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[VALEA ALMĂJULUI]

„Frumoasa noastră Vale a Almăjului, unde s‑au născut moşii şi strămoşii noştri, şi unde 
ne‑am născut şi noi, a fost locuită de oameni încă din timpurile cele mai îndepărtate, înainte 
de aceasta cu mii de ani.

Fiind regiune bogată, cu livezi şi păduri, vale roditoare, ocolită de munţi şi dealuri ca o 
cetate, a fost râvnită de multă lume. Vechii ei locuitori şi‑au apărat moşia cu armele în mâni, 
vărsându‑şi sângele pentru vatra familiară şi glia de moşie strămoşească.

Au locuit pe aici şi strămoşii noştri Daci, viteji în războaie, muncitori şi duşmani ai 
beuturilor şi ai luxului. Au locuit şi Romanii clădind castre şi castele în apropierea Dalboşeţului, 
lângă Gârbovăţi, la Prilipeţi şi la Prigor. [...]

Nădăjduiesc că urmaşii acestora, fiii de azi, cunoscând faptele înaintaşilor, se vor trudi 
să păşească pe acelaşi drum al cinstei, al muncii, al dragostei de neam, de lege şi moşie 
strămoşească, şi de jertfă supremă pentru glia ţării, slava sfintei noastre biserici şi apărarea 
integrităţii neamului nostru românesc.” 

CORIOLAN BURACU
Din trecutul Almăjului şi al Rudăriei, 

T. Severin, Editura „Astra”, 
Tipografia Artelor Grafice „Datina”, 1932, p. 3 și p. 6
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DESPRE SPECIFICUL BANATULUI
În cadrul impresionantei unități de limbă, de obicei 

și credință, ce caracterizează spațiul românesc și cultura 
românească, fiecare dintre provinciile istorice și‑a păstrat 
un caracter distinct și o anume specificitate. Nici nu putea 
să fie altminteri, căci, după cum bine știm, unitatea se 
arată în toată frumusețea ei printr‑o superbă diversitate. O 
diversitate care îngăduie ca în interiorul aceluiași model 
exprimările să fie libere, creatoare, asigurând și frumusețe, 
și libertate. 

Această specificitate se cuvine cercetată din cel 
puțin câteva motive. 

În primul rând, ea trebuie cercetată, căci doar în 
acest fel vom putea afla datele, faptele istorice concrete 
care, în totalitatea lor, oferă imaginea completă a istoriei 
și a culturii românești. Dar, în plus de 
aceasta, specificitatea ne oferă răspunsuri 
nespus de interesante privind modul în 
care românii din diferite locuri au răspuns 
la stări concrete cu care erau confruntați. 
Ne oferă răspuns despre chipul în care 
românii din diferitele provincii au făcut față 
împrejurărilor și greutăților imediate, din 
vecinătatea lor, și în acest fel ne arată cum 
s‑a perpetuat, s‑a dezvoltat și a supraviețuit 
modelul existențial românesc în cursul 
milenarei lui treceri prin istorie. Dintr‑o 
astfel de perspectivă, studiul specificului 
cutărei provincii istorice românești 
încetează să mai fie strict cercetare și 
documentare. Acest studiu devine și cale 
de a oferi soluții pentru viitor; dacă nu în 
detaliu, lucru imposibil de altfel, atunci – 
pentru și în înțelegere largă – certitudine de continuitate 
existențială. Cazul Banatului este exemplar. 

Banatul, la fel ca fiecare dintre provinciile istorice 
românești, are un specific al său, o identitate inconfundabilă, 
o personalitate tare. Detaliile acestei identități sunt foarte 
numeroase. Putem pomeni între ele bogăția colosală a 
portului tradițional bănățean, frumusețea unică a cântului 
popular bănățean și, în general, abundența folclorului 
bănățean. O bogăție, o diversitate și o frumusețe care au 
făcut ca acest orizont cultural să 
fie numit „barocul” folclorului 
românesc. La aceasta se adaugă 
„limba” românească a locului, 
subdialectul bănățean, care este 
nespus de divers și cu mare 
personalitate. E demn de amintit 
că, în spațiul românesc, Țara 
Almăjului este zona românească 
având cea mai puternică 
identitate lingvistică. Toate 
acestea sunt detalii care, fiecare, 
merită studiu aprofundat. În 

totalitatea lor, ele se așază însă sub un semn unic pe care 
îl consider definitoriu pentru Banat: spiritul de graniță și 
identitatea ortodoxă. 

Fiind spațiu românesc, Banatul s‑a manifestat și 
a rămas mereu, tenace, încăpățânat, spațiu ortodox. Dar 
acest orizont ortodox s‑a manifestat în condiții speciale, 
care au fost cele de graniță. Ortodoxia s‑a așezat peste 
o istorie al cărei început nici măcar nu îl putem bănui. 
Oameni ai locului au trăit pe teritoriul Banatului din zorile 
istoriei. Despre vârtejul devenirii mai apropiate ne vorbesc 
documente istorice din veacurile al XII‑lea și al XIII‑lea.

În acea vreme, Banatul, datorită așezării sale, a fost 
cunoscut și ca „triplex confinium”, întretăierea hotarelor a 
trei state. Era o zonă în care conflictele militare erau active 

sau mocneau necontenit. În aceste condiții, 
toți stăpânitorii nu au avut altă opțiune 
decât să se folosească de oamenii locului 
pentru nevoile militare. Este de amintit 
că zona cunoscută drept „clisură” nu este 
altceva decât amintirea existenței acolo 
a unei „kleisoura”, zonă militarizată cu 
statut special la granița bizantină. Dar mai 
ales Regatul Ungar a trebuit să‑i folosească 
pe localnici. Așa s‑au organizat districtele 
militare bănățene, zone privilegiate și 
ai căror locuitori, țărani‑cavaleri, erau 
asimilați nobilimii. Acești țărani‑cavaleri 
au reprezentat o parte principală a forțelor 
antiotomane utilizate, atunci când Banatul 
a devenit efectiv vârful de lance al luptei 
antiotomane, sub legendarul comite al 
Timișoarei, Filippo Scolari (Pipo Span), 

și apoi sub Ioan Huniady (Iancu de Hunedoara). Aceste 
drepturi ale țăranilor‑cavaleri erau foarte mari și ca 
exemplu poate fi oferită împrejurarea că în 1432 cnejii 
din Almăj au refuzat să se supună magistrului teuton 
(ajuns ban de Severin într‑o încercare, de altfel eșuată, 
de a așeza Ordinul teuton în Banatul Montan) și au cerut 
să se prezinte la judecata regelui. Cnejii almăjeni au avut 
atunci câștig de cauză. Rosturile lor militare și le‑au păstrat 
țăranii‑cavaleri ai Banatului de munte până la trecerea sub 

administrația otomană. Aceste 
rosturi erau remarcabile dacă 
ne gândim că în 1632 cnejii din 
Mehadia, Almăj și Craina au 
fost forța militară care l‑a așezat 
pe tronul Țării Românești pe 
Matei Basarab. Cu siguranță 
că în acea vreme s‑a integrat 
în personalitatea românilor 
bănățeni conștiința de oameni 
liberi, cu drept de a purta arme. 
Este iarăși semnificativ că în tot 
spațiul românesc doar Banatul 
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nu a cunoscut iobăgia, doar bănățenii au fost mereu „domni 
și stăpâni”. 

Până în veacul al XVIII‑lea, Banatul a stat sub 
administrație otomană. Acea perioadă a fost interesantă și 
ea ar merita studiată mai atent. Nu a fost o perioadă de 
stagnare, căci în istorie nu există perioade de stagnare. 
Există perioade de dezvoltare aberantă, dar asta este altă 
poveste. Acea perioadă nu a fost foarte semnificativă în 
istoria Banatului; economia a stagnat, numărul locuitorilor 
a scăzut. Cred că important a fost un factor secundar. 
Administrația otomană nu era eficace, de fapt, era haotică. 
În aceste condiții, comunitățile sătești au fost nevoite să se 
gospodărească „pe cont propriu” și tot atunci s‑au înmulțit 
cetele de rebeli, iar asta explică și frecvența numelui 
Harambasa (șef de ceată). 

La fel de exemplară, dacă nu 
și mai mult, a fost și împrejurarea că 
aceiași cavaleri‑țărani și‑au păstrat cu 
îndărătnicie ortodoxia. Acest lucru are 
specială importanță. Ortodoxia bănățeană 
a reprezentat și încă mai reprezintă 
punctul cel mai dinspre vest al ortodoxiei. 
Banatul este regiunea unde ortodoxia face 
contact cu Apusul european și modul în 
care aceste două orizonturi de credință și 
cultură s‑au acomodat a avut importanță 
în trecut și are importanță și astăzi. 

Românii bănățeni nu au ales 
condiția de frontier și nu au adoptat 
spiritul de frontier în chip voit, nu a fost 
o opțiune, a fost un dat, o stare impusă 
care a trebuit și trebuie confruntată. Acest 
spirit de frontier a însemnat nevoia de a 
confrunta adversari sau vecini, adesea mult mai puternici, și 
nevoia de a afla, într‑un fel sau altul, un mod de conviețuire. 
Spiritul de frontier a însemnat și necesitatea unei mai 
mari toleranțe. Pentru a putea exista, oamenii din zonele 
de frontieră și, mai ales, de vecinătate culturală trebuie să 
accepte diversitatea, faptul că același lucru poate fi numit 
în mai multe feluri. Această înțelepciune existențială s‑a 
consolidat în Banat în veacul al XVIII‑lea. 

S‑a spus uneori că specificul Banatului s‑ar fi alcătuit 
în veacul al XIX‑lea și că în Banat s‑ar fi manifestat reflexe 
ale dezvoltării din zonele apusene ale Imperiului. Acest 
lucru nu este adevărat. Veacul al XVIII‑lea a fost, pentru 
Banat, decisiv și atunci s‑a 
cristalizat definitiv identitatea 
românilor bănățeni. 

La începutul veacului 
al XVIII‑lea, Banatul a fost 
cuprins în hotarele Imperiului, 
mai mult din comoditate, 
numit „austriac”. Oricum, 
la începutul acelui veac, 
Imperiul nu se socotea nicicum 
„austriac” și, să ne aducem 
aminte, primul împărat al 
acelui veac, Carol al VI‑lea, 

s‑a luptat cu strășnicie să păstreze posesiunile apusene ale 
Imperiului și încă mai vârtos Spania. Imperiul a devenit 
„austriac” din nevoie și prin constrângere. Dar energiile 
imperiale stăvilite în Apus au fost îndreptate spre Răsărit, 
eliberând de sub dominație otomană un vast teritoriu. A fost 
vremea eroică a lui Eugeniu de Savoya, „vajnicul cavaler”. 
În aceste împrejurări a ajuns Banatul să fie încorporat în 
Imperiu ca provincie militară. 

Fiind provincie nou‑cucerită, sub regim militar și 
având importanță strategic esențială, Banatul s‑a dezvoltat 
după cele mai avansate căi economice ale vremii. În Banat 
nu existau restricții impuse de o condiție preexistentă. Nu 
erau cutume feudale și „baronii” locale. În Banat nu exista 
trista moștenire a unui sistem feudal miop și întârziat, de 
felul celui care a dăinuit, cu funeste consecințe, în Ardeal. 

Administratorii Banatului, unii aleși dintre 
cei mai apropiați generali și aghiotanți ai 
lui Eugeniu de Savoya – și suficient este să 
îl amintim pe primul guvernator, Claudius 
Florimund, contele Mercy d’Argenteau 
–, au pus în aplicare planuri moderne: de 
asanare a mlaștinilor (faimoasa canalizare 
a Begăi a fost făcută de către cei mai buni 
ingineri olandezi, aceiași care făcuseră 
„polderele” olandeze), de organizare 
edilitară, satele bănățene au fost reconstruite 
după planuri clare cu intenție urbană și au 
impus un enorm program de colonizare. 
Ca amploare, colonizările din Banat au 
fost mai mari decât colonizările făcute, 
în aceeași perioadă, de Marea Britanie. În 
Banat au fost aduși și colonizați, în două 
valuri masive, coloniști nu numai germani, 

ci și francezi, mai ales din Alsacia și Lorena, dar și spanioli, 
rămași credincioși Casei de Habsburg: satul Becicherec nu 
era alta decât „Neue Barcelon”. (Între cele două valuri de 
colonizare exista o diferență semnificativă. Primii coloniști 
au fost „voluntari”, al doilea val era reprezentat de oameni 
siliți să se așeze, între ei – mulți condamnați la închisoare.) 
Fără îndoială că românii, populația majoritară, au avut de 
suferit și au trebuit să se adapteze. Sentimentele pentru 
imperiile care se confruntau și le‑au exprimat într‑o cântare, 
„ține, Doamne, tot așa, / nici cu turcuʼ, nici cu neamțuʼ”. 
În partea de răsărit a Banatului a fost organizată „granița 
militară” și țăranii își recăpătau, într‑o altă formă, starea de 

țărani‑cavaleri. Organizarea 
graniței s‑a făcut cu forța 
și a întâmpinat o rezistență 
anevoie înfrântă. Dar existența 
„graniței” le‑a îngăduit 
românilor să își păstreze limba 
și credința, starea de oameni 
liberi și le‑a lărgit orizontul 
existențial. Duși, cu obligații 
militare, dintr‑o parte în alta 
a Imperiului, în mod necesar 
ei au învățat că lumea este 
felurită și că lucrurile pot fi 
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făcute în chipuri multiple. În aceeași vreme s‑a dezvoltat și 
industria Banatului, marile centre de la Reșița și Ferdinand 
(Oțelu‑Roșu), mineritul, industria mătăsii etc. Așa s‑a 
alcătuit un „proletariat” bănățean și este interesant că la 
Reșița a fost prima grevă muncitorească de pe teritoriul 
românesc. În veacul al XVIII‑lea, Banatul a fost regiunea 
Imperiului unde s‑au aplicat cele mai avansate planuri. 
Pentru localnici nu a fost deloc ușor. Dar românii s‑au 
adaptat și au dovedit că pot trece prin furtuni istorice, 
inclusiv cea a revoluției industriale. 

Să nu uităm că aceea a fost vremea lui Carol al 
VI‑lea, a Mariei Theresia și a lui Iosif al II‑lea. O perioadă 
care este marcată simbolic, la începutul și sfârșitul ei, de 
două personalități extraordinare și ciudate în același timp: 
Eugeniu de Savoya și Wolfgang Amadeus Mozart. Altcum 
zis, în veacul al XVIII‑lea, 
Banatul s‑a aflat pe „muchia 
tăioasă” a progresului central‑ 
european. În acea vreme s‑a 
cristalizat deplin specificul 
Banatului și al bănățenilor. Un 
specific care înseamnă respect 
pentru muncă, pentru familie, 
neam și credință, toleranță 
pentru diversitatea etnică, refuz 
pentru extremismul miop. 
Bănățenii sunt cei mai puțin 
„provinciali” dintre români 
ca mentalitate și cei mai încăpățânați în „tradiționalism” 
local. Cu acest specific, Banatul și bănățenii au trecut cu 
bine prin încercările veacurilor al XIX‑lea și al XX‑lea. 
Încorporarea Banatului în Ungaria (la finele veacului al 
XIX‑lea) nu a putut afecta trăsăturile esențiale. De fapt, în 
veacul al XIX‑lea, mica burghezie românească, în orașe și 
sate, s‑a dezvoltat masiv și românii erau de departe cel mai 
important element economic al provinciei, proporțional cu 
numărul lor majoritar. Pe plan politic, în Banat s‑au ales toți 
deputații Partidului Național Român trimiși în Parlamentul 
de la Budapesta. (O interesantă povestire despre această 
vreme o am de la „taica” meu, colonelul K.u.K. Romulus 

Boldea. Îmi povestea că, la începutul veacului al XX‑lea, 
un politician ungur a făcut o mare campanie electorală în 
zona Caransebeș, în nădejdea de a fi ales. El a organizat 
întruniri, a făcut promisiuni, a dat mari banchete. În final, 
tot candidatul român s‑a ales. Politicianul ungur și‑a 
exprimat părerea în acest fel – și încerc să ortografiez cât 
mai aproape: „Romunul este omu dreakului; muncat bine, 
beut bine și nu votat.”)

După unirea cu România și după dureroasa 
sfârtecare a Banatului (așa‑zisul „Banat sârbesc”), statutul 
economic fruntaș a fost păstrat. Industria Banatului a rămas 
cea mai avansată și eficace din România, iar agricultura, 
de asemenea. Agricultura din anumite zone ale Banatului, 
mai ales cea germană, „șvăbească”, era la fel de avansată 
și uneori mai mult ca cea din Germania. 

Vremea comunismului a 
fost dureroasă și a avut urmări 
similare cu cele de pe tot 
spațiul românesc. Nu este locul 
pentru detalii, dar urmările, 
deși în majoritate negative, nu 
au fost strict negative. Și în 
acest context este de reținut că 
Banatul a avut cea mai puternică 
rezistență armată anticomunistă 
de pe tot teritoriul românesc. Ca 
urmări negative de lungă durată, 
menționez dispariția tragică 

a minorității germane și influxul exagerat de „vinituri” 
(moldoveni, olteni). Este de nădăjduit că, în timp, aceștia 
se vor integra în normele bănățene. Predicțiile despre viitor 
sunt riscante. 

Momentul istoric postcomunist este încă tulbure și 
confuz. De fapt, întreaga planetă e în căutarea unui nou 
echilibru. Dar este credința mea fermă că, dacă Banatul 
va rămâne credincios specificului său, viitorul poate fi 
întâmpinat fără frică. 

ALEXANDRU NEMOIANU

ALMĂJUL DE IERI, DE AZI ȘI DE MÂINE
– coordonator: acad. PĂUN ION OTIMAN –

În momentul când am fost solicitat de către 
domnul academician Păun Ion Otiman să elaborez prefața 
monografiei Almăjului, am simțit o mare responsabilitate 
care ne apasă, ne obligă, dar și o mândrie că facem parte 
din rândul celor care, cu multă străduinţă și aplecare, au 
fost chemaţi să prezinte Almăjul în unicitatea sa geografică, 
istorică și în diversitatea sa culturală, etnologică, folclorică 
etc. 

Faptul că prezenta lucrare reprezintă o reunire 
profesionistă, dar și sufletească a almăjenilor, cu privire la 
ceea ce a fost, este și va fi în colțul de rai românesc numit 
Almăj, ne determină pe cei care vremelnic l‑am părăsit să 

ne reunim, cu toată forța, energia și puterea, să‑i asigurăm 
acestuia, prin eforturile conjugate, perenitatea, stabilitatea 
și viabilitatea, chiar și numai prin scriere, dacă altfel nu se 
poate.

Cele 14 capitole ale monografiei, structurate și 
tratate cronologic, cuprinzând date statistice, descrieri, 
dar, mai ales, implicare sufletească, emoțională, din partea 
autorilor, îi imprimă acesteia rigoare științifică, unicitate, 
fiecare reprezentând adevărate repere pentru cei care le 
consultă.

Resursele agricole, pastorale și forestiere conferă 
Depresiunii Almăjului un reper și, îndeosebi, o orientare 



4 Almăjana
prioritară a celor care în prezent sunt dornici să le valorifice. 
Clima din Almăj este una temperat‑continentală moderată, 
aparținătoare subtipului bănățean, cu frecvente influențe 
mediteraneene; aceasta – și datorită pătrunderii maselor de 
aer cald și umed adus de ciclonii din Marea Mediterană.

Resursele de apă sunt suprapuse bazinului 
hidrografic al râului Nera și afluenților săi, de unde rezultă, 
de foarte multe ori, apelativul des utilizat Ţara Nerei, apele 
de suprafață fiind preponderente în raport cu cele subterane.

De Almăj, ca ținut mirific, s‑au ocupat numeroși 
„cercetători”, o spunem cu ghilimelele de rigoare, deoarece 
nu toți aveau atestarea juridică a acestei îndeletniciri; 
ceilalți, trăind și simțind „duhul” Almăjului, le‑au lăsat 
urmașilor adevărate repere arheologice, istorice, practic 
din fiecare etapă a evoluției societății românești, omenești, 
rezultând informații deosebite.

Ocupația turcească în Banat începând cu secolul 
al XVII‑lea este relevată în înscrisurile călătorului Evliya 
Çelebi, care a reunit, în lucrarea sa Cartea călătoriilor 
(Seyahatname), descrieri și informații 
importante despre acest ținut montan, 
Almăjul, evidențiindu‑se cu precădere 
informațiile arheologice, istorice, 
geografice, etnografice și culturale.

Desigur că aceste informații au 
rolul lor în „stârnirea curiozității”, dar, 
mai ales, a dorinței unor personalități 
de marcă ale științei istorice și 
culturale reunite sub cupola unor 
forme instituționalizate de a elabora 
programe riguros structurate care apoi 
să fie realizate. Amintim aici activitatea 
Muzeului Orășenesc din Reșița, care 
a suferit numeroase reorganizări și 
denumiri, cum ar fi Muzeul de Istorie 
al județului Caraș‑Severin și, în final, 
Muzeul Banatului Montan, care, 
începând cu anul 1962 și până astăzi, 
a cercetat, a selectat, a analizat, a 
generalizat și a prezentat, într‑un sistem 
riguros și sistematizat, informații despre Almăj. Desigur 
că această instituție a elaborat și a atras, în fundamentarea 
concluziilor cercetării sale, și alte instituții de prestigiu, 
din Cluj‑Napoca, cum ar fi Muzeul „Transilvania” din 
cadrul Universității „Babeș‑Bolyai”, din Timișoara, de la 
Universitatea de Vest, prin Facultatea de Istorie, și alte 
instituții de profil.

Din toate informațiile prezentate a rezultat fără 
dubii că Almăjul reprezintă, pentru Banat în special, un 
ținut cu o istorie, cu o identitate geografică, culturală, 
religioasă aparte și cu alte numeroase particularități care îl 
fac să fie unic și inconfundabil.

Epocile preistorice ale omenirii, epoca pietrei, epoca 
bronzului, epoca dacică, epoca romană și apoi daco‑romană 
relevă faptul că Almăjul a fost ocupat și populat cu oameni 
legați de această zonă, care au conservat tot mai mult ceea 
ce au dobândit, și că fiecare dintre aceste epoci și‑a pus și 
a lăsat amprenta asupra acestuia, cu elemente de progres.

Descoperirile făcute în urma cercetărilor arhe‑
ologice, fie că se refereau la elemente de natură tehnică, 
cetăți, drumuri, rețele etc., fie la însemne monetare, fie la 
obiceiuri ori la elemente culturale, în fiecare localitate din 
Almăj, au demonstrat perenitatea acestui ținut și unicitatea 
lui.

Evul Mediu pentru Almăj, până la anul 1658, evi‑
dențiază o anumită structură juridică sub forma districtului, 
spunem noi, ca un fel de organizare administrativă 
precursoare dominației turcești de aproape 30 de ani, între 
anii 1658 și 1688, dominație care nu a înregistrat prea 
multe modificări, adăugiri sau scăderi.

Din acest motiv, se poate explica și faptul că, deși, 
începând cu anul 1688, influența habsburgică se face tot 
mai simțită, prea multe noutăți de natură administrativă 
Almăjul nu le înregistrează.

Apariția comunioanelor începând cu a doua 
jumătate a secolului al XVIII‑lea și menținerea lor până la 
începutul secolului al XX‑lea în Almăj demonstrează încă 

o dată că frățietatea, bunăvoirea, pacea 
între oameni, împăcarea cu Dumnezeu 
au reprezentat și încă reprezintă reperele 
morale ale almăjenilor, repere care au 
asigurat stabilitatea ocupantului, dar și 
unicitatea ținutului.

O caracteristică generală pentru 
Almăj în ceea ce privește evoluția 
sa istorică, geografică, tehnologică, 
folclorică, culturală, religioasă, până 
în zilele noastre, considerăm că este 
reprezentată de dragostea de pământul 
străbun, o conservare a tradițiilor primite, 
o mai puțină migrare spre locurile mai 
călduțe și mai benefice traiului și un 
dor permanent din partea celor care 
vremelnic l‑au părăsit.

Înarmați toți cu aceste calități, 
au putut trece cu bine peste încercările 
la care au fost supuși: cooperativizarea 
forțată, împărțirea muncii sub forma 

acelor parcele de cultură repartizate fiecărei familii de 
către conducerile cooperativelor agricole pentru a fi 
executate, furturile din terenurile care le‑au aparținut, de 
către așa‑zișii desemnați cu aplicarea legilor funciare, 
devalizarea averilor deținute de cooperativele agricole 
existente (grajduri, saivane, animale etc.), apariția unor 
îmbogățiți peste noapte etc.

În privința reprezentativității celor care provin din 
Almăj, aceștia au demonstrat că rădăcinile și „imala călcată 
cu opincile purtate” le‑au asigurat stabilitate, omenie și 
opozabilitate în relațiile interumane.

Cine se mai îndoiește de faptul că din acest colț 
de țară românească, din această „Vale a Miracolelor”, cei 
care l‑au reprezentat de‑a lungul vremurilor sunt accidente 
istorice trebuie să fie convinși că Almăjul are o istorie și o 
locuire milenară, cu oameni pe măsură.

Vestigiile arheologice, descoperite în mai toate 
comunele Almăjului, demonstrează din plin perenitatea 
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valorilor umane de aici, că acestea au înregistrat în 
permanență o evoluție demografică pozitivă și că fiecare 
generație şi‑a adus contribuția sa constructivă la edificarea, 
conservarea, menținerea și predarea către generațiile 
următoare a valorilor materiale și spirituale ale acestui 
ținut.

Descoperirile arheologice de la Gârbovăț, Bănia, 
Rudăria, Şopotu‑Vechi, Dalboșeț stau mărturie la baza 
afirmației și a optimismului creștinesc că Almăjul a fost, 
este și va fi un ținut românesc, profund religios, cu o 
istorie și o cultură aparte care îl individualizează, dar îl și 
presupune.

Locuitorii Almăjului sunt, în proporție de 93‑98%, 
români de religie creștin‑ortodoxă, cu o mare înțelegere și 
toleranță pentru alte etnii (cehi, slovaci, romi).

Faptul că în Almăj nu există nicio altă organizare 
administrativ‑teritorială decât comune îi conferă acestuia 
unicitatea, dar, mai ales, asigurarea că la ora actuală 
civilizația urbană este mai puțin prezentă. Mai întâlnești 
încă în acest spațiu un aspect rural, o anumită sfiiciune de a 
trece prin fața unui om mai în vârstă, o clacă la vecinii care 
au o activitate de amploare, un hram al bisericii, „nigeia” 
satului, la care nu‑i vezi pe participanți purtând pantaloni 
de blugi, geci cu adevărate 
clipuri publicitare etc., iar 
tradiționalul, portul, folclorul 
adevărat sunt la ele acasă, 
cu un respect parcă religios 
pentru trecut și cu un legământ 
pentru viitor.

Graiul almăjenilor, în 
unicitatea lui, diferă totuși de 
la o localitate la alta, în sensul 
că există localități unde se 
vorbește cu gi în loc de de, iar 
în alte localități cuvântul dă 
înlocuiește cuvântul de. Cei 
care folosesc cuvântul gi sunt 
cei din Prigor, Borlovenii‑Vechi, Pătaș, Borlovenii‑Noi 
(Breazova), Prilipeţ, Putna, Rudăria (actualmente – 
Eftimie Murgu), iar cei cu folosirea cuvântului dă sunt cei 
din Bozovici, Bănia, (cu precădere) Dalboșeț, Gârbovăţ, 
Lăpușnicu‑Mare, Șopotu‑Vechi și Şopotu‑Nou (Buceaua). 
Apreciem că erudiții în domeniul lingvisticii vor veni și 
cu explicațiile de rigoare și cu o fundamentare riguros 
științifică. 

Marţea, ziua când se întâlnesc la târgul din 
Bozovici, almăjenii se identifică foarte ușor, uneori chiar 
prin informațiile date cu privire la bunurile pe care le oferă 
la târg, chiar se identifică localitatea almăjană de unde 
vine ofertantul, constituind astfel și o adresă (o „carte de 
vizită”) la care poate recurge solicitantul dacă „oferta” nu 
ar mai exista la târg.

Departe de a fi epuizată problematica graiului 
almăjenilor, apreciem că autoarea capitolului cu privire 
la acest domeniu are resursele fizice (e foarte tânără!), 
științifice, dar, mai ales, sufletești să aducă noi argumente 
referitoare la unicitatea acestuia.

Dacă almăjenii și‑au păstrat graiul, așa cum îl 
prezintă autorii cei mai avizați, credem că și astăzi graiul 
almăjan poate să reprezinte pentru mulți o obligație de 
a nu‑l abandona, cu precizarea că aici respectul pentru 
cei mai în vârstă este exemplul cel mai elocvent reliefat: 
nenea, uica, taica, neica, doichița, mătușoniu, uinița, ceica, 
soriţa, fracea, muica, văruica, doda și altele reprezintă 
fiecare un respect sfânt cu care te‑ai născut, l‑ai aflat odată 
cu copilăria și se stinge odată cu trecerea din lumea cu dor 
în lumea cea fără de dor.

Sigur că vor fi mulți care vor avea o anumită 
reticență la cele spuse mai sus, afirmând: de ce să ne 
complăcem în regionalisme ieftine și să nu adoptăm stilul 
englezesc cu „tu”, fără familiarisme, să fim direcți și „la 
per tu” cu toții? Nu credem că tutuitul copilului cu părinții, 
cu bunicii, cu frații mai mari, chiar cu rudele mai mult sau 
mai puțin apropiate poate fi întâlnit în Almăjul familial sau 
în cel interuman.

Pe lângă graiul almăjan pe care l‑am accentuat, 
următorul capitol al cărții se referă la agricultura Almăjului, 
agricultură care, așa cum afirmă autorii acestuia, este, de‑a 
lungul vremii, axată asupra unui câștig pentru traiul imediat 
al almăjenilor, cu un anumit conservatorism în alegerea 

culturilor cu producții destul 
de modeste comparativ cu 
agricultura din pustă, cu soiuri 
autohtone și fără recurgerea la 
cele selecționate.

Pe lângă latura 
agriculturii, Almăjul se 
individualizează și prin 
creșterea animalelor, cu 
precădere a oilor, oaia fiind 
animalul care este destul de 
ușor de dobândit, de crescut, 
de valorificat; ea e aceea care 
„scoate sărăcia din casă”.

Prin faptul că Almăjul, 
fiind un ținut montan în care terenul agricol este foarte 
redus, în schimb, terenul de pășunat predomină, se explică 
și orientarea almăjenilor spre creșterea și valorificarea cu 
precădere a oilor și a produselor ce rezultă de la acestea.

Brânza de Almăj are o mare căutare pe piață; de 
foarte multe ori, o „fălie de brândză” reprezintă moneda de 
schimb și principala formă de retribuire a unui prestator de 
serviciu sau executant de produs ori de lucrare.

Pășunatul în „țarină”, adică pe dealurile din jurul 
satului, începând de la sfârșitul lunii februarie (dacă 
iarna nu este prea grea) și, de regulă, până în jurul zilei 
de 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, și apoi de la Mihoi 
(26 septembrie), când „se bagă berbecii în oi”, în vederea 
montării acestora, până după Sfântul Dumitru (26 
octombrie) și apoi cât permite luna noiembrie (până vine 
neaua), este perioada cea mai grea cu păzitul oilor pentru 
familia deținătoare. Spunem „grea” pentru cei care nu au 
un număr mai mare de membri de familie în care capul 
familiei, bărbatul, trebuie să meargă zilnic la oi; pentru 
acesta, este lucrul cel mai ușor, deoarece se „sloboage 
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izlazul”, iar oile sunt lăsate în voia lor la pășune. Păcurarul 
poate să‑și dea drumul gândurilor, dorului, vocii (dacă are 
darul cântatului), făcutului de furcă de tors pentru muiere, 
făcutului fluierului, la a scrie povești, versuri etc.

Credem că tradiția almăjană în privința păstoritului 
la oi în această perioadă a anului este cea mai prezentă. 
În ultimii ani, în zilele noastre, deținătorii de oi se mai 
„ortăcesc” și astfel nu sunt obligați să meargă în fiecare zi 
ca la serviciu.

„Scosul” oilor la pădure în perioada de primăvară 
– vară se petrece începând cu ziua următoare Sfântului 
Gheorghe, în care deținătorii de oi conform „ortăcirii” 
(de veacuri uneori) la aceeași strungă scot oile la pădure. 
Poate în vremuri mai de demult ziua de scoatere a oilor 
la pădure să fi fost marcată de o anumită manifestare 
culturală, autorul prezentelor rânduri neaducându‑și 
aminte, amintirea acestuia fiind legată de „larma” pe care o 
făceau oile pe drum, din cauza despărțirii lor de miei.

Baciul din anul precedent, conform tradiției, 
trebuia să‑și mai aleagă doi‑trei păcurari și la un 
anumit loc de întâlnire cu ceilalți ortaci și cu oile lor se 
pregăteau (se „îndămânau”) să meargă fiecare la strunga 
lor, cu strungăreţele și gălețile de lapte, cu „ciganea” 
(sau „cigănile”, dacă aveau mai multe), cu „măsaiele” 
și „străcătoarele” aferente pentru primele mulsori și 
așa „mereuţ‑mereuţ” ajungeau la strungă, unde urma să 
„brătăluiască” cu ortacii în perioada de vară a pășunatului.

De regulă, după maximum trei zile de la scosul 
oilor la pădure, se reuneau toți deținătorii de oi, care își 
aduceau de acasă gata pregătită carnea de miel (destul de 
rar), dar, mai ales, se tăiau (se sacrificau) mieii, se făcea un 
foc foarte mare așteptând să se facă mult „jăghi” (jăratic), 
se puneau mieii în „brucă” (la proțap) și astfel, de obicei, 
bătrânii învârteau la „brucă” începând cu ora 3 și până la 
ora 13 a zilei când mieii erau gata de servit. Înainte de a fi 
puși în „brucă”, mieii se umpleau cu măruntaiele acestora, 
cu cartofi, cu mere și cu alte mirodenii.

Măsuratul oilor fiind un ritual creștinesc, fiecare 
deținător de oi își identifică oile după semnul pe care acestea, 
de regulă, îl poartă la urechi (furcă, „potricală”, greblă), 
spun un Tatăl nostru, își fac Sfânta Cruce, majoritatea fiind 
ortodocși, și apoi își mulg oile. Laptele obținut îl toarnă 
într‑o găleată de lemn „calibrată” după o anumită rânduială 
ortăcească (zece „ochii”), unitatea de măsură fiind oca 
(9‑13 „deţi”, adică aproximativ 0,900‑1,300 litri); astfel se 
stabilește o anumită ierarhie în 
funcție de laptele obținut.

Păcurarul cu cele mai 
multe „ochii” obținute este 
declarat baci pentru anul respectiv, 
îl felicită toți ortacii, acesta fiind 
obligat să poarte toată rânduiala 
ortăcească: să organizeze și să 
asigure permanența la strungă, să 
aprovizioneze cu sare cioporul, 
să reprezinte strunga în relațiile 
cu celelalte ciopoare și autorități 
etc.

Se trece apoi la masa de prânz, unde, într‑o anumită 
ordine legată tot de ierarhia stabilită la lapte, se așază pe 
pământ o pătură, peste aceasta – o față de masă, cu mielul 
pregătit în „brucă”, baciul spune Tatăl nostru și începe 
veselia. Mai nou se aduc și invitați de către deținătorii de 
oi, trei‑patru muzicanți (instrumentiști, de regulă), camere 
de luat vederi etc. Almăjenii s‑au bucurat în tăcere de 
rezultatul obținut, făloșenia și exuberanța rămânând mai 
puțin evidente, fiind vorba mai mult de mulțumirea adusă 
Bunului Dumnezeu. Suntem convinși că numai așa s‑a 
păstrat și astfel noi am fost în măsură să punem pe hârtie 
ceea ce am crezut că este mai curat și mai edificator pentru 
acești oameni minunaţi, care, din păcate, se sting încet!!!

Morile de apă, cel mai mare complex mulinologic 
din Europa – obiectiv UNESCO, din Valea Rudăriei –, 
reprezintă perenitatea și unicitatea modului de asociere a 
almăjenilor în privința producerii făinii din produsele pe 
care le obțineau din pământul almăjan.

Vechimea construirii morilor, cu roata precursoare 
a turbinelor Kaplan, punerea în evidență a puterii apei în 
mișcare, a două pietre de structură dură așezate una peste 
alta și obținerea făinii („făninii”) aurii din „cucuruzul 
pripitor” (soi autohton) demonstrează încă o dată spiritul 
inventiv al almăjenilor, dorința acestora de a arăta lumii că 
almăjanul, în orice etapă a omenirii, și‑a onorat menirea și 
vocația de a face din lucruri simple cel mai curat mod de 
viețuire, dar, mai ales, conviețuirea cu ceilalți semeni.

Dacă, în cazul păstoririi în comun a oilor, asociații 
se numeau ortaci, în cazul asocierii în vederea construirii, 
a întreținerii, a utilizării morilor, asociații se numesc 
„rândași”. Împărţirea timpului de utilizare a morii se face tot 
în baza unui obicei moștenit de veacuri. Timpul de utilizare 
este reprezentat de „rând”, constituind echivalentul a 24 de 
ore, o jumătate de „rând” – 12 ore, un „furtai” (sfert) – 6 
ore. Acest mod de a împărți timpul de utilizare a morii, la 
cele din Rudăria mai ales, provine din vremuri imemoriale, 
foarte rar existând cazuri în care se aude în sat că familia 
cutare a vândut și cutare a cumpărat jumătate din „rândul” 
deținut la moara de la Tunel, Trăiloanea, Îndărătnica, 
Măxănoanea etc. (sunt actualele denumiri de mori de la 
Rudăria).

În ceea ce privește turismul și serviciile în Almăj, 
acestea înregistrează o oarecare dificultate nu din cauza 
inexistenței traseelor, a locurilor, a obiectivelor de vizitat 
sau a neospitalității almăjenilor, ci, îndeosebi, a unei 

infrastructuri oarecum moderne, 
cu drumuri asfaltate, cu pensiuni 
adecvate etc.

