de la Bozovici, 
„sus în munte la Pregheda, în codrii Rudăriei, a ieşit, unde 
ordin veni ca spre Stăncilova la Fântâna Porcului să ne 
ducem” (Nicolae Stoica de Haţeg), loc în care şi‑a stabilit 
statul major locotenentul‑colonel Heibel.

Ascultând cu atenţie „povestea” stancilovenilor, am 
desprins bucuriile şi necazurile unei comunităţi din rândul 
căreia s‑a ridicat protopopul Gheorghe Ţunea, personalitate 
de frunte a spiritualităţii almăjene. Însoţiţi de surâsul trist 
şi ruginiu al toamnei, am îmbrăţişat din mers relieful 
Stancilovei de Jos, fiind mişcat 
de frumuseţea, dar şi de sărăcia 
solului, am fost întâmpinaţi, 
ca nişte goşti de seamă, de 
învăţătorii Viorica Lopatiţă 
şi regretatul Ion Banciu, care 
ne‑au prezentat locul ca pe un 
leagăn de basm, unde viaţa are o 
semnificaţie deosebită, iar omul 
– finalitatea de a supravieţui. 
În lumea bucevinţilor Stanci‑
lovei, pătrunsă de poezie şi 
nemaiîntâlnită frumuseţe 
arhitecturală, am simţit bucuria dascălului descoperitor 
de istorie şi geografie, unde firea, duhul muntos şi indi‑
vidualitatea umană dau caracter de universalitate unei 
istorii ţesute în timpuri imemoriale.

În reconstituirea spiritului trecutului, de un ajutor 
preţios mi‑a fost învăţătorul Păun Baba (Pintărul), 
viceprimar şi, apoi, primar al Şopotului‑Nou, care m‑a 
plimbat pe la colibele răspândite pe culmile Răchitei 
şi ale Feţii Izvorului, aşezăminte ce reprezintă cultura 
dacică şi, până astăzi, bine conservată aici. Colibele 
bucevinţilor, asemănătoare celorlalte din Ţara Almăjului, 
sunt transpuneri ale unei civilizaţii care a stocat, la scara 
vremurilor, mărturii ale unei istorii spectaculoase; coliba 
de astăzi, zestre a străfundurilor istoriei şi a profilului 

muntos al almăjanului, asigură măreţia trecutului şi a 
blazonului de respectabilitate al bucevinţului iubitor de 
glie şi de tradiţiile locului.

Din vârfurile de „piatră înflorită” ce domină lumea 
bucevinţilor, am descoperit izvoarele muntelui, semne ale 
dragostei creatoare, binecuvântate de splendida simfonie 
a unei naturi tonifiante în care originalitatea şi îndârjirea 
sălbăticiei redau vigoarea şi străşnicia cu care tradiţiile 
sunt transmise din generaţie în generaţie.

Coborând în Valea Roşie, am înţeles mai bine 
hărnicia oamenilor trecuţi prin filtrul de intensă trăire 
almăjană, cu gospodării arătoase, bine rânduite, exemple de 
statornicie la poalele Munţilor Almăjului, ale căror vârfuri 
sunt prăvălite metaforic parcă peste obârşia începuturilor.

În domnia liniştii şi reculegerii ce corespunde 
cătunului Drişte, aşezat de‑a lungul Nergăniului, privind 
în ochii oamenilor de acolo, am descoperit gingăşia 
ce dimensionează bogăţia sufletească şi personalitatea 
bucevinţului, la care dulcele grai bănăţean menţine 
permanenţa şi ospitalitatea. Meşteri în citirea semnelor din 
natură, bucevinţii consideră curcubeul care se lasă uneori 
peste satul propriu‑zis, aşezat între apa vie a Găvojdiei şi 
pintenul stâncos al Stancilovei, ca pe ceremonialul adăpării 
Duhului muntelui în apele tămăduitoare ale Nergăniului.

Urmărind îndeaproape durerile şi bucuriile 
semenilor mei, de multe ori am stat „la zbor” cu Grigore 
Anghel, un pasionat al istoriei Almăjului, care mi‑a 
povestit despre „ruperile de nuveri” de la obârşiile ogaşelor 
Găvojdia, Buceaua şi Răchita, din noaptea de 14‑15 iunie 
1910, când ploaia ruptă din blestemul veacurilor a provocat 
mari pagube materiale şi pierderea a 60 de vieţi omeneşti, 

ceea ce a dus la mutarea vetrei 
satului pe panta muntelui, 
rămânând „în picioare” doar 
Biserica Ortodoxă construită 
în anul 1850. Tristeţea care s‑a 
abătut asupra lor, asemănătoare 
tuturor satelor almăjene de 
atunci, a fost amplificată şi 
de Primul Război Mondial, 
când au pierit pe diferite 
fronturi bucevinţii: Pavel 
Găină, Dănilă Ciuciuc, Păun 
Dobromir, Păun Pistrilă, Iosif 

Velcotă, Dănilă Ciuciuc, Traian Herac ş.a. Momentele 
de cumpănă din acele vremuri, când viaţa a retezat fără 
milă gospodăriile ţărăneşti din vechea vatră a satului, 
au făcut ca mulţi bucevinţi să‑şi găsească salvarea în 
traiul de la colibele pe care le aveau pe culmile Răchitei, 
Urzicariului, Picicoanei şi Feţei Izvorului, rămânând în 
gând cu simfonia Nergăniului, care, prin cheile sale, astăzi, 
a devenit un punct de referinţă în circuitul turistic naţional. 
Vestite prin farmecul lor, Cheile Nergăniului, operă celebră 
a naturii, sunt mărturii ce simbolizează frumuseţea râurilor 
de munte, oferind, prin arhitectură şi vegetaţie, o adevărată 
originalitate. Îmbogăţite prin cromatica verzuie‑vineţie a 
Lacului Dracului, Cheile Nergăniului reprezintă eternitatea 
ferestruită prin grija mileniilor pe o distanţă de 18 km.
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Cutreierând spaţiul de viaţă al bucevinţilor, am 

înţeles câtă dreptate a avut Nicolae Iorga când a afirmat 
că „fiecare loc de pe pământ are povestea lui [...] la care 
trebuie să adaugi un dram de iubire ca s‑o înţelegi!”. Din 
periplul meu de formator de caractere în Şopotu‑Nou, o vie 
admiraţie mi‑a rămas pentru Pali Goga, Ion Goga, Victor 
Miloş, Ion Miloş, Nicolae Brebu, Gheorghe Brumariu, 
Filip Purea, Leicuţă Găină, Păun Baba (Pintărul), Nicolae 
Voin, Sandu Herac şi Ion Crăciun, care prin statornicie 
demonstrează dârzenia, mândria şi demnitatea omului 
sortit la a trăi liber într‑un loc unde zariștile au păstrat cu 
sfinţenie miturile întemeietoare ale satelor de munte.

Privind în ochii copiilor şi nepoţilor care trăiesc 
în aceste locuri zugrăvite evocator de natură, am înţeles 
îndemânarea dată de energia munţilor în a birui greutăţile 
pricinuite de distanţa mare faţă de şcoală, spre a‑şi însuşi 
tainele scrisului şi socotitului, pentru ca locul să‑şi poată 
„rosti vrerile peste timp prin propriile personalităţi” (dr. 
Iosif Badescu).

Frumuseţea izvodită din foşnet de pădure şi farmec 
de cleanţuri a Şopotului‑Nou este completată de cântecul 
„lăuţilor cu tolcer” (viorilor cu goarnă) de la Răchita, 
precum şi de glasul de aur al tânărului Ion Nicolae Ciuciuc 
(rapsod autentic), de la Stancilova, ale cărui melodii, 
inspirate din tânguirile codrilor seculari, sunt mesaje către 

viitor, de păstrare a tradiţiilor şi datinilor din aceste locuri 
cununate cu eternitatea.

De altfel, Şopotu‑Nou m‑a entuziasmat prin 
structura sufletească a oamenilor, prin flora şi fauna care 
dau personalitate unui relief dăltuit prin fantezia naturii, 
convingându‑mă că viaţa ce tălăzuieşte aici va rămâne 
steaua polară a românismului almăjan, armonizat între 
statornicie şi continuitate. Dialogul cu bucevinţii, pentru 
mine, a fost o încântare, o adevărată lecţie de omenie, 
deoarece sufletul lor înregistrează perfect şi simţitor 
bucuriile şi necazurile unui loc binecuvântat de Pronia 
cerească și de străbuni: 

„Un cuib de vulturi între munți
Scăldați în liniște și soare;
Olimp, pentru țărani desculți,
Iar pentru suflet, sărbătoare. […]

Ne chemi ca un părinte bun
Tu, Almăj sfânt, pământ de vis,
Și numai gândurile spun
Ce temple‑n suflete‑ai deschis.”. 
  (Nicolae Andrei – Almăj)

Prof. DĂNILĂ SITARIU

PREOTUL ION ŢUNEA
SAU CUM SE PĂSTREAZĂ FRĂŢIA ÎNTRE SATE

Aşa cum se ştie din istorie, localitatea Şopotu‑Nou 
a apărut ca urmare a strămutării a 48 de familii din 
Şopot (care de atunci se va numi Şopotu‑Vechi) pe Valea 
Bucevei. Asta s‑a întâmplat în anul 1828, când autorităţile 
austriece au obligat acele familii să vină 
aici. S‑a format un sat mai atipic față 
de celelalte din Almăj, în sensul că era 
foarte răspândit, în final rezultând vreo 
10 cătune. Două erau mai dezvoltate, 
Stancilova şi satul propriu‑zis, unde au 
apărut imediat biserica şi şcoala, care 
dădeau stabilitate şi viitor așezării.

Legăturile cu satul de origine 
erau destul de dificile din cauza lipsei 
sau a precarităţii drumurilor ori a 
mijloacelor de transport, deşi distanţa 
nu era prea mare, de aproximativ 20 km. 
Cel mai frecvent se mergea cu căruţa 
trasă de cai. Asta făcea ca întâlnirile 
rubedeniilor, ale prietenilor să fie rare şi 
doar la evenimente mari – nuntă, botez, 
nedeie, înmormântare etc. Locuitorii 
nou‑veniţi şi‑au păstrat portul şi vorba, 
obiceiurile, numele de familie chiar mai 
bine decât ceilalţi, fiind o zonă total 
inaccesibilă „intruşilor”. Merită chiar 
remarcat faptul că şi‑au menținut din 

tată‑n fiu aceeaşi familie de naşi, care, cel mai adesea, a 
rămas în Şopotu‑Vechi.

Aşa am ajuns şi eu prima dată în Şopotu‑Nou, 
mergând cu bunicul meu să botezăm un fin. Aveam vreo 

7 ani. Călătoria am făcut‑o cu o căruţă 
care avea caii cu zurgălăi la gât şi cozile 
înnodate. Biciul şi frâiele le ţinea în 
mâini Dănilă Părăduc, „taxi”‑căruţaşul 
satului. Cum am plecat „cu noaptea‑n 
cap” ca să nu întârziem, am ajuns cam 
devreme la biserica din Șopotu‑Nou, 
încă era întuneric şi chiar ne‑a cuprins 
frigul. Ce să facem? Am mai stat puţin, 
până lumina dimineţii a început să se 
înghesuie pe valea îngustă, când bunicul 
s‑a dus şi a bătut la uşa popii. A apărut 
la poartă un ins înalt şi frumos ca un 
actor (vezi Florin Piersic), plin de viaţă 
şi voie bună. Era părintele Ion Ţunea, 
pe care bătrânul îl cunoştea fiindcă era 
din satul nostru. Ne‑a primit în casă şi 
până la slujba de botez au stat de vorbă, 
iar eu m‑am jucat cu Rodica, fetiţa lor 
cea mai mică, ce locuia acolo şi eu nu o 
cunoşteam. Mai avea o soră, Valeria, cu 
doi ani mai mare (şi cu unu faţă de mine), 
care stătea la bunicii din Şopotu‑Vechi, 
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casa lor fiind lipită de a noastră; pot spune chiar că am 
copilărit împreună. 

Cu Valerica – aşa îi spuneam – am o amintire ce 
a dăinuit peste ani. Ea era în clasa I‑a şi, pe la mijlocul 
anului, mama l‑a rugat pe învăţătorul Iosif Brezoiu să mă 
accepte la câteva ore ca să văd cum va fi la şcoală peste 
un an. Bineînţeles că am stat în bancă lângă vecina şi 
prietena mea, Valerica. A apărut însă un mic incident. La 
ora de aritmetică, învăţătorul întreba elevii tabla înmulţirii 
sau adunări de numere. Eu, care nu ştiam că nu ai voie să 
răspunzi neîntrebat şi că trebuie să ridici mâna, cum punea 
o întrebare, mă ridicam şi spuneam răspunsul. M‑a felicitat 
pentru primele două, dar, când a văzut că la fiecare răspund 
repede, s‑a impacientat şi apoi i‑a transmis mamei că nu 
mai pot veni fiindcă îi conturb ora. Aşadar, cu Valerica am 
fost coleg de bancă în prima mea zi de şcoală!

Părintele Ion Ţunea s‑a născut în data de 8 februarie 
1926, la Şopotu‑Vechi, într‑o familie de ţărani înstăriţi, 
printre cei mai de frunte din sat. Primele clase le‑a absolvit 
în locul de baştină, după care a urmat Liceul „Dragalina” 
din Oraviţa.

Între anii 1946 şi 1948 îl găsim la Seminarul 
Teologic din Caransebeş, apoi, între 1949 şi 1956, merge la 
Cluj şi devine absolvent al Institutului Teologic Universitar. 
Îmbracă haina militară în perioada 1950‑1953.

Începe preoţia în 1954, la Biserica Ortodoxă 
Română Ciortea, satul Iertof. Acolo nu stă decât un an, 
după care vine în Valea Almăjului, la Biserica Ortodoxă 

din Şopotu‑Nou. Reușește să ajungă preot, în 1973, în satul 
natal (n.n.: Șopotu‑Vechi). 

„Popa Ioniţă” (aşa‑i spuneau apropiaţii) a ştiut să fie 
preot când a trebuit, dar a fost şi om de lume. Cel mai mult 
îl reţin ca un bun gospodar care nu se sfia să lase sutana şi 
să pună mâna pe sapă, pe furcă sau pe frâiele cailor. Foarte 
vrednic şi de pomină a fost faptul că, la el la cosit fânul, 
trăgea la coasă alături de ceilalţi, iar pauzele erau scurte, 
cât să tragi o ţigară, timp pe care îl putea măsura destul de 
ușor, fiindcă şi el fuma.

L‑am cunoscut mai bine în ultimul lui an de viaţă, 
când, student la medicină fiind, m‑a chemat la patul său 
de suferinţă, cu speranţa că, acolo unde învăţ, poate s‑a 
descoperit leacul pentru boala lui, neoplasm de prostată. 
Leacul s‑a descoperit după vreo 25 de ani, însă atunci 
nu puteam decât să‑i fac injecţii de alinare prescrise de 
inegalabilul doctor Iosif Olariu, cu care a fost coleg de 
şcoală, dar şi prieten.

Abia împlinise 50 de ani şi, când primăvara trezea 
natura la viaţă, în 30 martie 1976, a părăsit această lume 
dragă, lăsând în tristeţe maximă şi nemângâiere o soţie 
credincioasă, Letiţia, cu care timp de 25 de ani a avut o 
căsnicie fericită, cu două fete reuşite, Valeria şi Rodica. 
Dar, ca să nu‑l lase singur, fata lui cea mare, ani de zile 
pedagogă la un liceu reşiţean, s‑a dus, în plină maturitate, 
„să‑i ţină de urât”.

Dr. IOSIF BADESCU
Reşiţa, 12.08.2015

CORNELIA EDIŢOIU

ÎN GOANĂ

În goana lor spre fericire,
caii suri au pierdut potcoavele tinereţii...
Cu coama în vânt au traversat fără oprire
o Vale a Plângerii în care vânzători de potcoave  

             erau chiar poeţii.
Din păcate, gleznele sucite n‑au mai putut fi 
           potcovite,
ochii au devenit ochelari şi genunchii, copite.