Suntem convinși că, 
pentru cei care doresc să vadă 
Almăjul la el acasă, curiozitatea 
va fi superioară pretențiilor 
de așa‑zisul confort rutier și 
de cazare al acestora. Autorii 
capitolului, cu competență 
științifică și cu căldură 
sufletească, privind traseul sau 
obiectivul prezentat, își aduc 
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partea teoretică, dar, mai ales, simțămintele de inimă și de 
implicare emoțională creștinească la fiecare dintre acestea 
în parte.

Considerentele teoretice susținute cu argumentele 
practice posibile și ușor de realizat în Almăj pot constitui 
pentru mai‑marii zonei (președintele Consiliului Județean, 
primarii comunelor, deputații, senatorii, directorii din 
diversele domenii de activitate etc.) un îndemn, alături de 
proiecte de strategie și de dezvoltare cu adevărat rurală.

Despre învățământul din Almăj și despre adevărații 
dascăli luminători de minți, deschizători de inimi, 
îndrumători, făuritori și formatori de destine, autorul 
capitolului vine cu argumentele profesorului, ale omului 
care efectiv, de‑a lungul celor peste 40 de ani de carieră, 
în lungile nopți de iarnă, la lumina lămpii cu „uloi” 
(petrol), a avut timpul necesar 
să‑l cunoască din scrierile 
înaintașilor (pentru cel de 
veacuri) sau din cele trăite 
efectiv prin propria activitate 
didactică. Convingerea auto‑
rului este că „nu se poate ca 
neamul nostru [al almăjenilor – 
n.n.] să fi trăit într‑un întuneric 
așa de adânc cum au vrut alții 
să‑l prezinte”.

Apreciem azi că din 
prezentarea etapizată istoric 
a învățământului din Almăj, 
începând cu școlile naționale 
românești și sfârșind cu școala 
almăjană, rezultă un adevărat tezaur informațional pentru 
cei care se apleacă spre acest domeniu, din fiecare etapă 
istorică prezentată putându‑se trage învățămintele de 
rigoare de urmat în viitor sau de abandonat. În actuala 
situație în care se găsește învățământul românesc și, 
implicit, cel almăjan, intervenția unui om de specialitate 
credem că se justifică din plin.

În ceea ce privește cultura și arta populară în Almăj, 
trebuie să spunem încă de la început că aceasta reprezintă 
expresia artistică, partea frumoasă exprimată în forme 
și fenomene rezultate din viața cotidiană a almăjenilor; 
așa cum afirmă autoarea, „originalitatea fiecărui popor 
se caracterizează prin potențialul creator care își găsește 
expresia în cultura materială și spirituală”.

În legătură cu arhitectura populară, gospodăria 
tradițională, meșteșugurile și 
instalațiile tehnice țărănești, 
industria casnică textilă, portul 
popular almăjan, instituțiile 
culturale ale Almăjului, 
căminele culturale, muzeele 
sătești, formațiile artistice, 
fanfarele, tarafurile, corurile 
bisericești, apreciem că sunt 
numeroase argumente în a 
afirma că acest colț de țară 
românească își are locul, 

originalitatea și unicitatea în arhitectura armonioasă a 
provinciilor și a „țărilor românești”.

Un loc de cinste în actuala scriere revine și tradițiilor 
almăjene; obiceiurile tradiționale din Almăj, obiceiuri de 
peste an și obiceiurile marilor cicluri ale vieții sunt culese, 
trecute prin mintea, dar, mai ales, prin inima autoarelor, cu 
sensibilitățile lor și cu trăirile efective și afective generate 
de acestea. Faptul că au puterea să scoată în evidență 
frumusețea și perenitatea acestor tradiții și obiceiuri trecute 
prin filtrul sufletesc îl îndeamnă pe cititor să se oprească 
măcar o clipă din preocupările zilnice și să reflecteze 
asupra rostului și a comportamentului omului pe pământ.

Practic, fiecare obicei își are izvorul în viața 
cotidiană a almăjenilor, fie că este vorba de naștere, de 
căsătorie, de adormire (moarte), de sfințire și binecuvântare 

a casei (praznicul); toate acestea 
reflectă aplecarea spre frumos, 
spre religiozitate a almăjenilor, 
aceștia fiind convinși că din 
ceea ce Îi e plăcut lui Dumnezeu 
izvorăște frumosul, izvorăște 
bucuria de a trăi. Prin faptul că 
în Almăj sunt, și la ora actuală, 
o cultură și o spiritualitate 
care îl individualizează, putem 
afirma, fără a greși, că acestea se 
datorează activității bisericești a 
preoților – apostolii neamului –, 
care, de‑a lungul veacurilor, au 
reprezentat reazemul și reperul 
de neînlocuit pentru almăjeni.

Lăcașele străvechi, bisericile ortodoxe vechi și 
preoții lor, parohiile din Almăj și bisericile celorlalte 
confesiuni, prin acribia demonstrată de către autori, vin și 
pun în fața cititorului rolul de netăgăduit pe care biserica 
și slujitorii ei l‑au jucat în viața almăjenilor și a celorlalte 
etnii sau confesiuni existente și trăitoare în acest ținut. 
Almăjenii au știut că, fără Dumnezeu în suflet și la începutul 
oricărei activități, nimic nu este posibil de realizat, că 
numai cu ajutorul Lui poți să treci încercările vieții și 
realizarea, respectiv conservarea tuturor celor obținute 
de pe urma activităților desfășurate. Fiecare localitate din 
Almăj, dat fiind că majoritatea locuitorilor acestora sunt de 
confesiune creștin‑ortodoxă, a avut, de‑a lungul timpului, 
o biserică din lemn sau de zid, care a reprezentat centrul 
vital al comunității; în jurul ei s‑au dezvoltat școlile, arta, 

cultura, civilizația, etnografia 
și folclorul, s‑au încreștinat și 
au fost petrecuți almăjenii, s‑au 
desfășurat activități filantropice, 
toate acestea constituind, pentru 
almăjeni, siguranță și speranță.

Despre Almăj și almăjeni 
s‑au încumetat mulți să scrie, 
credem noi, datorită unicității 
acestuia, datorită oamenilor 
care l‑au locuit, datorită 
istoriei, culturii, spiritualității 
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și civilizației cu care se poate lăuda acest ținut. Scrierile 
istorice, științifice, culturale și spirituale, monografiile, 
operele beletristice și altele au scos în evidență diversitatea 
geografică a ținutului, caracterul și frumusețea locuitorilor 
lui, bunurile materiale reieșite din activitatea acestor 
locuitori, frumosul și autenticul din cultură, din civilizație, 
din spiritualitatea și religiozitatea celor care au fost, 
care sunt și, de ce să nu fim optimiști, care vor veni și, 
într‑un fel sau altul, moștenesc (genetic) ceva din rădăcina 
almăjanului. Fiecare scriitor, prin simțirea sa interioară, 
prin erudiția intelectuală, prin talentul narativ, a ilustrat 
în paginile scrierilor sale acest ținut binecuvântat de 
Dumnezeu, cu oamenii săi, cu preocupările lor, cu bunele 
și relele pe care fiecare om le primește și le are de dus pe 
această lume a înșelăciunii, a umbrei și a visului.

Autorul capitolului, prin efortul realizat, 
demonstrează și îi invită pe toți la o meditație și la o 
recunoaștere a faptului că pământul Almăjului a fost 
capabil să dea României condeieri care au constituit, 
pentru mulți, adevărate modele în ale scrisului, în a pune 
în slovă, frumos prezentate, realizările, oamenii, pitorescul 
locurilor.

Cum era și firesc, după trecerea în revistă a scrierilor 
din Almăj, autorii au considerat, ca o datorie de onoare, să‑i 
prezinte și pe oamenii de seamă care au fost în Almăj. Nume 
ca Eftimie Murgu, Traian Doda, Ion Sârbu, Iosif Traian 
Badescu, Romulus Boldea, Iosif Coriolan Buracu, Eftimie 
Gherman, Ion Luca Bănățeanu, Iancu Conciatu, Grigore 
Popiţi, David Blidariu, Vasile Nemiș, Anton Golopenţia, 
Ion Veverca, Liviu Smeu, Nistor Prisca, Iosif Olariu, 
Iosif Maria Bâta și‑au găsit locul binemeritat, asigurat de 
către autori, scrierile lor demonstrând că Almăjul, cu tot 
ceea ce îi aparține, a reprezentat, pentru Banat, în primul 
rând, și pentru România, în final, o contribuție valoroasă la 
patrimoniul cultural al acestora.

Suntem convinși că lucrarea elaborată de colectivul 
de autori, sub directa coordonare a academicianului Păun 
Ion Otiman, va reprezenta, pentru mulți dintre almăjeni și 
nu numai, o limpezire a cunoștințelor despre ce a însemnat 
Almăjul, cine am fost, suntem și încotro ne îndreptăm.

Doamne, ajută‑i pe almăjeni și Almăjul lor 
binecuvântat!!!

Prof. univ. dr. ec. DUMITRU POPOVICI

LANSAREA VOLUMULUI ALMĂJUL DE IERI, DE AZI 
ŞI DE MÂINE (COORD.: ACAD. PĂUN ION OTIMAN)

– volum tipărit prin colaborarea dintre 
Editura Academiei Române şi Editura Artpress din Timişoara –

Marţi, 25 aprilie 2017, ora 12.00, Bozovici 
Sala Muzeului „Almăjul – Vatră strămoşească”

Valea Almăjului a avut privilegiul de a fi prezentată 
în sute de feluri, de‑a lungul timpului, din diferite 
perspective, de la cele mai simpliste până la adevărate 
investigaţii ştiinţifice de specialitate, aşa cum s‑a întâmplat 
şi în cazul de faţă. Este un omagiu monografic adus unui colţ 
de ţară aflat în acest mirific judeţ. Şi nu obosesc să spun, de 
fiecare dată, că judeţul Caraş‑Severin este, poate, cel mai 
frumos din ţară şi important din multe puncte de vedere. 
E o lucrare impresionantă şi deosebit de elaborată, în care 

găsim elemente ce definesc istoria, geografia, climatul de 
vieţuire a localnicilor de‑a lungul timpului. Practic, este 
o carte de vizită extrem de amplă pentru întreaga zonă şi 
un documentar extraordinar. O carte care nu s‑a născut 
uşor. Sunt convins că a fost nevoie de ani de muncă, de 
studiu elaborat, de multă osteneală şi consum psihic, iar 
beneficiarii suntem noi, atât cei din Valea Almăjului, cât şi 
toţi locuitorii judeţului Caraş‑Severin, fapt pentru care se 
cuvine să le mulţumesc „cronicarilor” pentru munca lor; 
şi tuturor celor care s‑au implicat în acest proiect, cinste şi 
preţuire pentru tot efortul depus.

Cunoaşterea istoriei, prin acest volum‑document, 
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reprezintă o datorie faţă de strămoşii noştri, fără de care nu 
am fi existat, şi ne ajută să ne definim pe noi înşine, pentru 
că ne dă identitatea fără de care nu am putea ființa.

De asemenea, mă bucur că prin acest volum păstrăm 
inclusiv graiul pur, descoperim o lume care nu mai există, 
dar şi o lume încă vie şi, mai ales, mă bucur de faptul că sunt 
propuse şi o serie de soluţii pentru proiecte care să aducă un 

plus zonei şi oamenilor de aici, din Ţara Almăjului, o zonă 
care este descrisă şi văzută prin unicitatea acestui spaţiu.

Mai vreau să‑i felicit pe autori pentru faptul că 
au dedicat amplul studiu anului 2018, când sărbătorim 
centenarul întregirii neamului românesc, precum şi anului 
1918, când Almăjul s‑a aşezat, pentru vecie, pe harta 
României Mari!

Este o carte ce nu ar trebui să lipsească din nicio 

bibliotecă, fie ea publică sau privată, pentru că ne dezvoltă 
cunoaşterea de sine, cultura generală şi le aduce un omagiu 
tuturor oamenilor de seamă din Valea Almăjului.

Felicitări încă o dată şi sunt convins că o astfel de 
carte, având în vedere importanţa sa, va avea nevoie şi de 
o nouă editare, pentru a satisface cererea! Vă doresc multă 
sănătate, mult succes şi vă mulţumesc, în numele meu şi al 
Consiliului Judeţean Caraş‑Severin, pentru că v‑aţi aplecat 
asupra acestui ținut miraculos al Ţării Almăjului.

IONUȚ POPOVICI
– vicepreședintele Consiliului Județean 

Caraș‑Severin, Reșița –

Era o zi senină de 25 aprilie 2017, o zi în care șoapte 
de îngeri coboară și vin să fie lângă acei oameni minunați 
adunați în incinta Muzeului „Almăjul – Vatră strămoșească” 
din Bozovici pentru a sărbători, ca într‑o Înviere, apariția 
cărții Almăjul de ieri, de azi și de mâine, sub coordonarea 
distinsului academician Păun Ion Otiman. În mijlocul 
almăjenilor s‑au aflat numeroşi oaspeți de seamă, veniţi din 
țară şi de peste hotare (oaspeţi dragi precum acad. Costa 
Roșu sau Todor Ursu, directorul Institutului de Cultură al 
Românilor din Voivodina). 

Am fost onoraţi de prezenţa lui Ionuţ Popovici – 
vicepreședintele Consiliului Județean Caraș‑Severin –, a 
unor profesori universitari, oameni de cultură, scriitori, 
istorici din Valea Almăjului, primari din localităţile 
almăjene. 

Pe lângă această adevărată enciclopedie istorică, au 

fost prezentate şi cele două volume apărute până în prezent 
din ciclul Valea Almăjului – oameni şi fapte, coordonate de 
către Florina‑Maria Băcilă şi Iosif Băcilă, precum şi primul 

ÎNVIERE ȘI LUMINĂ LA BOZOVICI
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volum din Scrierile lui David Blidariu, apărut sub îngrijirea 
distinsei sale fiice, Diana Otiman Blidariu, a profesorilor 
Doina Bogdan‑Dascălu și Bogdan Mihai Dascălu. Au 
vorbit: academicienii Păun 
Ion Otiman și Costa Roșu, 
profesorii Crișu Dascălu, Vasile 
Goșa, Dumitru Popovici, Pavel 
Panduru, Dan Oberșterescu, 
Gheorghe Rancu, pr. Petru 
Berbentia, Pavel Purea, Diana 
Otiman Blidariu și moderatorul 
activității, poetul Iosif Băcilă. 
S‑au evidențiat momente 
istorice mai îndepărtate sau 
mai apropiate, valori culturale, 
morale și spirituale, s‑au 
depănat amintiri, s‑au recitat 
versuri.

Jertfele pe altarul 
acestor cărţi sunt aduse de 
botezul ochilor înlăcrimați ai 
străbunilor, ale căror lacrimi 
plânse au udat grădina istoriei 
din care au răsărit trandafiri 
și maci. Ei sunt cei ce, în 
simfonii de primăveri, au purtat 
Lumina ca stindard prin istoria 
almăjenilor din vremuri apuse.

Ne iubim străbunii 
și avem obligația morală să 
readucem în memoria con‑
temporanilor valorile almăjene 
şi personalitățile‑model din 
istoria noastră adevărată.

Almăjul, cu o istorie 
bogată şi o cultură inestimabilă, 
își găsește locul între paginile 
acestor cărți, scrieri ale 
minunaţilor profesori şi istorici 
crescuţi la școala iubirii de 
neam almăjan. 

În Valea Almăjului 
s‑au zămislit adevărate valori 

creștine, coborâtoare din neamul dacic, care și‑a pus 
amprenta patriarhală asupra vieții biciuite de vremuri 
frământate.

De‑a lungul istoriei, 
almăjenii au fost vecini cu 
Dumnezeu, s‑au înfrăţit cu 
cerul și cu brazda reavănă 
trasă în răsăritul soarelui. 
Lupta pentru pământul străbun 
a făcut din ei martiri, cerul și 
glia străbună le‑au fost frați, 
iar ei au stropit pământul cu 
lacrimi de suferință și sudoare. 

Autorii scrierilor pre‑
zentate au găsit loc de tihnă 
și reculegere în mijlocul 
Almăjului plin de istorie şi 
păstrează în suflet credința și 
înțelepciunea străbunilor.

Trăitori în mijlocul 
satului, sunt mândri de a se 
fi născut în aceste locuri de o 
rară frumusețe, sunt păstrătorii 
sentimentelor naționale. 

Cuvintele lor scrise sunt 
fărâme de sanctuar sufletesc 
pentru pomenire și închinare 
pentru cei care au fost, cei ce 
sunt astăzi și pentru cei care 
vor veni. 

Izvoditorii cărților, 
luminați de razele culturii, 
au căutat comori spirituale, 
adevăruri sublime nerepetabile, 
și le‑au așezat între filele 
acestora, iar cuvintele lor ne 
aduc Lumina.

Doamne, Tu ne ești 
Învierea și Lumina!

FELICIA MIOC 
NOVACOVICI
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ALMĂJ
(ţinut din sudul Banatului)

Limpede tăiaţi în cristalul dimineţii,
Neamuri de păstori din sudul Banatului,
(de sub ecuatorul inimii mele)
Îşi pun mâinile streaşină la ochi:
Cocorii‑vârstele ierbii şi visului – 
Trec peste păduri, 
Peste Valea Almăjului...
Vânturile de martie vin povestindu‑se 
Şi almăjencele cu ochi de ecouri
Se‑nalţă sub poala nerostitului cuvânt
În vârful picioarelor:
Lunecă pe sub pleoape cocorii...
Ţăranii din Almăj se descoperă,
Vântul le‑nvăluie cu mătasă de pace
Feţele aspre – 
La picioare li se gudură ca nişte ogari 
Drumurile lumii...

OSTROV
Bunicului meu Novac

Pe Nera în jos, sunătorul amurg
Păsări de umbră adună, perechi;
Sub sălcii albastre cântă, ori curg,
Naiuri lunare, urmele vechi...

Munţii se‑adună domol lângă lunci,
Vâsleşte‑n cuvânt porumbiştea cea lină,
Ori freamătă‑n frunze lumea de‑atunci,
Neştiută şi albă lumină.

Sub semnul de dor al trecutului rost
Depărtările toate le‑ascult.
Se‑adună la sfat bătrânii ce‑au fost,
Ori poate e‑un vis de demult...

MOARA

Pe Calea Lactee sătenii au pus‑o 
Din vremuri, Moara dintâi,
Să curgă‑auria lumină.

Ciocotul bate, ciocotul bate,
Postăviţa‑i plină.

În moară 
Grăunţe de întrebări 
Sacii albaştri cu depărtări încărcaţi.

Cum ochii gâzelor nu‑i poţi privi adânc
Decât de eşti copac, ori piatră, tot aşa
Măruntele bobiţe stelare care curg
(Ochi de nevăzute şi cosmice înaripate 
Ce ouă planete)
Nu pot fi privite decât
Dacă moara se‑nalţă‑n călcâie.

Ciocotul bate, ciocotul bate
A veşnicie.

ASFINŢIT ÎN ALMĂJ

Peste munţi ce‑i numim sub pleoape
Apusul îşi taie berbecii;
Rostuit e oborul...
Bătrânii cu veacuri pe‑opincile grele

Se‑aşază în tindă.

Tăcerea din oase le‑o rumegă boii
Şi truda le‑o cerne‑nserarea în lucruri.
Ei au lăsat 
După datini deschisă fereastra din boltă,

Ca o groapă‑a luminii...

Atunci, cu lucet de fier
În ea li se stinge steaua din cer,

Prelungă şi mută steaua‑şi coboară
Cenuşa‑n ungher...

Şi nu ştii care apă spre lume s‑o treci
Când vezi pe bătrânii cu mâinile reci
Întinzându‑ţi ca pe‑o merinde mileniul 
Să‑l ai pentru drum în Trecerea Mare.

Ei mai rămân un pic lângă timp,
Acolo, în tindă, ca‑ntr‑un Olimp.

POEZII
de NICOLAE DOLÂNGĂ
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Îmi stăruie în minte un vechi proverb care zice că 
nimeni nu‑i profet în satul lui. I se potrivește într‑o oarecare 
măsură consăteanului și prietenului meu din adolescență, 
Nicolae Dolângă. Ca să‑mi reîmprospătez datele despre cel 
abia plecat, mult prea devreme și prea neașteptat, în lumea 
umbrelor, am apelat la volumul Enciclopedia Banatului. I. 
Literatura, apărut în 2015, sub egida Filialei din Timișoara 
a Academiei Române, dar, spre stupoarea mea, numele lui 
lipsește cu desăvârșire. Este trecut 
în trei rânduri fratele său, Petru 
Novac Dolângă. Mi‑e greu să 
înțeleg acest lapsus al îngrijitorului 
de ediție și al celorlalți membri 
ai comitetului general de 
coordonare. Era foarte simplu 
ca aceștia să consulte Timișoara 
literară, Dicționar bibliografic al 
membrilor Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Timișoara, realizat de Paul 
Eugen Banciu și Aqvilina Severin, 
Timișoara, 2007, ca și Dicționar 
al scriitorilor români din Banat, 
coordonator: Alexandru Ruja, 
Timișoara 2005, pentru a evita 
regretabila și nepermisa omisiune.

Cine a fost Nicolae Dolângă? Poet, etnolog și 
redactor radio, scriu realizatorii Dicționarului. Dar, întrucât 
eu nu intenționez să realizez doar o fișă a lui Nicolae 
Dolângă, am să pornesc pe un alt drum. Nicolae s‑a născut 
din părinții Ștefan și Elena, țărani din comuna Dalboșeț, 
județul Caraș‑Severin, în anul de grație 1942. I‑au urmat, 
în ordine, sora Sofia și fratele Petru 
Novac, el însuși poet și jurnalist. 
Nicolae a urmat școala generală în 
comuna natală, liceul la Orșova și 
Facultatea de Filologie a Universității 
din Timișoara. După terminarea 
facultății, a fost cercetător și șef de 
secție la Muzeul Satului Bănățean, 
redactor, șef de secție, redactor‑șef și 
director la Studioul de Radio Timișoara. 
Ani buni, a bătut Banatul în lung și‑n 
lat, cu reportofonul, culegând nestemate 
de la bănățenii bătrâni ai acelui timp, 
pentru excelenta sa emisiune, Izvoare 
fermecate. Piese de o rară frumusețe și 
valoare sunt depozitate, sper – în bune 
condiții, așteptându‑și cercetătorul care 
să le trieze și să le redea culturii române 
și europene.

Mă uit în Dicționarul lui Banciu 
și al lui Severin și văd fotografia, oferită probabil de Nicolae 
Dolângă. Ea înfățișează un tinerel, slăbuț, visător, așa cum 
l‑am cunoscut în vremea când era licean și, mai apoi, când 

am fost colegi la Filologie. Îmi stăruie în minte serile în 
care ne întâlneam, fie pe bancă, în fața casei lui Toza, fie pe 
„socacul” unde‑și aveau casa și visam, vorba lui Eminescu, 
„la academii”. Ne imaginam, pe urma lecturilor și a viselor 
noastre romantice, scriitori la Timișoara, trăind într‑o 
mansardă de unde puteam observa trecătorii și cucerind 
cu talentul nostru marele oraș, întreaga Românie. Probabil 
mulți din cei care vor citi această mărturisire vor zâmbi 

malițios sau chiar disprețuitor, 
zicându‑și ce chestii caraghioase 
visau tinerii dalboșeni. 

În timpul celor cinci ani de 
studenție, Nicolae a fost unul dintre 
cei mai asidui boemi, alături de 
alți colegi de generație, în numele 
poeziei și al poeților. Este perioada 
cea mai fertilă pentru creația lui 
poetică. Începuse să publice prin 
revistele din București. Luase un 
premiu la „Gazeta studențească”, 
apărea cu poezie în „Gazeta 
literară”, „Luceafărul”, „Steaua”, 
o poezie ce avea vagi influențe 
din Labiș și Esenin. În acel timp 
am fost convins că el va fi poetul 

reprezentativ al generației noastre. După ce am absolvit 
facultatea și lunile de pregătire militară, la o școală de 
ofițeri de rezervă de la Radna, ne‑am prezentat la Studioul 
teritorial de Radio din Timișoara, condus de un personaj 
pitoresc al orașului, Mihai Glăja. Dolângă a rămas redactor 
la Radio, eu m‑am angajat la ziarul „Drapelul roșu”. Dar, cu 

toate că trebuia să străbatem largi spații 
prin fosta regiune Banat, am rămas 
legați de prietenia noastră, de amintirea, 
poveștile și întâmplările din Dalboșețul 
natal, de bunicii noștri, Novac al său și 
Călin al meu, foste cătane împărătești 
pe frontul de la Piave, din Primul 
Război, rămași admiratori ai kaizărului 
Franț Iosef.

În 1975, la un deceniu și mai 
bine după izbucnirea flăcării sale 
poetice, Nicolae Dolângă își face 
debutul la recent înființata Editură 
Facla, o mare șansă pentru creatorii, 
oamenii de știință și de cultură din 
vestul României, cu volumul de versuri 
Țărmul cuvântului, urmat, în 1980, de 
Veghe solară, la Editura Eminescu din 
București, Simple miracole, în 1981, 
la Editura Facla, în 1985, la aceeași 

editură, Cea mai frumoasă uitare. Dar ceea ce la momentul 
debutului său în presa literară anunța un poet de mare forță, 
acum furniza o creație apreciabilă, însă nu excepțională.

POETUL DIN ȚARA NEREI
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Probabil simțind această scădere a 

forței sale poetice, Nicolae Dolângă se lasă 
vrăjit de misterul și fascinația etnologiei. 
Cercetările sale realizate pe urmele 
Izvoarelor fermecate, dar și din „amintirile” 
din Dalboșețul natal îl determină să scrie și 
să publice Țara Nerei. Mit și pluralitatea 
timpului, București, Editura Kriterion, 1995 
(cu un set de ilustrații – și convingătoare 
pentru tema cărții, dar și plăcute ochiului), 
Pluralitatea timpului / Plurality of Time 
(1995), Timișoara, Editura Mirton, 2003, 
și Țara Almăjului. Repere etnografice și 
etnologice, Timișoara, Editura Mirton, 
2000. Ele îi vor susține și doctoratul în 
etnologie. Între aceste lucrări de cercetare, 
despre care Nicolae Dolângă avea părerea 
că mărturisesc (citez din autograful acordat 
mie și soției Mihaela pe Țara Nerei) „această dragoste și 

speranță care se cheamă locul nostru din 
univers, această trudă eternă și bucurie 
către lumina lui fără sfârșit”, poetul se 
întoarce la lira sa și publică un nou volum 
de versuri, intitulat Orologii de iarbă, 
Timișoara, Editura Helicon, 1997.

De Sfântul Nicolae, anul trecut, 
în 2016, l‑am sunat la telefon ca să‑i 
fac urările cuvenite și să‑l mustru (să‑l 
„vrăvesc”, se zice în Țara noastră, a Nerei, 
sau, mai exact, a Almăjului) pentru că în 
ultima vreme, fără să cunosc motivul, s‑a 
înstrăinat de mine. Și mi‑a promis că va 
reînnoda cărarea spre prietenul lui de o 
viață. Dar se vede că a greșit această cărare 
și a apucat pe una care l‑a dus, spre jalea 
mea, pe un alt tărâm.

ION MARIN ALMĂJAN
31 martie 2017

REPERE IDENTITARE ALE SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI 
LA CASA CORPULUI DIDACTIC CARAȘ‑SEVERIN

Joi, 16 martie 2017, Casa Corpului Didactic 
Caraș‑Severin a fost gazda unei manifestări culturale de 
excepție, desfășurate, la Reșița, sub genericul Repere 
identitare ale spiritualității românești. Organizarea 
aparține instituției‑gazdă, în colaborare cu Centrul 
Judeţean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Tradiţionale Caraş‑Severin și cu Liceul Teoretic „Eftimie 
Murgu” Bozovici.

Programul a cuprins: 
● prezentarea unor publicații 

culturale ale Banatului Montan: „Școala 
caraș‑severineană” (coordonator: Nicoleta 
Marcu), „Nedeia” (redactor‑șef: Angelica 
Herac), „Almăjana” (redactor‑șef: Iosif 
Băcilă); 

● prezentare și lansare de cărți: 
Conceptul de cultură tradițională, coord.: 
Angelica Herac și Adela Lungu‑Schindler; 
Valea Almăjului – oameni și fapte, I‑II, 
coord.: Florina‑Maria Băcilă și Iosif Băcilă; 
Rolul religiei în dinamica identitară a 
comunităților, de Lazăr Anton; Dorziana – 
o (re)construcție a textului prin limbaj, de 
Florina‑Maria Băcilă;

● alocuțiuni ale invitaților: Ada D. 
Cruceanu – critic literar, Gheorghe Jurma – editor și critic 
literar, Adela Lungu‑Schindler – profesor;

● momente artistice și poetice susținute de: 
Iulia‑Andreea Anton (elevă, Liceul Teoretic „Eftimie 
Murgu” Bozovici), Costel Simedrea (scriitor), Nicolae 
Preda (scriitor), Iosif Băcilă (poet și publicist), Eliza 

Marcu și Daria Cernicica (eleve, Liceul de Arte „Sabin 
Păuța” Reșița).

Activitățile s‑au desfășurat în sala de cursuri 
a Casei Corpului Didactic Caraș‑Severin, unde a fost 
amenajată o expoziție cu cărțile și revistele prezentate, cu 
participarea unui public format din scriitori și oameni de 
cultură, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean 
Caraș‑Severin și cadre didactice.

În deschidere, domnul profesor 
Iosif Băcilă i‑a mulțumit directorului CCD 
CS, Nicoleta Marcu, pentru implicarea și 
dăruirea de care a dat dovadă în organizarea 
evenimentului, amintind că peste o lună 
revista „Almăjana”, al cărei redactor‑șef 
este, va împlini 18 ani. 

Doamna director Nicoleta Marcu 
a prezentat colecția de reviste „Școala 
caraș‑severineană”, cuprinzând trei numere 
din 1983, cu titlul „Școala cărășană”, apoi 
revista reeditată, începând cu anul 1991: 
seria I (nr. 1‑22, anii 1991‑1997), seria a 
II‑a (nr. 23‑49, anii 1997‑2014), inclusiv 
primele două numere apărute într‑un 
format nou (seria a III‑a), cu rubrici fixe, din 
ianuarie și octombrie 2016. De asemenea, 

a fost prezentată activitatea Editurii „Gheorghe Magas” a 
Casei Corpului Didactic, numită după regretatul profesor 
care a îndeplinit funcțiile de inspector școlar general și 
director al Casei Corpului Didactic, inițiatorul Colocviilor 
de toamnă și al seminarului Didactica Internațional. Se 
editează cu prioritate carte didactică în format electronic 
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și letric: lucrări ale cadrelor didactice susținute în cadrul 
unor conferințe de specialitate, ghiduri de bună practică, 
volumele Povestea mea și Copiii, mesagerii păcii, cea mai 
recentă, O serbare pentru fiecare, urmând să aibă lansarea 
în luna aprilie.

Doamna Angelica Herac a făcut o prezentare a 
revistei de cultură tradițională „Nedeia”, 
„sărbătoarea de suflet a bănățenilor”, cea 
care contribuie la păstrarea identității 
tradiționale a Banatului Montan, fiind 
„situată între două lumi, trecut și prezent, 
cu deschidere spre viitor”. Ea apare 
bianual, din 2013, sub acest nume care i‑a 
fost dat de directorul Centrului Judeţean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Tradiţionale Caraş‑Severin, domnul 
Gheorghe Țunea, având rubrici‑reper 
pentru cei interesați, colaborând cu 
cadre didactice, scriitori și alte categorii 
socioprofesionale, cu răsunet în țară și 
peste hotare, în comunitatea „bănățenilor 
de pretutindeni”.

Editorul și criticul literar Gheorghe 
Jurma a subliniat că volumul Conceptul 
de cultură tradițională a plecat de la o anchetă începută 
de profesoara Adela Schindler, de la Colegiul Național 
„Mircea Eliade” din Reșița, rezultatele 
acesteia fiind adunate în cartea apărută la 
Editura TIM din Reșița, gen de publicație 
„oarecum unic” în care semnează specialiști 
în domeniu (Gheorghe Țunea, Daniela 
Băcilă, Gheorghe Jurma, Ada D. Cruceanu, 
Gheorghe Popovici ș.a.); a considerat că e 
un punct de plecare pentru alte cercetări, 
concluzionând sintetic că „revista «Nedeia» 
a determinat niște lucruri”.

Coautoarea cărții Conceptul de 
cultură tradițională, Adela Schindler, 
a arătat că lecturarea acesteia lămurește 
concepte tradiționale prin opiniile exprimate 
de specialiști în folcloristică și etnografie și 
de alți colaboratori ai publicației „Nedeia”. 
Ancheta s‑a desfășurat pe parcursul a trei 
numere ale revistei, cartea venind cu mai multe răspunsuri.

Domnul profesor Iosif Băcilă și‑a amintit că 
primul număr al revistei 
„Almăjana” i se datorează 
tot domnului profesor 
Gheorghe Magas, fiind 
prezentat primei delegații din 
Austria în cadrul seminarului 
Didactica Internațional; a 
apărut ca revistă școlară, fără 
specificarea numărului pe 
copertă, editându‑se în două 
zile, cu sprijinul domnului 
Gheorghe Jurma. Ea cuprinde 
aspecte legate de valorile 

culturale și educaționale ale „Văii Miracolelor” (Valea 
Almăjului). Revista a continuat să apară ca publicație a 
Centrului Zonal de Învățământ Bozovici, incluzând creații 
ale elevilor, fragmente din monografii scrise de cadre 
didactice, articole semnate de scriitori care își au rădăcinile 
în Valea Almăjului, avându‑l colaborator, o vreme, pe fiul 

lui Tudor Arghezi, Baruțu T. Arghezi; ea 
conține materiale legate de istorie, folclor, 
oameni marcanți ai locului, precum și 
scrieri ale unor autori din străinătate. 
Dificultățile financiare cu care se confruntă 
sunt depășite în principal cu ajutorul a 
doi sponsori: Societatea Culturală „Țara 
Almăjului” din Timișoara și Asociația 
„Almăj pro Lyceum”. Revista participă la 
târgurile de carte din țară, a fost prezentată 
în emisiuni radio și TV, fiind premiată de 
Asociația Română pentru Patrimoniu, 
alături de o altă revistă românească, 
„Brâncuși”. La îndemnurile domnului 
profesor Pavel Panduru și ale dr. Iosif 
Badescu, a luat naștere ciclul‑tezaur Valea 
Almăjului – oameni și fapte, până acum 
apărând două dintre cele șapte volume.

Despre autoarea cărților Omonimia în limba română 
și Dorziana – o (re)construcție a textului prin limbaj, 

criticul literar Ada D. Cruceanu a afirmat 
că, la fel ca în cazul lui Traian Dorz, avem 
de‑a face cu „o personalitate pozitivă”. 
Florina‑Maria Băcilă vine cu întrebări în 
calitate de lingvist și, în același timp, este 
o bună cunoscătoare a textului biblic, e 
cercetătoare, face critică de identificare, 
se pliază pe sufletul poetului, adresându‑i 
la final îndemnul: „Cred că în viitor poți 
să fii Maica Benedicta, după ce ai fost Zoe 
Dumitrescu Bușulenga. Întâi departe, apoi 
aproape...”. Despre volumul recent apărut 
al Florinei Băcilă au mai vorbit prof. Adela 
Lungu‑Schindler și criticul literar Gheorghe 
Jurma.

Florina‑Maria Băcilă, lector univ. 
dr. la Facultatea de Litere, Istorie și 

Teologie a Universității de Vest din Timișoara, a menționat 
că la Reșița are loc a noua lansare a Dorzianei, carte pe 

care a scris‑o, așa cum i‑a 
răspuns unui reporter, cu 
gândul la basmele copilăriei, 
mai exact la Tinerețe fără 
bătrânețe și viață fără de 
moarte, învingându‑și teama 
de moarte simțită în trecut 
printr‑o regăsire a ființei, 
considerând cartea un început 
de epopee care trebuie 
continuată. Ni‑l prezintă pe 
Traian Dorz ca pe un poet 
supraconfesional, într‑o 
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relație intimă între om și Dumnezeu, având o dimensiune 
misionară și militantă în urma experienței încarcerării pe 
care a îndurat‑o. E remarcabil gestul Florinei Băcilă de 
repunere în circulație a unui poet religios.

Alocuțiunile autorilor și specialiștilor în critică 
literară au fost completate de momente artistice 
emoționante, prin măiestria violonistelor Eliza Marcu și 
Daria Cernicica, eleve la Liceul de Arte „Sabin Păuța” din 
Reșița, a Iuliei‑Andreea Anton, elevă la Liceul Teoretic 
„Eftimie Murgu” din Bozovici, cea care a interpretat 
vocal, acompaniată la orgă de tatăl ei, profesorul Lazăr 
Anton (autorul cărții Rolul religiei în dinamica identitară 

a comunităților), cântecul Numai cei cu gând curat, pe 
versurile lui Traian Dorz. 

Poeții Costel Simedrea și Nicolae Preda au recitat 
din creația proprie versuri de factură religioasă, iar Iosif 
Băcilă a citit poezii dedicate celor care i‑au fost model în 
viață și în activitatea publicistică, tatălui său și profesorului 
de limba română din anii de școală, David Blidariu.

Evenimentul a fost prezentat pe larg și în media 
locală.