RUGĂ

Aruncă‑Ţi năvodul, Doamne,
Spre turma de oi rătăcite,
Nu le lăsa să se‑afunde
În oceanul minciunii şi‑n mări de ispite.

În barca lui Petru aruncă
Toți peştii ce‑n suflet au rană
Şi cheamă sutaşul să deie poruncă
Nădejdea să fie o veşnică hrană.

ION GRECU

MIE‑MI PLACE
(motiv folcloric)

Mie‑mi place să aud
Ţarina de la Abrud.

Mie‑mi place cum se cântă
Ţarina, la noi, la nuntă.

Mie‑mi place cum se joacă,
Voia bună să o facă.

Mie‑mi place s‑ascult doina
Când afară cade moina.

Mie‑mi place cum se poartă
Portul viu din poartă‑n poartă.

Mie‑mi place să privesc
Portul mândru, românesc!

DOINA

Ştiţi voi ce este doina? Habar n‑aveţi; de‑aceea
Un dor vă arde‑n suflet şi nu‑i simţiţi scânteia.
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Ce‑aprinde vâlvătaie dorinţi aşa curate!
Trăiţi în lumea voastră: minciuni şi vechi păcate.

Vă înfrăţiţi nemernic la vremea de scursură
Şi‑n urma voastră‑i jale; e scrum şi numai zgură.

Şi în meschine planuri vă pierdeţi, bieţi răzleţi,
Când doina noastră plânge în triste dimineţi.

.........................................................

O doină‑i suferinţa ce o purtăm în noi
Adânc, ca şi nădejdea de aprige nevoi.

O doină‑i stea aprinsă la drumuri de răscruce
Când valuri de iubire nu ştiu‑ncotro s‑apuce.

Căci doina‑i trup, lumină, e suflet şi e soare
Când însăşi nemurirea ne plânge şi ne doare!

De‑i arşiţă cumplită, ger aspru, cade moină,
Ea ne rămâne veşnic: curata noastră doină!

DĂNILĂ SURULESCU

MUZICA

Muzica pentru suflet e o hrană divină
Ce cu nesaţ te hrăneşte o viaţă întreagă;
Ea multe tristeţi şi dureri îţi alină –
Prin tonuri duioase și inimi dezleagă.

Şi‑atunci când bucuria te‑a cuprins
În ritmuri de dans te prinde în horă,
Uitând de durerile vieţii, suspine şi plâns –
Întotdeauna dansului muzica i‑a fost soră.

..........................................................

Fără muzică ziua ar fi ca şi fără de Soare,
Ca şi noaptea fără Lună, fără nicio dimineaţă,
Ca pădurea fără triluri de privighetoare –
Ca şi viaţa fără doruri, migălind după verdeaţă!

„MUZICA A FOST PASIUNEA MEA DE MIC COPIL...”
– De vorbă cu domnul profesor GHEORGHE ŢUNEA, 

manager al Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş‑Severin –

– Domnule profesor, pentru început, vă rog să ne 
oferiţi câteva date biografice.

– M‑am născut în data de 5 decembrie 1952, 
în localitatea Lăpuşnicu‑Mare, din părinţii Gheorghe, 
originar din Şopotu‑Nou, şi Gertrude, originară din 
localitatea Dalboşeţ. Am urmat cursurile 
Şcolii Generale din Lăpuşnicu‑Mare, iar 
din clasa VI‑a m‑am transferat la Şcoala din 
Bozovici.

După terminarea şcolii generale, 
am urmat cursurile Liceului „Eftimie 
Murgu” din Bozovici, secţia reală, pe care 
l‑am absolvit în anul 1971. În perioada 
1972‑1973 am satisfăcut stagiul militar 
în localitatea Caracal. Între 1975 şi 1978 
am urmat cursurile Facultăţii de Muzică 
din Timişoara, iar din 1979 până în 1982 
– cursurile Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu” din Bucureşti, secţia fără 
frecvenţă. În perioada 1978‑1982 am 
funcţionat ca profesor la Şcoala Generală de 
Muzică din Reşiţa, iar între 1982 şi 1987 – ca profesor de 
muzică la Casa Pionierilor din Reşiţa.

Din 1987 până în 1990 am fost metodist la Centrul 
Judeţean al Creaţiei şi Mişcării Artistice de Masă şi 

profesor la Şcoala Populară de Arte din Reşiţa, din anul 
1990 până în 2000 – consilier cu probleme de muzică şi 
arte ale spectacolului la Inspectoratul pentru Cultură al 
Judeţului Caraş‑Severin, iar din 2000 până în prezent – 
manager la CJCPCT CS.

– Ca elev al Liceului din Bozovici, 
ce v‑a impresionat la dascălii D‑voastră? 
Vă amintiţi vreo întâmplare din perioada 
aceea?

– Ca elev al Liceului din Bozovici, 
la dascălii mei m‑au impresionat 
profesionalismul, pasiunea şi dăruirea de 
care au dat dovadă în educaţia noastră. În 
cadrul orchestrei Liceului, înfiinţată de 
profesorul Andrei Hell, eram dirijor, eu fiind 
în clasa a VI‑a, şi cântam la vioară. Când am 
fost elev, profesorul Dănilă Andrei, care era 
şi director, mă chema săptămânal în birou 
şi mă întreba: „Măi Ţunea, eu am auzit 
că tu fumezi!”. Bineînţeles că eu negam 
acest lucru şi după două sau trei săptămâni 

mi‑am dat seama că, de fapt, tatăl meu vorbise cu domnul 
director să mă cheme şi să mă sperie cu sancţiuni dacă voi 
continua să fumez.

– Ce v‑a determinat să alegeţi Facultatea de 
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Muzică? Cu ce v‑a ajutat această alegere, ulterior, în 
devenirea profesională?

– Muzica a fost pasiunea mea de mic copil. Primul 
instrument la care am învăţat să cânt a fost balalaica. Tatăl 
meu a adus‑o de pe front (în al Doilea Război Mondial) 
şi era un instrument specific rusesc. Apoi am luat vioara 
şi prima melodie pe care am cântat‑o a fost A ruginit 
frunza din vii. Mai târziu am început să cânt la clarinet, 
Lăpuşnicu‑Mare fiind renumit pentru fanfara dirijată de Ilie 
Chera Iucu. În vacanţe cântam şi eu în fanfară împreună cu 
Nistor Mihăilescu, coleg de liceu, actualmente muzician în 
Germania. De fapt, cunoştinţele muzicale le‑am dobândit 
de la tatăl meu, care putea să descifreze la vioară, la 
prima „vizită”, orice partitură, apoi de la profesorii Marin 
Jurchescu şi Andrei Hell. Sigur, faptul că am învăţat să 
cânt... la mai multe instrumente m‑a ajutat să predau la şcoli 
de specialitate, iar în mod special faptul că am „cunoscut” 
folclor m‑a determinat să intru în sistemul culturii, eu 
cântând la ansamblurile „Reşiţeana” şi „Semenicul” din 
Reşiţa, precum şi la „Doina Timişului” din Timişoara, la 
Casa Pionierilor din Reşiţa înfiinţând ansamblul de copii 
„Balada Gosnei”.

– Ce presupune munca unui manager cultural?
– Mai întâi, managerul are de rezolvat două 

probleme: administrarea instituţiei şi asigurarea climatului 
cultural al judeţului Caraş‑Severin. În acest 
an, instituţia s‑a mutat într‑un sediu nou. 
Referitor la cultura tradiţională, acţionăm pe 
două segmente: promovarea, unde în fiecare 
an derulăm un calendar de manifestări 
culturale care promovează tot ce înseamnă 
tradiţii, şi conservarea, instituţia editând, în 
primul rând, două reviste de cultură, dar şi 
alte publicaţii care se referă la monografii 
sau personalităţi culturale din acest spaţiu. În 
plus, avem şi o bancă de date cu manifestări 
legate de cultura nescrisă, acestea fiind 
conservate pe suport audio‑video.

– Aţi urmat, ca director, apoi ca 
manager al Centrului Judeţean pentru 
Cultură, lui Velişcu Ion Boldea, un almă‑
jan împătimit al culturii tradiţionale / 
folclorului. Aţi lucrat mulţi ani împreună, 
i‑aţi stat în preajmă, urmându‑i sfaturile 
şi „sfătoşeniile”. Relataţi‑ne cum a decurs 
munca alături de nea Velişcu; ce „obsesii” 
avea?

– Faptul că am ales să‑mi derulez 
activitatea în domeniul culturii i se dato‑
rează lui Velişcu Ion Boldea, care a fost 
directorul instituţiei de la înfiinţare (1968) 
şi până în anul 2000, la pensionare. 
Velişcu Boldea are merite incontestabile 
în promovarea, afirmarea şi conservarea 
culturii. Era un bun cunoscător al genurilor 
muzicale şi folclorice, al tradiţiilor, punând 
în scenă diverse obiceiuri: Măsuratul oilor, 
Mâtcălăul, Strigatul peste sat etc.; apoi, 

a înfiinţat unele formaţii / ansambluri: „Balada Cernei” 
(Băile Herculane), „Ciobănaşul” (Băuţar), „Petniceana” 
(Petnic), „Semenicul” (Reşiţa) ş.a. Era un om corect şi 
nu accepta compromisuri în actul cultural, era punctual 
de fiecare dată şi serios, de multe ori dur cu angajaţii, 
îndeosebi cu cei mai tineri, care păreau mai zburdalnici. De 
fapt, ca o recunoaştere a activităţii deosebite, începând din 
2007, instituţia îi organizează in memoriam, în jurul zilei 
de 22 februarie (data morţii – 2006), un festival folcloric 
în diverse localităţi din judeţ, manifestare care‑i poartă 
numele. În plus, anul viitor, în 2016, va apărea şi o carte 
intitulată Velişcu Ion Boldea, autorul fiind Vasile Mircea 
Zaberca, o personalitate culturală originară tot din Valea 
Almăjului.

– Cum se vede Caraş‑Severinul din punctul de 
vedere al colaborării cu alte centre judeţene şi manageri 
din ţară: Silvia Macrea (Sibiu), Liliana Laichici (Timiş), 
Mariana Deac (Hunedoara), Ionuţ Fulea (Alba) ş.a.?

– Cu judeţul Timiş avem o colaborare bună, atât cu 
Centrul de Cultură şi Artă, cu care organizăm un Festival ce 
are drept generic „Laleaua pestriţă” şi un an se organizează 
în Caraş‑Severin, iar în alt an, în judeţul Timiş, dar şi cu 
Casa de Cultură din Timişoara, în relaţie cu care derulăm 
Festivalul Internaţional de Folclor „Hercules” (Băile 
Herculane) şi „Festivalul Inimilor” (Timişoara).

Cu Sibiul am organizat, în acest 
an, Festivalul Internaţional al Tradiţiilor 
Populare, iar cu celelalte judeţe facem 
schimburi culturale între artişti individuali 
(interpreţi la diverse festivaluri‑concurs) şi 
formaţii artistice.

– Aţi fost de multe ori în juriile 
unor festivaluri‑concurs de muzică 
tradiţională. Cum se prezintă la astfel de 
întreceri tinerii de astăzi?

– În general, la festivalurile‑concurs, 
tinerii interpreţi vin pregătiţi, „cu tema 
făcută”, aşa cum îmi place mie să‑i întreb. 
În cadrul concursului interpretează două 
piese diferite ca factură melodică şi ritmică: 
o doină sau o baladă, fără acompaniament 
orchestral, şi o piesă ritmată, cu acompa‑
niament. Există două categorii de interpreţi: 
„vânătorii” de premii, care participă la toate 
festivalurile‑concurs ce se organizează 
în ţară, şi tinerii care doresc să se afirme, 
fiind la a doua sau la a treia participare. 
Majoritatea lor au studii de canto (interpreţi 
vocali), iar instrumentiştii sunt de la 
diverse instituţii de educaţie muzicală, aşa 
că profesorii lor se ocupă de pregătirea 
profesională a acestora.

– Care mai sunt legăturile 
D‑voastră cu Valea Almăjului şi cu 
oamenii acestui mirific areal?

– Din anul 2000 mă ocup, alături 
de Societatea Culturală „Ţara Almăjului”, 
de organizarea Festivalului cultural‑artistic 
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al Văii Almăjului. De asemenea, s‑au organizat aniversări 
ale unor formaţii artistice corale sau fanfare. Am sprijinit 
tipărirea mai multor publicaţii apărute în cadrul culturii 
scrise şi, nu în ultimul rând, colective artistice din zonă 
prin participări la diverse emulaţii. Sigur, se putea face mai 
mult, însă şi instituţia noastră are posibilităţi limitate. În 
general, am fost foarte receptivi şi am răspuns la aproape 
toate solicitările venite din acest areal.

– În cei 17 ani ai „Almăjanei” aţi sprijinit – 
atunci când a fost nevoie – apariţia 
revistei. Ea a imortalizat multe momente 
ale spiritualităţii Ţării / Văii Almăjului. 
Cum vedeţi rolul „Almăjanei” în 
promovarea culturii populare?

– Nu sunt multe publicaţii culturale 
în judeţ, aşa că revista „Almăjana” are 
un rol important în conservarea culturii 
tradiţionale. Ea va fi o mărturie a generaţiilor 
noastre şi meritul ei este că păstrează în 
promovare specificul local şi aşa trebuie 
să rămână, pentru că, din punctul meu de 
vedere, cultura scrisă e cel mai de seamă 
segment al culturii. „Almăjana” este o 
revistă condusă de un profesionist (poetul 
şi profesorul Iosif Băcilă), publică articole 
de valoare semnate de cele mai importante 
personalităţi culturale ale momentului, de 
regulă, almăjeni ai locului, dar şi de cei 
care nu mai trăiesc în Valea Almăjului. 
Felicitări, domnule profesor, şi să nu lăsaţi 
acest proiect să dispară!

– Ce v‑a determinat să iniţiaţi 
„ieşirea în lume” a revistei „Nedeia” 
(redactor‑şef: Angelica Herac), ştiut 
fiind că aţi „năşit” şi apariţia revistei 
de artă, cultură şi civilizaţie „Reflex” 
(redactor‑şef: Octavian Doclin)?

– Revista „Nedeia” a apărut în urma 
unei discuţii avute cu Ion Albu (dirijorul 
Fanfarei de copii din Bănia). Acesta mi‑a 
spus: „Ar trebui o revistă de cultură care 
să fie şi pe înţelesul nostru.”. Şi atunci am 
hotărât că, într‑adevăr, o revistă care să 
prezinte numai cultura tradiţională este 
necesară. Sigur că Angelica Herac, fiind 
referent cu probleme de literatură, era 
recomandată să conducă această revistă 
ce‑şi are locul ei şi diferă de „Reflex”, care 
tratează o cultură elevată, cu tendinţă de 
transformare în revistă literară.

– Pe lângă activitatea de manager, 
aţi publicat şi cărţi. Aş enumera câteva 
care au ajuns şi la noi: Ciclul vieţii. 
Obiceiuri şi tradiţii la românii din 
judeţul Caraş‑Severin (2001), Obiceiuri 
şi tradiţii de peste an în Banatul Montan 
(2004), Coregrafi şi ansambluri din 
Banatul Montan (2015 – în colaborare) 

şi, mai ales, Cântecul fanfarei (1995), tradusă şi în 
limba franceză (de Angelica Herac) – La chanson de 
la fanfare. Repères monographiques. La fanfare de 
Lăpuşnicu‑Mare (2014). În acest registru, la ce lucraţi 
acum sau care sunt preocupările D‑voastră ştiinţifice 
actuale?