A consemnat 
ADRIANA BONCIU

– profesor metodist CCD CS –

IUBIREA DE DUMNEZEU ȘI DORUL DE POEZIE –
UN NOU STUDIU AL FLORINEI‑MARIA BĂCILĂ

În ultimii ani, citadela universitară a Timișoarei 
s‑a binemeritat cu nume importante de cercetători, 
afirmați în varii domenii ale științei și culturii, adepți ai 
noilor orientări și curente care, în plan european și în 
plan mondial, au imprimat o direcție reformatoare acestor 
domenii, relansând aria investigațiilor și definind nuanța 
de aer proaspăt ce fundamentează tonalitatea, intensitatea 
și pragmatismul tuturor acestor explorări. 
Filologia timișoreană, în ultimul deceniu, 
a dobândit noi argumente, reprezentând 
personalități și opera lor, care consolidează 
prestigiul comunității universitare. Un 
nume important este tânăra Florina‑Maria 
Băcilă, cu preocupările sale constante în 
gramatică, lexicologie și stilistica limbii 
române ori perspectivarea limbii în 
sincronie și diacronie, specializări în jurul 
cărora se conturează la modul perfecționist 
destinul omului de știință și al omului de 
cultură, la unison cu demnitatea asumării 
profesiei la una dintre catedrele Facultății 
de Litere, Istorie și Teologie, de la 
Universitatea de Vest din Timișoara.

O carte recentă, Dorziana – o 
(re)construcție a textului prin limbaj 
(Timișoara, Editura Excelsior Art, 2016, 500 p.), vrea 
să fie o proiecție originală asupra unei integrale lirice 
din constelația posterității literaturii române, o abordare 
insolită, am zice noi, asupra operei unui poet de factură 
mistico‑religioasă, Traian Dorz, spirit al marilor risipiri 
de destin, între bucuria de a fi mărturisitorul celorlalți, 
experiența stărilor‑limită și ludicul căutării lui Dumnezeu 
prin această bucurie a poeziei. Structurarea capitolelor și 
subcapitolelor cărții indică un demers critic‑analitic serios, 
o aplecare atentă a autoarei noastre asupra unei opere pe 
care capriciul posterității a definitivat‑o, obligând, astfel, 
generații de iubitori ai genului să viziteze și să reviziteze, ca 

pe o restituire necesară, literatura acestui veritabil misionar 
al iubirii de Dumnezeu în cetatea poeziei și a dorului de 
poezie. Aspirația (eminesciană) spre absolut re‑trezește, 
firesc, și în poezia lui Traian Dorz, valențe semantice, 
dorința de plasticizare a contrastelor, derivate, componente, 
un inventar al conectorilor, toate acestea fundamentându‑se 
între atributele de prim rang ale Creatorului, cum conchide 

undeva autoarea studiului. Florina‑Maria 
Băcilă discută prefixele de negare sub 
specia categorialului opoziției negativ 
/ pozitiv, dar și opozițiile semantice 
privative, derivatele cu ne‑ (nehotar, 
nemargine, a necuprinde, nemaispus), 
inspiratori necuvântului blagian și 
necuvintelor nichitastănesciene, derivatele 
cu afixele superlative, cu prefixele stră‑ 
(a strălumina, străluminat, străluminos) 
și prea‑ (preacurat, preafrumos, 
preacinstit, preasfânt, preafericit), mărcile 
superlativului relativ. Temele, însemnând 
o cercetare stilistică integrală, indică și 
ambiționarea eului liric spre a releva 
caracterul atotputernic al Divinității, 
poezia lui Traian Dorz fiind, în accepțiunea 
autoarei dintr‑un titlu de capitol, „cântec 

peste rugăciunile noastre”.
Demersul analitic, original el însuși fiindcă 

exprimă, firesc, și o implicare afectivă a specialistei, are 
în vedere și referențialitatea în progresie a construcției 
textuale. Eul liric, nu mereu „un suflet copilăresc”, astfel 
subliniat de Florina‑Maria Băcilă între contemplație și 
misiune, întrebuințează valori semantice ale cuvintelor, 
accepții figurate, derivate și termeni expresivi (năier, 
harfă, dor), funcția fatică (prin utilizarea imperativului). 
Dar analiza contextuală interferează determinări atributive 
multiple complinind sensul regentului, substantivul 
farmec, adjectivele de proveniență participială fermecat, 
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vrăjit, încântat, răpit, verbul a încânta, substantivul 
încântare, accepțiile figurate ale lui a răpi, substantivul 
răpire, derivatul răpitor. Opiniile Florinei‑Maria 
Băcilă apasă pe urgența 
unor reorientări în analiza 
operei, cu implicații sugerate 
criticii noastre literare, în 
ansamblul dinamicilor ei: 
„Emblematică pentru poezia 
dorziană este, cu certitudine, 
conceperea textului prin 
acumulări și dezvoltări în 
simetrii sintactice, sub forma 
unor aglomerări semantice 
în ascendență, de limpede 
transparență, cu efecte de 
poeticitate moderată, ca 
mijloace esențiale de intensificare a mesajului și de 
decodare dirijată (cvasianalitică) a acestuia.” (p. 139).

Un capitol la fel de interesant este cel dedicat 
fenomenelor lexico‑gramaticale și statutului identitar al 
unor volume dorziene precum Minune și Taină, Locurile 
noastre sfinte, Osana, Osana. Abordarea își propune 
explorări inedite, configurări ale tematicilor, specific 
lexico‑stilistic, devenirea spirituală a versului dorzian: 
numele Maicii Domnului, valențele stilistice ale gradului 
maxim al intensității, adjectivul divin, culoarea și denumirile 
cromatice, afectivul și senzorialul, adjectivul polisemantic 
dulce, substantivul dragoste, dativul adnominal, structurile 
nominale și bogăția semantică 
a adjectivelor. Discuția 
prilejuită de indestructibilul 
ecuației dragoste – cântare 
– creație arată un filolog 
inteligent, rafinat, subtil și 
decisiv, care nu întâmplător 
și‑a ales poezia lui Traian 
Dorz pentru a‑i explora 
profunzimile: „Regentul unui 
atribut substantival datival 
poate îndeplini nu numai 
funcția sintactică de nume 
predicativ, ci și pe aceea de 
element predicativ suplimentar (corespondentul său dintr‑o 
structură amalgamată)” (p. 305) ș.a.m.d.

Între poezie și mitologie, sinele auctorial poate 
îndeplini rolul de mesager arhetipal. Pledând pentru 
mentoratul Divinității inspiratoare, conceptul omului 
retras în singurătatea sinelui (în bibliografia Florinei‑Maria 
Băcilă e des prezent studiul lui Kallistos Ware) poate servi 
– dacă nu doar suplinește – elaborărilor mistico‑religioase 
în această poezie dorziană. În toate există și trebuie 
străbătut un „drum al crucii”. Tema păsării măiestre, 
un poem și variantele sale la Traian Dorz, generează în 
discursul criticului o abordare etimologică, tema păstorului 
străbun, figură absolutizantă, trimite sugestii spre Miorița 
noastră (poetica „trecerii”, aspirația nemuririi). Apoi, 
multe componente sapiențiale, viața, moartea, renașterea, 

nunta ca stare extatică prelungită, neprihănirea, iluminarea 
interioară, păcatul, răsplata, transcendența învierii, cununia 
mistică, parabolele biblice și simbolurile asociate nunții, 

oximoronul Maria – Maica și 
Mireasa.

Un efort consistent 
și un proiect ambițios încu‑
nunează, prin acest nou volum 
al Florinei‑Maria Băcilă, 
prestigiul școlii de filologie 
timișorene. Dorziana arată, 
din nou, cum ne apropiem în 
varii modalități de Dumnezeu, 
se entuziasmează Simona 
Constantinovici în postfața 
intitulată Stilistica sufletului 
creștin, adeverind, altminteri, 

dimensiunea unei reușite a genului. Fiindcă nu altceva 
decât o izbândă a teoriei textului liric consemnăm la 
apariția acestei minunate cărți, o analiză a limbajului sacru 
în cazul unui poet precum Traian Dorz, cum va nota în 
rândurile sale de întâmpinare Constantin Teodorescu. Or, 
Florina‑Maria Băcilă descifrează atent nu doar bijuteriile 
stilistice ale poetului, ci vrea să reconstruiască și drumul 
înțelesului iubirii cu care noi, cititorii, să ne apropiem de 
textul liric, să ne dezvinovățim de cele mult prea multe 
ale profanului din noi, din ființa și conștiința noastră, 
spre a ne reînveșmânta cu lumina cuvântului tămăduitor, 
mărturisitor, întemeietor, durabil. Specialista recunoaște, 

undeva, ținta acestui demers 
al său, punctează borna tuturor 
țintelor, reperelor pe care a 
vrut să le atingă și pe care le‑a 
atins restaurând și dându‑i o 
strălucire nouă efigiei unui 
poet, astfel (re)descoperit: 
„Fără a fi un scriitor (re)cu‑
noscut, Dorz creează, așadar, 
literatură adevărată, cu vădite 
valențe artistice și formative, 
marcată de o reală vocație 
a autenticității. Aceasta se 
înscrie în prelungirea tradiției 

generate de lirica interbelică (și cu rădăcini în secolul al 
XIX‑lea), inclusiv din punctul de vedere al construcției 
textuale și al elementelor lingvistice. Stilul poeziei este 
unul tributar modelului mistic, caracterizat prin simplitate, 
armonie și cauzalitate, iar limbajul mizează pe termeni 
obișnuiți, cărora li se conferă semnificații figurate, 
alegorice sau simbolice” (p. 23).

Cartea Florinei‑Maria Băcilă adaugă, desigur, lauri 
în panoplia succeselor editoriale de la Excelsior Art. Dar 
studiul acesta, monografiind un poet și opera lui, reprezintă, 
în primul rând, un nou triumf al școlii de filologie din 
Timișoara contemporană.

IONEL BOTA
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Cartea Florinei‑Maria Băcilă, intitulată Dorziana – 
o (re)construcţie a textului prin limbaj, a apărut, în 2016, la 
Editura Excelsior Art, în condiţii grafice excelente.

Lucrarea îşi face apariţia într‑un moment în care 
scriitorul creştin Traian Dorz nu se bucură de un statut 
pe măsura meritelor sale. Autoarea, conştientă că, în 
cazul unui scriitor, importantă rămâne valoarea artistică a 
operei, îşi orientează atenţia în această direcţie. Volumul 
realizează o reparaţie şi umple un gol, în condiţii de 
judicioasă raportare valorică. Dorziana schiţează, în linii 
ferme, profilul unei personalităţi responsabile în relaţia 
cu Dumnezeu, dar şi cu umanul, o verticalitate a fiinţării 
transpuse în expresivele cuvinte ale limbii române. 
Aşa cum sugerează titlul, Florina‑Maria Băcilă îşi cere 
dreptul de „întemeietor” într‑o problemă fundamentală 
privind valorificarea literaturii creştine. Sugestia epopeică 
din prima secvenţă a titlului conturează, interpretativ, 
destinul unui poet‑martir, Traian Dorz, omul care şi‑a 
făurit o imagine căreia să nu i se 
poată reproşa fapte reprobabile, 
pentru că trăia adânc, mistic, 
relaţia cu Divinitatea. În numele 
Adevărului căruia I‑a slujit 
întreaga viaţă, a suportat ani grei 
de temniţă comunistă şi, la ieşirea 
din închisoare, marginalizarea.

A doua secvenţă a titlului, 
o (re)construcţie a textului prin 
limbaj, sugerează efortul autoarei 
de a pune în evidenţă valoarea 
operei poetului bihorean. Poezia, 
ca rezultat al inspiraţiei, se concretizează într‑un text. 
Cititorul, descoperindu‑i sensurile şi adăugându‑i prin 
interpretare altele, îl (re)creează. Poezia devine şi a lui, şi‑o 
împropriază, chiar dacă nu poate să se exprime la fel de 
frumos sau de profund precum poetul. 

Volumul Florinei‑Maria Băcilă este pe cât de 
atrăgător, pe atât de instructiv, pe de o parte, prin selecţia 
textelor dorziene (care‑şi câştigă locul în carte datorită 
conţinutului de idei şi frumuseţii expresiei artistice), pe 
de altă parte, prin abordarea lor ştiinţifică. Ambele calităţi 
urmăresc sensibilizarea şi îmbogăţirea orizontului de 
cunoaştere a cititorilor. 

Cuprinsul este prefaţat de o secvenţă care oferă 
date despre autoare, lector universitar la Departamentul de 
studii româneşti al Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, 
din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. 

O carte despre Traian Dorz reprezintă 
cuvântul‑înainte semnat de profesorul Constantin 
Teodorescu, din Kitchener – Ontario, Canada, care 
consideră volumul în discuţie o lucrare semnificativă 
pentru teologia limbii. 

Cartea universitarei din Timişoara mai cuprinde 
următoarele secţiuni: I. Poezia lui Traian Dorz – cântec 
peste rugăciunile noastre; II. Expresia lingvistică a 
aspiraţiei spre absolut; III. Termeni emblematici – repere 
ale construcţiei textuale; IV. Volume tematice şi fenomene 
lexico‑gramaticale; V. Poezie şi mitologie.

Aparatul critic include, firesc, menţionarea ediţiilor 
folosite de autoare pentru alegerea textelor, iar bibliografia 
solidă înglobează problemele esenţiale pe care şi‑a jalonat 
demersul.

Conf. univ. dr. Simona Constantinovici, de la 
Universitatea de Vest din Timişoara, semnează postfaţa 
emoţionantă a cărţii, intitulată Stilistica sufletului creştin, 
reliefând profunzimea analizelor stilistice realizate de 
Florina‑Maria Băcilă.

Primul capitol cuprinde o prezentare succintă 
a vieţii şi a operei lui Traian Dorz. Datele biografice 
reţinute de autoare în acest capitol nu se pierd în informaţii 

lipsite de măsură, ci cuprind 
elementele necesare conturării 
individualităţii scriitorului. 
Autoarea subliniază vastitatea 
operei dorziene (aproximativ 100 
de titluri), care impresionează 
prin mesaj şi dimensiune. Sunt 
evidenţiate tema fundamentală – 
comuniunea (mistică a) omului 
cu Dumnezeu – şi dimensiunea 
misionară, versurile referitoare 
la universul carceral, caracterul 
militant, profetic, autenticitatea 

creaţiei dorziene. Pornind de la constatarea că Traian 
Dorz nu a fost inclus în majoritatea antologiilor de poezie 
religioasă şi în dicţionarele literaturii române, autoarea 
precizează că volumul se doreşte un gest recuperator 
prin aceea că punctează repere fundamentale ale creaţiei 
dorziene, prin sublinierea expresiei lingvistice a aspiraţiei 
spre absolut, a semanticii unor termeni emblematici, 
a unor construcţii lexico‑gramaticale integrate în 
organizarea textului. Prezentarea „obiectului” de studiu şi 
a metodologiei de cercetare pune în lumină faptul că avem 
de‑a face cu un proiect temerar din care autoarea a realizat 
acest prim volum.

Semnatara cărţii oferă piste de interpretare care le 
dau de gândit celor ce se aventurează în lectură. Ochiul 
atent al filologului reţine cuvântul semnificativ, creat 
sau reînvestit cu sens de către scriitorul Traian Dorz. 
Aspectele propuse spre a fi identificate şi reliefate sunt 
bogate în volum. Astfel, capitolul al doilea relevă expresia 
lingvistică a aspiraţiei spre absolut prin procedeele de 
negare a limitelor comune ori prin mijloacele de exprimare 
a intensităţii maxime. Sunt inventariate formaţiile cu 

DORZIANA: EXPERIENŢA EXTATICĂ 
ÎNTR‑O „EPICLEZĂ” POETICĂ
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prefixul negativ ne‑ ocurente în creaţia poetică a lui Traian 
Dorz, dar neînregistrate în lucrările lexicografice (nehotar, 
nemargine, nemăsură, nerăspuns, a necuprinde). „Jocul 
liric dorzian”, construit prin exprimarea unor experienţe 
spirituale fundamentale, este redat, accentuează autoarea, 
şi prin utilizarea abundentă a formaţiilor alcătuite din ne‑ 
+ mai + participiu, care reflectă concentrarea poetului pe 
ceea ce este absolut, singular. Interesantă este şi analiza 
mijloacelor de exprimare a intensităţii maxime cu ajutorul 
prefixelor stră‑ şi prea‑. O discuţie destul de amplă este 
rezervată semanticii unor termeni emblematici pentru 
creaţia dorziană (farmec, vrajă, a încânta, a răpi, năier, 
harfă, dor).

Un loc important îl ocupă 
în volum capitolul dedicat unor 
construcţii lexico‑gramaticale 
integrate în organizarea textului. 
Universitara se opreşte asupra 
valenţelor expresive ale numelor 
date Fecioarei Maria; evocările 
lirice ale Maicii Domnului 
în poezia lui Traian Dorz îi 
descoperă cercetătorului atent o 
imagine aproape „românizată” a 
Sfintei Fecioare.

Subcapitolul dedicat stilisticii gradelor de 
comparaţie stârneşte interesul atât al filologului, cât şi 
al teologului prin interpretarea valenţelor stilistice ale 
intensităţii. Florina‑Maria Băcilă reliefează originalitatea 
limbii scriitorului prin analiza unor imagini inedite, 
născute din asocierea neaşteptată a unor cuvinte, capabile 
să sporească semnificaţiile textului. Reţine atenţia şi 
excelenta analiză a adjectivului polisemantic dulce, cu 
o multitudine de ocurenţe. Deşi un termen comun, dulce 
obţine, în opera scriitorului bihorean, noi valori de sens, 
caracterizate printr‑o maximă profunzime, complexitate şi 
originalitate. 

Dativul adnominal prezent în latină, cu circulaţie 
mai frecventă în limba română veche, este utilizat cu 
intenţii expresive în limbajul poetic dorzian.

Capitolul Poezie şi mitologie orientează lectorul 
către observaţii de sinteză în care sunt angajate şi alte 
cunoştinţe interdisciplinare, de cultură generală, care invită 
la parcurgerea integrală a operei lui Traian Dorz. Motivul 
păsării măiestre apare ilustrat în creaţia poetului bihorean, 
făcând referire exclusiv la personalitatea preotului Iosif 
Trifa. Motivul mioritic, foarte des întâlnit, reliefează relaţia 
Păstor – turmă / „oiţă” credincioasă. Moartea, în viziunea 
poetică a lui Traian Dorz, reprezintă triumful vieţii prin 
credinţa în Hristos. Ea constituie un nou început care 
valorifică iubirea şi sacrificiul pentru aproapele, intrarea 
într‑o nouă etapă existenţială. Mistica unirii divinului 

cu umanul prin valorificarea 
motivului nunţii dobândeşte, în 
poezia lui Traian Dorz, accente 
extatice dătătoare de sens. 
Cununia pe tărâmul mirific 
al veşniciei pune în evidenţă 
perenitatea vieţii în Hristos. 
Nunta este, pentru Traian Dorz, 
eveniment suprem al parusiei, 
dar şi unio mystica în adâncimea 
fiinţei. Autoarea atrage atenţia 
asupra numeroaselor texte 
prin care este redată „cununia” 

sufletului cu Iisus, viaţa mistică. Experienţa extatică 
aduce renunţarea la sine, pentru a se pierde în Hristos. 
Neîndoielnic, Traian Dorz este un poet mistic care şi‑a 
depăşit barierele fiinţei şi a transpus experienţa extatică 
într‑o „epicleză” poetică.

Analizând stilistica operei dorziene, Florina‑Maria 
Băcilă surprinde „stilistica sufletului creştin” – sugerează 
Simona Constantinovici în postfaţa volumului.

Aşadar, lucrarea universitarei din Timişoara este o 
carte necesară ce înfăptuieşte un act de dreptate pe care 
istoria noastră literară este datoare să‑l facă în privinţa 
scriitorului Traian Dorz.

Volumul Dorziana – o (re)construcţie a textului prin 
limbaj constituie o contribuţie meritorie şi un instrument de 
lucru pentru cercetările viitoare – ale autoarei şi ale altora.

Prof. dr. MARIA FRENȚIU

ROLUL RELIGIEI ÎN DINAMICA IDENTITARĂ
A COMUNITĂȚILOR, DE LAZĂR ANTON

Un nou studiu, continuând preocupările anterioare 
pline de succes ale profesorului Lazăr Anton, completează 
demersul complex în a demonstra că religia (incluzând 
sistemele religioase) constituie, în unele cazuri, motorul 
structurării spațiului, iar în altele contribuie la rafinarea 
organizării acestuia. Indiferent de impactul spațial al 
religiei (în sens larg), efectul direct este vizibil în pro‑
cesul de (re)construcție identitară a comunităților locale, 
regionale, naționale și chiar transnaționale. Este meritul 

indiscutabil al autorului de a se fi angajat pe un drum al 
analizelor interdisciplinare, generate de fenomenul religios, 
de a conecta permanent religia de comunitate, de societate. 

Dacă privim detașați procesul de globalizare, 
vom constata că religia (cu toate consecințele practicării 
și formele sale de manifestare) este un actor extrem de 
contradictoriu: pe de o parte, încearcă să aducă liniștea 
necesară instaurării unei bunăstări generale și păci globale, 
iar, pe de altă parte, este unul dintre elementele cele 
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mai bulversante, generând insecuritate, teamă, migrații, 
disparități teritoriale. 

Structurată în cinci părți distincte, lucrarea de față 
este un adevărat studiu interdisciplinar al raportului dintre 
religie și comunități, luând în considerație 
multitudinea de interacțiuni dintre acestea. 
Plecând de la nivelul comunităților locale, 
într‑o manieră integrativă, se succedă 
interacțiuni de tip complex până la nivelul 
întregii societăți. Lazăr Anton încearcă să 
acopere întreaga paletă de probleme, care se 
întrepătrund în text și acoperă interacțiuni 
atât la nivelul habitatului uman, cât și la 
nivel global, prin raportul dintre religie și 
geopolitică.

Accesibilitatea acestei lucrări îi 
creează un confort intelectual oricărui 
cititor, dându‑i posibilitatea să asimileze 
facil o informație, uneori exotică, dar 
care face parte integrantă din lumea unde 
trăiește. Formația de geograf îi permite autorului să 
demonstreze că știința pe care o slujește este capabilă să 
identifice specificitatea relațiilor 
dintre religie și comunități, să 
observe diversitatea proiecțiilor 
spațiale și să exprime, uneori prin 
indicatori, dinamica structurilor 
religioase ale populației. 

Relația dintre comunitatea 
religioasă și sistemul religios 
este analizată din perspectiva 
disparităților spațiale, care își 
pun amprenta asupra peisajului 
geografic. În acest sens, sunt 
enumerate câteva dintre prin‑
cipalele disparități rezultate din răspândirea teritorială a 
mai multor religii: creștinismul, islamismul, budismul, 
hinduismul, confucianismul, șintoismul și taoismul, 
animismul ș.a.m.d. Printre noțiunile și conceptele noi pe 
care autorul le dezvoltă sunt și 
unele care, pentru un nespecialist, 
stârnesc curiozitatea: geografia 
mitică, hagionimele, spațiul sacru, 
ecoteologia, ecofilosofia și altele.

Trecând, cu detalii și 
contribuții originale, peste 
analiza dimensiunii religioase a 
așezărilor umane, autorul pune 
accentul pe un element nou, și 
anume importanța convingerilor 
religioase în definirea raportului 
om – mediu. Nu întâmplător în această pledoarie scoate 
în evidență relația dintre etica religioasă și etica mediului, 
dintre ecoteologie și ecofilosofie. Fiecare dintre religii are 
o componentă ecologică, mai mult sau mai puțin explicită, 
manifestată prin atitudinea față de mediu, față de resurse, 
față de consumul exagerat al acestora.

Evident că o construcție identitară se află într‑o 

permanentă dinamică, iar religia are un rol important, 
reprezentând elementul spiritual regăsit în forme materiale 
extrem de diverse și atractive. Este vorba de produsele 
materiale ale unei culturi religioase, care s‑au transformat 

în resurse, continuând însă, în mare parte, 
funcțiile inițiale. Într‑un asemenea context 
este dezvoltată o analiză la nivel mondial 
privind rolul turismului religios în identitatea 
comunităților și dezvoltarea așezărilor 
umane. Se subliniază resursele turistice 
religioase, tipurile și formele de turism, 
pentru ca, în final, să se realizeze o regionare 
a turismului sacru, cu accent pe modelele de 
amenajare turistică a acestuia și pe echiparea 
siturilor respective pentru turism.

Deosebit de interesante sunt și părțile 
care se referă la dimensiunea geopolitică a 
fenomenului religios, precum și la relația 
religie – societate. La prima dintre acestea, 
se încearcă și se reușește să se arate 

diferențierile, la nivel mondial, dintre tipurile de conflicte 
religioase, să se cartografieze tipurile de persecuții religioase 

și, mai ales, să se conecteze 
efectele relațiilor interreligioase 
cu procesele de dezvoltare 
locală. Dezvoltând relațiile dintre 
religie și democrație, se explică 
modalitățile prin care unele 
structuri religioase se pot implica 
în deciziile politice importante, 
precum și raporturile care pot fi 
stabilite între etica religioasă și 
etica politică. O întrebare firească, 
indirectă, este aceea referitoare la 
responsabilitatea reciprocă dintre 

sistemele religioase și puterea politică, respectiv dacă 
aceasta este asumată, declarată sau subînțeleasă.

Raportul dintre religie și societate este amplu 
dezbătut în ultima parte a lucrării, acolo unde se evaluează, 

pe paliere relevante, relațiile 
complexe dintre cele două 
entități. Un loc distinct îl ocupă 
diferențierile sociale induse de 
structura pe grupuri religioase, 
relația dintre economie și religie 
văzută pe scara temporală a 
evoluției societății, precum 
și rolul religiei în procesul 
educativ și promovarea valorilor 
moral‑spirituale.

Am trecut în revistă, extrem 
de concis, principalele elemente, multe originale, ale cărții 
prezentate, spre a‑i atrage atenția cititorului că aceasta 
oferă suportul pentru reflecții mult mai profunde, ce pot 
conduce la o permanentă înnobilare spirituală. 

Prof. univ. dr. IOAN IANOȘ
Universitatea din București
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În ultima vreme, programele de limba română 
pentru gimnaziu, liceu şi facultate dovedesc, tot mai mult, 
o deplasare a accentului dinspre abordările pur teoretice 
şi analiza tradiţională, clasică, spre aspectul normativ şi 
formativ al gramaticii – ceea ce constituie, în definitiv, 
scopul fundamental al achiziţionării de către elevi şi 
studenţi a cunoştinţelor de limbă şi comunicare. 

În acest sens, lucrarea profesoarei Emina Căpălnăşan 
propune o imagine de ansamblu asupra unei probleme 
fundamentale de cultivare a limbii: acordul, cu tot ceea 
ce implică, dintr‑o atare perspectivă, apărarea normelor 
exprimării şi sancţionarea abaterilor de la formularea 
corectă a mesajelor orale sau scrise. 

Cartea reprezintă o tratare monografică a unei teme 
ce a atras, de‑a lungul vremii, interesul lingviştilor români, 
care i‑au şi consacrat diverse studii, ocupându‑se de un 
aspect sau altul al fenomenului menţionat. De la apariţia 
volumului elaborat de G. Gruiţă 
(Acordul în limba română, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1981) s‑au scurs însă 35 de ani, astfel că 
o abordare actuală de acest gen devine 
mai mult decât oportună, mai ales că 
ea nu vizează doar aspectele „clasice” 
(cu repercusiuni în analiza gramaticală) 
legate de acordul predicatului cu 
subiectul sau al atributului cu termenul 
regent, ci şi implicaţiile acordului 
apoziţiei ori al elementului predicativ 
suplimentar, alături de acordul 
hipercorect al adverbelor, frecvent 
întâlnit în comunicarea curentă. 

Dascăl de vocaţie, cercetător 
pasionat de chestiunile controversate 
ale gramaticii româneşti şi de 
dificultăţile exprimării normate, Emina 
Căpălnăşan nu ignoră controversele 
din lucrările de specialitate sau 
oscilaţiile (referitoare la acord) din 
practica limbii; dimpotrivă, le caută răspunsuri, justificări, 
încercând (şi reuşind!) – concret, dar ferm – să ofere soluţii 
utile, sugestii adesea inedite pentru evitarea abaterilor, 
atunci când se ivesc neclarităţi în folosirea uneia ori a alteia 
dintre formele posibile. 

De altfel, lucrarea impresionează printr‑o 
veritabilă „tehnică a detaliilor” absolut bine‑venite, 
prin minuţiozitatea cu care sunt evidenţiate problemele 
acordului, prin multitudinea şi, îndeosebi, varietatea 
comentariilor, a explicaţiilor suplimentare oferite pentru 
motivarea construcţiilor corecte – observaţii menite să 
faciliteze aprofundarea ori completarea unor noţiuni 
însuşite în cadrul orelor de limba română, fapt ce conduce, 
astfel, la o învăţare conştientă, logică, argumentată. Aşadar, 
demersul are şi caracter corectiv, nu numai normativ, căci 

se atrage atenţia asupra unora dintre cele mai răspândite 
greşeli de acord, oferindu‑se variantele normate, în 
concordanţă cu regulile enunţate în lucrările descriptive 
sau normative actuale, la care se fac numeroase trimiteri. 

Cum e şi firesc, cartea se sprijină pe o bibliografie 
alcătuită din volume fundamentale de natură teoretică 
sau practică (dicţionare, gramatici, studii şi articole) – în 
care accentul este pus în totalitate (sau în bună măsură) pe 
atari aspecte –, subliniindu‑se, în subsidiar, necesitatea de 
a consulta asemenea instrumente de lucru apărute în anii 
anteriori, ca singurul mijloc sigur prin care putem ajunge 
să stăpânim din ce în ce mai bine limba noastră, cu toate 
dificultăţile, dar şi cu avantajele pe care ea le presupune.

Pentru că experienţa la catedră a autoarei a demon‑
strat că există nu puţine erori flagrante în comunicarea 
curentă ori cazuri tipice în care elevii şi studenţii se 
confruntă cu ezitări în utilizarea concretă a limbii (mai 

ales că, din păcate, manualele şcolare 
evită să le abordeze uneori), cartea 
propune o gamă bogată şi variată 
de contextualizări ale fenomenelor 
analizate ori ale situaţiilor problematice, 
selectate riguros nu numai din opere 
literare (româneşti sau traduse), ci şi de 
pe site‑uri sau bloguri – exemplificări 
indispensabile pentru buna fixare a 
cunoştinţelor şi pentru asigurarea unui 
contact adecvat cu româna vorbită, cu 
uzul general, în care adesea intervin 
abateri de la normele limbii literare 
contemporane. Astfel, prezentarea şi 
explicarea noţiunilor teoretice într‑o 
manieră accesibilă, alături de utilizarea 
(şi discutarea) unui consistent material 
ilustrativ, creează imaginea unui dialog 
real între profesor şi discipolii săi, 
reprezentând – nu doar pentru ei, ci 
şi pentru ceilalţi cititori (traducători, 
jurnalişti, vorbitori obişnuiţi) – o pro‑

vocare indirectă la dobândirea unor cunoştinţe noi sau la 
aprofundarea şi verificarea celor acumulate în şcoală, la 
înţelegerea mecanismului de funcţionare a sistemului limbii. 

Astfel concepută, cartea îi invită pe toţi cei cărora le 
este destinată să conştientizeze faptul că preocuparea de a 
dobândi o manieră de exprimare corectă şi îngrijită în limba 
română trebuie să constituie o prioritate permanentă, un 
exerciţiu intelectual ce dezvăluie, dincolo de noţiunile de 
strictă specialitate, frumuseţea unei discipline considerate 
aridă, dar care, în realitate, este una vie, atractivă, dinamică 
şi – nu în ultimul rând – necesară.

FLORINA‑MARIA BĂCILĂ
Universitatea de Vest din Timişoara

NORMATIV ȘI CORECTIV ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE
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În urmă cu doar câteva zile am avut o dublă bucurie. 
În poștă am primit numărul 1‑2 / 2017 al 
revistei „Almăjana” și volumul al doilea 
din ciclul monumental, alcătuit de către 
Florina‑Maria Băcilă și Iosif Băcilă, Valea 
Almăjului – oameni și fapte (apărut în 2017).

Revista este de o densitate 
copleșitoare. Toate articolele sunt bine 
scrise, la nivel scolastic excelent și, în 
același timp, mereu aproape și pe înțelesul 
oricui. Această realizare de suflet, inimă și 
minte, care este „Almăjana”, o repet, devine 
punct de referință în cultura română. De la 
apariție și până acum, în ciuda celor care 
s‑au îndoit și care au căutat să lovească în 
mesajul purtat de „Almăjana”, revista a 
trecut biruitoare și a arătat că „apa trece, 
pietrele rămân”. Iar „pietrele” sunt 
identitatea, credința și vitalitatea 
almăjană. Revista a arătat, folosind 
ca exemplu strălucit Almăjul, că 
miracolul românesc dăinuie și va 
dăinui dincolo și peste un alt „‑ism”, 
de data aceasta „globalismul”.

Dar volumul al doilea din 
Valea Almăjului – oameni și fapte 
pur și simplu m‑a uluit.

În octombrie 2016, când 
în Borloveni s‑au pus câteva plăci 
memoriale pentru fruntași ai satului, poetul, scriitorul și 
prietenul Iosif Băcilă spunea că în scurtă vreme va apărea 
acest volum. Sincer, am crezut că este o exagerare și, mai 
mult, exprimarea unei dorințe „ideale”. Asta, în lumina 
faptului că, în general, „termenele” nu sunt respectate.

Deci, atunci când am primit în poștă acest volum 
monumental – cu 563 de pagini! –, efectiv, 
repet, am fost uluit. Dar sentimentul a 
devenit copleșitor în momentul în care am 
citit lucrarea.

În paginile ei este continuată 
prezentarea personalităților Almăjului din 
veacul al XX‑lea: profesori, preoți, militari, 
scriitori. Numărul lor este impresionant. 
Mai impresionante sunt realizările lor. În 
această privință se poate face o observație.

Personalitățile Almăjului au activat 
în mai toate zonele de activitate umană. 
Aceasta dovedește multilateralitatea 
Almăjului, deschiderea lui spre „lume”. Mai 
dovedește acest lucru că cei care vorbesc 
despre „înapoierea” locului acestuia 

binecuvântat nu doar că nu știu ce 
vorbesc, dar dovedesc și prostie.

Emoționant este faptul 
că aceste personalități almăjene 
sunt prezentate prin condeie tot 
almăjene. Se vădește că „țandăra” 
nu sare departe de trunchi, că 
lumina se aprinde din lumină.

Acest volum este nu numai 
o valoroasă contribuție științifică, 
ci este o BIRUINȚĂ a gândului, 
iar coordonatorii lui, Florina‑Maria 

Băcilă și Iosif Băcilă, merită toată lauda.

ALEXANDRU NEMOIANU
28 martie 2017

BIRUINȚĂ

MONOGRAFIA LOCALITĂȚII BOZOVICI, EDIȚIA A III‑A, 
DE NICOLAE MAGIAR ȘI EDUARD MAGIAR

De‑a lungul anilor, despre Valea Almăjului (Țara 
Almăjului, Almăjul, Depresiunea Bozovici sau a Nerei), 
areal miraculos din sudul Banatului, s‑au scris diverse studii, 
cărți, monografii, cronici, compendii istorice, geografice, 
lingvistice, opere beletristice etc. Pentru că „printre 
locurile care aduc atâta istorie, din secole de multă vreme 
trecute, este și Valea Almăjului. Oamenii de aici s‑au fălit 
întotdeauna cu meleagurile unde s‑au născut și unde își duc 
traiul. Dacă viața i‑a trimis și prin alte ținuturi, mai apropiate 
sau mai depărtate, pentru ei, amintirea locurilor unde s‑au 
născut, unde au copilărit, nu s‑a stins niciodată. Oriunde își 
duc traiul, indiferent de câtă vreme lucrează ori au familiile 
prin alte regiuni, mereu își spun cu mândrie nedisimulată că 

sunt almăjeni. De aceea, se reîntorc periodic, de cel puțin 
două‑trei ori pe an, în Valea Almăjului, măcar la marile 
sărbători creștine sau la diverse aniversări. Revin acolo unde 
s‑au născut, poate instinctiv, ca să mai simtă încă o dată sub 
tălpi glia pe care au călcat prima oară.”*

Nu încape îndoială că localitatea Bozovici, așezată 
în centrul Văii și la mijlocul distanței / rutei Oravița – Băile 
Herculane, a jucat un rol important în viața almăjenilor: a 
fost centru al companiilor grănicerești, centru de plasă ori 
de raion (cu școli‑fanion, spital, poștă, bănci, mai multe 
biserici și diferite confesiuni religioase, notariat, muzeu, 
stație meteo, cinematograf etc.), rămânând, pentru cei 
cunoscători, reședința economică și spirituală a Almăjului.
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„Cu certitudine că Bozoviciul este localitatea 

generică pentru Valea Almăjului. Dar nu din acest motiv 
studiul monografic de față este dedicat acestei așezări. În 
principal, motivația de bază a acestui demers este legată 
de lucruri subiective, firești la oricare dintre noi, pentru că, 
prin natura lui, omul este subiectiv. Unul dintre autori nu 
este bozovicean decât, eventual, prin alianță matrimonială, 
dar sunt destule fire care au dus la acele coarde sufletești 
specifice, pentru ca să determine munca pentru o astfel de 
lucrare.

Poate că sunt acele dimineți când soarele încă nu 
răsărise, dar, alături de un bunic bătrân, băgam coasa 
în fânul încă fraged; poate că sunt poienile străjuite de 
colibele care erau martorii tăcuți ai trecerii timpului, colibe 
în care se adunau fagurii încărcați cu mierea albinelor sau 
adăposteau urda și cașul oilor păzite de atâta amar de vreme 
prin părțile astea; poate că este chipul copilului meu, care 
s‑a născut la Bozovici și, astfel, a dobândit 
pentru totdeauna «statutul» de almăjan; 
poate este nostalgia după poveștile șoptite 
la vatra colibei, despre zânele jucăușe pe 
lună plină; poate este câte ceva din toate 
astea.”