– Atunci când publici diverse lucrări de folclor, 
trebuie să faci cercetare. Or, eu nu am putut să fac acest 
lucru din cauză că am făcut administraţie. Cântecul fanfarei 

a apărut la insistenţele lui Ilie Chera Iucu 
şi, practic, e singura carte pentru care am 
făcut muncă de teren. Fiind unul dintre 
artizanii care le‑au facilitat colaborarea cu 
Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti 
prin Speranţa Rădulescu, Fanfara din 
Lăpuşnicu‑Mare participând, împreună 
cu Fanfara „10 Prăjini” din judeţul Iaşi, 
la diverse festivaluri în Europa, m‑am 
gândit că e bine ca lucrarea să fie tradusă 
în franceză şi să fie distribuită atunci când 
merg la asemenea activităţi.

La celelalte publicaţii, rolul 
coautorilor este modest pentru că 
intervenţiile tipărite au fost realizate pe 
bază de chestionare. Nu mi‑am făcut un 
plan editorial, poate atunci când mă voi 
pensiona voi avea timp şi pentru acest 
lucru.

În 2016, înainte de Paşte, se împli‑
neşte un an de când a decedat Ilie Chera 
Iucu, dirijorul Fanfarei din Lăpuşnicu‑
Mare. Doresc să organizăm un Festival 
al Fanfarelor preponderent ţărăneşti care 
îl va omagia pe Ilie Chera Iucu, dar se 
va adăuga la celelalte manifestări care‑şi 
propun să promoveze valorile zonale, 
pentru că la acest festival vor participa trei 
fanfare din zonă (Lăpuşnicu‑Mare, Bănia 
şi Borlovenii‑Vechi). 

– Ce aţi dori să le transmiteţi 
liceenilor, studenţilor, masteranzilor şi 
doctoranzilor almăjeni prin intermediul 
publicaţiei / revistei noastre?

– În primul rând, i‑aş îndemna să 
persevereze în pregătirea profesională 
pentru că, dacă nu vei fi profesionist, va fi 
foarte greu să ocupi o poziţie în societate. 
Să fie preocupaţi de promovarea valorilor 
autentice din toate domeniile, să afirme, 
mai întâi, Almăjul şi să nu‑şi uite fraţii, 
părinţii, bunicii. Să fie cinstiţi şi corecţi, 
trăsături specifice almăjenilor, şi să aibă 
grijă de moştenirea culturală pe care să o 
transmită mai departe nealterată. 

A consemnat
IOSIF BĂCILĂ

iarna, 2015



Almăjana 47

ŞOPOTU‑NOU
 ÎN IMAGINI

1

2

3

4

6

5

Legendă

1‑2: Stancilova
3‑4: Șopotu‑Nou
5‑6: Ravensca



48 Almăjana

Tradiţia este flacăra ce mai pâlpâie încă, veghind 
la eternitatea neamului. O vedem din ce în ce mai mică şi 
suntem nevoiţi să‑i dăruim o parte din sufletul nostru pentru 
a nu o lăsa să se stingă. Ea face parte din cultura noastră 
populară şi constituie un element esenţial al identităţii.

Spiritul uman s‑a manifestat prin creaţia populară 
specifică locului. Generaţii întregi au preluat, au sintetizat 
şi au adăugat câte ceva creaţiei populare anonime. Acest 
creator colosal fără nume – poporul – a reuşit să‑şi exprime 
sentimentele, preocupările, bucuriile şi necazurile în 
creaţia sa. Cultura specifică satului, în decursul istoriei, a 
fost o cultură populară transmisă prin viu grai.

Şi, dacă „veşnicia s‑a născut la sat”, păstrăm în suflet 
satul românesc, satul copilăriei, al părinţilor şi al bunicilor 
noştri şi cu nostalgia bunei‑cuviinţe îi mărturisim:

„Chiar dacă sunt plecat de mult,
Mă‑ntorc mereu la tine
Şi te păstrez în gândul meu
Cu amintiri de bine.

Nu vreau să văd că te‑ai schimbat,
Că lumea‑i dezbinată,
Eu te păstrez şi te ador
Cu chipu‑ţi de‑altădată.”.

Şi‑o facem cu sufletul curat pentru că:
„Aici am fost mereu lângă ai mei,
Aici mi‑am ascultat mereu părinţii,
Aici am învăţat şi am iubit,
Aici ne sunt mormintele şi sfinţii.”.

Noi nu putem uita că toţi împreună:
„Aici ne‑am adunat speranţe
Ca sensul vieţii să‑l simţim;
Am adunat comori şi vise,
Crezând că‑ntr‑adevăr iubim.”.

Şi am putut să o facem pentru că toţi am fost şi suntem:
„Plămădiţi din lutul acestui pământ
Udat cu speranţe şi lacrimi amare,
Crescuţi în iubire de neam şi cuvânt,
În foşnet de codru şi cânt de izvoare.”.

Satul pe care îl purtăm în suflet nu mai este satul 
de altădată; el s‑a schimbat şi se schimbă mereu. Timpul a 
şters şi şterge cu buretele istoriei, 
al progresului şi al indiferenţei 
o lume care încet‑încet apune. 
Iar astăzi, dacă buretele istoriei 
este înmuiat în detergentul 
globalizării, al intereselor 
purtând masca democraţiei şi a 
binefacerii, suntem nevoiţi să 
înţelegem că nu putem ignora 
tradiţia, ca element esenţial al 
identităţii, altfel:

„Ne pierdem de matca străbună,
Atraşi de mirajul străin,
Ştergând cu buretele vremii
Tradiţii de neam şi destin.

Ne pierdem durerea şi dorul,
Mândria de neam şi de ţară
Şi surzi revenim la cuvinte
Rostite în semn de ocară.”.
Timpul nu poate fi însă dat înapoi. El a trecut 

luând cu el sentimente, trăiri, preocupări şi speranţe. Cine 
mai poate şi mai vrea să înţeleagă modul de viaţă arhaic 
acum, la începutul mileniului trei? Totul pare de domeniul 
legendei şi al inutilităţii. Nimeni nu ştie cât de mult s‑a 
pierdut în timp, din tot ce era odată valoros. Dacă ne‑am 
putea întoarce cu un secol în urmă sau măcar cu vreo 
şase‑şapte decenii, am auzi seara, pe uliţele satului, junii 
cântând, am vedea vecinii şi neamurile adunate în şezători, 
unde fetele învăţau şi se întreceau cu lucrul de mână. Mai 
învaţă astăzi vreo fată să toarcă, să ţeasă sau să facă un 
ciorap? Ori navighează pe internet?

Creaţia populară era plină de cântece, balade, 
descântece. Din toate acestea a mai rămas doar descântecul 
de deochi. Multe dintre practicile tradiţionale legate de 
momentele importante ale vieţii au fost uitate, simplificate, 
iar unele – amplificate printr‑o făloşie prost înţeleasă. 
Lumea satului românesc era o lume plină de simboluri şi 
ritualuri. Oamenii le practicau, le respectau, pentru că ei 
credeau în ele. Unele s‑au modificat în timp, depărtându‑se 
atât de mult de origine pentru a fi frumoase, pentru a da 
bine. Ceea ce numim noi astăzi tradiţie, cândva făcea parte 
din viaţa cotidiană şi oamenii credeau în ceea ce făceau. 
Astăzi, lucrurile stau cu totul altfel. Este o altă lume şi un 
alt mod de a gândi.

Dintre tradiţiile pierdute definitiv sunt cele 
referitoare la fenomenele meteo şi cele legate de plecarea 
în armată sau la război. 

„Pomana ploii” este un exemplu pe care am încercat 
să‑l salvez oarecum în Legendele Almăjului. Dacă despre 
paparude am auzit cu toţii, despre pomana ploii sunt puţini 
care ştiu câte ceva. Paparudele se făceau pentru a aduce 

ploaia, atât de necesară câmpului 
în anii secetoşi, printr‑un ritual 
magic păgân, plin de simboluri. 
Pomana ploii se făcea în anii 
deosebit de ploioşi, când 
oamenii nu puteau semăna din 
cauza precipitaţiilor care nu mai 
conteneau. Ea se făcea pentru 
a alunga ploaia, fiind, de fapt, 
opusul paparudelor. La Bănia, 
pomana ploii se punea pe podul 

TRADIŢII UITATE ŞI NEUITATE ÎN ALMĂJUL LEGENDAR
(I)
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mare din centrul comunei, în aşa fel încât râul să treacă 
pe sub pomană. Pe pod se aşternea o pânză albă ţesută în 
război, iar pe pânză se puneau bucate (de obicei, cartofi 
fierţi şi prune fripte). Doar copiii erau poftiţi la pomană 
şi se aşezau pe lângă pânză ca şi cum ar fi stat la masă. 
O bătrână ţinea în mână o turtă sau un 
colac cu o lumânare aprinsă. Ea dădea 
de pomană ploii bucatele de pe pânză şi 
colacul, spunând:

„Du‑te, ploaie, du‑te, apă,
Unde mările s‑adapă,
Pe la noi să nu mai dai,
Unde‑o sta râul să stai.
Să mai vii când te‑om chema,
Până atunci, însă... ba.”.
Să ne gândim singuri câte simboluri 

erau cuprinse într‑un asemenea moment 
magic (pomana, colacul cu lumânarea care 
se arunca pe râu, descântecul, pânza de pe 
pod şi, nu în ultimul rând, râul care curgea 
vijelios, trecând pe sub pomană).

Un alt exemplu este legat de 
plecarea la război şi el poartă numele de 
„săgeata trăsnetului”. Mulţi dintre noi 
am văzut un copac lovit de trăsnet şi am 
constatat că descărcarea electrică, prin scurgerea ei prin 
trunchiul copacului, a despicat o bucată de coajă şi lemn 
din vârf până la rădăcină. Această observaţie, întărită de 
curiozitate, i‑a determinat pe oameni să sape la rădăcina 
copacului unde „a intrat trăsnetul în pământ”. Dacă, din 

întâmplare, acolo se afla un sol cu nisip cuarţos, era şi 
posibilitatea formării unui cristal de cuarţ, pe care ei l‑au 
numit „săgeata trăsnetului”. Pentru localnici, acest cristal 
era considerat un semn divin, iar familiile care‑l aveau îl 
păstrau în mare taină. A avea asupra ta un astfel de obiect, 

când plecai la război, îţi dădea siguranţa 
unei protecţii divine asupra morţii. În 
familia care poseda un asemenea cristal 
avea loc un mic ceremonial sub forma unui 
descântec, înainte ca el să‑i fie încredinţat 
tânărului care pleca:

„Săgeată, săgeată,
Din trăsnet picată,
Adusă de vânt
La noi pe pământ,
Să‑l aperi pe...
De foc, de război,
Să vină‑napoi
Om întreg, curat,
Ca aurul străcurat,
Ca steaua‑n cer,
Ca roua pe pământ.”.
Dar acest cristal era o raritate şi era 

păstrat într‑un secret deosebit. Aceasta nu 
înseamnă că ceilalţi tineri plecau pentru a 

înfrunta moartea „cu mâna goală”. De obicei, în secolele al 
XVIII‑lea – al XIX‑lea, pentru tinerii care plecau la război 
se confecţiona „cămaşa ciumii”.

Prof. NICOLAE ANDREI

„CINE‑O FĂCUT CÂNTECU’ / AIBĂ FLOARE SUFLETU’...”
– Însemnări despre creatori, rapsozi, coregrafi, muzicanţi şi lăutari 

din / în Valea Almăjului –
(IV)

Corul din Dalboşeţ, înfiinţat la 19 octombrie 1902, 
a împlinit, nu demult, 100 de ani. A fost o formaţie artistică, 
un ansamblu, o instituţie culturală şi de educaţie. Cântecul 
lui s‑a auzit în biserică, pe scena Căminului cultural, pe 
scenele cluburilor şi ale caselor de cultură din Bozovici, 
Anina, Oraviţa, Băile Herculane, Reşiţa, Timişoara, la 
radio, la televiziune, lângă 
crucile şi monumentele 
eroilor, ba chiar şi la cimitir, în 
pomenirea morţilor.

Nu era sărbătoare, 
obicei şi înmormântare la care 
să nu participe şi cântecul său: 
de bucurie, de slavă sau de 
tristeţe. A format caractere, 
a trezit sentimente – iubirea 
de neam şi ţară –, a întreţinut, 
vreme de peste un veac, o 
ambianţă culturală şi religioasă.

Copiii satului învăţau zilele săptămânii după cum 
erau repetiţiile la cor: marţi – sopranul, miercuri – altul, 
joi – tenorul, vineri – basul, sâmbătă – vocile în ansamblu, 
duminică – dimineaţa, slujba la biserică; seara, programe 
artistice; luni – adolescenţii reţinând versurile corale, le 
fredonau acasă, pe dealuri şi prin văi, răspândindu‑le, în 

ecouri, Universului!
Aici, în Dalboşeţul Văii 

Almăjului, s‑au legat prietenii, 
logodne, s‑au făcut nunţi; 
cântau în cor toţi membrii unei 
familii: străbunicii, bunicii, 
părinţii, copiii lor, nepoţii, 
chiar strănepoţii. Tinerii din 
localităţile din jur veneau în 
serile de repetiţii să asiste, să 
poată fi aleşi pentru a cânta 
în corul de lângă veşnicia 
Blidariului.
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Aici, în vacanţele şcolare şi studenţeşti, îi puteai 

întâlni, stând la „givan” cu bătrânii sfătoşi, şi pe „studioşii” 
de‑atunci, mai apoi ajunşi mari scriitori ori modele de 
intelectuali pentru generaţiile ce‑i venerau: Ion Marin 
Almăjan, Nicolae Dolângă, Ion şi Nistor Budescu, Ioţa 
Stoinel, Petrică Juriţa. Tot aici, la Dalboşeţ, se organizau 
baluri familiale, în care te uimeau nu numai cântecul 
coral, ci şi melosul inegalabil al muzicii viorilor lui Ghiţă 
Orbulescu, Dănesie Radu, Ion Luca Bănăţeanu, Ioţa Orbu, 
Emil şi Achilă Radu, Petru Vlădia şi Ioan Stan, muzică ivită 
şi nemurită înspre dimineaţă pe la ferestrele iubitorilor de 
cântec neaoş românesc.

Viorile, fluierele, coriştii Dalboşeţului au 
binedispus şi trăirile, şi visurile unor artişti ai cuvântului: 
Vasile Versavia, Titus Suciu, Alexandru Jebeleanu, Ion 
Florian Panduru, Gheorghe Azap, Octavian Doclin, Marius 
Munteanu ş.a. Pentru că – spunea un scriitor contemporan 
(Fănuş Neagu) – „de când dăm în pământ şi până ne 
topim în depărtările de Dumnezeu stăpânite, noi, românii, 
cuprinşi în călătoria începutului fără sfârşit, ne adunăm 
unii în pragul altora, lepădând dureri, griji, neîmpliniri, şi 
cântăm cu buze mărturisite‑n roua datinilor”.

*
„Cercetând documentele «Reuniunii (de cetire 

şi cântări)» şi legându‑le de evenimentele vremii, putem 
delimita activitatea corului în mai multe perioade, fiecare 
din ele având trăsături specifice.

Prima perioadă este cuprinsă între anii 1902 şi 1918; 
acum scopul era de a ţine vie în conştiinţa locuitorilor 
demnitatea naţională. În această etapă, mai 
ales preotul satului şi plugarii au apelat 
prin cânt la cele mai înalte simţăminte 
umane pentru a contracara legile dure ale 
autorităţilor imperiale şi mai ales «Legea 
Apponyi», care a introdus în localităţile 
de graniţă, şi la noi în sat (n.n.: Dalboşeţ), 
învăţământul obligatoriu în limba maghiară. 
Aceasta a fost perioada cea mai grea pentru 
a ne păstra fiinţa naţională. A adus în Banat 
şi în Almăj însă şi lucruri bune: ordine în 
actele de cadastru, ordine în construcţiile 
edilitar‑gospodăreşti, pe care oamenii 
locului au fost pregătiţi să le asimileze, 
îndeosebi cele privind igiena şi alimentaţia.

Între anii 1918 şi 1940, «Reuniunea» 
funcţionează ca o societate culturală, având 
o activitate corală înfloritoare. Concertele 
corale se ţineau cu regularitate începând 
cu Crăciunul, Boboteaza, apoi Zăpostâtul, 
Paştele, Nedeia şi, uneori, cu ocazia unor baluri, mai ales a 
balurilor familiale.

Repertoriul corului cuprinde prelucrări corale 
semnate de N. Ursu, T. Popovici, I. Vidu sau ale 
compozitorului ţăran V. Guga, I. Velceanu şi alţii, devenind 
cântece dragi celor din Dalboşeţ şi din întreg arealul 
Almăjului. Dintre cele mai îndrăgite amintim: «Negruţa», 
«Peste deal», «Cimpoiaşul», «Craiul Munţilor», melodii 
interpretate cu patos şi măiestrie, trezind plăcute amintiri 

şi descătuşând energii nebănuite, impunând talente 
autentice. Am aminti că, în 1937, corul din Dalboşeţ cântă 
la Timişoara, iar Iosif Piţigane, de 37 de ani atunci, este 
premiat pentru solo tenor din «Negruţa», reuşind să fie, 
prin grija Proniei cereşti, pe scenă şi la sărbătorirea a 90 de 
ani de la înfiinţarea corului (1992).

După 1950, formaţia corală din Dalboşeţ este 
prezentă la mai toate festivalurile şi concursurile corale 
din Banat, unde este premiată, apreciată (Oraviţa, Reşiţa, 
Lugoj, Timişoara). S‑a participat la numeroase spectacole 
de gală în Valea Almăjului şi în multe localităţi din judeţul 
Caraş‑Severin. S‑au făcut înregistrări la Radio Timişoara 
şi Radio Bucureşti, Televiziunea Naţională oferindu‑le 
coriştilor almăjeni bucuria de a fi invitaţi în cadrul câtorva 
emisiuni muzicale.

Momentele memorabile legate de cor sunt 
numeroase, dar două sunt scrise în piatră: ridicarea celor 
două monumente închinate celor căzuţi pe pământ străin, 
cei care au luptat pentru neam şi ţară. Primul monument 
a fost ridicat în anul 1931, iar al doilea, după decenii de 
strădanie, în anul 1991.” (Ilie‑Dan Stoinel, „Reuniunea de 
cetire şi cântări” din Dalboşeţ, [în] „Almăjana”, Anul I, nr. 
2 / 1999, p. 6‑7).

*
În anii de liceu, am cunoscut – la Bozovici – un 

tânăr deosebit de talentat. E vorba de acordeonistul Ion 
Nicola‑Cicea. Avea casa lângă biserica ortodoxă, aproape 
de internatul şcolii. Împreună cu câţiva colegi îndrăgostiţi 
de cântec (Petrică Otiman, Efta Pâşlea, Ion Băcilă, Zaharia 

Nicolicea, Valeriu Uscatu ş.a.) îl căutam 
în după‑amiezile libere, mai frecvent la 
sfârşitul săptămânii; aşezat pe patul din 
apropierea cuptorului, ne primea în camera‑i 
devenită neîncăpătoare:

„– Aţi venit să vă cânt? Am ceva 
nou. Ia ascultaţi!”.

Îşi lua acordeonul „Hohner” în 
braţele‑i vânjoase şi predispuse în a crea 
frumuseţi şi ne cânta înainte de toate 
„noutatea”, apoi doine, brâuri, hore, 
doiuri, ardelene, timp de două‑trei ore fără 
întrerupere.

Luase lecţii de muzică de la Sâmu 
Luca (fratele bine‑cunoscutului violonist Ion 
Luca Bănăţeanu) şi de la Ioan Stan, ambii – 
instrumentişti desăvârşiţi, buni cunoscători 
ai muzicii populare din sudul Banatului, dar 
şi notişti de marcă. A preluat de la aceştia 
sensibilitatea şi eleganţa interpretării, ritmul 

inegalabil al jocurilor almăjene, arta de „a spune”, pe note 
muzicale, trăirile vieţii.

De altfel, mai tânărul Cicea a şi cântat cu muzicanţi 
vestiţi ai vremii de atunci: acordeoniştii Victor Bulzan 
şi Marcel Todor, „suflătorii” Sandu Florea, Luca Novac, 
Dorin Cuibariu, Remus Bistriţa, Luţă Popovici, Simion 
Linguraru, Gheorghe Florea Bolobrete, violoniştii Efta 
Botoca, Petru Vlădia şi Ioan Stan Tănănacu.

A făcut parte din apreciata formaţie instrumentală a 
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Casei de Cultură din Bozovici, formaţie instruită şi dirijată 
– cu pricepere şi har – de profesorul Marin Jurchescu. În 
arealul Almăjului şi dincolo de el, a cântat în spectacole, 
la nunţi, la botezuri şi nedei, la baluri şi petreceri, chiar 
la banchetele absolvenţilor Liceului din Bozovici. Era 
pedant, respectuos şi modest, generos cu semenii din jur. 
Împovărat de „romantism”, îi plăcea să audă sonurile 
muzicale noaptea, privind spre lună, spre stele şi cer...

Din păcate, în octombrie 1970, a plecat prea 
repede înspre lumea astrelor reci şi tăcute. Cu neîntrecutul 
talent, hărăzit de Divinitate şi de părinţii săi, cu dragostea 
neţărmurită pentru cântec, Ion Nicola‑Cicea a încălzit, de 
bună seamă, ţinuturile siderale, precum şi lumina patimilor 
noastre iubitoare de melos.

*
I‑a fost dat lui Nicu Novac (născut în neasemuita 

Vale a Almăjului) să ducă în lume cântecele frunzelor, 
ale izvoarelor şi ale almăjenilor iubitori de 
frumos. Asemenea altor lăutari şi rapsozi 
plecaţi din Mocerişul său natal (Ioţa Orbu, 
Ion Longhinuş, Ilie şi Simu Florea), a 
poposit pe scenele şi în localurile Oraviţei, 
ale Reşiţei şi Caransebeşului, ca, mai apoi, 
să‑i îndrăgească doinele şi cântecele toţi 
neaoşii bănăţeni: „Cânt la codrul înverzit / 
Şi la omul năcăjit, / Cânt pră câmpul plin dă 
floare, / Aduc la om alinare, / Cânt pră luncă 
la arat, / La nigeili din sat...”. Lumea presei, 
a radioului şi televiziunii îl va descoperi la 
câştigarea uneia dintre ediţiile Festivalului 
interjudeţean de folclor „George Motoia 
Craiu” – solişti vocali (1990). De‑acum, 
glasul său de doinitor înnăscut va birui 
incertitudini, inerţii şi oprelişti: „Oameni 
buni, eu am venit / Din inimă să vă cânt / 
Doine, brâuri şi dă doi / Ca la Bozovici, la 
noi.”.

Spectacolele artistice din zona Banatului, din ţară 
şi de peste hotare îi vor aduce afirmarea, iar înregistrările 
ce vor urma (casete, discuri, emisiuni de radio şi de 
televiziune) vor scoate la iveală – dacă mai era nevoie 
– încărcătura emoţională a cântecelor lui Nicu Novac, 
acurateţea, simplitatea şi naturaleţea interpretării. Pe scena 
Festivalului internaţional de muzică uşoară „Cerbul de 
aur”, Braşov, 1994, şi apoi în cadrul emisiunilor muzicale 
ale Televiziunii Române, alături de alţi valoroşi interpreţi 
ai cântecului popular românesc (Maria Ciobanu, Irina 
Loghin, Sofia Vicoveanca, Laura Lavric, Ioan Bocşa, 
Drăgan Muntean, Nicolae Furdui‑Iancu, Aurel Tămaş, 
fraţii Petreuş ş.a.), a evoluat cu succes, exprimându‑şi 
crezul artistic „sub semnul dăruirii totale pentru o muzică 
autentică şi nobilă, care vine de demult” (Vasile Vărădean): 
„Dă la munce din Banat / Cântecul mi l‑am luvat, / Lângă 
inimă l‑am pus / Şi vouă vi l‑am adus, / Vouă, ce‑mi sunteţi 
ca fraţi / Ş‑acuma mă ascultaţi.”.

De fapt, temele cântecelor sale sunt temele eterne 
ale melosului din spaţiul carpato‑danubiano‑pontic: 
dragostea pentru locurile natale – pădurea, izvorul, frunza, 

floarea, satul, părinţii –, dorul, munca, rosturile pe pământ, 
trecerea. Purtând în suflet patimile şi bucuriile oamenilor 
de la munte, cum mărturisea într‑o emisiune a Postului de 
Radio Timişoara, discurile / albumele sale (Jos, în Vale, la 
Nergana, Cred în prieteni şi în lume, Cine‑i om de omenie, 
Nu‑i lăsat tot omu’ să aibă noroc ş.a.) redau frăţietatea 
românului, în viaţă şi moarte, cu natura, legăturile etice şi 
estetice cu elementele universului înconjurător. Natura e 
marele creator, soră, frate, mumă. Ea este naştere şi creştere 
continuă. Cunoaşterea naturii semnifică cunoaşterea lumii. 
Integrarea omului în natură (codrul, râul, ramul) reprezintă 
însă şi imposibilitatea sa de înstrăinare, de desprindere 
dinlăuntrul ei, ceea ce‑l determină să‑i atribuie înţelegere 
şi iubire: „Am trecut dă mulce ori / Prin poienile cu flori, / 
Din poieni flori mulce‑am rupt, / Niciuna nu mi‑o plăcut / 
Ca floarea dă viorea / Şi dă mândruliţa mea; / Ca floarea dă 
sânziană / Şi dă mândra almăjană.”.

Locul anume (satul, casa părintească, 
valea), indicat mai totdeauna în textele 
creaţiei populare, capătă, în cazul de faţă, 
o valoare simbolică. El este permanent 
singular, unic, şi, prin aceasta, dotat cu o 
putere metafizică (Jos, în Vale, la Nergana, 
La izvorul părăsit, Satul meu drag dă la 
munce etc.). Cântecele – „de prin lume 
adunate şi iarăşi la lume date” – Mândro, 
dorul meu, Trec pră uliţă cântând, Măicuţa 
mea, almăjană, Am probit să stau făr’ dor, 
Soare, caută‑mi dragostea, intrate deja în 
topurile anuale ale spectacolelor folclorice, 
ale radioului şi preferinţelor publicului, ori 
casetele şi CD‑urile oferite de‑a lungul anilor: 
Pe maica o port în gând, Mândro, dă zici că 
ţi‑s drag, Cred în prieteni şi în lume, Măi 
un an din viaţă mi‑o trecut, Cine‑i bănăţean 
ca mine ş.a. îl plasează, cu siguranţă, pe 

Nicu Novac în galeria marilor rapsozi bănăţeni (Magdalena 
Biriescu, Luţă Ioviță, Ion Luca Bănăţeanu, Achim Nica, Ana 
Pacatiuş, Ana Munteanu, Aurelia Ardelean, Petrică Moise, 
Iosif Ciocloda, Luca Novac). 

Sensibilitatea, sinceritatea, autenticitatea şi 
frumuseţea – valenţe ale interpretării lui Nicu Novac – 
atestă că „sufletul acesta este ceea ce trebuie să fie un suflet 
care‑şi simte drumul suind şi coborând, şi iarăşi suind şi 
iarăşi coborând, ca sub îndemnul şi‑n ritmul unei eterne şi 
cosmice doine de care, se pare, ascultă orice mers” (Lucian 
Blaga): „Îţi cânt lume că mi‑eşti dragă / Şi ţi‑oi cânta 
viaţa‑ntreagă.”.

IOSIF BĂCILĂ

Revista ALMĂJANA 
poate fi citită pe internet la adresele: 

www.taraalmajului.ro
şi

www.excelsiorart.ro/carti/colectia‑media‑reviste/
almajana.html
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În 2015, a apărut – la Editura Excelsior Art din 
Timişoara – volumul lui Constantin Teodorescu Devenirea 
metaforei în poezia lui Iosif Băcilă, cu 162 de pagini. Este 
un studiu profund şi sensibil care trebuia să apară pentru 
a‑l aduce în atenţie pe unul dintre cei mai 
remarcabili poeţi ai Banatului Montan şi ai 
culturii româneşti de azi.

Constantin Teodorescu este un 
cunoscut şi prolific autor româno‑canadian, 
prezent cu articole şi volume publicate în 
România şi în Lumea Nouă. Întâmplarea 
face să fim contributori amândoi la revista 
culturală on‑line „Alternativa”, un suflu de 
aer proaspăt.

În cazul lui Constantin Teodorescu se 
dovedeşte din nou că „poţi scoate pe cineva 
din Almăj, dar niciodată nu vei putea scoate 
Almăjul dintr‑un almăjan”. Almăjul e un 
loc realmente special (şi, pentru mine, fără 
egal în lume!). Un loc care este încă foarte 
aproape de vremea imediat post‑edenică.

În chip foarte fericit, autorul a ales să îşi înceapă 
volumul cu un studiu despre Almăj al lui Nicolae Dolângă 
– cel ce a surprins esenţa Almăjului, starea lui între cele 

văzute şi nevăzute, între cele ştiute şi neştiute. Cred că 
Nicolae Dolângă este cel care a surprins mai bine duhul 
monumentalei Dacia Preistorică a lui Nicolae Densușianu.

Mai departe, pagină după pagină, capitol după 
capitol, Constantin Teodorescu prezintă 
înţelesul operei şi fiinţa intimă a poetului 
Iosif Băcilă, cel care a introdus conceptul de 
„Vale a Miracolelor” pentru Almăj.

Autorul volumului arată că, pentru 
Iosif Băcilă, Almăjul, „Valea Miracolelor”, 
este început şi sfârşit, rost şi raţiune de a 
fi. Emoţionante sunt paginile care vorbesc 
despre moara almăjană, care nu macină 
făină, macină dor, identitate şi timp, macină 
dragoste, macină apropiere de „Raiul în care 
ne‑a vrut Dumnezeu”.

Devenirea metaforei în poezia lui 
Iosif Băcilă este şi (sau este mai ales) 
creşterea lui în artă, frumuseţe, iubire şi 
valoare umană. Volumul lui Constantin 
Teodorescu merită aprecieri superlative.

ALEXANDRU NEMOIANU

VOLUMUL DEVENIREA METAFOREI ÎN POEZIA
LUI IOSIF BĂCILĂ, DE CONSTANTIN TEODORESCU

GEANĂ – ÎNSEMNĂRI COMBINATE
De câte ori aud cuvântul geană, fără să‑mi dau 

seama, imaginaţia eminesciană mă copleşeşte: „Când cu 
gene ostenite sara suflu‑n lumânare, / Doar ceasornicul 
urmează lung‑a timpului cărare” (M. Eminescu, Scrisoarea 
I). Cu sensul învechit „pleoapă”, cuvântul s‑a impus mai 
ales poetic. 

Într‑un sonet, marele poet potriveşte cuvintele 
geană şi pleoapă într‑un singur vers: „Cobori 
încet... aproape, mai aproape, / Te pleacă iar 
zâmbind peste‑a mea faţă, / A ta iubire c‑un 
suspin arat‑o, // Cu geana ta m‑atinge pe 
pleoape, / Să simt fiorii strângerii în braţă – 
/ Pe veci pierduto, vecinic adorato!” (Când 
însuşi glasul..., în M. Eminescu, Poezii. 
Proză literară, vol. I. Ediţie de Petru Creţia, 
ediţia a II‑a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 
Editura Cartea Românească, 1984, p. 97).

Există cuvinte care exprimă sensuri 
figurate impresionant de frumos. Aşa îmi 
explic atitudinea faţă de vocabula geană. 
Poate de la vechiul înţeles „pleoapă” s‑au 
dezvoltat semnificaţiile figurate „dungă, fâşie 
îngustă de lumină”, „fâşie de deal, de nor etc. 
luminată” (cf. DEX, în ediţiile 1998 şi 2002).