Capitolele aparițiilor anterioare ale 
Monografiei se păstrează, în general, și în 
actuala ediție: Cadrul geografic, Clima, 
Istoricul localității, Populația, Economia, 
Administrația, Biserica, Școala, Sănătatea, 
Cultură și tradiție, Bibliografie, Ilustrații, 
dar cei doi autori (Nicolae Magiar și 
Eduard Magiar) au considerat că merită 
aduse la cunoștință pentru marele public, 
indiferent de vârstă, destule fapte care 
sunt consemnate ca fiind deosebite și din 
punctul de vedere al fixării lor în timp, dar 
și noutăți pentru vremea respectivă. Iată câteva exemple:

● în anul 1430 a venit în Almăj Nicolae Redwitz, 
marele magistru al Ordinului teutonic ce conducea Banatul 
de Severin;

● Mihai Viteazul, în drumul său spre Vârșeț, în anul 
1594, a trecut prin Bozovici;

● pentru anul 1697 există informația că generalul 
Eugeniu de Savoya a rămas la Bozovici toată iarna pentru 
a se odihni;

● împăratul Iosif al II‑lea, în cunoscutul său 
Jurnal de călătorie, cu ocazia 
vizitei la Bozovici (17‑18 mai 
1773), notează: „Desigur că 
militarizarea Almăjului ar fi 
un lucru foarte indicat”, dar 
cneazul suprem sau obercneazul 
Dobromir Hârcila din Bănia, în 
fața cazărmii din Bozovici și a 
almăjenilor adunați, a exprimat 
voința tuturor: „Nu vom, nu: 
măcar două porțíi să plătim, dar 
militari nicidecum”;

● în vremea războiului 

dintre turci și austrieci (1788‑1791), s‑a ajuns, la un 
moment dat, la o gravă epidemie de dizenterie. În Cronica 
Banatului, cronicarul și preotul militar Nicolae Stoica de 
Hațeg scria: „Eu la Bozovici cu bolnavii în spital mult 
lucru aveam; 5 sobe [n.n.: foișoare, încăperi] mari, pline 
de bolnavi, îmbrăcați, unul lângă altul jos culcați, fărʼ de 
așternute...”;

● în anul 1932 a trecut prin Bozovici regele Mihai;
● în anul 1940 este consemnată prezența regelui 

Carol al II‑lea la Bozovici;
● trecerea Mitropolitului Banatului prin Bozovici 

este adnotată pe o Evanghelie (1965): „Cu ajutorul 
bunului Dumnezeu am cercetat din nou parohia Bozovici, 
săvârșind slujba vecerniei și adresând cuvinte de învățătură 
vrednicilor credincioși de aici. Azi, 7 noiembrie 1965,          
† Nicolae, Mitropolitul Banatului”;

● în 1896 a luat ființă Banca „Albina”, ca sucursală 
a celei din Sibiu; în același an se pun bazele 
Băncii „Almăjana”;

● primul aparat pentru a reda 
filme a fost adus între anii 1910 și 1912, 
lumina electrică pentru funcționarea lui 
fiind produsă la „moara de foc” a lui Lae 
Teodorovici;

● nevoia de meseriași în Bozovici 
și, în general, în Valea Almăjului, dar 
și tradiția în acest sens au determinat 
înființarea Școlii de Arte și Meserii, ce a 
funcționat în perioada 1924‑1934;

● în cadrul „Casinei Române” au 
ființat „Corul plugarilor din Bozovici” 
(1833‑1896), precum și „Orchestra lui 
Sâmu Luca‑bătrânul”;

● s‑a constituit, în anul 1908, 
„Fanfara Pompierilor”. „De remarcat cazul 

unic în istoria muzicii de fanfară al învățătoarei Floarea 
Matei, care, printr‑un adevărat curaj, a reușit într‑o manieră 
aparte să instruiască și să dirijeze pe colaboratorii ei într‑o 
atmosferă de ordine și disciplină perfecte. Spiritul în care 
a condus această fanfară l‑a determinat pe Tata Oancea, 
redactorul și editorul revistei «Vasiova», să‑i atribuie 
numele de «Ioana dʼArc».”;

● 28 aprilie 1929: la Bozovici se dezvelește, în 
fața Palatului Cultural, Monumentul lui Eftimie Murgu, 
personalitate de seamă a Văii Almăjului, a Banatului și a 

țării;
● Anton Golopenția, 

sociologul și cărturarul, într‑o 
scrisoare datată 13 februarie 1934, 
adresată mamei, mărturisește: 
„Aici, în străinătate, simt locul 
de baștină mult mai aproape, 
niciodată acasă nu am resimțit 
așa. Elementul de legătură este 
locul unde îmi simt rădăcinile. Nu 
există nimeni care să iubească 
Bozoviciul și toată zona așa 
cum o iubesc eu. Tinerețea de 
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aici, între ziduri înalte, este foarte singuratică față de 
cercul liniștit, casa și pământul nostru [s.n.]”, iar o lună 
mai târziu, 16 martie 1934 (din Berlin), se confesează: 
„Bunătatea ocrotitoare a casei calde n‑am simțit‑o decât la 
Bozovici, despărțit de drumul de fier printr‑o vale lungă cale 
de o zi și plină de viscol. Ce frumoasă e acolo primăvara, 
când livezile de pruni izbucnesc 
în explozii albe până sus pe 
coasta munților! Vară adevărată, 
aceasta înseamnă un pătrat de cer 
negru de albastru care ne boltește 
curtea și prundișul de lângă râul 
nostru unde, dogorâtă, vremea 
încetează să mai treacă...”;

● „Dacă păstrarea 
tradițiilor se face în mare 
parte prin oralitate, există 
încă la Bozovici o preocupare 
permanentă pentru cultivarea 
scrisului, pentru că proverbul 
latinesc cu vorba și scrisul 
este încă valabil. În această 
idee trebuie remarcată revista 
«Almăjana» [n.n.: publicație 
culturală editată, începând din 
1999, de Cercul literar‑artistic 
al Liceului «Eftimie Murgu» și 
Centrul Zonal de Învățământ 
Bozovici]. [...] Este demnă de 
toată lauda conlucrarea perfectă 
între generațiile diferite care scriu 
în această revistă, precum și varietatea materialelor.”

Pentru ediția a III‑a** – revizuită și adăugită 
– s‑au adunat informații noi care provin exclusiv din 
Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Caraș‑Severin, 
Filiala Caransebeș. Apariția acestei ediții era necesară – 
spun autorii – pentru că, la o monografie, totdeauna apar 
date suplimentare, iar o comunitate este în permanentă 
schimbare, așa cum sunt, de exemplu, populația și 
administrația. Apoi, s‑au făcut necesarele corecturi de 
punctuație și de ortografie acolo unde au fost scăpate la / în 
edițiile precedente și s‑a complinit Anexa foto. 

Luate pe domenii, spicuim din informațiile 
adăugate:

Economie
– situația agricolă în 1946;
– aprovizionarea populației în 1956;
– situația meseriașilor, a comercianților și a 

proprietarilor de mori;
– date despre naționalizare și despre reforma agrară;
– producția agricolă și a numărului de animale în 

perioada 1965‑1970;
– situația angajaților la Ocolul silvic și a vânătorilor 

(1924).
Administrație
– situația bugetelor locale în perioada interbelică și 

în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial;
– datele primarilor și ajutorilor de primari în 1944;

– taxele comunale și alte decizii în 1940‑1942;
– relațiile cu Prefectura Caraș;
– alegerile din 1930‑1931;
– angajații primăriei în anul 1941;
– realizările din ultimii ani la nivelul primăriei și 

localității în general.
Populația
– populația Bozoviciului 

în perioada existenței Graniței;
– date, pentru anii 

1941‑1944, referitoare la natalitate 
și mișcările de populație.

Sănătatea
– măsuri pentru prevenirea 

epidemiilor pe plan local în anul 
1945;

– construirea spitalului din 
Bozovici;

– situația actuală a 
spitalului.

Școala
– situația școlii confe‑

sionale în 1879;
– școlile și populația 

școlară în 1941;
– situația liceului în ultimii 

ani.
Biserica
– situația bisericii în 1941;
– actualizarea situației 

bisericii din 2009 până în prezent.
Cultură și tradiție
– date despre Căminul cultural;
– despre cor și despre monumentele din Bozovici;
– personalitățile de seamă ale Bozoviciului;
– informații despre activitățile distractive.
O lucrare îndelung gândită, documentată, lucrată 

cu osârdie și cu multă dragoste față de Valea Almăjului, 
de Bozovici, față de oamenii acestui inegalabil ținut al 
Banatului Montan. „Scrisă, așadar, cu seriozitate și pasiune, 
Monografia dedicată localității Bozovici se înscrie ca un 
reper, necesar și bine‑venit, în cunoașterea miraculosului 
ținut al Almăjului. Apariția unei noi ediții este cea mai 
bună dovadă a interesului și aprecierii pe care cititorii i‑o 
arată acestei cărți.” (Gheorghe Jurma).

Prof. IOSIF BĂCILĂ
– redactor‑șef al revistei „Almăjana” – 

Note:
* Citatele și informațiile / datele au fost preluate 

din cele trei ediții ale lucrării realizate de Nicolae Magiar 
și Eduard Magiar, Monografia localității Bozovici (2007, 
2008, 2017), și din Arhiva revistei „Almăjana”.

** Cartea a fost lansată sâmbătă, 24 iunie 2017, la 
Muzeul „Almăjul – Vatră strămoșească” din Bozovici.
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Cu ocazia prăznuirii Sfântului Voievod Ștefan cel 
Mare, Așezământul monahal‑social „Țara Almăjului” din 
Bozovici a găzduit duminică, 2 iulie 2017, manifestarea 
cultural‑spirituală intitulată Repere identitare ale 
spiritualității românești. 

În cadrul programului au fost susținute de către 
profesori și cercetători almăjeni mai multe cuvântări și 
referate despre Sfântul Voievod 
Ștefan cel Mare. Astfel, prof. dr. 
Nicolae Magiar le‑a vorbit celor 
prezenți despre Ștefan cel Mare, 
simbol al vitejiei și al dragostei 
de țară – omul, voievodul, sfântul, 
iar profesorul‑poet Iosif Băcilă, 
despre Figura lui Ștefan cel Mare 
în literatura noastră cultă, făcând, 
totodată, și o incursiune în poezia 
română religioasă. 

A doua parte a manifestării a 

avut‑o în centru pe Florina‑Maria Băcilă, lector universitar 
doctor la Universitatea de Vest din Timișoara și cercetător 
dedicat lingvisticii românești, care a vorbit despre poetul 
creștin Traian Dorz și valoarea operei sale, dar și despre 
apariția editorială Dorziana – o (re)construcție a textului 
prin limbaj, a cărei autoare este. 

În intervențiile lor, doamna Petra Smeu și domnul 
profesor Pavel Panduru au subliniat 
necesitatea ca asemenea manifestări 
cultural‑spirituale să devină o 
permanență.

La eveniment au participat 
intelectuali, tineri, dar și iubitori 
ai cuvântului și ai spiritualității 
noastre creștine. În final, toți cei 
prezenți au luat parte la o agapă 
oferită de obștea mănăstirii. 

Pr. prof. dr. PETRICĂ ZAMELA

MANIFESTARE CULTURAL‑SPIRITUALĂ 
LA AȘEZĂMÂNTUL MONAHAL‑SOCIAL

„ȚARA ALMĂJULUI”

– Stimată doamnă, pentru început, vă rugăm 
să faceți referire la locurile d‑voastră de baștină, 
oferindu‑ne câteva repere biografice.

– Fiecare dintre noi se mândrește cu locul unde s‑a 
născut şi a copilărit, loc ce peste ani ne trezeşte frumoase 
amintiri. Am văzut lumina zilei în localitatea Oraviţa, 
într‑o frumoasă zi de vară, pe 29 iulie 1975. Chiar dacă 
localitatea unde m‑am născut nu este printre cele mai 
reprezentative pe harta ţării, pentru mine, Oraviţa este o 

parte din suflet, o minunată imagine a unui tărâm mirific 
din Valea Caraşului.

Parcursul meu educaţional a început, evident, la 
Oraviţa. Poate pare nereal, însă îmi amintesc foarte bine 
anii petrecuţi la grădiniţă; şi asta, cu siguranţă, datorită 
unei remarcabile doamne educatoare, foarte dragă mie, 
dna Bucur (din păcate, în urmă cu câţiva ani a trecut în 
veşnicie). Am urmat clasele primare şi gimnaziale la 
Şcoala Generală nr. 3 din Oraviţa, iar, în paralel, Şcoala 

„ÎNTOTDEAUNA AM CREZUT CĂ DASCĂLII NU AU 
O MESERIE, CI CA SĂ FII DASCĂL TREBUIE SĂ AI VOCAȚIE”
– De vorbă cu doamna profesoară CLAUDIA CHERESCU, de la Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici –
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de muzică, secţia pian. Îmi amintesc cu nostalgie, deşi unii 
vor spune că în acele vremuri, la şcoală, profesorii erau 
foarte severi; nu ştiu, poate că da, dar, atunci, oare de ce ne 
amintim cu o deosebită consideraţie, cel puţin din punctul 
meu de vedere, de dascălii noştri? Îi menționez aici pe 
dna învățătoare Ildiko Stoenescu, pe dl diriginte Calen, pe 
dl diriginte Trăilă... şi aş avea de enumerat o mulţime de 
nume, cărora nu pot decât să le mulţumesc pentru educaţia 
dată. Așadar, liceul l‑am urmat tot în localitatea natală – 
Liceul Teoretic „General Dragalina” – și, ușor‑ușor, anii 
de școală au trecut. Apoi, am urmat o facultate pe care am 
ales‑o tot datorită dascălilor mei, întrucât am văzut cu câtă 
dăruire și răbdare ne‑au împărtășit din tainele cunoștințelor 
și am dorit să ajung și eu asemenea dumnealor; aceasta m‑a 
determinat să urmez Colegiul Pedagogic de Institutori, iar, 
mai apoi, Facultatea de Științe 
ale Educației și Asistență Socială. 
Întotdeauna am crezut că dascălii 
nu au o meserie, ci ca să fii dascăl 
trebuie să ai vocație, căci, atunci 
când suntem în fața elevilor, ne 
dezvăluim o parte din frumusețea 
sufletului nostru. Dascălii sunt 
mult mai bogaţi decât ceilalţi ce 
au diferite meserii, deoarece au 
două familii – familia de acasă şi 
familia de la şcoală. 

– De ceva timp v‑ați 
stabilit în „metropola” / „urbea” Țării Almăjului. Cum 
și când s‑a petrecut venirea la Bozovici?

– Da, sunt căsătorită din anul 1994. Soţul meu 
este preot şi primii ani de preoţie i‑a petrecut la Ciclova 
Montană, apoi, în anul 2000, ne‑am hotărât să ne apropiem 
de localitatea sa natală – Lăpuşnicu‑Mare. Mutarea în 
„metropola” Ţării Almăjului a fost posibilă întrucât s‑a 
ivit un post liber, prin plecarea la Timişoara a părintelui 
Verindeanu, iar cântăreţul bisericii din Bozovici, dl Nicolae 
Oberşterescu, a venit la noi acasă, la Ciclova, şi ne‑a rugat 
să venim la Bozovici. Astfel ne‑am stabilit în „urbe”, chiar 
dacă aceasta a însemnat o îndepărtare a 
mea de localitatea natală. Nu îmi pare 
rău, deoarece aici am descoperit locuri 
minunate cu oameni deosebiţi, un loc 
plin de tradiţii şi obiceiuri frumoase, pe 
care am încercat să le asimilez cât mai 
bine. 

Iată că au trecut 17 ani în care 
am descoperit minunăţiile acestor locuri 
cântate atât de frumos de tata Vior 
Cialma în Balada Gosnei, portul pe care 
îl îndrăgesc nespus de mult şi care arată 
că, pe aceste meleaguri, oamenii s‑au 
mândrit întotdeauna cu straiele populare. 

Vreau să vă spun că, în primii ani 
când am venit aici, am fost deosebit de 
impresionată când la biserică, duminică 
de duminică, bătrânele din sat veneau 
îmbrăcate în „poale” (fiecare cută era 

aranjată impecabil!); vedeam parcă o lume de poveste şi 
îmi făcea o mare plăcere să le privesc, simţeam că le purtau 
cu bucurie, poate au fost ale bunicilor, ale străbunicilor... 
Din păcate, astăzi mai sunt doar câteva care mai ţin acest 
obicei, însă mă bucur nespus că am reuşit din anul 2005 ca, 
de Rusalii, la procesiunea ieşirii la holde, măcar o dată pe 
an, să umblăm la lada de zestre de altădată și să scoatem 
la lumină frumoasele costume populare lucrate cu trudă 
şi măiestrie de bunici, de străbunici şi astfel să apreciem 
faptul că au ştiut să realizeze, dar și să păstreze lucruri ce 
dăinuie peste timp. La început se îmbrăcau tradiţional doar 
femeile de la cor, apoi, an de an, au început să se îmbrace 
în costume populare din ce în ce mai multe femei şi copii. 

– Ce ne spuneți despre școală și despre „Voiniceii” 
Almăjului?

– Aşa cum am arătat 
mai înainte, dascălul trebuie să 
fie un al doilea părinte pentru 
elevii săi, întrucât elevul este 
asemenea unui lut pe care trebuie 
să‑l modelăm, să‑l transformăm, 
să‑l șlefuim pentru a ajunge aşa 
cum ne dorim. Acest lucru se 
poate realiza doar prin iubire, 
iubirea faţă de cel pe care doreşti 
să‑l educi şi faţă de ceea ce faci. 
Dascălul are un dar deosebit, 
un talant pe care trebuie să‑l 

înmulţească necontenit. Elevul este cel mai bun critic şi 
nu de puţine ori vedem comportamentul elevilor raportat 
la comportamentul dascălului. Sunt în învăţământ de 23 de 
ani şi fiecare generaţie a rămas în sufletul meu (cu bune, cu 
rele...), însă mă bucur că sămânţa învăţăturii, de cele mai 
multe ori, a ajuns pe pământ roditor.

Grupul „Voiniceii” l‑am înfiinţat cu mulţi ani în 
urmă, astfel că o parte din „voiniceii” de ieri sunt studenţii 
de astăzi. Am avut o afinitate pentru muzică încă din 
copilărie: la serbările de la grădiniţă eram „dirijorul” 
grupelor de copii! Mi‑a plăcut dintotdeauna să cânt: poate 

acesta a fost şi motivul pentru care 
părinţii mei m‑au înscris la Şcoala de 
muzică; acolo îi priveam cu mare atenţie 
pe domnii profesori ce ne îndrumau, 
le urmăream gesturile şi le ascultam 
îndemnurile. 

– În ultimii ani se detașează în 
peisajul cultural almăjan manifestările 
organizate de d‑voastră în cadrul unui 
proiect dedicat tinerilor. Vă rugăm să 
ne dați câteva amănunte.

– Pe lângă activităţile şcolare, 
elevii trebuie implicaţi în activităţi ce îi 
ajută să‑şi descopere talentul, să pună în 
practică ceea ce au învăţat la cursuri. În 
anul 2008, am iniţiat un proiect în care 
am dorit să implic tineri talentaţi în arta 
scrisului, dar şi tineri talentaţi la pictură; 
proiectul s‑a numit „Lumină din Lumina 
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Învierii” şi a fost un proiect judeţean. Văzând dorinţa 
dascălilor şi a elevilor din ţară de a participa, am depus 
documentaţia către Ministerul Educaţiei Naţionale, spre a 
fi recunoscut drept concurs naţional. De atunci proiectul 
se numeşte „Credinţă, culoare, cuvânt şi cânt, revărsate 
într‑un gând”, este avizat în fiecare an de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi are ca subactivităţi Concursul de 
creaţie literară şi plastică „Lumină 
din Lumina Învierii” (cu participare 
indirectă şi mai multe secţiuni), 
Concursul de interpretare „Credinţă, 
Tradiţie, Armonie”, Festivalul‑concurs 
de colinde „Lângă Ieslea Minunată” şi 
Expoziţia‑concurs de icoane pe sticlă, 
lemn sau piatră „Icoana din sufletul 
meu”.

Mă bucur că în fiecare an parti‑
cipanţii sunt tot mai numeroşi, atât la 
Festivalul de colinde, cât şi la Concursul 
de interpretare de cântece religioase şi 
folclorice, unde au participat deja elevi 
din judeţele Gorj, Mehedinţi, Bihor, 
Braşov, Dolj, Caraş‑Severin, Arad, iar 
la concursurile cu participare indirectă 
am avut participanţi din aproape toate 
judeţele ţării. Vreau să le mulţumesc şi 
pe această cale tuturor celor care s‑au 
implicat activ în realizarea acestui 
proiect. 

– Ce v‑a determinat să preluați conducerea 
corului mixt „Anastasis” 
al Bisericii Ortodoxe din 
Bozovici? 

– Revenind la muzică, 
iată că 2005 a fost anul în 
care am înfiinţat corul mixt pe 
patru voci „Anastasis”. Aceasta 
s‑a petrecut deoarece corul 
bărbătesc a slăbit foarte mult, 
prin decesul unora dintre corişti, 
dar şi din cauza stării de sănătate 
a domnului Marin Jurchescu, 
dirijorul corului bărbătesc. 
Împreună cu părintele Ion Cherescu, domnul Jurchescu 
a plecat prin sat în căutare de voci ce pot da slavă lui 
Dumnezeu prin cânt. Ştim că, 
la Bozovici, tradiţia corală a 
fost neîntreruptă, începând cu 
anul 1885, când, la iniţiativa 
preotului Nicolae Brânzei, a 
luat fiinţă un cor mixt compus 
din tineretul din aceea vreme 
şi condus de învățătorul Vasile 
Rusu. Teodor Ciocu, Richard 
Kwatsciak, Ilie Ruva, Ioan 
Ciocu, Marin Ruva, Marin 
Jurchescu sunt dirijorii care, 
de‑a lungul anilor, au dus mai 

departe tradiţia corală la Biserica din Bozovici. Corul a 
funcţionat în diferite perioade, aşa cum am spus, atât mixt, 
cât şi bărbătesc.

Întrucât s‑a dorit continuarea tradiţiei corale, s‑a 
fondat corul mixt „Anastasis” în luna februarie a anului 
2005, preluând aproape toţi coriştii care au rămas de la 
corul bărbătesc. Corul a fost reorganizat şi împrospătat 

în componenţă. Din acel an şi până în 
prezent, a dat răspunsurile la sfintele 
slujbe din fiecare duminică şi sărbătoare 
şi a participat la diferite activităţi 
culturale şi festivaluri de muzică corală 
religioasă şi laică: Festivalul „Ion 
Românu”, Festivalul „Iosif Velceanu”, 
Festivalul „Miron Cristea”, Festivalul 
„În veci fie lăudat” – Uzdin (Serbia).

Pentru prima dată, corul cântă în 
noaptea de Înviere (1 mai 2005); de aici, 
şi numele corului „Anastasis”, adică 
„Înviere”. Întreaga Sfântă Liturghie a 
fost parcursă în aproape trei luni datorită 
dragostei de cânt şi devotamentului de 
care au dat dovadă cei ce au dorit să‑I 
dea slavă lui Dumnezeu, valorificând 
talantul primit de la El. Repertoriul 
corului este variat, cuprinzând partituri 
ale compozitorilor G. Musicescu, Ioana 
Ghika Comăneşti, Nicolae Lungu, 
Nicolae Chirilă şi alţii. În anul 2015, la 

17 mai, a avut loc sfinţirea monumentului ridicat în curtea 
bisericii, cu ocazia împlinirii a 
zece ani de la ivirea în spațiul 
cultural și spiritual a corului 
mixt „Anastasis”.

Pe această cale aş vrea să 
le mulţumesc tuturor coriştilor 
care au răspuns la chemarea 
noastră şi care s‑au hotărât 
să‑şi pună darul primit în slujba 
lui Dumnezeu, iar Bunului 
Dumnezeu Îi mulţumesc că ne‑a 
ajutat să putem păstra și continua 
tradiția corală în această 

localitate, chiar dacă uneori nu ne‑a fost uşor. Tuturor 
celor care au crezut și s‑au implicat în această muncă 

deloc ușoară, Dumnezeu să 
le dăruiască binecuvântare 
și să‑i scrie pe toți în cartea 
răsplătirilor Sale, iar celor care 
sunt acum în corul din ceruri, 
Dumnezeu să le dăruiască 
odihnă veşnică în Împărăţia 
Sa.

– Sunteți un cadru 
didactic cu rezultate 
meritorii în învățarea și 
educarea copiilor, în același 
timp – mamă, soție și un 
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animator cultural de excepție. Cum reușiți să împliniți 
la superlativ toate „rosturile” activității d‑voastră?

– Cred că Dumnezeu îl înzestrează pe fiecare dintre 
noi cu cele mai alese daruri; depinde de fiecare cum ştie şi 
cum vrea să le folosească. Trebuie să încerci să le împaci 
pe toate. Eu încerc să îmbin armonios activităţile de la 
şcoală cu cele de acasă, activităţile extraşcolare cu cele de 
la biserică, astfel încât să n‑o vitregesc pe niciuna. Trebuie 
să‑ţi organizezi bine timpul, să‑ţi stabileşti priorităţile şi să 
petreci timp suficient cu familia, care, la rându‑i, e nevoie 
să te ajute şi să te sprijine în tot ceea ce faci. Într‑adevăr, 
se cere jertfă, însă ce este mai frumos decât să vezi că nu 
te‑ai jertfit în zadar, când îţi priveşti copiii realizaţi, când 
vezi succesele elevilor, când vezi mulţumirea oamenilor 
că ai înfăptuit lucruri frumoase?! Dumneavoastră ştiţi 
cu siguranță cel mai bine ce 
înseamnă acest lucru, deoarece 
munca pe care o depuneţi în 
slujba culturii nu este deloc 
uşoară şi necesită multă dăruire, 
implicare, răbdare, dar, mai ales, 
consecvenţă.

– Vorbiți‑ne și despre fiii 
d‑voastră...

– Am o familie frumoasă, 
binecuvântată de Dumnezeu 
cu trei copii. Băiatul cel mare, 
Florian Gabriel, este student la 
Facultatea de Drept din Timişoara, cel mijlociu, Casian 
Petrişor, anul acesta termină clasa a XII‑a şi doreşte să 
urmeze o carieră IT, iar mezinul familiei, Ioan Teofan, are 
doar 1 an şi 8 luni şi numai Dumnezeu ştie ce i‑a pregătit: 
poate îl va urma pe tatăl său în taina preoţiei, poate va 
deveni dascăl... Ceea ce e 
mai important este faptul că 
toţi laolaltă ne umplu viaţa 
de bucurie. 

– Cum vedeți, la 
începutul mileniului trei, 
relația dintre școală, 
biserică și cultură?

– Într‑o lume din 
ce în ce mai confuză, ar 
trebui să se pună accent tot 
mai mare pe relaţia dintre 
familie, școală şi biserică – factori educaţionali decisivi, 
întrucât aceste instituţii sunt cele care încă mai păstrează 
valorile tradiţionale şi culturale. Bazele educaţiei se pun în 
familie, şcoala are rolul de a continua educarea copilului, 
iar biserica trebuie să le ofere un reper spiritual, toate la 
un loc având rolul de a promova reperele autentice şi de a 
conlucra în vederea educării tinerilor.

– Proiecte?
– Proiecte, da, sunt câteva, acum rămâne să vedem 

câte putem finaliza. Evident că acestea sunt legate de 
biserică, dar şi de şcoală, însă îmi place să vorbesc despre 
ele atunci când sunt finalizate sau în curs de realizare. 

– Sunteți cititoare, colaboratoare și, în anii din 

urmă, în colegiul de redacție al revistei „Almăjana”. 
Cum apreciați reușitele acestei publicații (care de 
curând a împlinit 18 ani de apariție neîntreruptă) 
editate de Cercul literar‑artistic al Liceului „Eftimie 
Murgu” și Centrul Zonal de Învățământ Bozovici?

– Pentru mine, întâlnirea cu „Almăjana” a fost o 
binecuvântare, în primul rând pentru faptul că am întâlnit 
oameni minunaţi cărora vreau să le mulţumesc pentru 
deschiderea ce au avut‑o faţă de activităţile culturale 
pe care le‑am desfăşurat. Mă refer la dumneavoastră, 
domnule profesor, şi la fiica dumneavoastră, lector univ. 
dr. Florina‑Maria Băcilă. În al doilea rând, pentru că în 
paginile revistei am găsit informaţii despre locurile şi 
oamenii din zonă, despre tradiţii, obiceiuri, personalităţi. 
Să faci o revistă este uşor din perspectiva cititorului, însă, 

privind prin prisma celor care 
o realizează, lucrurile nu sunt 
deloc uşoare, ci este nevoie de 
o muncă titanică, de sacrificiu 
şi statornicie. Răsplata vine din 
partea celor ce citesc această 
revistă reprezentativă pentru 
zona Almăjului.

Știu că totul a pornit de 
la o idee în cadrul unui Cerc 
Pedagogic şi iată că acum aţi 
reușit să o aduceţi la maturitate, 
dar toate acestea nu s‑ar fi 

putut realiza dacă nu ar fi fost cineva care să fie sufletul 
acestei publicații ce putem spune că este un izvor nesecat 
de informaţie. M‑am bucurat atunci când am devenit 
colaboratoare a revistei, dar şi atunci când citeam în 
paginile ei articole scrise de orăviţeni de‑ai mei. 

– Ce ați dori să le 
transmiteți, pe această 
cale, tinerilor cititori (elevi, 
studenți, masteranzi și 
doctoranzi) ai revistei 
„Almăjana”?

– Cititorilor aş vrea 
să le spun să aprecieze 
aceste comori culturale din 
care permanent poţi să te 
îmbogăţeşti şi care, peste 
timp, rămân nişte veritabile 

dovezi ale existenţei noastre. Să încercăm să facem şi noi 
măcar puţin din ceea ce au făcut înaintaşii noştri, deoarece, 
vedeţi, ei au reuşit să realizeze lucruri impresionante despre 
care acum scriem şi cu care ne mândrim.

Vreau să vă mulţumesc încă o dată pentru 
oportunitatea oferită. Dumnezeu să vă dăruiască putere să 
duceţi mai departe toate proiectele dumneavoastră, să aveţi 
sănătate şi binecuvântări alese! 

A consemnat
IOSIF BĂCILĂ

vara 2017
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Prima mişcare a imaginaţiei mele s‑a întâmplat în 
fragedă copilărie. Se leagă de o legendă. Bunica dinspre 
tată, mama Lină, cum îi ziceam, zăcea bolnavă, paralizată 
într‑un accident stupid. „În Almăj este o fântână mişcătoare. 
Pentru a nu fi întinată, se mută din loc în loc. Cine are noroc 
să bea din apa ei, apa vieţii, apă vie, trece în moarte fără 
boală la adâncă bătrâneţe. Trebuie să ai inimă de copil şi 
să‑ţi placă traiul prin mâinile tale.” Noaptea i s‑a făcut rău 
şi spre dimineaţă a murit. Am plâns pentru că a murmurat 
un cântec pe care aş fi vrut să‑l mai aud, deoarece am simţit 
că a mai voit să‑mi spună ceva, fiindcă nu mai aveam 
bunici. Am regăsit muzicalitatea 
cântecului ei în Balada Gosnei.

Starea în existenţă cu unică 
semnificaţie e viaţa. „După ce ţi‑ai 
stâmpărat setea, se poate să‑ţi vezi 
chipul în luciul apei şi, ca într‑o 
carte, prilejurile de piază rea de 
care vei şti să te fereşti.” „Ce este 
Almăjul?”, am întrebat‑o firesc. 
„O vale cu mai multe sate. Aici, în 
valea noastră, e doar satul nostru. 
În Almăj, cărările şi drumurile se 
întâlnesc şi se desfac după nevoile şi visele oamenilor.” 
O dorinţă arzătoare a pus stăpânire pe mine: să mor de 
bătrâneţe, după ce voi întâlni fântâna cea tainică. 

Mi s‑a dat să străbat hotarele Almăjului de la un 
capăt la altul, de la o margine la alta. Legenda a devenit vis 
şi visul o realitate interioară. Am dus această realitate toată 
viaţa şi nu i‑am simţit povara. Orice obsesie frumoasă nu 
se poate potrivi cu greutăţile unui cântar. Cu visul acesta 
am ajuns să urmez şcoala adolescenţei la Bozovici. 

Despre fântâna cea tainică, colegii almăjeni credeau 
că este o poveste frumoasă. Un coleg mi‑a spus că ştie de la 
tatăl său, preot renumit printr‑un doctorat, că ar simboliza 
credinţa sau frumosul. Dirigintele meu, eminentul profesor 
şi poet David Blidariu, avea convingerea că ar însemna 
înţelepciunea, pe care mulţi o caută şi n‑o găsesc niciodată. 
Un alt profesor remarcabil, istoricul Liviu Smeu, susţinea 

o semnificaţie esenţială pentru om: destinul. Credinţa, 
frumosul, înţelepciunea, destinul, m‑am dumirit, ar fi o 
sumă a vieţii. 

Fântâna mişcătoare e izvorul vieţii almăjenilor, 
al românilor. Din acest imens izvor a ieşit „Almăjana”, 
o revistă care se contopeşte cu dorinţa puternică de a fi. 
Almăjenii pot privi în urmă cu bucurie. Au existat gânduri 
că se va renunţa la ceea ce a devenit un simbol pentru Valea 
Almăjului. În Valea Miracolelor nu s‑a întâmplat să se 
ajungă la secetă spirituală. Se ştie că renunţarea nu e luptă. 
Ar fi fost un dezastru moral pentru urmaşii celor care au 

luptat în crâncene bătălii europene, 
uimind prin virtuţi militare, prin 
tenacitatea vieţii lor. Să fim drepţi 
cu istoria: izvorul de viaţă de aici 
a schimbat destinul atâtor almăjeni, 
care s‑au ridicat la rangul de 
personalităţi româneşti. 

Revista „Almăjana” e mai 
mult decât o victorie, e fântâna 
mişcătoare a vremurilor noastre din 
Ţara Almăjului, revărsată ca apă vie 
în suflete într‑un tărâm românesc 

care păstrează încă autenticitate, puritate, naturaleţe, 
comori ale unei spiritualităţi rezistente „în calea tuturor 
răutăţilor”. 

Departe de ţară, din această realitate se desface 
un înţeles purtat de doina Almăjului în care se împletesc 
frumuseţile dumnezeieşti ale naturii, armonia sufletească 
a fiinţelor, valorile morale şi spirituale, vieţile trecute, 
chipurile cunoscute şi cele neştiute, copiii ce se găsesc în 
lumina din care se vor naşte: „Câtă apă e în spume, / Ca 
Nergăniul nu‑i în lume, / Nici mai rece, nici mai caldă, / 
Că‑n el mândra mea se scaldă...”. 

CONSTANTIN TEODORESCU

Notă: Materialul a fost preluat de pe www.
alternativaonline.ca.

CUVÂNT DIN DEPĂRTARE DESPRE REVISTA „ALMĂJANA”

ELEMENTE DE VEGETAŢIE ŞI VALORI LIRICE
Ţara Almăjului este o „Românie pitorească” la 

scară redusă, dar care trăieşte pe coordonatele durabile ale 
naturii, pe ideea veşniciei vieţii, într‑o imagine simbolică 
(topos şi ethos), dincolo de privilegiile istorice de care s‑a 
bucurat ţinutul acesta. 

Seducţia peisajului almăjan transformă cuvintele, ele 
urcă din expresia uzuală la treapta elementelor memorabile, 
la emoţia tulburătoare, în esenţa ei de sensibilitate. Prin 
anumite cuvinte se produc echivalenţe sufleteşti între 
mine şi Iosif Băcilă, poetul din Almăj, ridicând până 

la inefabil tensiunea amintirilor. Şi eu m‑am retras în 
„singurătăţile” din hotarul satului. Cu siguranţă aşa s‑a 
întâmplat şi cu poetul din „Valea Miracolelor”, încât mi‑e 
uşor să parafrazez un titlu din creaţia lui M. Sadoveanu: 
în singurătăţile Almăjului a cântat sufletul poetului. Doar 
„cântecul prigoruii” mai poate avea semnificaţie în vise 
simbolice: „În visele mamei / albul zăpezii însemna / 
bucurie, / cântecul prigoruii, / veste” (1). Astfel, prigoruia 
îmi stăpâneşte văzduhul amintirii. Dintre elementele de 
vegetaţie care îmi provoacă memoria, reţin doar câteva, 
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cele care produc individualizare lirică. Moartea poate 
omorî când nu mai ai nimic, însă îmi dau seama că mai 
am, departe de ţară, acele „singurătăţi”, valori perene ale 
naturii româneşti, constante sufleteşti şi spirituale, care mă 
ţin cu rădăcini puternice. Nimic nu se poate compara cu o 
stare de sărbătoare.

Sentimentul naturii se trăieşte şi se exprimă prin 
elemente de amănunt ale imaginii poetice, 
cum sunt şi cele care provin din lumea 
vegetaţiei.

Poetul îşi mărturiseşte dorinţa: „Aş 
fi vrut / să‑mi fie sete / de setea ferigii, / 
dar mi‑e teamă” (2). Feriga este definită, în 
lucrările lexicografice, drept „plantă erbacee 
(criptogamă vasculară cu frunze mari şi 
dinţate, pe dosul căreia se găsesc sporangi 
cu spori)” – după DEX, cu explicarea 
formei prin lat. filix, ‑icis – „care creşte 
în locuri umede şi umbroase din păduri”. 
Faptul că este iubitoare de apă trimite la 
relaţia poetică „sete / de setea ferigii”. 
Repetiţia nu stânjeneşte, ci sugerează 
intensitatea dorinţei. Dorinţa de viaţă nu 
face obiectul temerii. Teama poetului vine 
din convingerea că există posibilitatea unei 
greşeli: „a nu fi mărturisit / lacrimii totul!” 
(3). E vorba de lacrima creaţiei. Deşi are accentul pe silaba 
de la început, cuvântul câştigă în sonoritate prin consoana 
g, întâlnită şi în sard. filige, care ar arăta spaţiul larg de 
manifestare a ceea ce este latina vulgară.

Se înregistrează şi diminutivul fereguţă (DSR). În 
satul meu de baştină, am auzit forma feriguie, o specie 
de plantă pteridofită cu talie mică, cu rădăcină dulce. Îmi 
aduc aminte de prima noapte dormită la moară (la Moara 
Mare), pe râul Craiova, când tata mi‑a dat să mestec câteva 
rădăcini de „feriguie” dulce ca amintirea copilăriei. Era în 
anii de după ultimul mare război şi în sate 
dulciurile erau rare. Ce bune erau şi clătitele 
cu floare de salcâm!