DLRLC notează cu mai multă precizie: „(Urmat de 
determinări) Dungă de lumină, fâşie luminoasă; muchie 
luminată a unui deal, a unui nor, a unui câmp etc., văzut 
în zare.”.

În NODEX se îmbină pur şi simplu aceste definiţii: 
„(Fig.) Fâşie luminoasă; dungă de lumină (pe un deal, pe 
culme, pe un nor etc.)”.

Dicţionarul de sinonime reţine 
identitatea semantică geană – pleoapă. 
DA precizează sinonimia geană – 
colină1, iar DER aduce seria geană – 
zare, orizont.

Poeţii au slăbiciune artistică pentru 
unele cuvinte. Simt predilecţia poetului Iosif 
Băcilă2 pentru acest termen.

Cuvântul e titlul unei poezii: „Totul 
pare a fi o poveste / Cu păduri şi poteci, / 
Cu frunze de arţar, de gorun – / O poveste 
din Valea Miracolelor, / Pe care moara o 
şopteşte, / Greierii o spun... // clipocesc 
şi scapăr / râul / şi‑un luceafăr – // scapăr 
luceferi / şi stele, / roua de pe viorele!” 
(Geană, în Poeme‑Sânziene, p. 12).

Comparaţia cuprinde un freamăt de 
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taină sufletească: „Ca geana ta sub razele de lună” (Lumina 
lacrimii, în Afinitățile izvoarelor, p. 11).

Lacrimile oprite ale plânsului n‑au asemănare decât 
cu florile de sânziene: „Ai în gene / Sânziene / Şi pe buze / 
Buburuze” (A pietrelor şi‑a florilor, în Poeme‑Sânziene, p. 13).

Intensitatea căldurii sufleteşti e surprinsă în 
lumina ochilor, probabil şi dintr‑o afinitate cu simţirea 
lui Lucian Blaga: „Vise‑aprinse‑n / Gene” (Interludiu, în 
Poeme‑Sânziene, p. 22).

Nopţile albe ale iubirii leagă în acelaşi plan 
existenţial natura şi fiinţele: „La ştiubeiul / Cu izvor, 
/ Gând cu gând / Şi dor cu dor / Spală / Geana zorilor” 
(Trans lacrimam silvae, în Poeme‑Sânziene, p. 24). Aici 
răsună ceva din simţirea românească fixată şi în creaţia 
orală. Uneori, gesturile intră în armonie cu întreaga natură. 
Prin iubire, realitatea se vede altfel, ca într‑o doină: „Trage, 
mândro, cu geana, / Să se legene iarba...”3.

Dacă dorul e ca o boală, eu nu vreau să mă vindec 
de dor. Aşa simte şi poetul din Valea Miracolelor. În 
construcţia lirică, stările sufleteşti au corespondenţă în 
elementele esenţiale ale vieţii, ale existenţei şi care aparţin 
pământului, cerului. Repetarea cuvintelor gând şi dor 
sugerează stările specifice iubirii.

Recuperarea poetică a cuvântului se face în 
„viziunea” peisajului din Ţara Almăjului care potenţează 
sentimentul; între om şi natură nu mai rămân limite: „Pe 
deal / Strălumină prunii, / Taie coasa / Colţul lunii, // Taie 
geană / De pădure, / Nunţi / Pe‑ntinderile‑azure!” (Poem, 
în Poeme, p. 44) sau „Cin’ le‑adună? / Cin’ le ştie? / Zori / 
Cu geană azurie, // Miez curat de zi, / Chindie, / Nedei / De 
Sântă Mărie!!” (Cireşul din deal, în Poeme, p. 47).

Poetul se lasă atras de conotaţiile lirice: „Frunza‑mi 
cântă / Şi‑mi descântă, / Geana inimii / Mi‑o zvântă” (Arin 
doinind, în Poeme‑Sânziene, p. 28). În sinonimie poetică, 
Iosif Băcilă aduce sensurile „emoţie”, „sentiment”. Prin 
acelaşi procedeu de atelier artistic, geană poate însemna 
„spaţiul creaţiei”: „De‑atâta mult, de‑atât puţin, / Stau la un 
capăt de vecie, / Doar într‑o lacrimă mă ţin – / În geana‑n 
care‑s... poezie!” (Poem, în Poeme‑Sânziene, p. 48).

Poetul preia din graiurile din Valea Almăjului şi 
din Craina expresia a pune geană pe geană, care nu se 
află înregistrată în principalele noastre 
dicţionare: „că n‑am pus / geană pe geană, 
/ de‑o ispită / pământeană...” (Poemul 
neterminat, în Poeme, p. 19). Chiar luat 
singur, ultimul vers e un ciudat de adevărat 
imn adus frumuseţii femeii. 

În paradigma destinului, iubirea e o 
nevoie adâncă, ce vine din fiinţă, de dincolo 
de lumea instinctelor. Numai prin iubire se 
pot umaniza instinctele. Fiinţa este o „taină 
de necuprins, de nedefinit” (D. Stăniloae).

Expresia în geana zilei înseamnă (cf. 
NODEX) „în zorii zilei”, „dis‑de‑dimineaţă” 
şi‑mi aduce aminte de copilărie, când am 
auzit şi am văzut cum „soarele apune în 
geană”, adică în norii orizontului, semn a 
ploaie.

Curioasă, pentru mine, rămâne evoluţia lexicografică 
de la un latinesc *genna (DEX) la altul, genna. Cu sau 
fără asterisc, se îmbogăţeşte latina clasică cu un cuvânt 
care poate exista în tracă (mai precis în limba dacilor). 
Nu vreau să fiu acuzat de dacomanie, deoarece A. Scriban 
(1939) a observat un aspect interesant, amintind vgr. genys, 
scr. hanus, got. kinnus, germ. kinn; pv. gena „obraz” (cp. 
cu cină, pană, vână). Forma *genna a fost pusă pe seama 
influenţei lui cennus sau a lui pinna (cf. DER).

Faptul că se găseşte şi în greaca veche arată o 
rădăcină indo‑europeană. Existenţa unui cuvânt asemănător 
în germană sprijină această idee. Atunci nu poate fi 
element latin în limba goţilor, care au trăit creştinându‑se 
în spaţiul românesc, unde au dat un martir creştin. Cu o 
formă apropiată de termenul românesc, poate fi un vechi 
împrumut în sârbă şi croată sau, cred mai mult, păstrat prin 
asimilare etnică.

În concluzie, insistenţa artistică asupra unor 
cuvinte determină curiozitate. Nu se poate accepta, mai 
întâi înţelege, reprimarea cuvintelor: tăcerea le ucide. Prin 
sensurile figurate, poezia câştigă în claritate şi meditaţie, 
iar limba, în general, în expresivitate. 

CONSTANTIN TEODORESCU

Note:
1. Pentru larga serie sinonimică „formă de relief”: 

deal, dâmb, geană, dâlmă, grui, movilă, tâlvă ş.a., vezi 
Vasile Bogrea, Pagini istorico‑filologice. Ediţie îngrijită, 
studiu introductiv şi indice de Mircea Borcilă şi Ion Mării, 
Cluj, Editura Dacia, 1971, p. 103‑105.

2. Ne referim la Iosif Băcilă, poet din Valea 
Almăjului, şi la volumele sale Lumina lacrimii, în Afinităţile 
izvoarelor, Timişoara, Editura Facla, 1985; Poeme, Reşiţa, 
Editura Semenicul, 1993; Poeme‑Sânziene, Reşiţa, Editura 
Timpul, 1997.

3. Lucian Blaga, Antologie de poezie populară, 
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1966, p. 65. 

Sigle:
DA = Dicţionarul limbii române, 

tomul II, partea I (F‑I), Bucureşti, 1934.
DER = Alexandru Ciorănescu, 

Dicţionarul etimologic al limbii române. 
Ediţie îngrijită şi traducere din limba 
spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi 
Magdalena Popescu‑Marin, Bucureşti, 
Editura Saeculum I.O., 2001.

DEX = Dicţionarul explicativ al 
limbii române, [ediţia I], Bucureşti, Editura 
Academiei, 1975; cf. ediţiile următoare şi 
NODEX. 

DLRLC = Dicţionarul limbii române 
literare contemporane, volumul al II‑lea 
(D‑L), Bucureşti, Editura Academiei, 1956.
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Din copilăria mea, de peste 60 de ani, n‑am mai 
văzut şi n‑am mai folosit un lămpaş. Mai precis, din anul 
în care s‑a instalat prima centrală electrică sătească în 
Gârbovăţul meu natal, din sudul Banatului, centrală care 
dădea curent electric, câteva ore pe noapte, becurilor din 
case şi din uliţe.

Însă, iată, după atâta şi atâta vreme, în anul 2015, 
sub pomul de Crăciun (împodobit de peste 
un sfert de veac, an de an, la Gărâna), fiul 
meu mi‑a pus sub brad un cadou inedit, 
însă deosebit de util, după cum veţi vedea 
în continuare, dar, în acelaşi timp, un cadou 
surprinzător pentru anul în care suntem: un 
LĂMPAŞ!

Un cadou inedit, dacă ne gândim la 
faptul că, acum, în secolul XXI, cadourile 
de Crăciun sunt, de regulă, un smartphone, 
o tabletă, un laptop şi câte şi mai câte 
„nimicuri” de acest gen, în niciun caz un 
anacronic, depăşit, desuet lămpaş. Şi, totuşi, 
fiul meu a fost deosebit de inspirat, având 
în vedere actuala utilitate a lămpaşului 
la Gărâna (şi nu numai, pentru că atât 
în Giarmata‑Vii, cât şi în Timişoara şi‑a 
dovedit necesitatea), în condiţiile în care societăţile private 
şi străine (după naţionalitatea patronilor) furnizează mai 
mult... întreruperi decât distribuire de energie electrică.

Dar, să vedeţi, în continuare, surpriza cu lămpaşul a 
fost şi mai mare: acesta nu este de fabricaţie românească, 
cum mă aşteptam să‑l găsesc, dezambalându‑l, ci MADE 
IN GERMANY, cu instrucţiuni detaliate de folosire în 
nouă limbi (germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă 
şi încă patru limbi ale ţărilor central‑ şi est‑europene, foste 
comuniste, intrate în UE în primul val – 2005 –, mai puţin 
româna, bulgara şi croata).

Şi revin la lămpaşele copilăriei mele fără curent 

electric. De când am învăţat să citesc, am aflat că aceste 
banale instrumente de iluminat în grajduri (pentru că 
în camere iluminatul se făcea cu lămpi de petrol sau cu 
petromaxuri) ori noaptea pe drum, la moară, la colibă, erau 
fabricate, de prin anul 1915, la făbricuţa „Globus” (parcă 
de la Topleţ sau de la Bocşa, sper să nu greşesc), care 
mai făcea, pe lângă lămpaşe de petrol, primusuri şi, mai 

târziu, baterii electrice (alături de „Dura” – 
Timişoara) şi felurite instrumente casnice.

Lămpaşul secolului al XXI‑lea, în 
care am intrat cam de multişor, de peste 
un deceniu şi jumătate, vajnic sprijinitor 
al reţelelor private actuale de distribuţie a 
curentului electric, după cum vă spuneam 
mai înainte, a devenit o stringentă şi 
permanentă necesitate după mai bine de 
60 de ani. Dar o necesitate care mi‑a adus 
şi o mare surpriză, după 100 de ani de la 
producerea primului lămpaş în România. 
Acum, în mileniul III, în secolul XXI, după 
mai mult de un sfert de veac de economie de 
piaţă şi după opt ani de economie de piaţă 
comună europeană, România nu mai ştie să 
facă nici banalele lămpaşe ale îndepărtatei 

mele copilării.
Acum, în 2016, lămpaşele pe care le folosesc tot 

mai des la Gărâna, la Giarmata‑Vii ori la Timişoara sunt 
lămpaşe produse de marea industrie germană, sunt lămpaşe 
MADE IN GERMANY.

În concluzie,... o concluzie tristă: România 
mileniului al III‑lea, România secolului al XXI‑lea, 
România membră a UE, a pieţei comune europene, nu mai 
ştie să facă, azi, nici... banalele LĂMPAŞE.

Acad. PĂUN ION OTIMAN

ÎN SECOLUL XXI,
ROMÂNIA NU MAI ŞTIE SĂ FACĂ NICI... LĂMPAŞE

SEMNAL EDITORIAL
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Într‑o lume în care unii au atâta de citit, încât nu mai 
au timp să scrie, iar alţii au atâta de scris, că nu mai au timp 
şi să citească, e nevoie de o motivaţie puternică sau de un 
management al timpului foarte eficient pentru a menţine un 
echilibru între cele două verbe ce definesc un intelectual.

Am vrut să citesc lucrarea Adelei Schindler 
(profesor de limba şi literatura română la 
Colegiul „Mircea Eliade” din Reşiţa) din 
prima clipă, dar obligaţiile profesionale 
(lucrări, rapoarte etc.) au avut întâietate 
şi recunosc că titlul mă speria prin 
evidenţierea caracterului ştiinţific 
(Perspective narative în basmul cult 
contemporan), aşa că am tot ocolit‑o până 
s‑a abătut asupra mea o „binefăcătoare” 
pneumonie care m‑a ţinut la pat, dar mi‑a 
oferit răgazul de a termina cărţi începute 
(exemplu: I. L. Caragiale, Despre lume, 
artă şi neamul românesc, antologie de 
Dan C. Mihăilescu), de a lectura şi alt gen 
de cărţi decât cele de specialitate (Lumânările ard până la 
capăt, de Sándor Márai), cu alte cuvinte, de a redescoperi 
plăcerea cititului în forţă.

N‑a fost greu, pentru că Adela Lungu‑Schindler este 
un profesor cu metodă, a ştiut ce să elimine din lucrarea 
de licenţă pentru a oferi o carte receptorilor specializaţi 
şi nespecializaţi, care să răspundă la întrebarea: ce se 
întâmplă cu basmul astăzi?

Începutul e în manieră didactică, autoarea enunţând 
cele două obiective: să analizeze aspecte ale evoluţiei 
basmului şi să prezinte formele actuale de manifestare ale 
acestuia, urmărind construcţia arhitextului.

Ipoteza de la care porneşte este 
rezultatul unei cercetări ample, al unor lecturi 
de specialitate, în special de naratologie 
modernă, şi anume că basmul se actualizează 
în modalităţi noi – literatura şi filmul –, 
rămânând o sursă de inspiraţie pentru proze 
moderne sau un material de reciclat parodic, 
aşa cum fac postmoderniştii. 

Argumentarea începe cu primul 
capitol, care cuprinde definiţii ale basmului, 
etimologia cuvântului basm, clasificări, 
teorii cu privire la originea speciei, funcţiile 
acestuia etc. Informaţia e bine organizată, 
perspectiva temporală este, evident, 
cronologică, astfel că suntem purtaţi pe 
aripile timpului până la figuri celebre, 
oameni puternici (Keops, Alexandru cei Mare) care, în 
momentele de răgaz, cereau să li se povestească texte 
narative cu circulaţie la acea vreme.

Afirmaţiile sunt susţinute prin citate (Silviu 

Angelescu, Ovidiu Bîrlea), paralele, demonstraţii. Autoarea 
subliniază diferenţa dintre basm şi poveste, aducând ca 
argument atitudinile estetice diferite din cele două specii, 
concluzia fiind aceea că „basmul este cel mai solemn tip 
de naraţiune”.

Sunt expuse teoriile referitoare la originea basmului 
(mitologică, indianistică, onirică etc.) şi 
susţinătorii lor, sunt explicate funcţiile 
basmului – de exemplu, cea cultică, 
din trecut, care cerea ca basmul să fie 
reprodus, de unde rezultă şi importanţa 
deosebită a povestitorului, dar şi cea 
de a adormi copiii, din prezent. O 
idee notabilă este aceea că „basmele 
aparţin umanităţii” şi toţi copiii cresc în 
atmosfera poveştilor. Nu se omite din 
clasificare nici basmul despre animale, 
mai puţin cercetat.

Pentru că urmează un exemplu de 
basm cult contemporan, în capitolul al 

doilea, autoarea îi oferă cititorului, ca ghid, un dicţionar 
de concepte operaţionale, cu caracter metodologic, după 
cum bine a precizat. Acestea sunt ordonate alfabetic şi 
reprezintă rezultatul unei selecţii riguroase, fiind aleşi doar 
termenii unanim acceptaţi.

Capitolul al treilea e rezervat Enciclopediei zmeilor, 
de Mircea Cărtărescu. Un act curajos, pentru că autorul e 
unul la modă, în viaţă, cu un stil aparte, deloc simplist. 
Adela Schindler a urmărit şi a explicat cu profesionalism 
construcţia textului, contrazicând autorul, care declara 
că Enciclopedia zmeilor e cartea care s‑a scris singură, 

inspirată fiind de jocurile pe calculator. 
Cercetătoarea nu s‑a lăsat păcălită şi a 
demonstrat caracterul ludic şi parodic 
specific postmodernismului, aducând ca 
argument chiar discursul parodic din prefaţa 
cărţii lui Cărtărescu.

Ultimul capitol e scurt, rezervat 
basmului cult contemporan, Adela Schindler 
demonstrând că una dintre preocupările 
fireşti ale profesorului de limba şi literatura 
română este şi aceea de fi la curent cu noile 
apariţii editoriale.

Pe tot parcursul cărţii am remarcat 
seriozitatea autoarei, care nu doreşte 
să omită niciun aspect relevant pentru 
obiectivele propuse, capacitatea de sinteză 
şi de ordonare a informaţiei, la final cititorul 

declarându‑se mai mult decât mulţumit de răspunsul la 
întrebarea: „Basmul – încotro?”.

Prof. CORNELIA EDIŢOIU

PERSPECTIVE NARATIVE ÎN BASMUL CULT 
CONTEMPORAN, DE ADELA SCHINDLER
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În avalanşa de puncte 
principale de pe ordinea de 
zi, când, în primăvara lui 
2014, a avut loc lansarea 
acestei cărţi, la Bozovici, 
n‑am reuşit să spun prea 
multe despre Cum am 
devenit medic, de Iosif 
Badescu. Şi acum, când în 
sfârşit m‑am decis să pun 
impresiile de lectură pe 
hârtie, nu sunt prea sigur că 
o să reuşesc 
să spun tot 

ceea ce am descoperit, cu plăcută surpriză, 
la citirea „dintr‑o suflare” a volumului.

Dar înainte de impresiile 
propriu‑zise îmi vine în minte scena 
aceea memorabilă când l‑am cunoscut 
eu pe autor. Mergeam într‑o delegaţie 
culturală în Franţa şi întâmplarea făcea ca, 
în autocar, să am loc lângă un domn care 
tot timpul citea şi sublinia unele pasaje cu 
creionul. Inevitabil facem cunoştinţă şi 
descopăr în partenerul meu de drum lung 
un medic pasionat de carte, căruia îi plăcea 
să discute despre ideile descoperite, să 
comunice revelaţiile pe care i le produce 
lectura. Îi dau o carte de‑a mea, pe care o 
ia în vizor imediat şi‑şi spune impresiile 
firesc, cu trimitere la alte cărţi de 
poezie.

De‑atunci, din 2001, 
ne‑am întâlnit rar. Odată mi‑a 
făcut o vizită la bibliotecă. 
Adevăratele şi mai desele noastre 
întâlniri aveau loc în paginile 
revistei „Reflex”, unde doctorul 
Iosif Badescu ţinea o interesantă 
rubrică, intitulată „Camera de 
gardă”. De fapt, când m‑a anunţat 
că vrea să‑mi dea o carte, iniţial 
am crezut că ele constituie 
miezul apariţiei sale editoriale. 
Când colo, e vorba despre nişte 
fragmente anterioare, publicate 
în „Almăjana” şi „Almăjul”. 
„Camera de gardă” va fi, probabil, 
o altă carte reuşită a unui medic 
remarcabil al Spitalului Judeţean 
de Urgenţă din Reşiţa.

Prefaţată de cunoscutul 
scriitor şi critic de artă Pavel 

Şuşară, din Bănia, care i‑a fost coleg de liceu la Bozovici, 
unde Iosif Badescu „era cel mai bun”, beneficiind şi de 
asistenţa editorială a profesorului Iosif Băcilă, Cum am 
devenit medic e o carte compozită, cu multe informaţii 
importante şi cu pagini de‑a dreptul fermecătoare. De fapt, 
este ilustrativă pentru generaţii de intelectuali din Valea 
Almăjului. Cei care s‑au format în acelaşi spaţiu miraculos, 
cu tradiţii frumoase şi o natură încântătoare, cu oameni de 
har şi gospodari. Este greu să menţionezi, fie şi în fugă, 
mulţimea de colegi, profesori, neamuri, doctori, părinţi, 
bunici, toţi care au contribuit într‑un fel la conturarea unui 
„om împlinit”, cum se consideră doctorul Iosif Badescu. 

Sunt articole cu întâmplări interesante, 
în care se regăseşte darul său de scriitor, 
cu inspirate descrieri de natură şi câteva 
interviuri, unde sunt cuprinse şi profesiuni 
de credinţă, de bun‑simţ. Mulţimea de 
fotografii reuşite, care pot lăsa impresia 
unui obişnuit album de familie, contribuie 
cu succes la ilustrarea unui drum ca într‑un 
„bildungsroman” cu final fericit, în care 
mulţi cititori se pot regăsi, cu întâmplări 
asemănătoare din propria lor viaţă.

Mentorii adevăraţi, cu un rol 
hotărâtor în destinul lui Iosif Badescu, 
sunt profesorul Dănilă Andrei şi doctorul 
Iosif Olariu. La formaţia de dansuri din 
Timişoara, cu care a călătorit în multe 
ţări, şi‑a întâlnit viitoarea soţie, Maria. 
Paginile de jurnal alternează cu note despre 

cărţi (N. D. Petniceanu), relatări 
despre personaje de ţinut minte 
(Ferdinant Găină, Gheorghe 
Azap, Pavel Bogoevici, Iosif 
Daba, Ştefan Unici), cu interviuri 
realizate de Titus Crişciu, Alin 
Bagiu, Angelica Herac. În evocări 
se regăseşte talentul de povestitor 
şi acela de a trasa un portret în 
câteva cuvinte bine ticluite.

Interesant e că, la un om 
cu o meserie grea şi de mare 
răspundere, nu s‑au tocit nici 
simţul umorului, nici setea de 
cultură. La un medic ginecolog, 
observaţiile despre fete şi femei îşi 
păstrează admiraţia, sinceritatea, 
prospeţimea şi, din când în când, 
un haz implicit. Voi sublinia în 
continuare câteva consideraţii 
care, pe lângă cele amintite 
anterior, fac parte din calităţile de 
scriitor ale doctorului Badescu.

IOSIF BADESCU – CUM AM DEVENIT MEDIC

martie 2014

Stimate dle doctor, 
Vreau să‑ţi mulţumesc pentru că mi‑ai dat 

ocazia să te cunosc prin cartea pe care cu mult 
drag am citit‑o. Ai reuşit să mă emoţionezi foarte 
tare şi să mă transpui în acea perioadă şi în acele 
locuri minunate, cu oameni minunaţi. Pot să spun 
că sinceritatea şi frumuseţea cuvintelor, a expresiilor 
m‑au purificat şi m‑au îmbogăţit.

Te felicit pentru curajul pe care l‑ai avut în a te 
apuca să scrii o carte, tu fiind medic. Te felicit pentru 
sensibilitatea cu care ai făcut acest lucru, pentru 
felul în care ai descris totul, pentru că iubeşti ceea 
ce ai descris, iar prin această „mărturisire” ai lăsat 
să se vadă un suflet frumos şi curat... Acum, văzând 
ce frumuseţe zace în tine, vreau să te sfătuiesc să 
foloseşti puterea cuvântului şi în viaţa de zi cu zi. 
Un cuvânt poate însenina sau întuneca viaţa celui 
de lângă tine.

Vreau să închei cu o maximă a lui Shakespeare: 
„Cei care nu‑şi arată iubirea nu iubesc”.

Cu admiraţie, 
FLOAREA OPRICA,

94 de ani, Bocşa
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În frumoasa descriere a deplasării dansatorilor 

studenţi la Tunis, după un drum lung fac cu toţii baie în 
pielea goală, dar întunericul îi împiedică „în depistarea 
ispititoarelor triunghiuri negre, simţul pipăitului putând 
fi folosit mult mai eficient”. Şi astfel de pasaje pline 
de sinceritate şi tandreţe arată că avem în faţă o carte 
adevărată, nu o relatare anostă a unor amintiri.

„Plecat de la opincă”, aşa cum se autocaracterizează, 

Iosif Badescu se înfăţişează, în Cum am devenit medic, 
ca „un om împlinit”, care nu şi‑a pierdut calităţile umane, 
curiozitatea intelectuală şi bunul‑simţ. Este o carte a unui 
destin, care poartă, prin generalizare, pecetea atâtor destine. 
De aceea putem spune că Iosif Badescu a scris un miniroman.

NICOLAE SÂRBU
Reşiţa, 25 noiembrie 2014

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!
Ziua Naţională a României a fost 

sărbătorită la Bozovici încă de dimineaţă, 
începând cu ora 11, când cadre didactice şi 
elevi ai Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” 
au organizat o paradă, parcurgând traseul de 
la liceu până la Biserica Ortodoxă, iar mai 
apoi până în parcul din centrul localităţii. 
Alături de primarul comunei Bozovici, au 
participat la această paradă şi alţi cetăţeni. La 
Monumentul Eroilor a fost depusă o coroană 
de flori, la Biserica Ortodoxă a fost oficiată 
o slujbă religioasă, iar în Parcul Central a 
fost susţinut un program de poezii şi cântece 
patriotice. Peste tot a fluturat tricolorul, 

însemnele naţionale aducând mândrie şi 
patriotism în rândul celor care le‑au purtat.

Manifestarea a continuat în Parcul 
Central, unde s‑a servit tradiţionala mâncare 
de fasole cu ciolan şi vin fiert.

Pentru cei care nu cunosc, ziua de 1 
Decembrie este şi ziua de naştere a primarului 
Adrian Sergiu Stoicu, căruia îi spunem un 
sincer LA MULŢI ANI!

SILVIU VELCOTĂ

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

1 DECEMBRIE LA BOZOVICI
Sărbătoarea de 1 Decembrie a fost şi va rămâne una 

dintre paginile cele mai importante ale naţiei române, căci 
ziua Marii Uniri a împlinit visul de veacuri al poporului 
român, separat artificial, vremelnic, în ţări diferite.

Pentru această sărbătoare naţională, noi, elevii 
Liceului Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici, ne‑am 
mobilizat cu mult drag spre a organiza un program adecvat 
acestui măreţ moment: poezii şi muzică patriotică.

Având model versurile din Hora Unirii: „Unde‑i 
unu nu‑i putere / La nevoi şi la durere”, elevii şi profesorii 
şi‑au pus laolaltă iubirea de neam şi de ţară, strecurând 
o fărâmă din simţirea sufletului lor, a dragostei de grai 
şi popor, deoarece cultivarea sentimentului naţional în 

sufletul tinerilor are un rol foarte important pentru viitorul 
nostru şi al acestei ţări. Dacă nu ne oprim măcar un moment 
să ne aducem aminte de eroi şi să păstrăm un moment de 
reculegere pentru cei care au luptat şi s‑au sacrificat spre 
binele Almăjului, acest binecuvântat areal românesc, trăim 
în zadar.

Manifestarea a început la ora 11, cu cântec şi voie 
bună, iar alături de cadrele didactice şi de liceeni, au luat 
parte şi reprezentanţi ai instituţiilor locale, în frunte cu 
primarul comunei, Adrian Stoicu.

Versurile calde ale imnului naţional răsunau în 
glasul şi în sufletele celor care îl cântau, trezind conştiinţa 
de neam şi de ţară până şi în cele mai îngheţate inimi.

Şi, cum românii nu uită niciodată de Dumnezeu şi 
pun credinţă în tot ceea ce fac, am mers entuziasmați către 
Sfânta Biserică, unde, împreună cu cei doi părinţi spirituali 
ai liceului, Petrică Zamela şi Ion Cherescu, le‑am adus un 
omagiu eroilor neamului.

Române drag de pretutindeni, opreşte‑te o clipă 
din pasul grăbit al existenţei tale, aducându‑ţi aminte că, 
oriunde te‑ai duce, eşti zămislit din lutul străbun, fiind fiu 
al României!

PAVELINA PÎRCIU
– clasa a XII‑a, Liceul „Eftimie Murgu” Bozovici –
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Pornind de la premisa că, în general, obiceiurile 
sunt fapte culturale complexe, cu rolul de a organiza 
viaţa oamenilor, de a le marca momentele importante ale 
existenţei, acestora le poate fi atribuit un rol educativ, 
modelator, cu un caracter polivalent, ţinând seama şi de 
faptul că evoluţia funcţiei 
semnelor în timp a complicat 
descifrarea sensurilor1. 

Colindatul, cel mai 
reprezentativ obicei din 
perioada sărbătorilor de 
iarnă2, poate fi descris ca 
fiind un ceremonial complex, 
transmis prin texte (cântate 
sau strigate), iar uneori prin 
măşti, dansuri, acte şi gesturi 
rituale, formule magice, urări 
de sănătate. Menţionăm că 
obiceiul colindatului în Valea 
Almăjului3 poartă numele de 
colendă (cf. expresia „te‑ai 
dus în colendă”), dar aceeaşi denumire o are şi textul 
ceremonial – colindul (colendă) –, precum şi băţul de 
colindător.

Demn de semnalat este faptul că, până prin 1948, în 
Almăj exista o practică solidă (în special sub aspect religios) 
a colindatului, estompată mult până în 1990. Sunt localităţi 
care au păstrat obiceiul, restricţiile manifestându‑se doar în 
ce priveşte textele ceremoniale, dar şi acelea se colindau pe 
ascuns la cine le solicita, cu precădere la cei bătrâni, care 
cunoşteau vechile practici.

*
În sfera poeziei populare proprii spaţiului românesc, 

colindul (colinda) este identificat(ă) ca reprezentând 
„categoria cea mai masivă şi mai diversificată de texte 
ceremoniale”4, aspect ce s‑a impus în diversele cercetări 

1 Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, 
Editura Univers, 1999, p. 203.

2 Ovidiu Papană, Categorii ale producţiilor folclorice 
muzicale româneşti, Timişoara, Tipografia Universităţii de Vest, 
Facultatea de Muzică, 2006 (curs litografiat), p. 6.

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

4 Monica Brătulescu, Colinda românească, Bucureşti, 
Editura Minerva, 1981, p. 7.

cu privire la tezaurul lingvistic, dar şi în specificul poeziei 
scrise, depăşind graniţele preocupărilor etnografice5.

Ţinem să semnalăm faptul că, în pofida diferenţelor 
dintre colinde şi cântece de stea, s‑au produs unele 
întrepătrunderi între aceste două categorii, ca, de pildă, 

adaptarea unor texte mai noi 
de cântec de stea la unele 
melodii vechi de colindă6. 
Astfel, vom folosi termenul 
colindă / colind în sens larg, 
chiar dacă textul analizat este 
cel al unui cântec de stea7, 
tropar etc. Totuşi, în lucrarea 
de faţă ne vom referi mai 
ales la colindele din zonă, 
deoarece cântecele de stea 
folosite în acest areal, cu 
precădere în perioada actuală 
(O, ce veste minunată, Trei 
păstori, Trei crai de la 
Răsărit, Cerul şi pământul 

etc.), cunosc o serie de variante, numărul lor fiind în 
creştere datorită împrumuturilor din alte zone, în special 
prin intermediul mass‑mediei (televiziune, internet).