Pentru salcâm (Robinea 
pseudoacacia), poetul reţine forma măgrin: 
„Foiofiu de lângă apă, / Zaua lacrimii din 
pleoapă / Şi povestea ce mă ţine / Viers în 
floarea de măgrine!!” (4). În satul Iablaniţa 
de pe Valea Craiovei am auzit varianta 
băgrin. DAR indică un împrumut din 
sârbă, bagrena (probabil după Scriban, 
care înregistrează formele pentru Banat). 
În forma bănăţeană, accentul cade pe 
silaba ‑grín. Deplasarea accentului în 
unele cuvinte face parte din istoria lor, 
fiind, poate, chiar vadul unei explicaţii 
etimologice. Lacrima poeziei şi povestea 
vieţii curg în „viersul” de mireasmă al florii 
albe de salcâm, puternic ca boarea de „sălcuţă”.

De la înălţimea maiestuoasă a salcâmului, privirea 
se desprinde de pe cărţile de poeme, unde am găsit: 
„Taie iarbă, / Foiofiu, / Până sâmbătă, / Târziu...” (5) şi 

„Paltin, foiofiu / Şi vers – / Căpătâi / La Univers!” (6) sau 
„Şi‑amirosind / a foiofiu, / ne asfinţim, / şi e târziu!” (7).

Foiofiu este forma folosită în graiurile din sudul 
Banatului pentru pervincă sau brebănoc. Este o plantă de 
grădină târâtoare (Vinca herbacea, Vinca minor), cu flori 
de culoare albastră, roşie şi, rar, albă. Scriban (1939) dă 
şi formele foiofoi, fonfiu, fonchiu, foiunfie, foaie’n fir şi 

sinonimele cununiţă, saschiu, merişor. 
Tot el crede că provine din ung. folvö‑fü, 
d. folvó „curgător” şi fü „plantă”, făcând şi 
trimiterea „cp. cu saschiu”. Nu e vorba de o 
curiozitate lingvistică, ci, mai degrabă, de o 
problemă interesantă. În limba maghiară au 
existat două cuvinte care definesc aceeaşi 
plantă: folvö‑fű şi szászfű „săsesc şi iarbă” 
(după DEX). Ultimul nu putea veni decât 
după colonizarea saşilor în Ardeal. De ce 
ungurii au „inventat” al doilea cuvânt? 
De ce românii ar fi împrumutat amândouă 
formele? Pentru fonfiu, Şăineanu (1929) 
crede într‑o „origine necunoscută”. Se 
poate aduce în discuţie şi ideea contaminării 
cu substantivul foaie. E greu de acceptat că 
putea să existe un asemenea cuvânt într‑un 
vocabular purtat de un avânt asiatic. Se 
vede clar că este un împrumut din limba 

română, prin calchiere, plecând de la aspectul plantei, care 
are tulpina întinsă pe pământ. În sens invers, s‑ar fi păstrat, 
la români, consoana l. Forma veche ar fi foaie’n fir (foaie = 
frunză; fir se referă la aspectul plantei).

Poetul întreabă şi pentru mine: „Apă care speli / 
frunzare, / apă care speli / poteci, / dintr‑un răsărit / de soare 
/ căror doruri / ne petreci?!” (8). Ediţiile DEX precizează: 
„frunze ale unui copac sau ale unor tufe”. Alte sensuri 
sunt „umbrar făcut din crengi bogate” şi „frunze uscate, 
servind ca aşternut sau ca nutreţ pentru vite”. Scriban 

notează înţelesul „depozit de frunziş ca 
să fie întrebuinţat ca nutreţ în anii în care 
nu se face fân”. Pentru sudul Banatului, în 
Ţara Almăjului şi în Craina, frunzar e cu 
totul altceva decât se defineşte lexicografic. 
Frunzar denumeşte claia formată din ramuri 
legate ca „braţe de frunze”, dar nu de orice 
fel de frunze, ci de gorun sau, mai ales, 
„cer” (o specie de stejar), tei ori, rar, plop. 
Locul unde se făceau „braţele de frunze”, 
asemănătoare snopilor, poartă numele 
de dumbravă (chiar zăbran). Copacii se 
„dărâmau” (socotit cuvânt arhaic, păstrat 
din latina vulgară), adică se tăiau crengile 
de la vârf spre tulpină. Lăstarii apăruţi la 
vegetaţia următoare se lăsau să crească cel 
puţin câţiva ani, până când ajungeau la o 
dimensiune corespunzătoare pentru a putea 

fi folosiţi ca hrană la oi. Frunzele căzute toamna, după 
nopţile cu brumă, numite „ghiji”, se adunau pentru aşternut 
la animale. S‑ar putea ca DAR să fi preluat de la Scriban 
sensurile „coaja verde a nucii” şi „pănuşa ştiuletelui”. În 
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Valea Almăjului şi în Craina circulă şi înţelesul „cojile de 
ceapă, fâşiile subţiri şi răsucite rezultate din prelucrarea 
lemnului cu rindeaua”.

Imaginea toamnei trece metaforic în sufletul 
poetului: „Toamna‑mi poartă‑n suflet roiuri de frunzare” 
(N. Labiş, Dans). Să descoperi în mişcarea frunzelor 
o frumuseţe aparte e semn că poezia „ne‑a fost dată din 
vecie”. 

Poetul din Valea Almăjului îmi demonstrează că 
elementele lexicale intră în „strategia metaforică” a creaţiei 
lirice. 

În locul concluziilor mele subiective, deci 
interpretabile, reproduc gândurile lui Miron Ţic: „Scrisul 
meu este ţinutul prin care călătoresc sau adevărata casă, 
din care plec şi‑n care mă‑ntorc, pe sub bolţile astrale [...]. 
M‑am simţit bine scriind, mai ales atunci când am avut 
înţelepciunea de a sta aproape de cuvinte, de a nu le risipi, 
ci de a le aduna într‑un buchet, pe care l‑am aşezat într‑o 
vază a luminii, cât mai aproape de ochii cititorilor”. Totuşi 
nu mă pot abţine să afirm ceea ce simt. Cred că şi moartea e 

mai uşoară în cuvintele mamei. Viaţa a intrat în istorie prin 
credinţă şi poezie.

CONSTANTIN TEODORESCU
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Notă: Materialul a fost preluat de pe www.
alternativaonline.ca.

Anul Internațional „Ovidiu” 

PROBA EXILULUI ŞI „FEBRA OVIDIU”
(Vintilă Horia vs Ovidiu)

Dacă lungul şir al exilaţilor, de voie sau de nevoie, ar 
închipui, în timp, o uriaşă „familie transtemporală”, marele 
poet roman Ovidiu, prin exilul său tomitan, dobândeşte, 
s‑a spus, un rang arhetipal, deschizând lista. Soarta lui i‑a 
preocupat pe mulţi, încercând a reconstitui, 
şi dincolo de acest caz, viaţa tumultuoasă, 
suferinţele, traumele şi revelaţiile celor 
desţăraţi, supuşi amarei „probe” a exilului. 
Printre ei, în prim‑plan, „renascentistul” 
Vintilă Horia, el însuşi un exilat pe 
întinderea unei jumătăţi de veac, plecând 
în 1942 şi sfârşind în Spania, la Villalba, în 
1992. Înţelegând că ţara a rămas „în afara 
marelui joc” odată cu invazia bolşevică, 
va purta cu sine „moartea simbolică” 
a faimosului exilat roman, aruncat în 
aventura tomitană, ca „o umbră complice”. 
Şi Daniel‑Rops, prefaţându‑i celebrul 
roman Dieu este né en exil. Journal 
d’Ovide à Tomes (A. Fayard, Paris, 1960), 
observa acea „misterioasă asemănare”, 
înţeleasă ca o relaţie supranaturală. Însuşi 
Vintilă Horia, ca personaj tragic, mărturisea că, dacă ar fi 
rămas în ţară (vezi interviul din revista 22/12 aprilie 1991), 
ar fi scris un altfel de roman: „romanul a ieşit aşa cum a 
ieşit doar pentru că eram eu însumi în poziţia lui Ovidiu, 

un exilat”. Suportând „interminabila adaptare la străinie”, 
cum scria într‑un articol publicat în 1988, prilejuit de 
moartea unui unchi.

Or, romanul lui Vintilă Horia dezvoltă tocmai tema 
exilului, propunând un jurnal apocrif al 
surghiunitului Ovidius Naso, poetul roman 
petrecând opt ani (adică până la moarte) la 
Tomis, cu nostalgia devoratoare a patriei 
pierdute. Ideea încolţise, se pare, la Mar 
del Plata, în primăvara lui 1952. Vintilă 
Horia, gândind la roman, recitea cu sârg 
Ovidiu, dar cartea, în pofida lecturilor şi 
meditaţiilor ovidiene, „nu se lăsa începută” 
(1, 324). El visa, desigur, la o carte mare, 
dar cum, în 1946, manuscrisul Omul din 
neguri fusese respins la Bompiani, elanurile 
romaneşti îi fuseseră retezate. Chiar dacă 
Papini îi profeţise un viitor strălucit în 
romanul european, Vintilă Horia, îngrozit 
de un posibil început, se refugiase în 
poezie, animat de felurite proiecte, „fără 
lucire de înfiripare” (1, 255). Cel mult, 

accepta faza „scriitorului de nuvele”, confiscat însă de 
tragedia poetului roman şi traversând, el însuşi, chinurile 
şi sfâşierile exilului. Rezistând tentativelor de racolare, 
practicând munci istovitoare, documentându‑se temeinic 

I
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(trecând, de pildă, prin Getica lui Pârvan) şi instalându‑se, 
graţie forţei morale, „pe o orbită sacră”, cum constatase 
devotata Marilena Rotaru. Fiindcă prozatorul se dezvăluise 
fără echivoc, susţinând că „experienţa lui Ovidiu este a 
mea”.

Născut la Sulmona (43 a.Chr.n.), azvârlit pe 
ţărmurile Pontului Euxin, după o călătorie 
cu peripeţii, înconjurat de barbari, Ovidiu 
începe o altă viaţă. Cel ce scrisese Iubirile 
şi Arta iubirii, „corupător” al tineretului, 
vădind un hedonism arogant, ar fi fost 
cauza răului. Motiv de a fi trimis la 
Tomis, deoarece „Imperiul avea nevoie de 
soldaţi, nu de poeţi”. Evident, recunoştea 
Vintilă Horia, Ovidiu din roman este „mai 
bun decât cel din realitatea istorică” (1, 
145); iar romanul ovidian nu reconstituie 
o lume, „ci o trăire”, nota sec Alex 
Ştefănescu. Aducând la rampă un om 
puternic (Augustus), „înspăimântat 
de propria‑i putere”, mascând o frică 
îmbrăcată în vorbe mari, având nevoie de 
victime; şi, în replică, disperatul Ovidius, 
convins că iertarea va veni, aşteptând, cu 
nădejdea întoarcerii, „clemenţa zeului”. Deşi, va spune 
Ovidiu, „eu sunt poetul, el nu este decât împăratul”. Dar 
Roma e departe şi ura pentru Augustus creşte. Ovidiu 
ucide în imaginar şi, dezrădăcinat de trecut, eliminat 
din biblioteci, aşteptând o misivă care nu mai vine, îşi 
pierde credinţa în Roma, cea locuită de „trântori”, vestind 
decăderea Imperiului. Ovidiu încearcă a salva o Romă 
interioară; doar acolo viaţa merită a fi trăită. Şi, în acelaşi 
timp, acceptând „catastrofa”, însoţit de câinele „Augustus” 
şi eşarfa Corinei, recunoaşte că măritul Augustus l‑a ajutat, 
făcându‑l să sufere. Chiar dacă, printr‑un meşteşugit 
recitatio („multiplu elogiu”), adresat 
lui Tiberiu, va cerşi îndurarea noului 
Împărat.

Carte a aşteptării, Dumnezeu 
s‑a născut în exil este, în acelaşi 
timp, şi o radiografie a transformării. 
Exilul i‑a dăruit lui Ovidiu un alt 
chip şi, mai ales, o altă viziune. Poet 
uşuratic, frivol şi amant mărinimos, 
colecţionând trofee erotice (Gaia, 
Corina, Artemis, Lidia), el descoperă, 
prin exilul tomitan, „rostul adânc”. 
Întâlnirea cu Theodor, un medic 
grec, martor, la Betleem, al naşterii 
Mântuitorului, îl schimbă decisiv, 
anunţând noua religie. Traversând un 
final de epocă, controlată de o putere despotică, va avea 
acces la adevărurile interioare, în acord cu o sensibilitate 
cosmică. Se va deschide lumii din jur, dincolo de peisajele 
paradisiace; în pofida mutismului Dochiei, o misterioasă 
femeie getă, îi va cunoaşte pe „barbari”, religioşi, cu un 
Dumnezeu unic şi o limbă „făcută pentru poezie”. Şi 
isteaţa Sedida, şi Comozous ori Scoris îl „îmbogăţesc”. 

Ca şi călătoria în ţara dacilor, având ca ţintă Kogaionul 
(muntele sfânt). Descoperind că centurionul Honorius 
este un răzvrătit, fugind cu Dochia; că nefericitul crâşmar 
Herimon, un grec îndrăgostit, este victima unor amăgiri; că 
dezertorul Mucaporus, părăsind meseria de ostaş, devenind 
un om nou într‑un pustiu neprimitor, nu mai e silit să 

ucidă, închinându‑se unui zeu barbar 
(Zamolxis).

Vestea naşterii Lui, a Omului‑
Mesia, anunţând un timp al iubirii, nu 
ajunsese încă la Roma. Dacă Theodor, 
pornit pe urmele Lui, se vrea frate întru 
Domnul, urmează ca El să‑şi dezvăluie, 
prin suferinţă şi umilinţă, prezenţa. 
Adevărul nu coborâse printre muritori; 
dar trăind „cu faţa spre cer”, aceştia vor 
afla răspuns la toate îndoielile. O lege 
nouă se înfiripa. În Tomis, ca „patrie a 
bătrâneţii”, Ovidiu, paradoxal, se simte 
în siguranţă. La Roma, un oraş putred, îl 
informează într‑o epistolă Lucius Sisena, 
„prietenia şi dragostea au murit”. Iluzia 
eternităţii, îmbătată de propria măreţie, 
adânceşte prăpastia care îl desparte de 

propriul trecut. Cu nou‑venitul centurion Valerius intră 
într‑o relaţie de ostilitate (reciprocă). Bucuria scrisului, 
tot mai anevoios, a dispărut. Liber asupra sufletului 
său, Ovidiu a ajuns să se cunoască. Fiindcă exilul, îi va 
scrie curtezana Artemis, i‑a dăruit o nouă lumină, aflând 
anevoioasa cale către sine.

Temă obsedantă pentru Vintilă Horia, înfruntând o 
Istorie potrivnică, exilul, prins într‑o trilogie, este bătălia 
pentru salvarea omenescului din om. Şi Le Chevalier de 
la résignation (1961) / Cavalerul resemnării, cu un Radu 
Negru „renunţând la împlinire”, prinţ valah refugiat în 

Veneţia, sau Perseguid a Boecio 
(1983) / Persecutaţi‑l pe Boeţiu, cu un 
Toma Singuran, trecut prin închisorile 
„noilor barbari”, abandonat în 
Bărăgan, află soluţia supravieţuirii. 
În Un sepulcro en el cielo (1987) / 
Un mormânt în cer, exilatul El Greco 
este personajul‑cheie, deşi, evident, 
Vintilă Horia poate fi redescoperit în 
acel (alt) destin.

Intrat în cursa Goncourt cu 
romanul Dieu est né en exil. Journal 
d’Ovide à Tomes, Vintilă Horia a 
obţinut, totuşi, premiul (acordat, 
însă nedecernat), devenind – în urma 
unei furibunde campanii de presă – 

„obiect de ură şi de invidie” (1, 92). Ceea ce s‑a numit 
L’affaire Vintilă Horia a iscat, pe fundalul sensibilităţii 
stângiste din Franţa, un uriaş scandal, André Wurmser, în 
L’Humanité, protestând vehement, considerând că laurii ar 
încorona „capul unui hitlerist”. E drept, un aport au avut 
şi serviciile sovietice, iar Dosarul susţinut de M. Ralea 
(trimis în misiune), colecţionând informaţii măsluite, 
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a cântărit decisiv. Încât festivitatea n‑a mai avut loc, 
H. Vintilă însuşi trimiţând o scrisoare de renunţare, dar 
bucurându‑se, în schimb, de tiraje uriaşe în urma vâlvei 
mediatice. Considerat „un livre de choc”, prefaţat de 
Daniel‑Rops, membru al Academiei Franceze, romanul lui 
Vintilă Horia a fost salutat cu entuziasm de Mircea Eliade, 
istoricul religiilor aplaudând, după acel consumat moment 
de triumf al lui Panait Istrati, reintrarea spiritului românesc 
în literatura universală. Deşi juriul nu s‑a dezis, insistând 
asupra caracterului „unic literar” al cărţii lui Vintilă Horia 
(manuscris refuzat la Plon şi Seuil), atacurile 
au mizat pe informaţii false, deformând, cu 
trimiteri la trecutul imediat, evenimente şi 
circumstanţe. Chiar dacă situaţia se lămurise 
demult, o notă a Serviciului Special de 
Informaţii, din 26 iulie 1943, precizând că 
era vorba de „confuziuni de persoană”, în 
discuţie fiind un văr cu simpatii legionare. 
Astfel, necunoscutul Vintilă Horia a 
intrat într‑o bruscă notorietate, potenţată, 
paradoxal, de reacţiile contestatare. Andrei 
Flor, la adăpostul pseudonimului, propunea 
o decodificare hilară, iar Constantin Virgil 
Gheorghiu îl considera pe autorul romanului 
premiat „un supravieţuitor” al Gărzii de 
Fier. G. Mărgărit, în ţară (v. Glasul patriei), 
se alinia corului, blamând, conform regiei, „o mare carte” 
(cf. Daniel‑Rops) şi văduvind cultura română de un uriaş 
succes. În fond, spunea peste ani Eugen Ionescu, cultura 
română nu se face „doar în interiorul ţării invadate”, „cu 
botniţa la gură”, ci şi de cei „cu rădăcini transplantate” 
(v. Agora, nr. 1/1987).

Rememorând, după trei decenii, acel „scandal 
modificator” (2, 349), Vintilă Horia nota că agresiva 
campanie contra‑Goncourt, orchestrată, la semnalul 
Kremlinului, de „Ambasada reperistă” de la Paris, 
denunţând în persoana scriitorului laureat un „fascist 
fioros” şi declanşând un prelungit linşaj mediatic, l‑a 
transformat, peste noapte, dintr‑un „inamic necunoscut” 
într‑un „inamic celebru” (2, 348). Atins de „febra Ovidiu” 
(ipostază exemplară a exilatului), Vintilă Horia, străin 
de dulcegăriile stilistice, a înţeles literatura ca un traseu 
iniţiatic, considerând dragostea „cea mai desăvârşită 
posibilitate de cunoaştere”, refăcând unitatea pierdută. 
Iar legătura cu Ţara, nedesfăcută în anii de pribegie, i‑a 
fortificat eul scriitoricesc, înfipt definitiv, scria în Cuvântul 
românesc (ianuarie 1991), „în pământul esenţial”.

Or, Vintilă Horia constata mâhnit că, „în lumea 
după‑războiului”, soarta României într‑o Europă pârjolită, 
care şi‑a pierdut centralitatea, era pecetluită. Speratul drum 
către casă (acasă) devine exil, fracturându‑i existenţa. 
Această „viaţă în două” înseamnă intrarea „în furtună”; 
dar şi o reînnoire, cum înţelege la Assisi. Deplorând 
genocidul deghizat în revoluţie (1, 203), constată că 
genocidul sufletesc este un proces universal şi are, astfel, 
acces la limbajul metapolitic, descoperind, salvator, 
„cheia evanghelică a lucrurilor” (1, 218). Exilul se anunţă 
revelator; desţărarea are o aură utopică, iar preocupările 

(numeroase) îi procură „irizaţii de irealitate”, dar şi trimiteri 
precise la Ţara din gând, fixând anumite locuri dragi. 
Trebuie să admitem că în cazul lui Vintilă Horia nu putem 
vorbi despre o notorietate pierdută prin desţărare pentru 
simplul fapt că exilatul abia se construia; dar nici despre o 
scufundare în anonimat, Vintilă Horia fiind dinamic, ofensiv 
şi, mai ales, eficient: îşi face relaţii, propune solidarizări şi 
alianţe, ştiind că „un om nu se termină niciodată”. Altfel 
spus, caută „maeştrii relativi” (1, 111) şi, îndeosebi, o 
bibliografie vitală pentru „lămuriri şi ancorări”. Întâlnirile 

cu transformatorii, acei dătători de viaţă 
spirituală, îmbogăţesc nuanţele „de a fi”. 
Astfel de întâlniri fertilizatoare îl dezvoltă 
în sens linear, mergând ferm pe drumul lui, 
făcându‑l însă „mai încăpător”, mai bun, mai 
înţelept. Mai ales că sistemele educaţionale 
se dovedesc „pretutindeni falimentare”, 
că salvarea vine din „învăţătura poeţilor”, 
făcând din Istorie o lecţie vie. Doar această 
literatură deşteptătoare ne‑ar îngădui 
speranţa unei reveniri la suprafaţă, bolnava 
Românie reintrând în ciclul occidental.

Aşa ne putem explica şi drumul 
spre transdisciplinaritate, cunoscându‑l 
pe Basarab Nicolescu (la Paris, în ianuarie 
1979) şi mărturisind, într‑o epistolă adresată 

metodologului transdisciplinarităţii, că amândoi „urmăresc 
acelaşi vânat”; e drept, „fiecare cu armele lui” (3, 221). 
Basarab Nicolescu, la rându‑i, afirmând că marii creatori 
nu pot fi decât „fiinţe transgresive” (4, 51), recunoştea 
în Vintilă Horia „unul din spiritele cele mai complexe 
ale secolului trecut” (4, 49); şi că, „bântuit de umbra lui 
Ovidiu”, Vintilă Horia, precum niciun alt scriitor român, a 
ilustrat tema exilului (4, 49), construind o operă care ni se 
înfăţişează ca un „cosmos transliterar” (5).

– Continuare în numărul viitor –

ADRIAN DINU RACHIERU

Note:
1. Vintilă Horia, Memoriile unui fost Săgetător. 

Ediţie îngrijită de Cristian Bădiliţă şi Silvia Colfescu. 
Prefaţă de Cristian Bădiliţă, Bucureşti, Editura Vremea, 
2015.

2. * * *, În căutarea „omului total”. Moştenirea 
literară şi spirituală a lui Vintilă Horia. Editori: Cristian 
Bădiliţă, Basarab Nicolescu, Bucureşti, Editura Vremea, 
2016.

3. Traian D. Lazăr, Raluca Andreescu, Scrisori 
din exil: arhiva literară Basarab Nicolescu, Bucureşti, 
Editura Curtea Veche Publishing, 2015; v. Drumul spre 
transdisciplinaritate / Vintilă Horia – Basarab Nicolescu 
(p. 215‑271).

4. Basarab Nicolescu, Francitatea ca rezistenţă în 
faţa noii barbarii, în Convorbiri literare, nr. 3 (255) / 2017.

5. Pompiliu Crăciunescu, Vintilă Horia – 
Transliteratură şi Realitate, Bucureşti, Editura Curtea 
Veche, 2011.
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Poet şi traducător din limba română în limba italiană 
şi invers.

Redactor al revistelor „Sfera Eonică” şi „Regatul 
cuvântului” din Craiova, colaborator de bază la revista 
„Boema”, la „Climate literare”, „Cafeneaua Băniei” şi 
la revista internațională online „Starpress”. Prezent în 
colegiul redacțional al revistei „Amprentele sufletului”.

● Volume publicate:
Monade, poeme, împreună cu Melania Cuc, Bistrița, 

Editura Karuna, septembrie 2014.
● Reviste şi ziare în care a publicat: „Oglinda 

literară”, „Nord literar”, „Luceafărul”, „Ecouri literare”, 
„România literară”, „Apostrof”, „Vatra”, „Basarabia 
literară”, „Moldova literară”, „Revista literară Bucovina”, 
„Actualitatea literară”, „Caiete silvane”, „Argeş”, 

„Cervantes”, „Vatra veche”, „Armonii Culturale”, „Onyx” 
(Dublin), „Mozaicul”, „Lumină Lină” / „Gracious Light” 
(New York), „Lumea românească”, „Revista A.V.A.”, 
„Revista Zeit”, „Litere”, „Nomen Artis”, „Citadela”, 
„Destine literare” (Montréal), „Dăruiri literare”, 
„Lohanul”, „Ro‑mania” (Cipru), „Poeti e Poesia di Elio 
Pecora”, „Levure littéraire”, „ProSaeculum”, „Pro Arme”, 
„Mişcarea literară”, „Alternanţe” (Hofheim – Germania), 
„Apollon”, „Singur”, „Răsunetul”, „Poezia”, „Bogdania”, 
„Constelaţii diamantine”, „Naţiunea”, „Chronos”, 
„Urmuz”, „Scrisul românesc”, „Negru pe alb”, „Copiii 
Europei” (Republica Moldova), „Contact internațional”, 
„Semne‑Emia”, „Sintagme literare”, „Vorba din Ardeal”, 
„Orizonturi literare”, „Feed Back”, „Memoria slovelor”, 
„Litera 13”, „Plumb”, „Melidonium” şi „Surâsul 
Bucovinei”.

● Reviste literare online în care a publicat: Poezie.ro, 
„Visul”, „Oneștiul cultural”, Poezii.biz, „Tânărul scriitor”, 
„ClementMedia”, „Editura Mateescu”, „Confluenţe 
literare”, Port@leu, „Carte allineate”, „Clubul Cafeneaua 
Literară”, „Orizonturi literare”, „Omniscop”, „Le Reti di 
Dedalus”, „Multilingua Pages For Education”, „Literature 
& Art”, Tellusfolio.it, Agentiadecarte.ro, Scrivere.info, 
www.bistritanews.ro, www.poesianuova.com, www.clipa.
com, www.gandaculdecolorado.com, uzp.org.ro, Odysseo.
it, Respiro.org, Revista online a Asociaţiei Scriitorilor de 
Limbă Română din Québec, „Prăvălia culturală” şi „Jurnal 
românesc”. 

● Premii și distincții; apariții în antologii și volume 
colective; argumente ale receptării operei în pagini, 
capitole, cărți.

LUCA CIPOLLA
– Notă biobibliografică –

POEZII 
de LUCA CIPOLLA

UNA CANDELA

Tremo allʼidea della porta,
credo di non poterti più sollevare,
ma almeno
non fingo più di mangiar mosche
nel sogno del padre...
sai, a volte 
manco di rispetto
ad ogni stato di coscienza
quando leggo nel tuo volto
la sofferenza,
tu sei una flebile candela
che più si spegne
più in me accende luce.

O LUMÂNARE

Tremur la ideea porții,
cred că nu mai pot să te ridic,
dar cel puțin
nu mai simulez că mănânc muşte 
în visul tatălui...
câteodată, să ştii,
lipsesc din respect
la fiecare stare de conştiinţă 
când citesc în chipul tău
suferinţa,
tu eşti o lumânare slabă
ce cu cât se stinge 
cu atât în mine aprinde lumina.
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VIVA PARTICELLA

Mi butto nella mischia
dimentico della Tua presenza
e rimango solo...
uno shock elettrico affligge le mie vene,
scende una lacrima,
ma nella polvere poi
un raggio di sole
ricorda chʼio pure son viva particella 
eternamente custodita e non pigiata
tra le Tue dita
piene di luminoso amore
così
non mi posso trattenere dal lasciarmi
cadere sul cuscino di piume
dʼun lieve respiro
e dallʼaddormentarmi
poco a poco,
poco a poco...
Grazie.

O PARTICULĂ VIE

M‑arunc în luptă
uitând de prezenţa Ta
şi rămân singur...
un şoc electric mâhneşte vinele mele,
coboară o lacrimă, 
dar în praf mai târziu
o rază de soare
îmi aminteşte că şi eu sunt o particulă vie
veşnic ocrotită şi nestrivită
între degetele Tale
pline de iubire luminoasă
astfel încât 
nu mă pot abţine să mă las 
căzut pe perna de pene
a unei răsuflări moi
şi să adorm
puţin câte puţin,
puţin câte puţin...
Mulţumesc.

MADRE PERMEATA DI GIOIA 
(ANANDAMAYI MA)

Prima di venire al mondo
ero la stessa,
da bimba pure
e divenni donna...
sempre la stessa.
Lo specchio
chiaramente
rimandava i miei silenzi
così stavate a bocca aperta
ed imperturbabile io, 
cosciente che,
se tutto è Atman,
nessunʼarma può trafiggere lʼanima,
né parola o confine tra me e voi
– che mai siam nati 
e mai periremo –
può separarci dallʼio perenne
del soffio vitale
che ci accomuna.

MAMA PLINĂ DE BEATITUDINE 
(ANANDAMAYI MA)

Înainte de a veni pe lume
eram aceeaşi,
când eram copilă de asemenea
şi am devenit femeie...
tot aceeaşi.
Oglinda
clar
înapoia tăcerile mele
astfel rămâneaţi cu gura deschisă 
şi imperturbabilă eu,
conştientă că,
fiindcă totul e Atman,
nicio armă nu poate străpunge sufletul, 
niciun cuvânt sau hotar între mine şi voi
– ce niciodată nu ne‑am născut
şi niciodată nu vom pieri – 
nu ne poate despărţi de eul veşnic
al suflului vital 
care ne uneşte.

MAGIA

Piova una lacrima
sullʼassito
ed una magia
sleghi le stringhe
che cʼincatenano al suolo.
Siamo assuefatti,
lucciole di fuoco
che penetrano lʼatmosfera
ed entrano, escono,

MAGIE

Să plouă o lacrimă
pe pavaj
şi o magie
să dezlege şireturile
care ne înlănţuie de sol.
Suntem dependenţi,
licurici de foc
ce pătrund atmosfera
şi intră, ies, 
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se caută între ei şi pierd
tăciunele care încet
se consumă
ca apoi să redea 
flacăra.

si chiedono e perdono
il tizzo che lento
consuma
per poi ridare
fiamma.

Referințe critice: 

„Dacă despre calitatea sa de traducător, cu virtuți 
indubitabile, vorbesc premiile enumerate deja de noi, 
despre poetul Luca Cipolla vorbesc versurile pe care le 
caligrafiază cursiv, într‑un limbaj desferecat de rugina 
conveniențelor. Deși tânăr încă, nu se lasă atras de 
sintagmele mai mult sau mai puțin licențioase, care, după 
opinia majorităților scriitorilor juni de pe mapamond, fac 
sarea și piperul Poeziei actuale. Luca Cipolla își convinge 
cititorul cu talentul său, scrie versuri cu impact emoțional 
dublat de filosofia interesantă a unui ins care vede lumea 
literară dinspre Vest spre Est. O comuniune de idei 

interesante își găsește locul perfect în poemele sale, lucrări 
bine definite și care reflectă lumea complexă în care trăim 
azi.”

MELANIA CUC

„Luca Cipolla nu aduce în pagină perfecțiunea sferei, 
ci imperfecțiunea inevitabilă, fragmentul lapidar, dilema, 
cazualul, cu alte cuvinte tot ceea ce sporește vitalitatea, 
ceea ce Nietzsche numea sentimentul Ființării. Poezia 
lui Luca Cipolla, fără a exclude sentimentul infinitudinii, 
pivotează în jurul fenomenelor în mișcare, imature, în jurul 
sugestiilor de energie ce transmite formele nedesăvârșirii, 
impure, umane, emoționante.”

GEO VASILE

O REPARAȚIE MORALĂ DE MULT AȘTEPTATĂ:
ALMĂJANUL DE GENIU DR. ANTON GOLOPENȚIA

A DEVENIT MEMBRU (POST‑MORTEM) 
AL ACADEMIEI ROMÂNE

În ziua de 30 iunie 2017, Adunarea generală a 
Academiei Române, la propunerea Secției de Științe 
economice, juridice și sociologie, din inițiativa 
academicianului Mihail Cernea, prin hotărâre unanimă, a 
înfăptuit o reparație morală și științifică de 
mult timp așteptată: primirea sociologului, 
statisticianului, filosofului, juristului 
almăjan dr. Anton Golopenția ca membru 
post‑mortem al Academiei Române.

S‑a născut în 12 mai 1909, la Prigor, 
ca fiu al avocatului Simion Golopenţia 
(originar din satul Pecinişca, de lângă 
Băile Herculane) şi al Emmei‑Magdalena 
Staschek, aceasta din urmă – fiică a unui 
funcţionar de la Banca „Almăjana” din 
Bozovici.

Ne amintim cu bucurie acum, 
peste timp, de venerația cu care vorbea 
profesorul David Blidariu, prieten 
apropiat și coleg de generație, despre 
Anton Golopenția. S‑au cunoscut atât în 
Almăj, la Bozovici, cât și la București, 
în cadrul Societății intelectualilor almăjeni din Capitală. 
De altfel, Anton Golopenția a iubit Almăjul, Prigorul său 
natal și Bozoviciul, unde și‑a cumpărat casa din centrul 

satului, venind cu mare bucurie și plăcere, vară de vară 
sau ori de câte ori găsea puțin timp pentru destindere. 
„Bunătatea ocrotitoare a casei calde n‑am simţit‑o decât 
la Bozovici, despărţit de drumul de fier printr‑o vale 

lungă cale de o zi şi plină de viscol. 
Ce frumoasă e acolo primăvara, când 
livezile de pruni izbucnesc în explozii 
albe până sus pe coasta munţilor. Vară 
adevărată, aceasta înseamnă un pătrat 
de cer negru de albastru care ne bolteşte 
curtea şi prundişul de lângă râul nostru 
unde, dogorâtă, vremea încetează să mai 
treacă...” (Scrisoare datată 16 martie 
1934, Berlin).

Am găsit în scrisorile adresate 
soției sale, Ștefania, din 8 iunie 1943, 
din campania de documentare de peste 
Bug (din Ucraina), sfatul de a părăsi 
Bucureștiul aflat în plin război și de a se 
muta, în așteptarea copilului, la Bozovici, 
unde va avea mai multă liniște.

Mai târziu, într‑o altă scrisoare 
adresată soției sale, aflăm și hotărârea dureroasă și regretul 
profund al lui Anton Golopenția de a vinde casa din 
Bozovici, atât de dragă lor.
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„După terminarea liceului, în anul 1927, la 

Timişoara, absolvă cursurile Facultăţilor de Drept şi, 
mai apoi, de Filozofie, de la Universitatea din Bucureşti, 
în paralel activând ca bibliotecar la 
Seminarul de Sociologie, şef de cabinet 
şi secretar al profesorului său, Dimitrie 
Gusti.

Între anii 1933 şi 1936 obţine o 
bursă de studii în Germania, acolo unde 
îşi ia doctoratul în sociologie. Reîntors în 
ţară, îl găsim, rând pe rând, redactor la 
revista de sociologie, asistent universitar, 
funcţionar şi director interimar la Institutul 
de Statistică. În anii 1942 şi 1943 pregăteşte 
şi conduce în teren recensământul din 
Basarabia şi Bucovina de Nord. În 1944, 
vara, îl cunoaşte pe Lucreţiu Pătrăşcanu şi 
se implică în evenimentele de la 23 şi 24 
august [n.n.: dar nu aderă la niciun partid], 
fapt pentru care, la începutul anului 1950, 
va fi declarat «duşman al poporului».” (Nicolae Irimia, în 
„Almăjana”, Anul XII, nr. 1‑2 [35‑36] / 2010, p. 2).

„A fost arestat de Securitate, în 16 ianuarie 1950, în 
sala de lectură a Bibliotecii Academiei Române. Sperând 
într‑o eliberare, a lucrat asiduu, în închisoare, la realizarea 

unor materiale de sinteză, care ar fi trebuit să impresioneze 
autorităţile vremii. [...] În vara lui 1951, starea sănătăţii 
s‑a înrăutăţit şi s‑a stins din viaţă în spitalul închisorii 

Văcăreşti, la 9 septembrie 1951.” (Petru P. 
Ciurea, Constantin C. Falcă, Cărăşeni de 
neuitat, partea a IV‑a, Timişoara, Editura 
Eurostampa, 2010, p. 49).

„Golopenţia era o sinteză a mai 
multora dintre noi: filosof tot atât cât Mircea 
Vulcănescu, erudit şi profesor tot atât cât 
Traian Herseni, investigator deopotrivă 
cu mine şi organizator tot atât de abil ca şi 
Octavian Neamţu... Îl socotesc şi astăzi ca 
pe cel mai dotat sociolog din câţi au luat 
parte la campaniile monografice.” (H. H. 
Stahl, Amintiri şi gânduri din vechea şcoală 
a monografiilor, în „Reflex”, Anul X, nr. 
4‑6 [103‑105] / 2009, p. 6).

Având nespusa bucurie de a fi 
părtaș, în Adunarea generală din 30 iunie 

2017, la această mare și binemeritată reparație, prezint, 
în continuare, referatul de Laudatio al Secției de Științe 
economice, juridice și sociologie, de primire în Academia 
Română a dr. Anton Golopenția.

Acad. PĂUN ION OTIMAN

Îngăduiţi‑mi, vă rog, să încep acest Laudatio 
dedicat personalităţii lui Anton Golopenţia cu elogiul unui 
grup întreg de oameni de ştiinţă care au clădit ceea ce 
numim cu toţii Şcoala sociologică de la Bucureşti. Această 
Școală a răsărit şi a strălucit, ca atare, un timp relativ scurt, 
dar reprezintă un moment istoric în cronica 
ştiinţelor sociale din România şi a îmbogăţit 
istoria culturii naţionale, devenind astfel 
nepieritoare intelectual şi spiritual. A dăinuit 
şi dăinuie mai mult decât forţele care au 
încercat s‑o distrugă.