*
În ceea ce priveşte componenta literară a textelor 

ceremoniale din obiceiul colindatului, vom discuta mai jos 
aspecte întâlnite în colindele din zona studiată – majoritatea 
publicate în culegerile de folclor ale cercetătorilor Emil 
Petrovici şi Nicolae Ursu, precum şi câteva dintre cele 
descoperite în urma anchetelor pe care le‑am întreprins în 
Almăj. 

În creaţiile folclorice specifice Văii Almăjului, 
inclusiv în textele ceremoniale din obiceiurile de iarnă, au 
fost identificate aceleaşi elemente caracteristice poeziei 
populare româneşti, aceleaşi teme populare, „aceleaşi 
formule tipice de început şi sfârşit, aceleaşi repetiţii 

5 Id., ibid., p. 7.
6 Id., ibid., p. 14.
7 Cântecul de stea are o temă exclusiv creştină, fiind 

de origine bisericească, cu un pronunţat caracter apusean; „se 
deosebeşte de colind prin tematică, prin structurile ritmice şi 
sonore folosite, iar în cadrul formei arhitectonice, prin lipsa 
refrenului”. Cele două genuri muzicale sunt înrudite, dar, în 
cadrul cântecelor de stea, „subiectele biblice sunt tratate mult 
mai rigid (chiar dogmatic), iar conţinutul versurilor nu mai face 
nicio referire legată de viaţa patriarhală obişnuită sau de raportul 
existent între divinitate şi omul de rând” – Ovidiu Papană, op. 
cit., p. 8.

OBSERVAŢII PRIVIND COMPONENTA LITERARĂ 
A TEXTELOR CEREMONIALE DIN OBICEIUL 

COLINDATULUI ÎN VALEA ALMĂJULUI, 
JUDEŢUL CARAŞ‑SEVERIN
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de cuvinte sau versuri întregi, aceleaşi refrene şi strofe 
călătoare”8.

Referitor la componenta texturală, după cum se ştie, 
vocabularul limbii se îmbogăţeşte şi cu ajutorul derivării, 
prin adăugarea de sufixe ori 
prefixe, fenomen întâlnit şi 
în poezia populară, pe baza 
aceloraşi reguli de formare 
a cuvintelor. Colinda, ca 
poezie arhaică, cunoaşte o 
abundenţă a diminutivelor, 
prin care „se atenuează 
duritatea conflictelor şi 
se imprimă o tonalitate 
afectivă”, determinând 
imagini luminoase, calde9. 
Diminutivele sunt încadrate 
în rime interioare, în versuri 
ce oferă o notă particulară 
poeziilor folclorice10. Iată câteva exemple de diminutive 
folosite în cadrul colindelor: „Pĭetrişĭelĭe‑n dĭegiţălĭe. 
(bis)”11; „Leroloi, Păstrişorul 
mĭeu, / Leroloi, Stăpînioru 
vostru?” şi „Leroloi, 
Obrăjĭoru lui, / Leroloi, 
Spuma lapcilui. / Leroloi, 
Ochişorii lui”12; „Scucişĭelĭe, 
bumbăşĭelie. (bis)”13.

Pe lângă aceste 
derivate semnalăm şi apariţia 
dativului etic: astfel, formele 
neaccentuate de dativ ale 
pronumelui personal de 
persoana I singular pot avea 
rolul de a indica participarea 
afectivă a locutorului la cele 
relatate. Exemplificăm, în continuare, asemenea situaţii: 
„Leroloi, Pliecat, mi‑au pliecatî, / Pliecat, mi‑au pliecatî, 
/ Leroloi, Juni colindători.”14; „Păstorilor fluieraşi / din 
picioare să‑mi săltaţi, / cu îngerii să‑mi cântaţi, / toţi la 
stea să vă‑nchinaţi”15; „Iar Irod cînd audza, / Iel năpoi mi 
să‑ntorcia.”16.

În colindele almăjene, întâlnim şi completarea 

8 Nicolae Ursu, Cântece şi jocuri populare româneşti 
din Valea Almăjului (Banat), Bucureşti, Editura Muzicală, 1958, 
p. 24.

9 Monica Brătulescu, op. cit., p. 91.
10 Gheorghe Vrabie, Retorica folclorului: poezia, 

Bucureşti, Editura Minerva, 1978, p. 65.
11 Nicolae Ursu, op. cit., p. 164. Precizăm că, în lucrarea de 

faţă, redarea fonetică a textelor este aproximativă, cu respectarea 
scrierii cu î din original.

12 Id., ibid., p. 166.
13 Id., ibid., p. 168.
14 Id., ibid., p. 166.
15 Nicolae Andrei, 63 de ani, profesor, Bănia, născut la 

Prilipeţ.
16 Nicolae Ursu, op. cit., p. 164.

de sunete sau de silabe; avem în vedere d‑ul protetic, 
precum şi diferite alte modalităţi de completări de silabe. 
Prima formă, d‑ul protetic, se plasează, de regulă, între 
două cuvinte, care „datorită vocalelor pe care le conţin 

la extremităţi sunt sesizate şi 
înţelese mai greu când sunt 
pronunţate succesiv în timpul 
vorbirii sau al cântatului”17. 
În acest sens, există asocierea 
florile albe – florile dalbe, 
după cum vom vedea în 
exemplele ce urmează.

Epitetul dalb, provenit 
din adjectivul alb, ce se 
regăseşte foarte frecvent în 
textele ceremoniale specifice 
colindatului, având „puternice 
implicaţii rituale şi magice”, 
apare ca un efect de stil, 

însă, în opinia unor cercetători, odinioară, el a îndeplinit 
„o funcţie rituală”18. Culoarea albă desemnează atât 

absenţa, cât şi suma tuturor 
culorilor, fapt pentru care se 
asociază vieţii diurne, luminii, 
Divinităţii, revelaţiei, purităţii, 
dar şi vidului, morţii. „În 
folclorul românesc, în forma 
sa derivată dalb (florile dalbe), 
e asociată frumuseţii fără 
seamă, purităţii şi gingăşiei.”19. 
„Albul răsăritului este cel al 
întoarcerii: este albul zorilor 
ce redezvăluie o boltă cerească 
încă lipsită de culori”20. În 
sfera simbolisticii identificate 
în cadrul colindatului din Valea 

Almăjului se remarcă prezenţa culorii albe; în obiceiurile 
din perioada sărbătorilor de iarnă, albul (dalbul) este întâlnit 
atât în textele colindelor, ale cântecelor de stea, cât şi ca o 
culoare specifică altor componente (în pomul de Crăciun 
se punea vată albă, feţele de masă erau albe, colindătorii 
se îmbrăcau în haine albe). În culegerea Cântece şi jocuri 
populare româneşti din Valea Almăjului (Banat), Nicolae 
Ursu a cules din Bozovici diferite colinde ce conţin în 
structura refrenului sugestia albului: „Iest‑on lacăt, iză 
lacăt. / Măru‑ăl cu florili dalbe, / Iest‑on lacăt izon lac’ 
/ Pă marjina lacului / Mărul cu florili dalbe”21; „Micolaie 

17 Ovidiu Papană, Colinda din Mehala: o restituire 
necesară, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2004, p. 100.

18 Monica Brătulescu, op. cit., p. 90‑91.
19 Ivan Evseev, Enciclopedia simbolurilor religioase 

şi arhetipurilor culturale, Timişoara, Editura Învierea, 2007, 
p. 17‑18.

20 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de 
simboluri, volumul 1, A‑D, Bucureşti, Editura Artemis, 1995, 
p. 75.

21 Nicolae Ursu, op. cit., p. 165.
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călărĭeşcĭe, / Măru‑ăl cu flori dalbe”22; „D‑în curcĭe la 
Ghiorghe Vodă, / Mărul cu flori dalbe”23. Alăturarea culorii 
imaculate cu floarea mărului sugerează puritatea, gingăşia, 
trimiţând, prin extindere de sens, la persoana lui Iisus 
Hristos.

După cum am amintit mai sus, poezia românească 
de factură populară cunoaşte şi fenomenul completării 
silabelor de la sfârşitul cuvântului din vers, în vederea 
încadrării „versului catalectic (incomplet de cinci sau de 
şapte silabe) în tiparul de bază al versurilor acatalectice 
(cele complete de şase sau de opt silabe)”24. În colindele 
almăjene întâlnim şi astfel de procedee; iată câteva 
exemple de completări ale silabelor, sub diferite forme – 
cu rĭe, re, u, o sau î: „V‑or cînta, v‑or colinda, rĭe, (bis) / 
Mari boieri că să scula, rĭe (bis)” şi „C‑un colac dă grîu 
spălatî. (bis) / Pĭetrişĭelĭe‑n 
dĭegiţălĭe. (bis)”25; „Leroloi, 
Maica Prĭeşĭesta, re / Leroloi, 
Poalĭe sufulca, rĭe, / Leroloi, 
Fuga că mi‑ş da, / Leroloi, 
Dîn gură‑ntrăba, re”26; „C‑un 
pitac d‑arjint curatî. (bis) / 
Să‑mi fii, gazdo, sănătosî, / 
Dar dîn vĭesta lui Cristosî”27; 
„Iest‑on măr marĭe rotatu, / 
[…] / Nicolaĭe făt frumosî. 
(bis) / Vântu‑l mare‑o 
aburatu, (bis) / Flori dîn măr 
s‑au scuturato. (bis) / Dară‑n 
vîrfu măroloĭe (bis)”28; „Încă 
io ci‑am sprijonit, (bis) / Şî la Iordan că ci‑am duso (bis)”29; 
„Lîngă bătrînul Crăciunu (bis) / Şăgia Sfîntul Anul Nou. / 
Lîngă Sfîntu Anu Nouo”30; „Grăì bătrînu Crăşiunî: (bis) / 
(B) Io‑s bătrîn şî dă dămultî (bis) / Cîn’ Tu, Doamnĭe, ci‑ai 
născutî, (bis) / (B) Ş‑încă io ci‑am sprijonitî (bis)”31.

De asemenea, asistăm la unele suprimări de vocale 
sau de silabe pentru ca versul să poate fi încadrat în tiparul 
metric al liniei melodice, în simetria ei, procedeu adesea 
identificat în poezia orală32. Aceste suprimări se întâlnesc 
la începutul sau la finalul cuvintelor, marcate cu ajutorul 
cratimei sau al apostrofului: „Iest‑on lacăt izon lac’ (ăt)”33; 
„Leroloi, Pă brumă‑ncălţatî / Leroloi, (’N) poarta Iuziĭei 
/ […] / Leroloi, La Sfîntu Iliĭe. / Leroloi, Iliĭe, Iliĭ’(e)”34; 

22 Id., ibid., p. 167.
23 Id., ibid., p. 167.
24 Ovidiu Papană, Colinda din Mehala: o restituire 

necesară, p. 100‑101.
25 Nicolae Ursu, op. cit., p. 164.
26 Id., ibid., p. 166.
27 Id., ibid., p. 167.
28 Id., ibid., p. 168.
29 Id., ibid., p. 169.
30 Id., ibid., p. 171.
31 Id., ibid., p. 170.
32 Ovidiu Papană, Colinda din Mehala: o restituire 

necesară, p. 101‑102.
33 Nicolae Ursu, op. cit., p. 165.
34 Id., ibid., p. 166.

„Micolaĭe călărĭeşcĭ’. / Călărĭeşcĭe‑n chip domnĭeşcĭe, / 
Măru‑ăl cu flori dalbe, / Călărĭeşcĭe‑n chip domnĭeşci’”35; 
„D‑în curcĭe la Ghiorghe Vodă, / Mărul cu flori dalbe, / 
D‑în curcĭe la Ghiorghe Vod’”36; „Ici‑aici‑aciastă curte, 
(bis) / Doamnili, / Mult zmireate, minunat’”37; „Iest’o 
masă marĭe‑ncinsă, / Dă boieri, Doamnĭe, cuprins’.”38; 
„Ş‑încă io ci‑am sprijonitî (bis) / ’N ciasta poală dă văşmînt. 
(bis)”39; „Astădz i‑Ajunu, / Mîne‑i Crăciun’.”40.

Tot în textul colindelor, se remarcă folosirea în 
mod repetitiv a unor termeni care indică starea de bucurie, 
de exaltare sufletească, atât în forma lor arhaică, cât şi în 
cea actuală: „Bucuraţi‑vă şi vă veseliţi toţi oamenii, toţi 
oamenii, / […] / Şi cu palmele să‑l pliusnim (bis).”41 ori 
„Crăciune, Moş bătrâne, / saltă cu noi foarte bine, / […] / 
Păstorilor fluieraşi, / din picioare să‑mi săltaţi”42.

Fiind o „urare versi‑
ficată” întâlnită cu precădere 
în perioada Crăciunului43, 
colindul cuprinde în 
structura lui, îndeosebi la 
final, formule prin care 
se face urarea de sănătate 
pentru gazde: „Că ne dućem 
la altu. / Să trăiţ, la mulţ ań 
ferićiţ. / Dacă Dumńezău 
ńe va ajuta, / La anu ń‑om 
împreuna.”44; „Sănătacĭe‑n 
ciastă casă. (bis)” şi „Să fi 
[sic!], gazdo, sănătosî (bis) 
/ Dă vĭestea lu’sus Crĭestosî. 

(bis) / Sănătacĭe‑n ciastă casă, (bis) / Şi la cîmp cu 
sănătacĭe. (bis) / Trăiască gazda, la mulţ ani!”45; „La 
tulpina viţî ei (bis) / Cură vinu niegrişorî. (bis) / [...] / Să‑ţ 
fie dă binĭe, voiniţele!”46; „Să‑mi fii, gazdo, sănătosî, / 
Dar dîn vĭesta lui Cristosî, / Şî cu gloacĭe dă fălos, / Can cu 
gloacĭe, can cu tot.”47; „Să fiţ, gazdo, sănătoasă, / Păn’ la 
anul tot voioasă.”48; „Să‑mi fiţ, gazdo, sănătosî (bis) / Ca 
dîn vĭesta lu Cristosî. (bis)”49; „Să‑m fii, gazdo, sănătos, 

35 Id., ibid., p. 167.
36 Id., ibid., p. 167.
37 Id., ibid., p. 168.
38 Id., ibid., p. 169.
39 Id., ibid., p. 170.
40 Id., ibid., p. 172.
41 Id., ibid., p. 174.
42 Nicolae Andrei, 63 de ani, profesor, Bănia, născut la 

Prilipeţ.
43 Tudor Pamfile, Sărbătorile la români. Crăciunul: studiu 

etnografic, Bucureşti, Librăriile Socec şi C. Sfetea, Leipzig: Otto 
Harrassowits, Viena: Gerold & comp., 1914, p. 51.

44 Emil Petrovici, Folklor din Valea Almăjului, în 
„Anuarul Arhivei de Folklor”, III (1935), p. 41.

45 Cu indicaţia autorului: „Vers vorbit” – Nicolae Ursu, 
op. cit., p. 164.

46 Cu menţiunea autorului: „Vers vorbit.” – id., ibid., 
p. 165.

47 Id., ibid., p. 167.
48 Id., ibid., p. 167.
49 Id., ibid., p. 168.
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(bis) / (B) Cam cu vicĭe, cam cu gloacĭe (bis) / La mulţi 
ani cu sănătacĭe!”50; „Să trăiască găzdăriţa, / să ne împle 
cotăriţa, / să trăiască moşu’ / să ne împle coşu’. / La anu’ 
şi la mulţi ani!”51; „Care bucurie / şi aici să fie / de la 
tinereţe / pân’ la bătrâneţe. (bis)”52.