Întemeietorul şi ctitorul Școlii, 
profesorul Dimitrie Gusti, a fost recunoscut, 
pentru contribuţiile sale, de Academia 
Română prin alegerea întâi ca membru 
titular în 1919, încă înainte de existenţa 
Școlii, iar 25 de ani mai târziu, în 1944, ca 
preşedinte al Academiei Române. Gusti a 
ştiut să atragă alături de el un mănunchi de 
tineri talentaţi, care, la rândul lor, au format 
structura de conducere a Școlii.

În acest context, în 1931, un tânăr de 22 de ani, 
numit Anton Golopenţia, proaspăt licenţiat în drept, care 
urmase cursuri de sociologie cu D. Gusti şi H. H. Stahl, şi a 

rămas fermecat şi îndrăgostit de promisiunea sociologiei, a 
participat pentru prima oară la o campanie de monografiere 
sociologică a unui sat, numit Cornova. Și‑a luat curând şi 
a doua licenţă, în filozofie, în Germania, la Universitatea 
din Leipzig, dar sociologia îl cucerise deja pentru tot 

restul scurtei sale vieţi. Primul său studiu 
sociologic a perceput şi a captat noul din 
viața acelui sat: tendinţele de orăşenizare 
în existența cotidiană tradiţională a ţăranilor 
cornoveni. Acel studiu, de început, a fost 
atât de pătrunzător şi revelator, încât a 
atras atenția conducătorilor Școlii asupra 
unui talent neaşteptat, cu o capacitate 
neobişnuită de observaţie, interpretare şi 
conceptualizare. Puţin mai târziu, acelaşi 
studiu l‑a impresionat pe unul dintre marii 
sociologi şi economişti ai acelui timp, 
Werner Sombart, într‑o vizită făcută în 
România. Anton Golopenţia s‑a hotărât să 
se întoarcă la învăţătură în mari universităţi 
europene, să‑i părăsească pe cei dragi timp 

de trei ani neîntrerupţi de nicio întoarcere în ţară, ca să 
învețe carte. Şi a învățat carte cum puţini sunt în stare să 
învețe, cu pasiune şi uitare de sine. Ceea ce a dorit şi a 

LAUDATIO
– sinteză –

(acad. Mihail Cernea)
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reuşit să facă a rezumat în puţine pagini la sfârșit, în 1936, 
când și‑a făcut introspectiv autobilanțul a ceea ce a izbutit 
să acumuleze teoretic și să‑și lămurească personal în cei 
trei ani de studii multidisciplinare și de dialoguri pe care 
le‑a inițiat, deliberat și sistematic, cu un șir impresionant 
de sociologi, filozofi, și politologi de frunte ai Germaniei 
din acea vreme. Își clădise, ceea ce a definit cu precizia 
sa obişnuită, atât o nouă bază teoretică 
– o „viziune de ansamblu” –, cât și o 
nouă perspectivă metodologică asupra 
viitoarelor sale cercetări empirice – 
„clarificări îndestulătoare [...] pentru o 
muncă practică”:

„Prin atingerea unei viziuni 
de ansamblu şi a unei clarificări 
îndestulătoare drept punct de plecare 
pentru o muncă practică, de care sunt 
relativ mulţumit, scopul esenţial al şederii 
mele în Germania a fost atins [...]. Alte 
studii teoretice probabil că nu mă vor duce 
mult mai departe.

Din ce în ce mai mult simt şi 
datoria de a mă pune în slujba edificării 
României”.

Subiectul tezei de doctorat prefigura 
viitorul ce și‑l dorea: să folosească sociologia pentru 
a‑și pune, prin stat, puterea şi știinţa dobândită în slujba 
cauzelor publice.

Îndată după susţinerea tezei de doctorat în filozofie 
socială s‑a reîntors în țară. În viaţa lui Anton Golopenţia 
începea o nouă etapă.

Prima sa participare la o cercetare sociologică 
monografică (1931) a fost în satul Cornova, Basarabia, 
după care, remarcat de Dimitrie Gusti, este invitat să devină 
șeful de cabinet al acestuia la Ministerul Instrucţiunii 
(1932‑1933). În iunie 1933 obţine a 
doua licenţă, în filozofie, „magna cum 
laude”. Câştigă două burse succesive 
– Rockefeller (1933‑1935), Humboldt 
(1935‑1936) – pentru studii prelungite 
de sociologie în Germania (Berlin, 
Leipzig şi Hamburg). Susţine teza de 
doctorat (în noiembrie 1936), intitulată 
Die Information der Staatsführung und 
die überlieferte Soziologie (Informarea 
conducerii statului şi sociologia 
tradiţională), obţinând titlul de doctor 
în filozofie al Universităţii din Leipzig. 
Revine în România în noiembrie 1936.

Între 1937 și 1940 este director 
la Institutul Social Român (I.S.R.) şi 
inspector la Fundaţia Regală „Principele 
Carol”; lucrează în paralel peste 5 ani 
(1937‑1942) la publicarea revistei 
„Sociologie românească”, ca secretar de redacţie şi, ulterior, 
redactor. În 1938, organizează şi conduce prima cercetare a 
Școlii nu pe un singur sat, ci, simultan, pe un eşantion de 60 
de sate, echivalentul unei revoluţii metodologice. Lucrarea 

care a rezultat (60 de sate) marchează deschiderea unei 
noi etape în istoria Școlii sociologice de la Bucureşti. În 
1939 conduce (împreună cu Mihai Pop) prima cercetare 
sociologică zonală a Școlii în plasa Dâmbovnic, jud. Argeş 
(publicată în 1942).

În 1940, Anton Golopenţia începe a doua sa carieră 
oficială, ca statistician recunoscut oficial şi invitat să 

devină director al Oficiului de Studii la 
Institutul Central de Statistică al României 
(1940‑1947). De aici conduce cercetările 
care vor produce lucrarea Românii la est de 
Bug (ce va fi publicată pentru prima oară 
doar în 2006, recuperată, ca şi alte lucrări, 
de fiica sa, Sanda Golopenţia). Între august 
1947 și septembrie 1948 este director 
general delegat al Institutului Central de 
Statistică şi în octombrie 1947 devine 
director general al Institutului Central 
de Statistică din România. Golopenţia 
concepe raportul Reorganizarea statisticii 
României. Conduce primul recensământ 
postbelic general de populaţie şi agricol 
al României şi publică în timp record 
Populaţia Republicii Populare Române 
la 25 ianuarie 1948. Rezultate provizorii 

(în colaborare cu D. C. Georgescu). Organizează 
cercetarea bugetelor de familie ale populaţiei şi pregăteşte 
recensământul întreprinderilor şi al mâinii de lucru în 1948. 

În septembrie 1948, Comisia de stat a planificării 
i‑a cerut lui Anton Golopenţia să demisioneze din postul de 
director general delegat al Institutului Central de Statistică. 
Rămas şomer, execută la domiciliu lucrări pentru Comisia 
de Stat a Planificării; strânge material pentru o „istorie a 
evoluţiei populaţiei ţărilor româneşti între 1700 și 1950”, 
„o istorie a statisticii oficiale româneşti” şi „un manual de 

cercetări sociale” (Ultima carte, p. 55 și 
p. 103).

În 1949, Anton Golopenţia 
cooperează la o experienţă de planificare 
regională întreprinsă, în judeţul 
Hunedoara, de Ministerul Construcţiilor. 
E declarat indezirabil şi silit să renunţe 
şi la această activitate. Golopenţia 
caută lucrări de executat la Institutul de 
Igienă sau la Muzeul Limbii din Cluj, 
încearcă – fără rezultat – să obţină un 
post de statistician la Institutul pentru 
combaterea cancerului sau un post pentru 
lucrări de statistică istorică la Academia 
R.P.R.

La 16 ianuarie 1950, Anton 
Golopenţia este ridicat (fără mandat 
de arestare) de agenţii Securităţii din 
sala de lectură a Academiei Române şi 

întemnițat. Nu i s‑a permis niciun contact cu familia sau 
cu avocații. Temele de anchetă, cum apar din declaraţiile 
publicate în ultimii ani, au fost: lucrările de identificare a 
românilor de la est de Bug; fuga din ţară a lui Sabin Manuilă; 
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Pătrăşcanu şi anturajul său; Institutul Central de Statistică; 
Conferinţa de Pace de la Paris, la care A. Golopenţia fusese 
trimis oficial de Guvernul României; corespondenţa I.C.S. 
cu Biroul Internaţional al Muncii. Nimic din ceea ce a 
declarat n‑a putut constitui motiv legal pentru a fi judecat 
şi, cu atât mai puţin, pentru a fi ţinut întemnițat.

La 9 septembrie 1951, Anton Golopenția se stinge 

în spitalul închisorii Văcăreşti, unde a fost internat la 18 
august şi, conform declaraţiilor medicilor, nu a primit 
medicaţia care l‑ar fi putut salva.

Laudatio prezentat de acad. GH. ZAMAN,
președintele Secției de Științe economice,

 juridice și sociologie

2016 este anul în care s‑au împlinit 
80 de ani de la primirea poetului şi 
filozofului Lucian Blaga ca membru al 
Academiei Române. Primirea s‑a hotărât 
în şedinţa forului academic din 28 mai 
1936, iar discursul de recepţie a fost rostit 
în şedinţa din 5 iunie 19371. Acest discurs, 
cu titlul Elogiul satului românesc, este 
reprezentativ pentru modul în care Blaga 
a cugetat şi a desluşit tainele vieţii satului 
românesc, cel în care românii au supravieţuit 
tuturor loviturilor vremurilor. La Academia 
Română, preocuparea pentru lumea satului 
a fost prezentă prin discursurile de recepţie 
ale membrilor, în primul rând referitoare la 
poezia populară2, dar şi la etnografie3 sau, 
pur şi simplu, aducând „laudă ţăranului 
român”4, discursuri rostite de scriitori 
importanţi deveniţi clasici ai literaturii 
noastre. Dar discursul lui Lucian Blaga se 
remarcă prin analiza profundă a propriilor 
trăiri pe baza filozofiei moderne, rezultat 
al studiilor la Universitatea vieneză şi al 
darului şi talentului propriu marelui poet 
şi filozof. Analizele sale rămân valabile, 
ca axiome / paradigme de bază, şi nu pot 
fi neglijate atunci când vrem să înţelegem 
istoria şi viaţa acestui neam. De altfel, ele 
se regăsesc continuu în opera sa. 

Vom prezenta trei idei pe care le 
considerăm esenţiale şi sunt în concordanţă 
cu propria noastră viziune şi experienţă 
asupra satului românesc.

O primă constatare a sa şi pe care 
o simţim continuu şi noi, cei ce am copilărit la sat, este 

1 Discursuri de recepţie la Academia Română, 
Bucureşti, Editura Albatros, 1980, p. 252‑258.

2 B. Şt. Delavrancea, Din estetica poeziei populare, 
22 mai (4 iunie) 1913; Mihail Sadoveanu, Poezia populară, 
9 iunie 1923.

3 S. Mehedinţi, Caracterizarea etnografică a unui 
popor prin munca şi uneltele sale, 28 mai 1919.

4 Liviu Rebreanu, Laudă ţăranului român, 29 mai 
1940.

tocmai cea legată de copilărie (sublinierile 
ne aparţin): Copilăria şi satul se întregesc 
reciproc alcătuind un tot inseparabil. 
S‑ar putea vorbi despre o simbioză între 
copilărie şi sat, o simbioză datorită căreia 
fiecare din părţi se alege cu un câştig. 
Căci, pe cât de adevărat e că mediul cel 
mai potrivit şi cel mai fecund al copilăriei 
e satul, pe atât de adevărat e că şi satul, la 
rândul lui, îşi găseşte suprema înflorire în 
sufletul copilului. Satul copilăriei noastre 
îl purtăm mereu în suflet, el se confundă 
deseori în visele noastre cu raiul pământesc, 
iar bunicii – mai ales cu sfinţii.

A doua idee este că satul reprezenta 
totul: viaţa, obiceiurile, cântecele, jocul, 
rugăciunile, ce se face şi ce nu; ceea ce 
nu exista în sat nu exista nici pe pământ. 
Satul se integrează într‑un destin cosmic, 
într‑un mers de viaţă totalitar dincolo de al 
cărei orizont nu mai există nimic. Aceasta 
este conştiinţa latentă a satului, despre 
sine însuşi. [...] Fiecare sat se simte, în 
conştiinţa colectivă a fiilor săi, un fel de 
centru al lumii, cum optic fiecare om se 
plasează pe sine de asemenea în centrul 
lumii. Numai aşa se explică orizonturile 
vaste ale creaţiei populare în poezie, în 
artă, în credinţă, acea trăire care participă 
la totul, siguranţa fără greş a creaţiei, 
belşugul de subînţelesuri şi de nuanţe, 
implicaţiile de infinită rezonanţă şi însăşi 
spontaneitatea neistovită. [...] Fiecare sat, 
care se respectă ca atare, există pentru 

sine în centrul unei lumi şi are frumoasa mândrie de a fi 
puţin mai altfel decât toate celelalte. Fiecare sat vrea să 
rămână el însuşi, nu vrea să dicteze celorlalte nici gustul, 
nici reguli de comportare.

Al treilea aspect l‑am descoperit mai târziu, odată 
cu căutările prin lecturi spre origini şi surprinzătoarea 
bucurie de a ne înţelege istoria adevărată, dincolo de mituri 
şi exagerări din manualele care ne‑au deformat, începând 
cu anii 1950, percepţia propriei istorii. Satul, situat în 
inima unei lumi, îşi e oarecum sieşi suficient. El n‑are nevoie 
de altceva decât de pământul şi de sufletul său şi de un 

LUCIAN BLAGA ŞI ELOGIUL SATULUI ROMÂNESC
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pic de ajutor de sus, pentru a‑şi suporta cu răbdare 
destinul. Această naivă suficienţă a făcut bunăoară ca 
satul românesc să nu se lase impresionat, tulburat sau 
antrenat de marile procese ale istoriei. [...] a dat satului 
românesc în cursul multor secole foarte mişcate acea tărie 
fără pereche de a boicota istoria, dacă nu altfel, cel puţin 
cu imperturbabila sa indiferenţă. [...] Mândria satului 
ne‑a menţinut şi ne‑a salvat ca popor peste veacurile de 
nenoroc. Satul nu s‑a lăsat ispitit şi atras în istoria făcută 
de alţii peste capul nostru.

Acest discurs trebuie citit în linişte, cu mare atenţie; 
astfel vom descoperi chiar trăiri din viaţa noastră şi vom 
înţelege o lume surprinzător de simplă şi complexă.

Viaţa marilor creatori de cultură, şi nu numai, 
este adesea foarte nedreaptă, brutală cu ei. Nici Lucian 
Blaga nu a fost scutit de nedrepte privaţiuni. În 1948, 

Academia Română este reorganizată de noul regim 
„democrat‑popular”, iar Blaga este „lăsat afară”, este 
alungat din învăţământul superior, opera – interzisă, totul 
pentru ideile despre cultură în care a crezut. A ajuns simplu 
bibliotecar, la limita posibilităţii de supravieţuire. După 
1990, a fost recunoscut din nou ca membru al Academiei, 
dar pentru el era mult prea târziu.

Cel mai important pentru noi este însă faptul că azi 
avem acces complet la opera lui, la ideile sale exprimate 
într‑un mod fermecător, la aforismele‑i surprinzătoare, 
dar, mai ales, la poeziile sale, adevărate bijuterii‑surpriză 
de limbă română. Să profităm de orice ocazie pentru a 
deschide paginile cărţilor lui, căci astfel vom descoperi 
continuu noi frumuseţi şi gânduri care ne bucură sufletul.

IACOB VOIA
Timişoara, 12 iulie 2016

În anii adolescenței mele (ʼ60‑ʼ65 ai secolului 
trecut), cunoscusem un tânăr, Mihai, venit în satul nostru 
(Dalboșeț – Valea Almăjului), după ce trăise o experiență 
tristă – putând deveni și periculoasă – în zona graniței cu 
Iugoslavia (Câmpia – Divici – Socol). Familia lui avea 
pământ lângă gardul de sârmă ghimpată ce despărțea 
artificial două nații: românii și sârbii. 
Într‑o zi, fiind la săpat cu părinții și 
cu rudele apropiate, zări dincolo o 
fată frumoasă ce îi urmărea precaută 
mișcările‑i trudnice. 

Începu, dincoace, să depene 
o doină de dor, în care pusese 
toată iubirea, simțirea și trăirea lui 
voinicească. Când isprăvi strofele 
melosului zăbovit, avu surpriza ca, de 
peste gard, să răzbată înspre ținuturile 
românești vocea melodioasă a 
„sârboaicei” care‑i răspundea la mesaj 
tot cântând. Povestea a continuat în 
celelalte zile ale muncii câmpului, până 
când Mihai a făcut loc cu sapa pe sub 
sârma ce despărțea sentimentele celor 
doi tineri și, într‑o dimineață, înainte 
de răsăritul soarelui, la îndemnul lui, 
copila trecu „opreliștea”. Cântară 
bucuroși, muncind toată după‑amiaza, 
ca să nu abată atenția asupra lor, iar, 
spre seară, s‑au îndreptat spre casa flăcăuandrului. 

Și s‑a încins între ei o dragoste cum nu se mai 
pomenise pe meleagurile acelea. Parcă fuseseră făcuți și 
adunați înadins pe potriva celuilalt. Dar fericirea nu dură 
mult. Satul zuruia de zvoană și de iscodeli. 

Peste o săptămână, Mihai a fost convocat la sediul 
postului local de miliție, împreună cu întreaga familie, și 
i s‑a pus în vedere ca, în 24 de ore, tânăra să fie trecută 
de grăniceri dincolo. Altfel, el, părinții, precum și celelalte 
rude vor avea de suferit. Hotărâre care, vrând‑nevrând, s‑a 
pus imediat în aplicare!

Revoltat, flăcăul și‑a luat 
lumea‑n cap și a plecat unde a văzut 
cu ochii. Trecând dealul Stancilovei, 
a poposit în Almăj, chiar în satul meu 
natal. Săpa cu încă un voinic fântâni / 
„bunare” și le zidea cu piatră de râu. 
Din afundurile pământului, străbătea 
printre pietre, după apariția firului de 
apă, un cântec trist, o doină de dor, 
amintind trăiri ce nu se pot repeta. 
Din când în când îl provocam (lucrase 
și la noi în curte) să ne istorisească 
întâmplarea cu alte amănunte, o dată, 
de două, de nouă ori, dar, cu vremea, se 
închisese în el și evita aducerile aminte.

S‑a însurat cu o fată, Maria, și, 
nu peste mult timp, au plecat la Anina 
sau la Ciudanovița, unde și‑au aflat 
rosturile și împlinirile... 

A urmat o perioadă de 
„dezgheț” (1964‑1968 și după) între 
România și fosta Iugoslavie: micul 

trafic, schimburi culturale, colaborări economice (Porțile 
de Fier). Din cochetul oraș al Voivodinei, Postul de Radio 
Novi Sad emitea zilnic în limba română. Ascultam cu 
nerăbdare știrile, programele culturale și de folclor. 

Duminica, la emisiunea pentru sate, se difuzau 

COSTA ROȘU
SAU

LUNG ÎI DRUMUL DUNĂRII
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convorbiri și reportaje din lumea rurală a Banatului și 
muzică populară la cererea ascultătorilor. Mi‑au atras 
atenția soliștii Traian Coracu, Petru Șămanțu, Sava Stoian 
și violonistul Vichentie Petrovici Bocăluț, pentru calitatea 
și originalitatea interpretării, precum și pentru naturalețea, 
dar și firescul textelor din cântecele lor:

„Ghindană, Ghindană,
Fată bănățeană – 
Bădița din sat
Cătană‑i plecat. [...]

– Taci, mândro, nu plânge,
Inima nu‑ți frânge,
Că măi am o vară
Și vin la tine iară.”

(Traian Coracu)

„Tinerețe ce‑am avut
Cu amar le‑am petrecut;
Cu amar și cu durere,
De la nime(ni) mângâiere.

Cu amar și cu năcaz
Și cu lacrimi pe obraz – 
Eu de lacrimi nu bag sama,
Le șterg bine cu năframa. [...]”

(Petru Șămanțu)
După 1970, Traian Coracu 

și Petru Șămanțu au fost în Valea 
Almăjului, ca invitați speciali în 
spectacolele Orchestrei „Crișana” din 
Oradea, iar Vichentie Petrovici Bocăluț a 
cântat la Dalboșeț, la o nuntă, împreună 
cu instrumentiștii formației „Lira” din 
Begheiți / Torac. Am scris despre ei 
articole / materiale publicate în ziarele 
și revistele din partea de vest a țării ori 
au fost „puse pe unde”, în cadrul medalioanelor muzicale 
dedicate de Radio Novi Sad interpreților valoroși. 

Se cuvine să menționez că înregistrările făcute 
atunci cu ei și cu alți reprezentanți ai folclorului muzical 
românesc din Banat se găsesc la loc de cinste în „Arhiva”‑mi 
de folclor autentic.

*
Tot aici, la Begheiți 

/ Torac, lângă Zrenianin, 
se naște, la 30 martie 1947, 
COSTA ROȘU, primul din 
cei doi copii ai lui Costa 
Roșu și ai Anei Roșu, 
născută Bontilă. 

A urmat Școala 
generală în satul natal, 
studiile liceale la Vârșeț, 
cele de limba și literatura 
română la Zrenianin, iar 
cele de jurnalistică la 
Belgrad. 

Are o vastă activitate publicistică și scriitoricească. 
Selectăm din bogata‑i bibliografie câteva titluri.

a) Publicistică:
Corurile noastre bănăţene. Contribuţie la istoria 

muzicii corale bănăţene. Prefaţă: Teodor Munteanu, 
Monografie, Editura Libertatea, Novi Sad, 1991.

Acad. Emil Petrovici şi Toracul natal. Evocări 
– Akad. Emil Petrović i rodni Torak. Kazivanja. Ediţie 
bilingvă. Cuvânt‑înainte: prof. univ. dr. Ion Muncian, 
Editura Societatea Prieteniei Sârbo‑Române din R. Serbia, 
Novi Sad, 1997.

Interviuri. În dialog cu 50 de scriitori şi oameni 
de ştiinţă. Prefaţă: Florin Ursulescu, Editura Libertatea, 
Panciova, 1999.

Călătorii din amintiri, vol. I‑II. Reportaje şi note de 
drum. Prefaţă: Vasa Barbu, Editura Libertatea, Panciova, 

2011‑2014.
b) Dicționare și lexicoane:
Dicţionarul literaturii române 

din Iugoslavia 1945‑1990, Editura 
Libertatea, Novi Sad, 1989.

Personalităţi româneşti din 
Voivodina 1734‑2004. Prefaţă: prof. 
univ. dr. Valeriu Leu, Editura Libertatea, 
Panciova, 2004.

Dicţionarul preoţilor români din 
Banatul sârbesc 1761‑2010. Prefaţă: 
dr. Costin Feneşan, Editura ICRV, 
Zrenianin, 2011.

Dicţionar cronologic, Libertatea 
1945‑2010. Prefaţă: Gheorghe Jurma, 
Editura Libertatea, Panciova, 2012.

c) Studii – cercetări:
Cartea veche românească din 

Voivodina (împreună cu Valeriu Leu). 
Prefaţă: prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, 
membru corespondent al Academiei 

Române din Bucureşti. Cuvânt‑înainte: autorii, Editura 
Fundaţiei, Novi Sad, 2007.

Biserica Ortodoxă Română din Banatul sârbesc şi 
de la Sud de Dunăre, Prefaţă: Doru Dinu Glăvan, Editura 
Banatul Montan, Reşiţa, 2008.

Istroromânii. Povestea unei populaţii străvechi care 
dispare. Pe urmele vlahilor 
din Croaţia. Fotografii: 
Igor Ungur şi Todor Ursu. 
Desene: Viorel Flora. 
Prefaţă: Nicu Ciobanu. 
Argument: Costa Roşu, 
Editura ALTIP, Alba Iulia 
– Editura ICRV, Zrenianin, 
2014.

Vlahii din 
Muntenegru. Povestea 
unei populaţii străvechi 
care dispare (împreună 
cu Cvetko Pavlović). 
Fotografii: Igor Ungur şi 
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Todor Ursu. Desene: Viorel Flora. Prefaţă: Nicu Ciobanu. 
Argument: Costa Roşu, Editura ALTIP, Alba Iulia – Editura 
ICRV, Zrenianin, 2015.

Românii din Voivodina. Povestea unei populaţii 
care persistă. Fotografii de Todor Ursu şi Diana Ocolişan. 
Desene de Viorel Flora. Prefaţă: Nicu Ciobanu, Editura 
ALTIP, Alba Iulia – Editura ICRV, Zrenianin, 2015.

Scrieri despre noi, vol. I‑II. Studii şi cercetări. 
Contribuţii la istoria culturală a românilor de pretutindeni. 
Prefaţă: Ionela Mengher. Argument: Costa Roşu, Editura 
Eurostampa, Timişoara – Editura ICRV, Zrenianin, 
2013‑2014. 

d) Folclor literar – antologii:
Foaie verde, spic de grâu. Colecţie de folclor literar 

bănăţean. I. Poezia lirică (împreună cu Radu Flora). C.R. 
contribuie în volum şi cu 137 de doine, pe care le‑a cules 
de la românii din localităţile: 
Toracu‑Mic, Toracu‑Mare, 
Bariţe, Clec, Ecica, Grebenaţ, 
Mărghita, Nicolinţ, Ovcea, 
Seleuş, Straja şi Uzdin, 
Editura S.L.R. din Voivodina, 
Zrenianin, 1979.

Foaie verde, lămâiţă. 
Colecţie de folclor literar 
bănăţean. II. Strigături, cântece 
epice, genuri minore (împreună 
cu Radu Flora). Contribuie în 
volum şi cu 228 de strigături, 
10 cântece satirice, 28 de 
descântece, 4 colinde, 21 de 
bocete, 2 zori şi 36 de epitafe, 
pe care le‑a cules de la românii 
din localităţile Clec, Sân‑Mihai 
/ Locve, Ovcea, Straja, 
Mesici, Iancov Most / Iancaid, 
Mărghita, Satu‑Nou, Ecica, 
Râtişor, Sân‑Ianeş / Bariţe, 
Marcovăţ, Mesici, Toracu‑Mic, 
Toracu‑Mare, Editura S.L.R. din Voivodina, Zrenianin, 
1984.

Colinde româneşti. Folclor literar bănăţean. 
Culegeri, selecţie şi note explicative: Costa Roşu. Prefaţă: 
P.S. dr. Laurenţiu Streza, 
episcop de Caransebeş şi 
locţiitor de Vârşeţ, Editura 
Episcopiei, Caransebeş – 
Editura Fundaţiei, Novi 
Sad, 1999.

Legende, basme 
şi poveşti populare 
româneşti. Proză populară 
românească din Banatul 
sârbesc (împreună cu 
Octav Păun şi Silviu 
Angelescu). Ediţie îngrijită 
de: Alexandra Mircov şi 
Delia Drăgan. Prefaţă: 

Alexandra Mircov, Editura Eurostampa, Timişoara, 2009.
Folclor românesc din Banatul sârbesc. Colecţie 

de folclor literar bănăţean în versuri şi în proză. Culegeri, 
selecţie şi note explicative: Costa Roşu. Prefaţă: Nicu 
Ciobanu, Editura Eurostampa, Timişoara, 2010.

A fost: „secretar de redacție al revistei «Lumina» 
(1974‑1975); redactor responsabil al Editurii S.L.R. din 
Voivodina (1990‑1995); fondator și redactor responsabil al 
revistei de etnografie și folclor «Tradiția» (1993); președinte 
al Consiliului de administrație al Festivalului de folclor și 
muzică românească din Voivodina (1991‑2003); secretar 
general al Societății de prietenie sârbo‑română din R. Serbia 
(1994‑2000); președinte fondator al Societății (Fundației) 
române de etnografie și folclor din Voivodina (1995‑2010); 
vicepreședinte al Societății ziariștilor profesioniști din 
Voivodina (2001‑2005) și vicepreședinte al Centrului 

Internațional de Jurnalism 
pentru Europa Centrală și de 
Est (2004‑2008)” (Petru P. 
Ciurea, Constantin C. Falcă, 
Cărășeni de neuitat, partea a 
XII‑a, Editura Eurostampa, 
Timișoara, 2009, p. 126‑127).

Este: director al 
Institutului de Cultură al 
Românilor din Voivodina; 
colaborator extern al 
Institutului „George Barițiu” 
din Cluj‑Napoca și al 
Institutului de Studii Banatice 
„Titu Maiorescu” din Timișoara 
al Academiei Române, al 
Institutului de Etnografie și 
Folclor „Constantin Brăiloiu” 
din București.

Pentru prodigioasa‑i 
activitate științifică și culturală, 
în anul 2015, Adunarea 
Generală a membrilor 

Academiei Române l‑a ales, prin vot secret, la propunerea 
Filialei Timișoara (președinte: acad. Păun Ion Otiman), pe 
COSTA ROȘU din Novi Sad drept membru de onoare al 
Academiei Române. 

A participat, în 
Voivodina, în Banat și în alte 
ținuturi românești, la sesiuni 
de comunicări științifice, 
simpozioane, colocvii 
tematice și omagiale. 
Călătorește prin diferite țări 
ale Europei (Italia, Franța, 
Spania, Grecia, Ungaria, 
Elveția, România), dar 
și în Slovenia, Croația, 
Muntenegru, Macedonia, 
Bosnia, Serbia. Rod 
al acestor pasionante 
preumblări, mai alăturate 

RĂSPAS ÎN VALEA MIRACOLELOR

Cărturarului și prietenului COSTA ROȘU

Știu să ascult când cucii, ca lotrii, dorm în frunze, 
Gorunul de‑și socoate, în zori, pe scoarță anii, 
Când bunii de sub luturi, cu brazdele pe buze, 
Visează să‑nfășoare, cu stele, bolovanii!

Știu ce miresme‑nfiră amiezile la râu 
În matcă legând vise și nimb de curcubeie, 
Ce horă‑aprind țăranii în spicele de grâu 
Și se întorc în ciuturi, să macine‑o nedeie!

Mi‑e limpede lumina cuvântului, ca vara, 
În care‑atâtea doruri își au contur și gând 
Și, trup din trupul morii, mă definesc cu moara, 
Ca o iubire pură de oameni, de pământ!

IOSIF BĂCILĂ 
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sau mai îndepărtate în timp și spațiu, sunt volumele 
amintite mai sus: Călătorii din amintiri (I‑II, 2011‑2014). 

„Spațiile (țările, orașele, regiunile sau ținuturile) 
în care a pășit Costa Roșu – uneori scurt, alteori timp mai 
îndelungat, sunt din cele mai diverse, ceea ce se poate vedea 
din prezenta carte, dar pentru mulți dintre noi și pentru 
cititorii acestor reportaje sunt necunoscute ori poate că nu 
vor fi cunoscute niciodată, decât prin intermediul celor 
consemnate de autorul nostru pe filele reportajelor sale. 

Și, cum spațiile nu se pot imagina fără locuri, 
călătorul Costa Roșu descrie în reportajele din amintirile 
sale monumente ale culturii și civilizației umane sau ale 
naturii, orașe, ținuturi și state, mai aproape sau mai departe 
de noi, ținând cont să ne captiveze atenția prin ceea ce a scris, 
respectiv să ne facă părtinitori la trăirile sale emoționale în 
momentul contactului nemijlocit cu cele ce prezintă subiectul 
direct al acestor scrieri. De aceea, nu este deloc surprinzător 
faptul că noi, cititorii, parcă‑l însoțim la drumeții, deși, 
realmente vorbind, ele s‑au petrecut la o anumită distanță 
în timp, în istorie – dacă vreți. Parcă vedem în fața ochilor 
noștri oamenii și monumentele, istoria măcinată la moara lui 
Cronos, acel însoțitor inevitabil și fidel al vieții în ansamblu 
(la propriu și la figurat), frumusețile naturii, misterele 
anumitor locuri, amănuntele ce țin de trecut și de existența 
și supraviețuirea oamenilor și popoarelor în anumite spații, 
inclusiv dorințele și speranțele lor, împlinite sau neîmplinite 
de epocile ce au urmat. Și poate că tocmai această apropiere, 
proprie voiajorului Costa Roșu, de oameni și locuri, 
conferă din plin atractivitate reportajelor sale, iar cititorilor 
le sugerează să le citească și să le savureze fără răsuflare, 
participând activ la cunoașterea spațiilor, oamenilor și 
timpurilor descrise de autor cu mare pasiune și pricepere.” 
(Vasa Barbu, Călător abil printre timpuri și spații – prefață la 
Costa Roșu, Călătorii din amintiri, vol. I, Editura Libertatea, 
Panciova, 2011, p. V‑VI).

Prezentând opul în revista „Almăjana”, anul XVIII, 
nr. 3‑4 (61‑62) / 2016, p. 60‑62, prof. Ioan‑Nicolae Cenda 
afirma entuziasmat: „Cele două tomuri ale lui Costa Roșu 
m‑au învățat cum se scrie literatura de călătorii. Autorul 
este un fin mânuitor al cuvântului, o adevărată enciclopedie 
a locurilor prezentate. După lectura acestor cărți îți vine să 
te lași păgubaș de a mai scrie ceva tematic. Le‑aș așeza în 
imediata vecinătate a bijuteriilor semnate de Ioan Grigorescu 
– Spectacolul lumii. Ce locuri minunate a surprins aparatul 
lui I. Grigorescu! Ce comentarii a făcut inegalabilul autor! 
Iar, mai pe la începuturi, Însemnare a călătoriei mele a 
lui Dinicu Golescu ori România pitorească, de Alexandru 
Vlahuță. Biblioteca literaturii de călătorii este vastă, iar 
cărțile lui Costa Roșu își au un loc binemeritat.”

Din secvența Popas în Valea Almăjului. La morile 
de apă din Cheile Rudăriei (I, p. 175) redăm următorul 
fragment: 

„«Legenda dăinuirilor» spune că, dacă îţi potriveşti 
ceasul după porunca naturii şi vei petrece o noapte în una 
din cele două Îndărăt nici, în timp ce moara merge în gol, 
dimineaţa te trezeşti întinerit, deoarece piatra morii macină 
timpul îndărăt.

Mă întreb: câţi oare dintre noi, cei de vârsta a doua, 
ba şi mai mulţi, chiar dintre cei din vârsta a treia, nu şi‑ar fi 
petrecut nopţile în morile de apă din Cheile Rudăriei, unde, 
pe o întindere de numai 3 km, se înşiră vreo 22 de mori, 
dacă totul ar fi chiar aşa? Probabil că nimeni nu a încercat. 
Chiar nici în glumă, dar şi mai puţin din curiozitate. Cui 
îi poate trece prin minte să rămână peste noapte în aceste 
mori în care de secole la rând se leagă şi dezleagă vrăjile 
şi descântecele? În aceste locuri, străjuite de munţi până la 
cer, fiecare stâncă noaptea capătă o semnificaţie mistică.

Stâncile Adam şi Eva, din Cheile Rudăriei, sunt 
mărturii de piatră «ale frumosului etern», dat de luminile 
din noaptea de Sânziene, când în brâul Evei şi capul lui 
Adam joacă flăcări care amintesc de comorile ascunse de 
strămoşii noştri daci, pe care nimeni nu a îndrăznit să le 
tulbure până acum. Aici, Eva cea întruchipată în stâncă 
reprezintă – după spusele poetului almăjan Iosif Băcilă 
– simbolul fertilităţii şi odă bucuriei, iar Adam, care a 
rezistat vitregiilor vremii, constituie simbolul demnităţii 
almăjenilor care vieţuiesc în faimoasa Vale a Miracolelor.”

Nu am cunoștință dacă prietenul Costa Roșu 
e morarul care „macină timpul îndărăt”, dar știu că e 
cărturarul cu care, din când în când, mă înțeleg și schimb 
păreri la telefon, că ne scriem sau ne trimitem unul altuia 
cărți și reviste de dincoace și de dincolo de „opreliște”, ne 
întâlnim la diverse evenimente culturale în Almăj, în Banat 
și peste zări ori, mai simplu, ne auzim în neaoșul cuvânt 
românesc, „înminunați” de încântare:

„– O, Doamne, 
ce frumoasă
e clipa în care
te‑nminuni în cuvânt,
necum în uitare!”
De aceea, după datinile din străbuni, la ceas 

aniversar, acum, când iarba se primenește cu rouă, îl asigur 
de toată prețuirea mea și îi mulțumesc că există! Căci:

„Lung îi drumul Dunării,
Dar mai lung e‑al inimii...”

IOSIF BĂCILĂ

DOMNIȘOARA FLOAREA
Din câte îmi amintesc, formula de adresare în clasă 

era „Domnișoara învățătoare”, dar bozovicenii, din respect 
și, poate, pentru a‑și demonstra afectivitatea și prețuirea, îi 
spuneau „Domnișoara Floarea”.

O femeie mignonă, blondă‑șatenă, cu trăsături 

extrem de fine, tot timpul elegantă, cu o voce domoală, 
dar foarte dârză, sobră și corectă în toate acțiunile sale, 
adânc ancorată în tot ceea ce făcea și care a știut să le 
imprime și celor cu care lucra priceperea și pasiunea ei, 
dedicată până la dăruire profesiei de dascăl, dar și de agent 
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pentru răspândirea culturii în mediul din 
care s‑a ridicat. Niciodată nu am auzit 
la Bozovici o critică oricât de mică la 
adresa domnișoarei Floarea, ci numai 
cuvinte de laudă pentru modul exemplar 
în care a reușit să‑și îndeplinească 
misiunea asumată, de dascăl și apostol al 
culturii românești, de educator al multor 
generații, de om cu simțul datoriei, 
care știa să se achite cu competență de 
sarcinile primite și asumate.