De asemenea, observăm dialogul ca formă de 
comunicare în desfăşurarea acţiunii relatate de colindă. 
S‑a constatat, nu doar în arealul studiat, că prin folosirea 
acestui procedeu „subiectele colindelor devin mai 
dinamice, primesc viaţă, iar manifestarea artistică este 
receptată cu mai mult interes de către ascultători”53. Prin 
aceasta, personajele biblice sunt aduse în sfera acţiunilor 
şi a tipologiilor specifice culturii tradiţionale româneşti. 
Totodată, sunt puse alături unele personaje neincluse 
în episodul biblic al naşterii lui Iisus (de exemplu, 
Sfântul Ion alături de Moş Crăciun – personaj provenit 
din tradiţie, nemenţionat în textele biblice). De altfel, 
personajele colindelor almăjene pot fi grupate în două 
categorii: personaje biblice, întâlnite mai ales în colindele 
creştine, şi personaje diverse, în colindele precreştine. 
Dintre personajele biblice amintim: Dumnezeu (Domnul) 
– „Dumnĭedzău”, Fiul lui Dumnezeu – Iisus Hristos 
(„Cristos”), Maica Domnului („Maica Prĭeşĭesta”), Sfântul 
Petru, Sfântul Ilie, Sfântul Ioan („Sfîntul Sînciĭonu”), cei 
trei crai de la Răsărit, îngerul, Adam şi Eva, Irod, Iuda. 
Îndeosebi numele lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos şi al 
Fecioarei Maria apar în diferite ipostaze. Alte personaje 
sunt: bătrânul „Crăşiunî”, „Sfîntul Anul Nouî”, „junii” 
colindători, boierii, gazdele, o fiică de crai, păstorii 
(„păcurarii”).

*
Aşa cum se observă din exemplele de mai sus, 

componenta texturală a colindelor din Almăj cunoaşte 
o varietate deloc de neglijat, remarcându‑se în structura 
lor derivate diminutivale sau completări de silabe, din 
necesităţi metrice. Majoritatea prezintă îndeosebi o valoare 

50 Id., ibid., p. 171.
51 Florina‑Maria Băcilă, 36 de ani, profesoară, Timişoara, 

originară din Dalboşeţ.
52 Text cules din mai multe localităţi: Dalboşeţ, Bozovici, 

Bănia, Pătaş.
53 Ovidiu Papană, Colinda din Mehala: o restituire 

necesară, p. 99.

expresivă, cu o pronunţată încărcătură afectivă (vezi 
dativul etic sau formulele de urare). Un studiu detaliat ar 
merita prezenţa arhaismelor sau alterările fonetice ale unor 
termeni literari şi redarea lor în variantă regională.

Pe lângă aceasta, e de reţinut că în textele 
colindelor nu se reflectă cu exactitate episodul naşterii 
lui Iisus, în conformitate cu relatările evangheliştilor, ci 
sunt integrate aici elemente sau personaje care fac referire 
(explicit ori subînţeles) la comunitatea tradiţională din 
arealul studiat.

În Valea Almăjului, obiceiul colindatului se situează 
cu precădere la un nivel spectacular, perpetuându‑se mai 
mult ca manifestare şi nu în mod obligatoriu din perspectiva 
păstrării textului ceremonial specific. 

MARIA VÂTCĂ
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Anul acesta sărbătorim Ziua Culturii Naţionale 
marcată de două evenimente deosebit de importante 
pentru Academia Română, evenimente cărora le dedicăm 
festivitatea de azi, fiind cazul împlinirii unui secol şi 
jumătate de la înfiinţarea primei instituţii academice 
a tuturor românilor, în aprilie 1866, iar, pentru Filiala 
noastră, apariţia primului volum din vastul proiect 
iniţiat de Institutul de Studii Banatice: ENCICLOPEDIA 
BANATULUI, I – Literatura.

De altfel, simpozionul de azi, dedicat Zilei 
Culturii Naţionale, are ca temă Contribuţii bănăţene la 
spiritualitatea românească. Am ales acest subiect stimulaţi 
nu numai de istoria atât de densă a fenomenului cultural 
bănăţean, a „bănăţenismului”, după expresia folosită de 
C. Miu‑Lerca într‑un articol apărut în „Revista Institutului 
Social Banat‑Crişana” (anul IV, nr. 22‑23, 1938), ci şi de 
ideea regionalismului cultural lansată de 
mari corifei ai culturii româneşti: Nicolae 
Iorga, Dimitrie Gusti, Perpessicius ş.a., care 
susţineau, în perioada interbelică, fecundă 
din punct de vedere cultural, necesitatea 
descentralizării culturii în România 
reîntregită. După opinia argumentată a 
acestora, fiecare regiune / provincie istorică 
trebuie să aibă contribuţia sa la formarea 
şi dezvoltarea culturii naţionale prin ceea 
ce numim azi procesul de subsidiaritate 
culturală. De altfel,1 susţinătorii2 
regionalismului cultural, printre care 
bănăţeanul Sever Bocu, afirmau în scrierile 
lor: „Iubindu‑mi regiunea (Banatul – n.n.), 
lucrez la întărirea ei! Prin asta întăresc 
neamul şi patria.”3.

Privit din această perspectivă, regionalismul 
cultural, ca factor al dezvoltării culturale generale a 
ţării, promovat intens, în perioada interbelică, de către 
intelectualii bănăţeni, nu a făcut altceva decât să reia 
marile idei ale oamenilor de cultură Alexandru şi Andrei 
Mocioni, Vincenţiu Babeş ş.a., despre nevoia de unitate 
a culturii naţionale în perioada stăpânirii habsburgice şi 
maghiare în Banat.

În cuvântarea de deschidere a Adunării Generale a 
„Astrei” de la Oraviţa, din anul 1902, Alexandru Mocioni 
spunea: „Cultura este cel mai însemnat factor de putere 
al popoa relor în toate timpurile, între toate împrejurările. 
Sunt însă timpuri şi împrejurări, când – precum o ştim şi 

1  Cuvânt inaugural rostit de Ziua Culturii Naţionale (15 
ianuarie 2016) la Filiala Timişoara a Academiei Române.

2 I. Clopoţel, Organizarea culturală regională. 
Sensibilitatea morală faţă de „Astra” transilvăneană, 1936.

3 S. Bocu, Regionalismul, forţă naţionalistă, Rev. 
„Vestul”, 1930.

noi – chestiunea culturei poate să devină pentru un popor 
chiar o chestiune de viaţă. Astfel, lupta pentru cultură nu 
este altceva decât lupta pentru existenţa naţională.”.

Fireşte, numai cultura adevărată are această putere 
conservatoare, iar cultura adevărată nu poate să fie alta 
decât numai şi numai cultura naţională.

„Dacă cultura poporului este – precum deja 
etimologia cuvântului ne‑o indigitează – cultivarea 
însuşirilor intelectuale şi morale ale unui popor, şi dacă 
tocmai aceste însuşiri sufleteşti în specifica lor sinteză 
psihică constitue caracterul naţional al acelui popor, 
atunci e lucru învederat că numai cultura naţională este 
cultura adevărată.

Şi precum caracterul naţional se manifestă în 
limbă, în modul de gândire şi simţire, în datinile şi 
moravurile, în tradiţiunile şi idealurile naţionale, în poezia 

şi industria naţională, în portul naţional 
şi altele: aşa şi cultura naţională are să 
îmbrăţişeze întreaga viaţă naţională, 
în toate manifestaţiunile ei. Ea are să 
conserve, să cultive şi unde e de trebuinţă 
să nobiliteze toate elementele naţionale 
ale vieţii poporului. Ea are să desvolte 
conştiinţa naţională, baza culturei 
naţionale; sentimentul religiozităţii, baza 
moralităţii; patriotismul, baza virtuţilor 
cetăţeneşti; spiritul economic, baza 
prosperării materiale; simţul estetic, baza 
nobleţei inimii; cu un cuvânt, cultura 
naţională are să deslege toate puterile 
rămase încătuşate prin vicisitudinea 
timpurilor, are să deştepte toate puterile 
latente ale poporului, ca astfel să fie 

asigurată, în butul tuturor pericolelor ameninţătoare, 
existenţa naţională a poporului român din Ungaria.

Vedem cât de măreaţă este ideia culturei naţionale şi 
cât de mari şi vitale sunt interesele legate de realizarea ei.

Dar cât de măreaţă este ideia, atât de grea este 
realizarea ei. Este o operă grandioasă, ba, putem zice, o 
operă gigantică, la care ne‑am angajat. Aceasta, fireşte, 
nu poate fi opera unei singure generaţiuni, dar este o operă 
demnă de stăruinţele cele mai nobile ale generaţiunilor, 
este o operă care pretinde dela fiecare generaţiune 
încordarea şi concentrarea tuturor puterilor sale. Şi dacă 
undeva, apoi aici se potriveşte pentru noi deviza: viribus 
unitis, căci dacă undeva, apoi aci în sânul Asociaţiunii 
noastre ne este dată posibilitatea de a concentra toate 
puterile noastre.”4.

În astfel de coordonate, după părerea mea, 
trebuie să citim azi contribuţia Banatului la cultura şi 

4 T. Botiş, Monografia familiei Mocioni, ediţia a III‑a, 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2015, p. 350‑351.

LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI...
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spiritualitatea românească şi, mai cu seamă, premierele 
culturale bănăţene pe plan naţional, printre care le amintim 
pe următoarele (fără a fi prezentate în ordinea cronologică, 
ci, mai degrabă, a importanţei lor):

1) Prima enciclopedie românească5, coordonată de 
bănăţeanul C. Diaconovici, nu apare, după cum ar fi fost 
firesc, în România (Vechiul Regat), ci la Sibiu, între anii 
1898 şi 1904, în trei volume masive, în format alfabetic, în 
condiţii grafice excelente (pentru acea vreme, dar şi pentru 
azi), cu scopul mărturisit al autorului, încă din Prefaţă, 
„să dea publicului cititor român o oglindă cât mai fidelă a 
stărilor poporului nostru în toate ţările locuite de români 
şi totodată să‑l ţină în (la) curent şi cu progresul culturii 
omeneşti”. După acest început de secol, urmează o mai 
lungă tăcere în domeniul enciclopediilor, de circa un sfert 
de veac, până în anul 1929, când, la Cluj, apare Minerva – 
Enciclopedia română6.

În perioada 1937‑1943 apar două enciclopedii 
masive: Enciclopedia României, o enciclopedie funcţională, 
dar neterminată (4 volume – Statul şi Economia – din 6 
prevăzute, neapărute – Cultura şi Personalităţi), coordonator: 
Dimitrie Gusti, şi Marea Enciclopedie Agricolă, în 5 
volume, coordonator: C. Filipescu, după 
care urmează o şi mai lungă tăcere.

2) „Banatul a dat literaturii române 
întâia traducere a Vechiului Testament, 
primele opere lexicografice, întâia odă 
cultă, primele şcoli naţionale şi cel dintâi 
ziar (s.n.). Din Caransebeş, din Lugoj şi 
apoi din Timişoara pornesc încă din veacul 
al XVI‑lea făclieri robiţi de dorul trezirii la 
conştiinţă naţională a poporului”7.

3) Bănăţeanul iluminist Paul 
Iorgovici, născut la Vărădia cărăşană, 
scrie cu litere latine, pentru prima dată 
în literatura românească, o carte cu titlul 
Observaţiuni de limbă rumânească8, pe 
care o publică la Budapesta în anul 1799. 

4) Nicolae Oţălea şi Dimitrie Ţichindeal, 
„Ţichindeal, gură de aur”, după frumoasa apreciere a lui 
Mihai Eminescu, sunt autorii primelor fabule în literatura 
română – Fabule alese9 (tipărită în 1785) şi, respectiv, 
Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţături. 
Acum întâia oară culese şi într‑acest chip pe limbă 
românească întocmite10 (tipărită la Buda în 1814).

5) Bănăţeanul Constantin Diaconovici Loga, 
profesor la Arad, la Înalta Şcoală Pedagogică a naţiunii 
valahe, scrie şi tipăreşte, tot la Buda, primele cărţi de 

5 C. Diaconovich, Enciclopedia română, 3 vol., Editura 
Krafft, Sibiu, 1898‑1904.

6 A. C. Pteancu, Minerva – Enciclopedia română, Editura 
Minerva, Cluj, 1929.

7 I. Mureşan, Pentru începutul slovei bănăţene, Rev. 
„Luceafărul”, nr. 7‑8/1938.

8 Dorina Măgărin, Sunt lacrimae rerum, Rev. „Lecturn”, 
nr. 3 (11), 2015.

9 I.‑V. Boldureanu, Cultura românească în Banat, 
Editura Helicon, Timişoara, 1994.

10 Ibidem.

gramatică şi ortografie românească: Ortografia sau dreapta 
scriere, în anul 1818, şi, în 1823, Gramatica românească11.

6) Prima revistă periodică, „Biblioteca românească”, 
cu apariţie în toate provinciile locuite de români timp 
de 11 ani (1811‑1823), este redactată de bănăţeanul 
Damaschin Bojincă, împreună cu Z. Carcalechi12, fiind, de 
fapt, modelul din care s‑a inspirat Heliade Rădulescu în 
elaborarea planului „bibliotecii universale”.

Bazaţi pe aceste priorităţi culturale de necontestat 
ale bănăţenilor în cultura românească, scriitorii bănăţeni 
au constituit Asociaţia Scriitorilor Români din Banat 
„Altarul cărţii”, pentru promovarea scrierilor autorilor din 
această zonă a României, deoarece, după opinia acestora, 
„Bucureştiul, în domeniul slovei, face acelaşi lucru pe care îl 
face şi în viaţa politică şi economică: trăieşte şi prosperă din 
ceea ce dă provincia. Literaţilor bănăţeni [le] sunt închise 
drumurile către editurile mari pe care le are Bucureştiul. 
Poetul, eseistul, romancierul bănăţean este privit la 
Bucureşti ca provincial stângaci, neobişnuit cu viaţa de 
«metropolă mare», dar «mediocrităţile tuturor cafenelelor 
se bucură de cel mai larg sprijin». Pentru a contracara 
asemenea atitudini şi a se impune în viaţa culturală şi 

literară, scriitorii bănăţeni s‑au organizat 
într‑o asociaţie regională. Din această 
asociaţie făceau parte nume de prestigiu 
ale scrisului bănăţean: C. Miu‑Lerca, Virgil 
Birou, Petre Sfetca, Ioachim Miloia, Pavel 
Bellu, Grigore Popiţi, Traian Topliceanu, 
Anişoara Odeanu, Melentie Şora, Aurel 
Peteanu, Nicolae Ţirioi, Aurel Cosma, 
Ion Stoia‑Udrea, Dorian Grozdan etc. 
Pe teritoriul Banatului funcţionau şi alte 
asociaţii regionale – Cercul Academic 
Bănăţean, Asociaţia Învăţătorilor Bănăţeni, 
Cercul Juridic Bănăţean etc. –, dar cea mai 
importantă asociaţie culturală regională 
a fost Regionala «Astra Bănăţeană», care 
a coordonat timp de un deceniu mişcarea 

culturală din Banat. Regionalismul cultural, chiar dacă a 
reuşit o mai bună promovare a specificului bănăţean, a fost 
departe de a rezolva nemulţumirile subiective şi obiective 
ale bănăţenilor”13.

Nici azi, după opt decenii de la constituirea „Altarului 
cărţii” bănăţene, nu putem vorbi de o reală descentralizare 
culturală a României. De aceea, considerăm că, acum, unul 
dintre obiectivele cele mai importante ale societăţii noastre 
şi, în primul rând, ale culturii şi spiritualităţii româneşti, 
alături de finanţarea corespunzătoare, îl constituie 
tocmai reala descentralizare şi continua promovare a 
culturilor regionale, ca factori de coagulare a culturii 
naţionale în întregul ei.

Acad. PĂUN ION OTIMAN
– Preşedintele Filialei Timişoara a Academiei Române –

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 D. Tomoni, Societate, cultură şi politică: „Astra” în 

Banat (1896‑1948), Editura Învierea, Timişoara, 2009.
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