Floarea Matei s‑a născut la 
Bozovici, în anul 1909, în familia 
țăranilor Pavel și Vioara Matei, fiind cea 
de‑a doua fiică a familiei, după Romonița 
(trei nume de flori!). În plin război, 
începe școala ungurească la Bozovici, 
cu toate neajunsurile sale, dar reușește, 
după terminarea războiului, să intre la 
Școala Normală (Pedagogică) de la Turnu‑Severin, unde 
își continuă studiile. Pentru admiterea la această școală, 
trebuia să știe să cânte la 
un instrument; alege vioara, 
care va rămâne instrumentul 
său favorit. 

La Școala Normală 
de la Turnu‑Severin se 
dovedește a fi o elevă 
silitoare, obținând aprecieri 
maxime la toate materiile. 
După absolvire, revine în 
Almăj, inițial la Bănia, 
apoi, din anul 1929, la 
Bozoviciul natal, unde 
devine învățătoare titulară 
și unde va rămâne până 
la pensionare (amândoi 
părinții mei au fost elevii învățătoarei Floarea Matei). Buna 
pregătire și talentul pedagogic înnăscut îi permit ca încă 
de la început să se implice 
în procesul de învățământ, 
dar organizează și activități 
culturale adiacente (serbări 
cu dansuri, coruri, recitări). 
Ca învățătoare, a fost 
exigentă, dar și foarte 
apropiată de elevi, acordând 
o atenție deosebită și 
activităților complementare, 
cum e, de exemplu, „lucrul 
de mână”, preocupându‑se 
și de formarea elevilor 
pentru viață.

Pentru a înțelege mai bine cadrul în care și‑a 
desfășurat activitatea, e bine să menționăm următoarele:

După afirmațiile lui Nicolae Stoica de Hațeg, 
prima şcoală organizată ia fiinţă, în Bozovici, prin anii 
1775‑1780, cu limba de predare germană. În 1827 se 

transformă în „Trivialschule”. În 1832, 
românii din Bozovici înfiinţează o şcoală 
confesională română, care, în 1873, se 
transformă în şcoală comunală, iar cea 
germană, în şcoală de stat, cu limba de 
predare maghiară.

Gimnaziul de băieţi „Principele 
Carol” se înfiinţează în anul 1923, iar 
Şcoala Inferioară de Arte şi Meserii 
„Eftimie Murgu”, în 1924.

Activitatea culturală, dar și de 
altă natură a început la Bozovici după 
desființarea regimentului de graniță; 
astfel, în 1878 se înființează la Bozovici 
„Casina Română” – un club al românilor 
– și nu mult după aceea se pune problema 
înființării unui cor. În 1879, preotul 
Nicolae Brânzei, cu sprijinul Comitetului 
parohial și al Casinei Române, pune 

bazele constituirii unui cor, a cărui activitate începe 
efectiv în 1885, avându‑l ca dirijor pe învățătorul Vasile 

Rusu, apoi, pe Richard 
Kwatsciak și, de prin 1900, 
pe Ilie Ruva, cor care obține 
rezultate remarcabile în țară 
(Banat), dar și în străinătate, 
participând, în anul 1906, 
la București, la festivitățile 
prilejuite de sărbătorirea a 
40 de ani de la întemeierea 
Regatului României, unde 
câștigă și o medalie de 
aur. În jurul lui 1900 se 
organizează și formații de 
teatru la care participau 
tineri studenți și tineri țărani 
din Bozovici. Probabil, un 

avânt suplimentar în activitatea culturală și socială apare 
în aceeași perioadă când sunt consemnați primii membri ai 

„Astrei” în Almăj.
În legătură cu fanfara 

– „banda” –, învățătorul 
Ion Bojinca, din Prilipeț, 
inițiază, prin 1905, tineri 
din Bozovici și din Prilipeț, 
așa că, sub îndrumarea lui, 
se constituie, în anul 1908, 
Fanfara Formațiunii de 
Pompieri din Bozovici1. 
Până în 1918, fanfara a 
funcționat sub îndrumarea 
învățătorului Tudor Chiri‑

leanu şi a dobândit o serie de succese în ceea ce privește 

1  Prima formațiune de pompieri voluntari dintr‑un 
sat din actualul județ Caraș‑Severin ia ființă la Bozovici, 
în anul 1884: „Reuniunea Pompierilor Voluntari din 
Bozovici”.
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formarea instrumentiștilor și 
repertoriul abordat. De remarcat 
faptul că toți instrumentiştii şi‑au 
procurat instrumentele pe banii 
proprii, din dragostea şi pasiunea 
lor pentru muzica de fanfară2.

Desigur, declanșarea 
Primului Război Mondial a 
produs o serie de perturbări în 
viața socială, inclusiv în cea 
școlară și culturală, însă, după 
război, aceste preocupări sunt 
reactivate.

Fanfara a fost reorganizată de către dirijorul Ilie 
Ruva imediat după Marea Unire, 
respectiv în anul 1920 (după 
alte surse, în 1922), prilej cu 
care şi‑a schimbat numele în 
Fanfara „Doina Almăjului”. De 
activitatea acestei fanfare se 
vor ocupa: învăţătorul Anton 
Letay (în 1924), iar între anii 
1924 și 1931, dirijorul Ion Cucu 
Bănăţeanu, director al Şcolii de 
Arte şi Meserii din Bozovici, 
care a imprimat un nou imbold, 
realizând una dintre cele mai competitive fanfare din 
Banat. Astfel, la 10 iunie 1929, cu ocazia dezvelirii bustului 
lui Eftimie Murgu la Bozovici, 
Fanfara „Doina Almăjului” 
câștigă premiul I, din juriu 
făcând parte Nicolae Lighezan, 
preşedinte al Asociaţiei Corurilor 
şi Fanfarelor din Banat, filiala 
Caraş‑Severin, Ioan Ștefan 
Paulian, din Turnu‑Severin, și 
Carol Lazăr, din Oravița. Același 
premiu I este atribuit fanfarei 
din Bozovici la Anina, în anul 
1929, cu ocazia punerii pietrei 
de temelie a Bisericii Ortodoxe, președintele juriului fiind 
Sabin Drăgoi. La 14 iunie 1930, are loc o nouă „emulare” 
(întrecere, competiție – 
n.n.) a fanfarelor la Reșița, 
cu ocazia punerii pietrei 
de temelie la viitoarea 
Casă de Cultură și „Doina 
Almăjului” câștigă iarăși 
premiul I3.

Acesta este cadrul 
în care Floarea Matei își 
începe activitatea de dascăl 
și apostol în răspândirea 
culturii. Reîntorcându‑se 

2 Nicolae Magiar, Eduard Magiar, Monografia 
localităţii Bozovici, Reșița, Editura TIM, 2006.

3 Ibidem.

la Bozovici, în afara ocupației 
didactice, se implică și în 
activitatea culturală a localității: 
participă la Corul mixt din 
Bozovici, sub conducerea lui 
Ilie Ruva și a lui Ion Cucu 
Bănățeanu, iar din anul 1931, 
în urma mutării Școlii de Arte și 
Meserii la Oravița și, implicit, a 
plecării lui Ion Cucu Bănățeanu 
la Turnu‑Măgurele (unde era 
stabilit tatăl său, Lazăr Cucu), 

devine dirijor al Fanfarei „Doina Almăjului” din Bozovici. 
Este interesant de reținut că, în perioada anilor ʼ30, la 

Bozovici existau trei fanfare: 
Fanfara „Doina Almăjului”, 
care se pare că era formată din 
bozoviceni ce au făcut armata 
la fanfara militară (de altfel, ei 
reprezentau Fanfara Militară 
a Batalionului de Vânători de 
Munte de la Caransebeș), Fanfara 
țigănească și Fanfara Școlii de 
Arte și Meserii din Bozovici, 
formată din elevii ucenici, ultima 
– sub conducerea lui Ion Cucu 

Bănățeanu, directorul școlii.
Conducerea fanfarei a fost preluată de către 

învăţătoarea Floarea Matei în 
anul 1931; o va menține și o va 
dirija până în 1938, după care, 
între 1944 și 1960, fanfara va fi 
condusă de către Nicolae Miclău 
(se zice că a fost tambur major). 
De remarcat cazul unic în istoria 
muzicii de fanfară, când dirijorul 
era o femeie, învăţătoarea 
Floarea Matei, care, cu mult 
curaj, a reuşit într‑un mod aparte 
să instruiască şi să‑i dirijeze 

pe instrumentiști într‑o atmosferă de ordine şi disciplină 
perfecte. Spiritul în care a fost condusă această fanfară l‑a 

determinat pe Tata Oancea, 
redactorul şi editorul 
revistei „Vasiova”, să‑i 
atribuie numele de „Ioana 
d’Arc”4. Sub conducerea 
acesteia, fanfara a fost 
pregătită şi dirijată la un 
nivel profesional extrem 
de ridicat. Dovedind un 
înalt simț artistic, exigență 
și mult spirit organizatoric, 
Floarea Matei instruiește 

fanfara din Bozovici cu atâta competență, încât aceasta 
devine o formație practic profesionistă. Astfel, în anul 

4 Ibidem.
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1936, la emulația corurilor 
și fanfarelor din Banat, de 
la Timișoara, desfășurată la 
Cinematograful „Capitol” în 
zilele de 13 și 14 septembrie, 
Fanfara „Doina Almăjului“ din 
Bozovici, dirijată de învățătoarea 
Floarea Matei, obține locul I, 
înmânându‑i‑se trofeul „Lira de 
argint”. Din juriul concursului 
au făcut parte personalități 
marcante din domeniul muzicii în acea perioadă: Tiberiu 
Brediceanu – președinte de onoare, George Breazul 
– președintele juriului, 
muzicologii Sabin Drăgoi, 
Timotei Popovici și alții. 

La festivitatea de 
premiere a participat și regele 
Carol al II‑lea, care a afirmat: 
„Ați stors admirația tuturor ce 
v‑au privit și am ridicat vaza 
serbării de azi la rangul de serbare 
națională”. Relatând despre acest 
eveniment emoționant, Vasile 
Vărădean, în cartea sa intitulată 
Cântecul la el acasă..., consemna: „Acest juriu de mare 
prestigiu și competență muzicală a stabilit o clasificare a 
corurilor și fanfarelor participante la concurs, 
acordând o notă excepțională Fanfarei «Doina 
Almăjului» din comuna Bozovici, având ca 
dirijor pe învățătoarea Floarea Matei, fiind 
apreciată ca cea mai bună fanfară din Banat”5. 

Dovada pregătirii de excepție a fanfarei 
constă în obţinerea mai multor premii I şi 
distincţii la concursurile interjudeţene şi pe 
ţară.

Formaţia de fanfară din Bozovici a avut 
un număr mai modest de membri, dar valoroşi 
şi pasionaţi în ceea ce făceau. Cei mai puţini i‑a avut în 
anul 1946, respectiv 12 membri, iar cei mai mulţi, în anul 

1927, când formaţia număra 18 membri. Este interesantă 
structura acestei fanfare: avea de la 3 până la 5 „primași” 

5 Pavel Găină, Lira de argint, în „Almăjana”, anul 
V (2003), nr. 2 (14).

(la trompete / „trâmbițe”), doi 
clarinetiști, 3 instrumentiști 
la helicoane (basuri mari), 
tobă mare, tobă mică, „cinele” 
(talgere) și, desigur, și alte 
instrumente pentru armonie. 
Repertoriul acestei fanfare 
cuprindea piese precum: A fost 
odată (potpuriu) şi Garofiţa, 
de Grigoraş Dinicu, Marşul 
Radetzky, de Johann Strauss, 

armonizări şi prelucrări de jocuri populare din Banat, 
jocuri și doine specifice Almăjului. Formaţia de fanfară 

„Doina Almăjului” din Bozovici 
a participat la toate acțiunile 
culturale de la Bozovici, la jocul 
de la sărbători, la baluri, dar 
a cântat cu succes şi în afara 
localității. Astfel, a interpretat 
cântece de fanfară la Bucureşti, 
Curtea de Argeş, Craiova, în 
anul 1929, Oraviţa, în 1930, 
Lăpuşnicu‑Mare, în 1932, Cluj, 
Timişoara, în 1936, la Berzovia 
şi la Câlnic, în 1948. Această 

formaţie culturală a avut statut de „persoană juridică”, fiind 
înregistrată la Tribunalul din Oraviţa. A făcut parte în mod 

oficial din Asociaţia corurilor şi fanfarelor 
române din Banat, sub preşedinţia lui Ion Vidu 
şi, apoi, a lui Iosif Velceanu. 

Încă din anul 1942, la iniţiativa 
profesorului Liviu Smeu, încep demersurile 
pentru reînfiinţarea Gimnaziului din Bozovici. 
Aceasta se realizează abia în 1945, când, la 
data de 28 octombrie, se deschide noul an 
școlar. Între anii 1945 și 1948, Floarea Matei 
este numită directoare la Gimnaziul din 
Bozovici, unde preda matematica, ulterior, 

împreună cu profesorul Iosif Armbrüster, după întoarcerea 
acestuia din deportare6. În această perioadă înființează 

și Cercul de muzică, conducând activitățile în special la 
instrumentul vioară.

6 Alimpie Ignea (coord.), 50 de ani de învățământ 
liceal la Bozovici, Timișoara, Editura Waldpress, 2008.
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În anul 1935, regele Carol al II‑lea 

înființează Straja Țării (cunoscută și ca 
Străjeria), o organizație paramilitară a 
tineretului din Regatul României, creată 
pentru a combate influența în creștere a Gărzii 
de Fier asupra tineretului din România. Toți 
băieții cu vârsta de la 7 la 18 ani și toate 
fetele cu vârsta de la 7 la 21 ani ar fi trebuit 
să se alăture acestei organizații, ea preluând 
și activitățile „cercetașilor”.

Așa cum afirmă Pavel Găină7, Floarea 
Matei este numită comandantul străjerilor 
din Plasa Bozovici și în anul 1936 a organizat 
primirea la Bozovici a comandantului 
național al străjerilor, voievodul de Alba Iulia 
Mihai, și a reginei‑mamă, care 
erau însoțiți de profesorul Nicolae 
Iorga. La intrarea în Bozovici, 
Floarea Matei i‑a întâmpinat pe 
înalții oaspeți, prezentându‑le 
detalii despre localitate, apoi 
alaiul se oprește în parcul din 
localitate, unde era amplasată 
o troiță în amintirea eroilor din 
Primul Război Mondial.

În aceeași perioadă, după 
modelul școlilor țărănești pentru 
femei „Astra”, unde se predau tot 
felul de cursuri care interesează 
direct viaţa ţărăncilor noastre: câmpul, gospodăria casnică, 

7  V. art. cit.

familia, biserica, istoria naţională, geografia 
ţării, literatura, muzica şi dansul, învățătoarea 
Floarea Matei organizează și la Bozovici o 
asemenea școală cu tinerele femei născute 
înainte de 1930, conform fotografiei.

Pentru îndelungata activitate pe linie 
didactică, dar și culturală și socială, în semn 
de recunoaștere, în anul 1958 i se conferă 
învățătoarei Floarea Matei înaltul titlu de 
„învățătoare emerită”.

După o lungă și grea suferință, trece 
la cele veșnice în 17 septembrie 1982, în 
etate de 73 de ani, și este înmormântată în 
localitatea sa natală, pe care a slujit‑o toată 
viața.

Menționăm că, în casa 
în care a locuit învățătoarea 
Floarea Matei, moștenitoarea 
– nepoata acesteia, prof. univ. 
dr. ing. Florentina Cziple – a 
organizat Agropensiunea „Floarea 
Almăjului”. Toți cei care i‑au 
trecut pragul, în afara confortului 
oferit, au apreciat caracterul de 
muzeu / casă memorială prin 
modul în care sunt etalate o serie 
de exponate tradiționale din zonă 
și fotografii referitoare la cea care 
a fost „Domnișoara Floarea”.

Prof. univ. dr. ing. ALIMPIE IGNEA

În lumea asta a noastră, mare şi frumoasă, omul este 
personajul principal şi, totodată, cel mai imprevizibil. Nu 
ştiu dacă există un echilibru între cei ce fac rău şi cei ce 
vor binele. Poate nu este o mare diferenţă, doar că stările 
negative se văd mai uşor fiindcă ne afectează, iar binele 
pare o stare normală. Aşa cum sunt oameni 
setaţi să distrugă, există şi opuşii acestora, 
adoratorii binelui, care îşi neglijează chiar 
propria viaţă pentru ca alţii să fie mulţumiţi.

Un astfel de binefăcător este şi cea 
de care vreau să vorbesc astăzi – Iuliana 
Stoicu. O cunosc din toamna anului 1968, 
când am devenit elevi boboci la Liceul 
Teoretic „Eftimie Murgu” din Bozovici. 
Chiar dacă, la început, ochii speriaţi de 
necunoscut analizau sumar mediul din 
jur, cei patru ani parcurşi împreună în 
aceeaşi clasă mi‑au dat răgazul să o cunosc 
mai bine pe Iulica. Înaltă, subţirică, dar 
musculoasă, cu alură de băietan, se făcea 
plăcută de toată lumea, era corectă şi 
spunea totdeauna lucrurilor pe nume.

Neuitată rămâne pentru mine nedeia de la Moceriş 
din primul nostru an de liceu. Iulica ne‑a invitat la ea în 
acea zi de Sf. Gheorghe şi ne‑am distrat pe cinste. Mai şi 
glumeam pe seama mocerişenilor, că sunt guşaţi (nu au iod 
în apa de la fântâni) şi că melcii sunt mâncarea lor de bază. 

Ne‑am dus vreo șase colegi cu bicicletele, 
iar seara, la întoarcere, ne‑a prins o ploaie 
ce ne‑a murat până la piele.

Toţi cei care o cunosc ştiu că este 
mocerişană, numai că certificatul de naştere 
arată altă localitate, Prigor, cu data de 16 
iulie 1953. Explicaţia este simplă: tatăl ei, 
Alimpie, fiind contabil‑şef la cooperativa 
din acea comună, s‑a mutat pentru doi ani 
acolo, împreună cu soţia, Maria, şi naşterea 
a avut loc în acea perioadă. Mai aveau un 
băiat, Ioan (Ionică îl ştiu cunoscuţii), mai 
mare cu un an şi cinci luni.

Şcoala generală a făcut‑o Iulica 
la Moceriş, iar după absolvirea liceului 
amintit a mers la Şcoala Postliceală 
Sanitară din Arad. Aceasta mai avea două 

IULIANA STOICU – O „MAICĂ TEREZA” ALMĂJANĂ
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secţii, la Reşiţa şi la Drobeta‑Turnu‑Severin. Colega mea 
a intrat la cea mehedinţeană. După primul trimestru îi 
spune lui Ionică, fratelui, că nu‑i place în acel oraş şi se 
lasă de şcoală. El efectua stagiul militar în acea perioadă. Îl 
vede colonelul Dobre cu tristeţe în ochi şi îl întreabă care 
este necazul de „i‑a căzut faţa”. Îi povesteşte şi... să vezi 
surpriză! Pune mâna pe telefon, sună la directorul şcolii 
tutelare de la Arad, unde vărul său era director, şi Iulica 
este transferată din trimestrul al II‑lea în municipiul de 
pe Bârzava. În 1974, termină şcoala şi este repartizată la 
secţia de neurologie a Spitalului Judeţean din Reşiţa. Şefa 
de secţie, dr. Copăceanu, văzându‑i prestanţa, ţinuta morală 
şi profesionalismul, a pus‑o atunci, la 21 de ani, asistentă 
şefă, funcţie pe care a rămas timp de 40 de ani. 

Nu s‑a căsătorit niciodată, iar fetele fratelui său 
(Alina şi Luisiana) au fost şi copiii ei, spre care și‑a revărsat 
toată dragostea. În plus, s‑a dedicat omului bolnav, cu care 
a suferit împreună, a râs ori a plâns cu el.

Toată Valea Almăjului a apelat la ea şi pe toţi i‑a 
ajutat pe cât s‑a putut, chiar dacă afecţiunile almăjenilor, 
şi nu numai, nu ţineau de neurologie. Ea mergea şi le 
deschidea uşa acolo unde era nevoie. Numai un om cu 
suflet mare, total dezinteresat, dar şi competent, putea să 
facă asta. Chiar şi eu am îndrumat asemenea oameni, mai 
ales dacă specialităţile de care aveau nevoie erau acolo 
unde lucra ea, la Spitalul Vechi. Din prea mult zel ce 
punea le‑a trezit suspiciuni celor ce se ocupau, înainte de 

Revoluţie, cu interdicţia întreruperilor de sarcină. Aceștia 
au urmărit două almăjence ce veniseră cu traista în spate şi 
pe care Iulica le‑a dus la Spitalul din Govândari pentru ceva 
investigaţii, tratamente. Miliţienii au rămas dezamăgiţi că 
nu a fost cum au crezut ei, o mijlocire a unui avort, lucru de 
care colega mea nu s‑a ocupat niciodată.

Când să se bucure de o pensie liniştită, să‑şi 
lumineze viaţa cu zâmbetul florilor umane răsărite în 
grădina familiei, o boală incurabilă i‑a luat această şansă. 
După ce că a trăit cu un singur rinichi (dar cu două utere!) şi 
a sprijinit pe toată lumea, pe ea nu a putut‑o ajuta medicina. 
Mai mult, când era în suferinţă, conducătorii actuali ai 
spitalului i‑au luat şefia, aducându‑i o afectare psihică ce 
a marcat‑o deosebit. 

A trecut la cele veşnice în ziua de 4 august 2015, 
poposind pentru vecie în satul ei iubit, Moceriş. Dacă, până 
atunci, cineva s‑ar fi îndoit de ce a însemnat Iuliana Stoicu 
pentru omul în suferinţă, sutele de ochi care o plângeau şi 
o jeleau au spus totul, baricadând pentru câteva ore mica 
localitate almăjană prin densitatea de maşini şi oameni. 
Sunt sigur că imaginea ei de înger păzitor va persista în 
mintea acestora, iar rândurile de față o vor imortaliza ca pe 
o „Maică Tereza” a Văii Almăjului.

Dr. IOSIF BADESCU 
Reşiţa, 13.06.2016

ISTORIE (prof. îndrumător: PAVEL NEGRU)
● TURNEA IUSTINA (XI) – locul al II‑lea la faza 

județeană 
● IMBRESCU IASMINA (XI) – mențiune la faza 

județeană 
● IANCUȚA IASMINA (XII) – locul al III‑lea la 

faza județeană 
● VODĂ ANA MARIA (XII) – mențiune la faza 

județeană 

GEOGRAFIE (prof. îndrumător: LAZĂR 
ANTON)

● IMBRESCU IASMINA (XI) – locul I la Sesiunea 
județeană de comunicări științifice a elevilor, participantă 
la faza națională de la Covasna 

LIMBA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ (prof. 
îndrumători: VIDOSAVA SURULESCU, PAVEL RÎNCU)

● ȚUNEA ALEXANDRA (VI)
– locul al II‑lea la faza județeană de limba română
– locul I la Concursul „Universul cunoașterii prin 

lectură”, participantă la la faza națională de la Galați, unde 
a obținut locul al III‑lea

– mențiune la faza județeană de matematică, 
participantă la faza interjudețeană a Concursului 
„Memorialul Traian Lalescu” – Arad

– locul al III‑lea la Concursul de matematică RMCS 
(„Revista de matematică Caraș‑Severin”) – Oțelu‑Roșu 

TIC / INFORMATICĂ (prof. îndrumător: 
ALEXANDRU SORIN ȚUNEA)

● NEGRU ANDRENIS (IX) – mențiune la faza 
județeană 

● TURCULESCU SAMUEL (XII) 
– locul I la faza județeană, participant la faza 

națională de la Ploiești

Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici

ELEVII PREMIAŢI LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE 
ŞCOLARE JUDEŢENE ŞI NAŢIONALE,

ANUL ŞCOLAR 2016‑2017
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– locul I la faza județeană a Concursului 

InfoEducație, participant la faza națională de la Gălăciuc 
(Vrancea), unde a obținut un premiu special

SPORT (prof. îndrumător: NICUȘOR VOIN)
ȘAH
● ALMĂJANU ANTON ABEL (XII) – locul al 

II‑lea la faza județeană
● MICICOI IONUȚ (XI) – mențiune la faza 

județeană
● NEDA OANA IARINA (X) – locul al II‑lea la 

faza județeană

TENIS DE MASĂ
● BREBU FLORIN (XI) – locul al III‑lea la faza 

județeană

FOTBAL 
● ECHIPA DE FOTBAL: locul I la faza 

interjudețeană de la Timișoara

FELICITĂRI TUTUROR!

După olimpiada județeană de matematică, eu, 
Alexandra Țunea, am avut o mare surpriză atunci când am 
aflat că sunt pe locul 4, loc ce‑mi va da șansa de a participa 
pentru prima oară în doi ani la olimpiada interjudețeană 
„Memorialul Traian Lalescu”, care s‑a desfășurat la Arad.

Astfel, vineri, 31 martie 2017, mi‑am început 
nerăbdătoare, agitată, dar plină de speranță prima etapă 
din călătoria spre Arad: înscrierea pe tabel atunci când 
ajungeam la locul de întâlnire 
prestabilit.

Odată ce am sosit în 
parcarea de unde aveam să 
plecăm, am fost întâmpinată cu 
căldură de o domnișoară zveltă, 
blândă, frumoasă, cu părul negru 
precum abanosul, pe nume 
Mihaela Pușcaș, care avea să ne fie 
îndrumătoare și supraveghetoare 
pentru următoarele trei zile, 
împreună cu domnul Andrei și 
alți profesori ale căror nume 
au rămas, din păcate, un mister 
pentru mine.

Ei bine, după ce domnișoara Mihaela l‑a asigurat pe 
tatăl meu că sunt pe mâini bune, ne‑am urcat în autobuz și 
am plecat spre Caransebeș pentru a se îmbarca și ceilalți 
olimpici din echipa Carașului.

Mare mi‑a fost bucuria când, din mulțimea de copii 
ce fremăta în fața autobuzului, mi‑am zărit buna prietenă 
ce‑mi împărtășește pasiunea pentru cifre și matematică, 
Anca Stanoev. O fată brunețică, cu ochii mari și căprui, de 
un caracter și o purtare impecabilă, respectuoasă, energică 
și isteață.

Din acel moment, am știut că nu aveam să mă simt 
singură. Ne‑am salutat și ne‑am așezat alături, începând să 

vorbim, apoi am pornit din nou la drum, de data aceasta 
fără alte opriri programate.

După câteva ore, o sticlă cu limonadă și un sandvici 
delicios, am ajuns, în sfârșit, la destinație. Aveam să ne 
cazăm la Hotel Ardealul (fostul Hotel Crucea Albă), clădire 
cu o istorie bogată și aspect mirobolant, construit între anii 
1840 și 1841, după planurile arhitectului Franz Mahler.

În apropierea hotelului se afla Teatrul Clasic „Ioan 
Slavici”, o clădire de‑a dreptul 
impozantă – realizată în stil 
neoclasic, cu un fronton decorat 
cu un basorelief între anii 1872 
și 1874 (fațada actuală a fost 
realizată între 1958 și 1960, în 
timpul lucrărilor de modernizare) 
–, care trona peste clădirile 
urbane și traficul neobosit.

În fața teatrului se afla 
monumentul „Sfânta Treime”, 
realizat, în anul 1745, în stil 
baroc și amplasat, la Arad, 
în 1746. A fost ridicat după 
epidemia de ciumă care a afectat 

regiunea între 1737 și 1738. Se mai numește și „Coloana 
Legământului”, deoarece arădenii făgăduiseră că vor înălța 
un monument pentru cinstirea Sfintei Treimi de îndată ce 
epidemia va fi trecut. Monumentul „Sfânta Treime” a fost 
realizat prin subscripție publică. Are un grup statuar din 
bronz reprezentând personajele Sfintei Treimi și un obelisc 
de calcar.

Odată ce am intrat pe holul încăpător al recepției 
hotelului, domnișoara Mihaela a început să citească 
repartizarea camerelor. După multe momente de suspans și 
nerăbdare, dorința mi s‑a îndeplinit, iar eu și Anca aveam 
să fim colege de cameră.

OLIMPIADA „MEMORIALUL TRAIAN LALESCU” 
ARAD – IMPRESII ȘI REUȘITE



Almăjana 51
La ora 19 ne‑am îndreptat ascultători spre Colegiul 

Național „Moise Nicoară” – înființat, în anul 1707, de 
călugărul bavarez Camil Nöffrich – pentru a participa la 
festivitatea de deschidere a concursului, eveniment ce va 
avea loc în sala festivă a colegiului.

Această sală, în care predomină 
elementele în stil baroc, este o încăpere 
special destinată evenimentelor oficiale, 
prevăzută cu toate dotările tehnice necesare 
desfășurării unor astfel de activități. A 
fost recent renovată, toate elementele 
arhitecturale fiind readuse cu deosebit 
de multă grijă și precizie la gloria lor de 
odinioară.

La festivitatea de deschidere au fost 
prezente personalități importante atât din 
lumea matematicii, cât și din alte domenii. 
Câteva dintre acestea au ținut discursuri 
motivatoare, care mi‑au dat și mai multă 
speranță că am să izbutesc.

După ce ne‑am întors la hotel, am 
mers în camerele noastre și am adormit 
devreme, însă nu înainte de a repeta câteva 
teorii matematice pentru a fi total pregătiți 
mâine, când va urma să dăm testul.

Astfel, marți, 1 aprilie 2017, am lăsat glumele la o 
parte și am susținut proba pentru care aveam atâtea emoții. 
Aceasta urma să se desfășoare la Colegiul Național „Moise 
Nicoară”.

M‑am confruntat cu câteva probleme foarte dificile, 
dar după ore de gândire și 
două ciorne am ieșit, în sfârșit, 
din sală, cu 20 de minute mai 
devreme, timp în care am admirat 
grandoarea clădirii uimitoare în 
care mă aflam.

După ce toți ceilalți elevi 
au ieșit din sălile de concurs, 
baremele au fost afișate, iar, spre 
surprinderea mea, mare parte din 
rezolvările propuse de mine au 
fost corecte. Mare noroc pe capul 
meu!!

Până la momentul mult 
așteptat – afișarea rezultatelor 
oficiale –, am cutreierat Aradul. 
Am avut ocazia să văd gara din 
Arad, cea mai mare gară din municipiul și județul Arad, 
dar și una dintre cele mai tranzitate din Regiunea de Vest a 
României. Din gara Arad pleacă și sosesc zilnic peste 100 
de trenuri cu călători. Uimitor, nu‑i așa?

În cele patru ore pe care le‑am petrecut relaxându‑ne, 
am legat noi prietenii cu niște fete absolut uimitoare: Ana 
Burdea – o fată cochetă, amuzantă și cu un caracter plăcut 
și calm; Damaris Hotima – mereu stăpână pe situație, 
calmă și isteață; Iasmina Lazăr – energică, responsabilă, 
mereu cu zâmbetul pe buze.

La ora 20.30, rezultatele oficiale au fost afișate. Am 

reușit să obțin 25 de puncte din 40, clasându‑mă pe locul 
9 din 24.

Am fost în culmea fericirii, mai ales când am aflat 
că urma să primesc mențiune. Toate aceste performanțe 
nu ar fi fost posibile fără îndrumarea domnului profesor 

Pavel Rîncu, omul căruia îi datorez toate 
succesele mele la matematică, de când am 
început gimnaziul și până acum.

De asemenea, un merit special îl 
are și unchiul meu, Petrișor Neagoe, care 
mi‑a răspuns de fiecare dată la telefoanele 
târzii prin care îi comunicam problemele 
ce îmi frământau mintea în acel moment, 
iar mereu răspunsul mi‑a fost dat negreșit.

Nu în ultimul rând, când vine 
vorba de suportul emoțional și încurajarea, 
părinții mei sunt cei care merită toate 
laudele.

În acea seară, am dormit împăcată și 
bucuroasă că și de data aceasta am izbutit, 
deși în spatele acestui rezultat se află ore 
întregi de muncă și zeci de probleme cu 
grad înalt de dificultate rezolvate.

A treia zi, 2 aprilie 2017, dar 
și ultima din sejurul meu la Arad, a decurs bine. După 
obișnuitul mic‑dejun am mers în camerele noastre, 
unde ne‑am făcut bagajele, apoi am pornit la drum spre 
festivitatea de premiere. 

După cum am menționat în rândurile de mai sus, 
aveam să primesc mențiune. Când mi‑a fost rostit numele, 

m‑am ridicat tremurând de 
emoții de la locul meu și mi‑am 
luat premiul. Țineam în mână 
rezultatul muncii mele, rezultatul 
orelor întregi petrecute la birou. 
Ce pentru alții era o foaie de 
hârtie, pentru mine era dovada 
palpabilă a trudei mele.

După festivitate, ne‑am 
coborât bagajele și ne‑am 
îmbarcat în autobuz spre a ne 
întoarce acasă.

Despărțirea a fost grea, 
dar ne‑am promis unii altora că 
ne vom strădui să ne calificăm și 
anul viitor, pentru a ne revedea.

Am fost extrem de 
bucuroasă să îmi revăd părinții și să le simt îmbrățișarea 
caldă din nou. Mi‑a fost foarte dor de ei, deși nu i‑am văzut 
decât de trei zile și am vorbit în permanență cu ei la telefon. 

Experiența de la Arad în cadrul Olimpiadei 
„Memorialul Traian Lalescu” a fost una de neuitat și aș 
dori să o experimentez și anul viitor, la o nouă ediție.

„Secretul succesului constă în a vrea să câștigi și a 
ști să pierzi.” (Niccolo Machiavelli).

ALEXANDRA ȚUNEA
clasa a VI‑a, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici
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O revistă culturală de larg interes, cu articole 
inedite, pentru toate vârstele și care a văzut lumina 

tiparului în 2007. Mă 
regăsesc printre cititorii 
și colaboratorii acesteia. 
În revistă găsești oameni 
modești cu nume mari, 
din școala comunității, 
valori tradiționale din 
viața dumnealor, când și 
când se aprind vieți; așa 
cum dintr‑o lumină se 
aprinde alta, tot așa, la 
lumină din lumină apar 
numere noi de revistă.

Este îndrumată 
cu dăruire sufletească 

de către omul, iubitorul de cultură Mihai Chiper – 
redactorul‑șef, prietenul și colaboratorul nostru. O prezență 
deosebită, alături de un grup eficient, îndrăgostit de cultură, 
care aduce, pentru Anina, anineni și... nu numai, un suflu, 
o lumină, într‑o societate românească încordată, măcinată 
de frământări sociale.

Gânduri sincere și frumoase vă transmit din Valea 
Almăjului prietenii și colaboratorii Asociației Culturale 
„Izvoare almăjene” din Bozovici. Mult succes, continuitate 
și statornicie!

Cu profund respect,
ec. GHEORGHE FULGA

– președintele Asociației Culturale „Izvoare almăjene” –

10 ANI DE CONTINUITATE A REVISTEI „ARCADIA”

Oravița a fost, 
din vremuri imemoriale, 
un loc binecuvântat de 
Dumnezeu, din care s‑au 
ridicat adevărați oameni 
de cultură și civilizație 
românească.

Un astfel de om, un 
colos al culturii cărășene și 
orăvițene a fost profesorul 
Ioan‑Nicolae Cenda. Seva 
existențială și‑a extras‑o 
din frumoasa comună 
Vărădia, pe lângă care trece 
legănându‑se alene apa 
Carașului.

Domnul profesor a purtat în suflet sentimentul 
de apartenență la satul cărășean, care l‑a făcut ca după 

terminarea studiilor să 
revină în zona natală, 
chemat de spiritul 
străbunilor și de glasul 
pământului.

La clasă, în mijlocul 
elevilor, acest ilustru dascăl 
a pășit pe drumul albului de 
cretă lăsat pe tabla neagră 
din spatele catedrei, iar 
cuvintele rostite au fost 
o lumină pusă pe cărarea 

vieții elevilor săi dragi, care să‑i ajute la găsirea locului 
potrivit în viață. A fost un creator, cizelând cu blândețe și 
talent viziunea artistică a elevilor și arătându‑le drumul de 
trecere spre maturitate.

Întreaga viață a profesorului Ioan‑Nicolae Cenda 
a fost un crez închinat slujirii, cu credință și devotament, 
a culturii. A cultivat respectul pentru valori și tradiție, cu 
o curățenie sufletească aparte și cu o bunătate a inimii pe 
măsură. 

Pentru profesorul orăvițean Ioan‑Nicolae Cenda, 
scrisul a fost o comunicare cu lumea, cu Dumnezeu, a 
fost o mărturisire de sine, trecând prin viață vertical și 
cu credință. A adunat la un loc toate gândurile care i s‑au 
perindat prin minte, la diferite niveluri ale cunoașterii, și 
le‑a așternut pe hârtie, publicând articole și studii, eseuri 
și teatru în reviste cunoscute din județ și din țară și a editat 
revista „Țară de dor”. 

IOAN‑NICOLAE CENDA – ILUSTRUL DASCĂL 
DIN PUSTA CARAȘULUI
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A pus dăruire și suflet în toate trăirile sale, a 

căror adâncime de‑a lungul vieții i‑a umplut inima 
de o copleșitoare milă pentru tot ce suferă, iar iubirea 
împreună‑pătimitoare l‑a făcut să se jertfească din toată 
ființa pentru binele celor apropiați.

Dragostea nestăvilită pentru ai săi a fost trimisă 
către Dumnezeu într‑o adâncă și fierbinte rugăciune, cu 
genunchii sufletului plecați și mâinile împreunate, din ochi 
picurându‑i lacrimi.

Viața profesorului Cenda a fost o succesiune de 
lecții trăite și înțelese, precum le‑au fost predate și elevilor 
săi. 

Așa l‑am cunoscut pe distinsul profesor într‑o zi de 
vară, stând alături de soția lui dragă, profesoara Mariana 
Cenda, la masa rotundă din curtea casei.

FELICIA MIOC NOVACOVICI

Dacă‑mi aduc bine aminte, prin 2003, întâmplarea a 
făcut să mă aflu în Sala „Casino” a Teatrului Vechi „Mihai 
Eminescu” din Oravița și să particip la o lansare de carte 
cu titlu acroșant, Jurnalul călătoriilor fără vârstă, semnată 
de doi profesori ai locului: Maria‑Mariana Cenda și 
Ioan‑Nicolae Cenda. Nu mai țin minte în 
ce anotimp se desfășura evenimentul, dar 
parcă o văd și acum pe soția prietenului meu 
de mai târziu, înveșmântată într‑o superbă 
haină de blană. Am scris „întâmplarea” 
pentru că spațiul de documentare al 
gazetarului de atunci, care se ocupa de 
sat și de agricultură, era, săptămânal, cel 
al Caraș‑Severinului rural. Cartea e fără 
autograf, semn clar că nu am stat până la 
finalul manifestării și popasul meu în oraș 
era strict legat de o anume oră.

Mai târziu, după ce l‑am cunoscut 
mai bine pe Nelu Cenda, după ce i‑am 
citit cărțile, după ce a scris despre unele 
volume publicate de mine cronici extrem 
de măgulitoare (așa cum o făcea și cu alte 
apariții care‑i „cădeau cu tronc”), după ce 
am participat la mai multe întâlniri cu elevi și colegi de 
la clasa unde era diriginte, la Școala Gimnazială din Zona 
Gării, i‑am mărturisit că tare m‑aș fi bucurat, cu decenii în 
urmă, să‑l fi avut ca dascăl de „românească” pe cărturarul 
născut la Vărădia, pe malul Carașului.

Cea mai recentă ispravă a lui I.‑N. Cenda, evident, 
tot o carte – File din jurnalul unui 
călător în căutarea „fascinației 
călătoriei” –, apărută la Editura 
Hoffman din Caracal, a ajuns 
la mine cu miresme abia 
perceptibile de vișin înflorit, și am 
parcurs‑o „pe nerăsuflate”, pentru 
că e pur și simplu frumoasă, în 
sensul arghezian al cuvântului, 
are un ritm interior acaparant, o 
arhitectură ce stârnește cu fiecare 
pagină curiozitatea cititorului, 
făcându‑l părtaș în călătoriile 

pe unde descindea cu nonșalanță, dispus mereu să‑i 
îmbogățească, precum un ghid sau un custode de profesie, 
cunoștințe din cele mai neașteptate domenii. Pentru că, 
asemenea unui elev sârguincios, înainte de a porni într‑o 
călătorie, profesorul parcurge pliante, cărți, urmărește 

filme, încearcă să găsească cele mai mici 
amănunte despre locurile sau obiectivele pe 
care urmează să le vadă sau să le revadă.

Și, astfel, călătoria devine una 
inițiatică, fascinantă, un adevărat spec‑
tacol al lumii sale interioare, și nu una 
superficială, „de plăcere”. Pentru a păși prin 
„orașul de aur” – Praga –, s‑a documentat, 
după propria‑i mărturisire, vreme de trei 
luni, l‑a citit, pentru a trei oară, pe Jaroslav 
Hašek, cu al său „brav” soldat Svejk. În 
acest context i‑aș invita pe unii politicieni 
care îl invocă tot mai des, pe micile ecrane, 
pe F. Kafka să‑i citească paginile 91 și 92 
din carte, ca să se dumirească de faptul că 
„lectura operei lui Kafka este avertizatoare, 
niciodată reconfortantă” și nu se aseamănă 
cu Punguța cu doi bani a nemuritorului 

Creangă. Mă îndoiesc deci că vreunul dintre ei s‑a încumetat 
să parcurgă măcar una dintre cele 17 cărți traduse în limba 
română, pe care Nelu Cenda le enumeră, oferind chiar și 
câteva surprinzătoare amănunte pentru adevărații iubitori 
ai operei kafkiene.

După opinia mea, profesorul orăvițean este 
prototipul „călătorului de cursă 
lungă, cu mii de kilometri la 
bord”, pentru care „fascinația” 
celor văzute și uneori nevăzute în 
locurile pe unde umblă e o boală 
fără leac, sau, vorba actorului și 
poetului Emil Botta, „un dor fără 
sațiu”.

De această dată autorul 
(însoțit de grupul împătimit de 
călătorii din Oravița) vizează 
câteva obiective din Viena, 
Budapesta, Grebenaț (o comună 

IOAN‑NICOLAE CENDA SAU DESPRE FASCINAȚIILE 
CĂLĂTORULUI DE CURSĂ LUNGĂ
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din Serbia vecină, înfrățită cu Răcășdia, unde tocmai 
se desfășura „fășancul”), Praga, Belgrad, Cracovia, 
Bratislava, București, Sinaia, castelele 
Bran și Peleș, Târgu‑Jiu, Băile Herculane, 
Clisura Dunării etc.

De fapt – ne spune undeva I.‑N. 
Cenda –, „toate călătoriile mele prin 
Europa s‑au încheiat aici, prin revederea 
peisajelor țării mele. De aici a pornit 
deschiderea mea către călătorii, aici găsesc 
lumea întreagă ca într‑un ghioc fermecat.” 
De altminteri, pentru a‑și procura banii ca 
să meargă în prima călătorie (era prin clasa 
a VII‑a) a fost nevoit să‑și vândă bicicleta, 
drumurile care au urmat fiind făcute cu 
pasul, cu mașina, căruța, trenul, autobuzul, 
vaporul, avionul și chiar cu funicularul.

Dar, după opinia mea, „fascinante” 
sunt și rândurile de început ale volumului 
unde cu modestie și bună‑cuviință Nelu 
Cenda încearcă să ne spună câte ceva 
despre sine, despre cariera de dascăl, 
despre dragostea față de carte și de frumos, 
față de „puii de om” cărora le‑a îndrumat 
pașii. Mai întâi, la Răcășdia, Valea 
Bolvașnița, Ciudanovița, ca „dascăl de 
țară” (Doamne, cât de plină de sensuri îmi 
pare această sintagmă!) iar, mai apoi, timp 
de trei decenii, la „școlile mari” din Băile 
Herculane și Oravița.

De altfel, în satul Valea Bolvașnița 
a fost coleg de catedră cu un prieten comun 
– prozatorul Ion Florian Panduru, căruia 
i‑a și dedicat, în 2007, la Editura TipoArt 
din Oravița, cartea Sub semnul muntelui. 
Remember Ion Florian Panduru. Tot de 
aici aflu că profesorul deține o bibliotecă 
de peste 6000 de volume, că și‑a pus semnătura pe 17 
cărți, că a publicat în revistele de cultură și de specialitate 
350 de articole și că a „botezat” două școli gimnaziale: 
pe cea din Zona Gării, din urbea orăvițeană, cu numele 

sculptorului Romul Ladea, și pe cea din satul său natal, 
Vărădia, cu cel al scriitorului Romulus Fabian (de la care 

deține manuscrise „cu acte în regulă” și s‑a 
îngrijit să‑i apară postum volumele Psalmii 
disperării și Satul asfințește‑n urmă).

Tot din inițiativa sa, la Școala 
Gimnazială „Romul Ladea” a organizat 27 
de întâlniri literare (și lansări de cărți) cu 
scriitori din Banat, a editat revista pentru 
elevi „Țară de dor” vreme de 16 ani și a 
condus, alți 20, trupa de teatru „Muguri”, 
încununate cu numeroase premii la 
concursurile și festivalurile de profil locale, 
județene și naționale. Aflăm că iubește 
elevii ca pe niște „flori rare”, ca pe propriii 
copii, că a încercat să răsădească în sufletul 
lor dragostea de țară și de limba română, 
față de cultură, în general, ca să nu rămână 
„infirmi” spiritual.

Prin urmare, vă îndemn să citiți cea 
mai recentă carte a lui Ioan‑Nicolae Cenda, 
pentru că, vorba unui gazetar de la o fostă 
televiziune, „nici nu știți ce pierdeți”!

NICOLAE IRIMIA
7‑8 aprilie 2017

Notă: 
Scriu acest post‑scriptum în 11 

aprilie a.c., cu ființa încremenită de durere. 
Pentru că tocmai când mă pregăteam să‑i 
trasmit profesorului Iosif Băcilă aceste 
rânduri, medicul și cunoscutul om de 
cultură Gheorghe Iana, din Oravița, mă 
anunță că, noaptea trecută, inima autorului 
(născut la Vărădia, în 11 aprilie 1951) a 
încetat să mai bată, chiar în ziua când urma 

să împlinească 66 de ani. Sunt consternat pentru că, în 
Săptămâna Patimilor, Nelu Cenda a pornit într‑o călătorie 
fără de întoarcere. Dumnezeu să‑l odihnească în pace!

N. I.

Sâmbătă, 6 mai 2017, în localitatea Bozovici s‑a 
desfăşurat cea de‑a II‑a ediţie a concursului „Credinţă, 
Tradiţie, Armonie”, dedicat interpretării unor cântece 
religioase specifice perioadei pascale şi a unor cântece 
populare tradiționale, caracteristice fiecărei zone.

Evenimentul a avut loc în sala Casei Naţionale a 
Bisericii şi a reunit copii talentaţi atât din judeţul nostru, 
cât şi din judeţele învecinate şi şi‑a propus să promoveze 
valori tradiţionale româneşti. Proiectul mai urmăreşte 

dezvoltarea laturii afective a personalităţii prin educarea 
componentei moral‑creştine, descoperirea unor talente, 
precum şi stimularea aptitudinilor elevilor.

Concursul „Credinţă, Tradiţie, Armonie” reprezintă 
secţiunea a IV‑a din cadrul Activităţii nr. 1 – Concursul 
de creaţie literară, plastică şi de interpretare „Lumină din 
Lumina Învierii”, fiind organizat de Inspectoratul Şcolar 
al judeţului Caraş‑Severin, Liceul Teoretic „Eftimie 
Murgu” Bozovici, în parteneriat cu Biserica Ortodoxă 

CONCURSUL DE INTERPRETARE DE CÂNTECE 
RELIGIOASE ŞI FOLCLORICE „CREDINŢĂ, TRADIŢIE, 

ARMONIE”, EDIȚIA A II‑A, BOZOVICI, 2017
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Bozovici, Casa Corpului Didactic, Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 
Episcopia Caransebeşului, Primăria Comunei Bozovici. 

În cadrul concursului „Lumină din Lumina Învierii” 
sunt următoarele secţiuni:

I. Creaţii literare – versuri sau proză; 
II. Creaţii plastice;
III. Colaje;
IV. Concurs de interpretare „Credinţă, Tradiţie, 

Armonie” – cântece religioase specifice perioadei 
prepascale / pascale și cântece populare tradiționale, 
caracteristice zonei din care provin participanții;

V. Prezentări PPT – sărbătorile pascale. 
Interesul copiilor pentru tainele slovelor şi 

măiestria penelului, îmbinată cu puterea unei pete de 
culoare, cunoaşterea tradiţiilor şi păstrarea acestora au fost 
motivele pentru care, an de an, tot mai mulţi elevi s‑au 
implicat în acest proiect. Prin el s‑au urmărit stimularea şi 
implicarea elevilor în activităţile extraşcolare, descoperirea 
şi dezvoltarea aptitudinilor artistice, dezvoltarea calităţilor 
interpretative ale elevilor, dezvoltarea gândirii şi a 
capacităţii creatoare, a simţului estetic şi a capacităţii de 
muncă în echipă.

În acest an, la Concursul „Lumină din Lumina 
Învierii”, secţiunile I, II, III și V, s‑au înscris 300 de cadre 
didactice, fiecare dintre acestea înscriind în concurs câte 
trei elevi. 

Concursul face parte dintr‑un proiect mai amplu 
– „Credinţă, culoare, cuvânt şi cânt, revărsate într‑un 
gând”, fiind avizat, şi în acest an, de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale, în CAEN, secţiunea XIII – 
INTERDISCIPLINAR – POZIŢIA 19.

La cea de‑a doua ediţie a concursului „Credinţă, 
Tradiţie, Armonie” s‑au înscris în concurs grupuri vocale 
şi solişti din localităţile Bănia, Dalboşeţ, Borlovenii‑Noi, 
Caransebeş, Bozovici, Târgu‑Jiu şi Turceni.

Un moment cu totul deosebit în cadrul evenimentu‑
lui a fost când pe scenă a urcat solista de muzică populară 
Cătălina Pâşlea, ce a încântat auditoriul cu frumoasele 
melodii, dar, mai ales, prin minunatul său glas.

Concursul s‑a adresat elevilor din clasele P‑XII. 
Ca şi la ediţia anterioară, s‑au acordat premii pe nivele 
de vârstă. S‑au oferit premiile I, II, III, menţiuni, precum 
și premii speciale. Acestea au constat în diplome, trofee, 
icoane şi au fost oferite cu ajutorul Bisericii Ortodoxe 

Române Bozovici. Primăria Comunei Bozovici a suportat 
cheltuielile reprezentând masa tuturor participanţilor la 
festival. 

Fiind un concurs, juriul a fost compus din: lector 
dr. Florina‑Maria Băcilă, prof. Nicoleta Marcu, prof. Iosif 
Băcilă şi interpreta de muzică populară Cătălina Pâşlea.

La secţiune a IV‑a – Interpretare – au fost următorii 
câştigători:

CLASELE I‑IV
Premiul I:
● Grupul vocal „Florile Almăjului” – Liceul 

Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici;
● Cristian Brebu – Școala Gimnazială Bănia.
Premiul al II‑lea:
● Grupul vocal al Școlii Gimnaziale Dalboșeț;
● Maria Bobic – Colegiul Național „C. D. Loga” 

Caransebeș.
Premiul al III‑lea:
● Grupul vocal „Mugurașii” – Liceul Tehnologic 

„I. C. Buracu” Prigor, Școala Primară Borlovenii‑Noi;
● Elena Mădălina Anuța – Palatul Copiilor 

Târgu‑Jiu.
Mențiune:
● Mădălina Patrisia Lehăduș – Colegiul Național 

„Traian Doda” Caransebeș. 

CLASELE V‑VIII
Premiul I:
● Fabian Tîlvescu – Palatul Copiilor Târgu‑Jiu.
Premiul al II‑lea:
● Delia Claudia Albu – Liceul Tehnologic Turceni.
Mențiune:
● Mario Andrei Dubois – Școala Gimnazială Bănia.

Premii speciale: 
● Marele Premiu: Constantina Cornelia Orleanu 

– Liceul Tehnologic Turceni;
● Premiul special al Primăriei Bozovici: Fabian 

Tîlvescu – Palatul Copiilor Târgu‑Jiu;
● Premiul special al Episcopiei Caransebeșului: 

Corul „Voiniceii” – Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” 
Bozovici;

● Premiul pentru cea mai originală interpretare: 
Nicolle Zaița – Colegiul Național „C. D. Loga” Caransebeș;

● Premiul pentru autenticitate: Denisa Haiduc – 
Colegiul Național „C. D. Loga” Caransebeș;
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● Premiul pentru cel mai mic interpret: Anastasia 

Elena Grecu Băiaș – Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” 
Bozovici;

● Premiul special al juriului: Alexia Izabela Ioniță – 
Colegiul Național „Traian Doda” Caransebeș.

Concursul „Credinţă, Tradiţie, Armonie”, desfășurat 
în acest an, a fost, aşadar, o reuşită, întrucât a reunit pe 
scenă elevi din diferite zone ale ţării, care au adus cu ei 
cântecul şi portul tradiţional. Publicul a fost încântat de 
prestaţia lor, iar noi, ca organizatori, suntem bucuroşi că 
am reuşit să desfăşurăm un eveniment cultural‑artistic 
deosebit. Felicităm atât elevii, cât şi cadrele didactice care 
i‑au îndrumat. 

Tot în cadrul proiectului au mai obţinut premii, la 
secţiunea creaţii literare, elevii coordonaţi cu multă dăruire 
de către următoarele cadre didactice:

Premiul I: 
CLASELE I‑IV
● David Ştefan Sasu – Şcoala Gimnazială „Liviu 

Rebreanu” Bucureşti (prof. Ana‑Maria Sasu);
● Iulia Marcu – Şcoala Gimnazială nr. 27 Bucureşti 

(prof. Ruxandra Ioana Nicolae);
● Maria Burcă – Şcoala Gimnazială nr. 1 Diosig 

(prof. Rodica Ilica);
● Ştefan Gheorghe – Şcoala Gimnazială nr. 27 

Bucureşti (prof. Ruxandra Ioana Nicolae);
● Justin Noană – Colegiul Naţional „Carol I” 

Craiova (prof. Lenuţa Negoiasa);
● Maia Truţulescu – Liceul de Arte „Sabin Păuţa” 

Reşiţa (prof. Robert Nosal);
● Alisa Gurici – Colegiul Naţional „Mircea Eliade” 

Reşiţa (prof. Floarea Surulescu);
● Eduard Ţiţa – Şcoala Gimnazială „Marin Preda” 

Piteşti (prof. Olivia Şerban);
● Claudia Harpa – Şcoala Primară Pietriş (prof. 

Liliana Demian);
● Mariangela Pocrean – Şcoala Gimnazială 

Domaşnea (prof. Ana Pocrean).

CLASELE V‑VIII
● Alexandra Ciolofan – Colegiul Naţional „Carol I” 

Craiova (prof. Ionelia Ţiţirigă);
● Ramona Iacob – Şcoala Gimnazială nr. 6 „Nicolae 

Titulescu” Constanţa (prof. Ancuţa Frăţilă);

● Alexandra Ţunea – Liceul Teoretic „Eftimie 
Murgu” Bozovici (prof. Ana Băcilă);

● Andra Frenţ – Şcoala Gimnazială Domaşnea 
(prof. Stana Zarescu);

● Iasmina Herghelegiu – Şcoala Gimnazială nr. 1 
Ungureni (prof. Simona Rîmniceanu);

● Raluca Orzan – Şcoala Gimnazială nr. 1 Poiana 
Mărului (prof. Adriana Orzan);

● Sabina Dumitru – Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Titulescu” Călăraşi (prof. Daniela Toader);

● Grigore Marius Humiţa – Liceul Tehnologic 
„N. Stoica de Haţeg” Mehadia (prof. Iohana Zimbran);

● Ana‑Maria Tanană – Şcoala „Constantin Palade” 
Toteşti‑Erbiceni (prof. Amalia Prelipcean);

● Ştefan Gherghinoiu – Şcoala Gimnazială nr. 13 
Râmnicu‑Vâlcea (prof. Mihaela Gherghinoiu);

● Livia Daniela Boboc – Şcoala Profesională Dăneţ 
(prof. Mihaela Adina Ursu);

● Laura Cristescu – Şcoala Gimnazială Domaşnea 
(prof. Viorica Ţunea);

● Xenia Smultea – Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” 
Teregova (prof. Ana Jompan Codilă);

● Andreea Băeşanu – Şcoala Gimnazială nr. 3 Baia 
(prof. Ana‑Maria Pintilie);

● Adela Maria Stănculescu – Şcoala Gimnazială 
„Mircea Eliade” Craiova (prof. Otilia Ghiţă);

● Raul Puşcaş – Şcoala Gimnazială „Vasile 
Alecsandri” Baia Mare (prof. Laura Conţ);

● Denisa Telescu – Colegiul Naţional „Mircea 
Eliade” Reşiţa (prof. Mariana Badescu).

CLASELE IX‑XII
● Anca Goldan – Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iaşi 

(prof. Camelia Apopei);
● Andreea Done – Colegiul Naţional „Al. D. Ghica” 

Alexandria (prof. Adriana Belu);
● Maria Tîrlă – Liceul Pedagogic „Spiru Haret” 

Focşani (prof. Nicoleta Stanciu);
● Laurean George Sandu – Liceul Pedagogic „Spiru 

Haret” Focşani (prof. Nicoleta Stanciu).

Premiul al II‑lea: 
GRĂDINIȚĂ ȘI CLASELE I‑ IV
● Grupa mijlocie – Grădiniţa P.P. „Floarea Soarelui” 

Reşiţa (prof. Elena Coca);
● Silvia Românu – Şcoala Gimnazială Domaşnea 

(prof. Ana Pocrean);
● Theodor Manole – Şcoala Gimnazială „Iulia 

Hasdeu” Galaţi (prof. Monica Manole);
● George Măceacă – Şcoala Gimnazială „Marin 

Preda” Piteşti (prof. Olivia Şerban);
● Antonia Bota – Şcoala Primară Pietriş (prof. 

Liliana Demian);
● Dragoş Magina – Colegiul Naţional „Mircea 

Eliade” Reşiţa (prof. Floarea Surulescu).

CLASELE V‑VIII
● Denisa Penea – Şcoala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri” Baia Mare (prof. Adina Iosif);
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● Denisa Vasilica Budai – Şcoala Gimnazială nr. 3 

Baia (prof. Ana‑Maria Pintilie);
● Maria Predescu – Colegiul Romano‑Catolic „Sf. 

Iosif” Bucureşti (prof. Neluța Ghiță);
● Iuliana Cucoş – Liceul Tehnologic „Arhimandrit 

Chiriac Nicolau” Vânători – Neamţ (prof. Mihaela 
Amariei);

● Alexandra Andreea Irimia – Şcoala Gimnazială 
„Ioanid Romanescu” Iaşi (prof. Ana‑Adelina Bozariu);

● Larisa Purea – Şcoala Gimnazială nr. 2 Şteierdorf 
(prof. Simona Mîţu);

● Elena Dorina Boruz – Şcoala Profesională Dăneţi 
(prof. Mihaela Adina Ursu);

● Georgiana Brumă – Şcoala Gimnazială 
„Constantin Palade” Toteşti‑Erbiceni (prof. Amalia 
Prelipcean);

● Andreea Merfu – Şcoala Gimnazială „Alexandru 
Macedonski” (prof. Mihaela Iuliana Petrescu);

● Nicoleta Vasilica Mihalciuc – Şcoala Gimnazială 
Ungureni (prof. Simona Rîmniceanu);

● Georgiana Ţăranu – Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Titulescu” Constanţa (prof. Mihaela Niculae);

● Andreea Dochia Şuta Boldea – Liceul Teoretic 
„Eftimie Murgu” Bozovici (prof. Ana Băcilă);

● Laurenţiu Oprean – Şcoala Gimnazială Brastavăţu 
(prof. Livia Pătru).

CLASELE IX‑XII
● George Laurean Sandu – Liceul Pedagogic „Spiru 

Haret” Focşani (prof. Nicoleta Stanciu);
● Daniel Alexandru Duşa – Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” Bucureşti (prof. 
Mirela Bojoga);

● Daniela Tănase – Liceul Teoretic „Vasile 
Alecsandri” Săbăoani – Neamț (prof. Genoveva Antoci).

Premiul al III‑lea: 
GRĂDINIŢĂ 
● Cristina Vaipan – Grădiniţa P.P. „Floarea Soarelui” 

Reşiţa (prof. Corina Guţă);
● Marko Găină Niculescu – Grădiniţa P.P. „Floarea 

Soarelui” Reşiţa (prof. Raluca Nosal).

CLASELE V‑VIII
● Denisa Pintilie – Şcoala Gimnazială Baia (prof. 

Ana‑Maria Pintilie);
● Maria Valentina Oltean – Şcoala Gimnazială 

„Mircea Eliade” Craiova (prof. Otilia Ghiţă);
● Robert Maghear – Şcoala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri” Baia Mare (prof. Laura Conţ);
● Iasmina Străin – Şcoala Gimnazială nr. 2 

Şteierdorf (prof. Simona Mîţu);
● Ştefania Românu – Şcoala Gimnazială Domaşnea 

(prof. Viorica Ţunea);
● Daiana Manu – Colegiul Naţional „Mircea 

Eliade” Reşiţa (prof. Mariana Badescu);
● Alexandru Gogonea – Şcoala Gimnazială nr. 1 

Poiana Mărului (prof. Adriana Orzan).

Menţiune: 
GRĂDINIŢĂ
● Bogdan Gajac – Grădiniţa P.P. „Floarea Soarelui” 

Reşiţa (prof. Ramona Drăghină Micloşină).

CLASELE I‑IV
● Andreea Jurchescu – Şcoala Gimnazială 

Domaşnea (prof. Ana Pocrean);
● Maria Ştefănescu – Şcoala Gimnazială Băbăiţa 

(prof. Lăcrămioara Tăiatu).

CLASELE V‑VIII
● Ana‑Maria Cătănoiu – Şcoala Gimnazială nr. 3 

Mangalia (prof. Geanina Roşu);
● Natalia Medve – Şcoala Gimnazială „Petőfi 

Sándor” Livada (prof. Carmen Ionuţ);
● Thaisa Preda – Colegiul Naţional „Mircea Eliade” 

Reşiţa (prof. Mariana Badescu);
● Dariana Dunărinţu – Şcoala Gimnazială nr. 3 

Oţelu‑Roşu (prof. Ana Cristina Popescu);
● Liviu‑Dimitrie Sângeap – Liceul Tehnologic 

„Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători (prof. Mihaela 
Amariei);

● Ciprian Petrariu – Liceul Tehnologic „Arhimandrit 
Chiriac Nicolau” Vânători (prof. Mihaela Amariei);

● Samuel Pană – Şcoala Gimnazială „Nicolae 
Titulescu” Călăraşi (prof. Daniela Toader);

● Monica Negriloaia – Școala Gimnazială Odobești 
(prof. Nicoleta Grigore);

● Erica Rădulescu – Şcoala Gimnazială nr. 112 
Bucureşti (prof. Raluca Cerghedean);

● Roxana Hîrtie – Şcoala Gimnazială Poiana 
Stampei (prof. Dorina Paicu);

● Lifa Ali Titel – Şcoala Gimnazială Oţelu‑Roşu 
(prof. Ana Cristina Popescu).

CLASELE IX‑XII
● Veridiana Mârţ – Liceul Teoretic „Vasile 

Alecsandri” Săbăoani – Neamţ (prof. Genoveva Antoci);
● Cristina Mirela Asan – Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară „Dumitru Moţoc” Bucureşti (prof. 
Mirela Bojoga);

● Ioana Cătălina Rizea – Colegiul Tehnic „Dimitrie 
Dima” Piteşti (prof. Ion Coman);

● Dorin Nica – Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iaşi 
(prof. Camelia Apopei);

● Ionuţ Ciobanu – Colegiul Tehnic „D. Leonida” 
Iaşi (prof. Camelia Apopei);

● Elena Daniela Vîrtejanu – Şcoala Centrală 
Bucureşti (prof. Mădălina Scarlat);

● Narcisa Dobre – Colegiul Naţional „Mircea cel 
Bătrân” Râmnicu‑Vâlcea (prof. Daniela Ionescu).

Proiectul desfăşurat şi în acest an s‑a dovedit a fi 
un succes, fiind premiaţi elevii participanţi la fiecare dintre 
secţiunile concursului, iar aceasta nu poate decât să ne 
motiveze pentru a continua şi a încerca să realizăm lucruri 
frumoase şi interesante în viitor.

Prof. CLAUDIA CHERESCU 
– coordonatorul proiectului –
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Epocala descoperire a tiparului a revoluționat 
mult cultura și viața românească și i‑a creat noi trepte de 
afirmare. Tiparul a fost adus la noi 
de către ieromonahul Macarie1, de 
neam muntenegrean, sosit de la sud 
de Dunăre2. Cercetările efectuate 
în utimul timp au stabilit originea 
transilvăneană a tipografului 
Macarie3. Înainte de a se călugări, se 
numea Martin Bârsanu și se trăgea 
din Codlea, localitate din apropierea 
Brașovului4. Chiar dacă începuturile 
au fost firave, cu tipărituri în limba 
slavonă, în timp, acestea au lăsat 
loc limbii române literare, care 
acum începea a se consolida prin 
grija Bisericii. Prin slujitorii ei, 
Biserica Ortodoxă a simțit nevoia 
de carte și s‑a implicat în tipărirea 
și mutiplicarea ei în tot spațiul 
locuit de români. Biserica Banatului 
a perceput această necesitate, pe 
care a promovat‑o în rândurile 
credincioșilor ei însetați de cultură și 
de cunoaștere.

Primul restaurator al Episcopiei Caransebeșului, 
Ioan Popasu (1865‑1889), din cauza posibilităților 

1 Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, Sibiu, 1972, p. 119; idem, vol. II, 1991, 
p. 535.

2 Pr. prof. dr. Ene Braniște, Liturghierul slavon 
tipărit de Macarie la 1508. Studiu liturgic, în ,,Biserica 
Ortodoxă Română”, LXXVI (1958), nr. 10‑11, p. 1036; 
vezi Nicolae Iorga, Istoria Bisericii românești și a vieții 
religioase a românilor, vol. I, ediția a II‑a, revăzută și 
adăugită, București, 1929, p. 1053‑1055; Dan Dumitrescu, 
Meșterul tiparelor, în ,,Magazin istoric”, IV (1970), 
nr. 4, p. 29; Virgil Molin, Dan Simionescu, Tipăriturile 
ieromonahului Macarie pentru Țara Românească. La 450 
de ani de la imprimarea Liturghierului, 1508, în ,,Biserica 
Ortodoxă Română”, LXXVI (1958), nr. 10‑11, p. 1017; 
Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române vechi, vol. I, 
1940, p. 54; Istoria Bisericii Române, vol. I, București, 
1957, p. 330; Damaschin Mioc, Date noi cu privire la 
Macarie tipograful, în ,,Studii”, revistă de istorie, t. XVI 
(1963), nr. 2, p. 438. 

3 Arhim. Veniamin Micle, Ieromonahul Macarie, 
tipograf român (1508‑1512), Editura Mănăstirea Bistrița 
Olteană, 2008, p. 11‑32; vezi Al. Lapedatu, Politica lui 
Radu cel Mare, în Lui Ion Bianu amintire, București, 1916, 
p. 203‑223.

4 Idem, Istorie și spiritualitate, Sfânta Mănăstire 
Bistrița, Eparhia Râmnicului, 2009, p. 247.

materiale reduse, a reușit ca, după o păstorire de 20 de 
ani, în anul 1885, să înființeze prima tipografie diecezană. 

Înființarea Tipografiei Diecezane din 
Caransebeș, eveniment de seamă 
cu profunde semnificații culturale, 
ale cărei roade au început să apară, 
a produs vii emoții pentru publicul 
cititor, dornic de a cunoaște și de a 
se informa cât mai bine prin slova 
tiparului.

Primele apariții editoriale 
ale acestei tipografii au fost 
„Foaia Diecezană” și „Calendarul 
Românului”, care sunt și 
primele sale succese. La rândul 
lor, aceste publicații cultural‑
bisericești au strâns în jurul lor 
toată elita intelectuală a timpului, 
indispensabilă în susținerea unei 
activități publicistice eficiente de 
durată în condițiile istorice cunoscute. 
La început, activitatea tipografiei a 
fost structurată în trei compartimente 
importante: editarea și tipărirea de 
periodice bisericești, cărți religioase 

de învățătură creștină, editarea și imprimarea de calendare 
bisericești de perete, cărți poștale, afișe, invitații, reclame 
comerciale și imprimate de uz administrativ5.

În aceste componente structurale s‑au publicat 
unele dintre cele mai longevive periodice românești, 
cum ar fi „Foaia Diecezană” (1885‑1950) și „Calendarul 
Românului” (1888‑1949). În afară de aceste remarcabile 
publicații, în tipografia nou‑înființată s‑au mai tipărit 
ziarul „Economia” (1905‑1910), „Lumina” (1918), diverse 
almanahuri, protocoale ale sinoadelor eparhiale care au 
contribuit la aparărea și afirmarea ființei naționale, având 
ca deziderat înfăptuirea Marii Uniri6.

Festivitatea de inaugurare a Tipografiei Diecezane a 
avut loc în data de 2/14 decembrie 1885, în fața unei selecte 
asistențe formate din notabilitățile locale, reprezentanți 
de frunte ai intelectualității românești din Banat. În acele 
momente emoționante, cu fruntea aplecată, în semn de 
mulțumire adusă lui Dumnezeu, luminatul ierarh scotea 
din teascul proaspăt pus în funcțiune prima circulară către 
clerul și poporul diecezan, care poate fi considerată și 
prima tipăritură scoasă din Tipografia Diecezană, emisă 
de episcopul Ioan Popasu la 30 noiembrie 1885. Ea va fi 

5 Petru Călin, Tiparul românesc diecezan în 
Caransebeș, în „Calendarul Românului” (C.R.), 
Caransebeș, 1995, p. 79.

6 Pr. dr. Constantin Cilibia, Biserica și societatea 
bănățeană în timpul episcopului dr. Iosif Traian Badescu 
(1920‑1933), Caransebeș, Editura Diecezană, 2012, p. 36.

„FOAIA DIECEZANĂ” – 130 DE ANI DE LA APARIȚIE
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difuzată în toată eparhia, spre a le 
da de știre preoților și credincioșilor 
despre acest măreț eveniment.

Memorabile au rămas 
până astăzi cuvintele episcopului 
Ioan Popasu, care, cu ochii plini 
de lacrimi, mărturisea în fața 
tuturor7: „Astăzi, când se scrie cu 
fulgerul și se călătorește cu iuțeala 
vântului; astăzi, când numai acel 
popor poate conta la trăinicie 
și la un viitor mai fericit care 
șcie să se folosească de multele 
și diferitele îmbunătățiri făcute 
omenirii prin înaintarea artelor și 
șciințelor; astăzi, când toți fără 
contrazicere recunosc principiul 
că șciința dă potere, între astfel de 
împrejurări mai era oare posibil ca 
dieceza noastră să conducă tot cu 
mijloacele insuficiente din trecut 
administrațiunea bisericească a 
cărei sferă de activitate s‑a mărit 
fără seamă [...], învățământul 
de la diferitele așezăminte și 
școli confesionale?”. Aceste 
cuvinte constituie actul de naștere 
al Tipografiei Diecezane din 
Caransebeș și mai pot fi considerate 
și primul număr de apariție al 
„Foii Diecezane”. Cu siguranță că 
emoțiile au fost trăite de toți cei 
de față, colaboratori ai episcopului 
Ioan Popasu, precum: Filaret 
Musta, Traian Barzu, Iosif Bălan, 
dr. Ioan Paul, Ioan Bartolomei, 
Ilie Moacă, Ioan Pinciu, Patriciu 
Dragalina, Ștefan Velovan, 
Iuon Ionașiu, Ilie Curescu, Ioan 
Nemoianu, Ioan Petroviciu, George 
Baiaș, și de Adrian Diaconovici, 
inginerul‑constructor al edificiului.

Bucuria apariției primului 
număr din mult așteptata 
„Foaie Diecezană” a fost un 
moment valoros, cu o deosebită 
semnificație culturală, ce‑i acordă 
satisfacție sufletească episcopului 
întemeietor. Momentele acestei bucurii au mai fost relatate 
și de unul dintre sfetnicii săi, Cornel Corneanu, redactor 
al „Foii Diecezane”, care o va oferi tiparului mai târziu: 
„Nemuritorul episcop restaurator, în acea sâmbătă seara 
din preajma Botezului Domnului al anului 1886, invitase 
la reședința episcopească pe toți demnitarii eclesiastici, 

7 Cuvintele îi aparțin episcopului Ioan Popasu și 
sunt extrase din primul număr al „Foii Diecezane”, din data 
de 30 noiembrie 1885.

pe funcționari și profesorii săi. 
Când Ioan Bartolomeiu apăru cu 
primul exemplar, urale nesfârșite 
cutremurară istorica reședință. 
Vlădica, cel nins de bătrânețe și 
de griji și cu lacrimi în ochi, se 
înălță și începu să citească cu glas 
tare coloană după coloană și nu se 
putea opri până nu termină toate 
paginile... Căzând în genunchi, 
mulțumi Domnului că i‑a ajutat 
să desăvârșească și acest deziderat 
al său... Îmbrățișă apoi pe toți 
colaboratorii săi”8.

Apariția publicației „Foaia 
Diecezană”, la care se poate 
adăuga „Calendarul Românului”, 
poate fi considerată, pe bună 
dreptate, cea mai mare izbândă 
a episcopului Ioan Popasu la 
Caransebeș. Începuturile n‑au 
fost deloc ușoare. Achiziționarea 
tipografiei s‑a făcut în urma unor 
mari eforturi materiale, suportate 
de preoțimea și credincioșii 
Episcopiei Caransebeșului. Pe 
lângă acestea, s‑au adăugat altele, 
precum hârtia, cernelurile, plata 
meșterilor tipografi și altele. Pentru 
noul edificiu, lucrările proiectului 
de construcție i‑au fost încredințate 
arhitectului amintit și tipografului 
Simion Pocrean, pentru „a da 
deslușiri și informațiuni în privința 
zidirilor și a tipografiei”9.

Tipografia a fost adusă de 
la Viena de Constantin Popasu, 
nepotul episcopului, și de savantul 
Nicolae Teclu, în frunte cu tipograful 
vienez Eduard Haustein, posesor al 
unei bogate activități tipografice10. 
Construcțiile și dotarea cu mașini 
și materiale pentru tipărire și 
compactorie au costat 14.671 de 
florini și 76 de creițari11. Apariția 
„Foii Diecezane”, la început, a fost 
lunară, dar, cu timpul, ea a devenit 

8 Cornel Corneanu, „Foaia Diecezană” împlinește 
50 de ani, în „Foaia Diecezană” (F.D.), anul XXXIX, nr. l, 
Caransebeș, 1935, p. 5.

9 Constantin Brătescu, Episcopul Ioan Popasu 
și cultura bănățeană, Timișoara, Editura Mitropoliei 
Banatului, 1995, p. 127.

10 Idem, Savantul Nicolae Teclu, medicul Constantin 
Popasu și Tipografia Diecezană, în „Mitropolia Banatului” 
(M.B.), Timișoara, 1979, nr. 10‑12, p. 738.

11 Cornel Corneanu, op. cit., p. 4.
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săptămânală. Difuzarea se făcea direct 
de la Librăria Tipografiei Diecezane, 
iar preoților și credincioșilor, prin 
poștă. Tipografia și Librăria Diecezană 
au constituit cele două „mine de aur” 
ale episcopului Ioan Popasu.

„Foaia Diecezană”, al cărei 
prim număr a văzut lumina tiparului în 
ziua de 5/17 ianuarie 1886, s‑a înscris 
printre gazetele românești din Banat 
cu cea mai lungă existență (1886‑
1950) și a jucat un mare rol cultural12. 
De‑a lungul timpului, în paginile 
ei au apărut pastoralele chiriarhale 
concepute cu ocazia marilor praznice 
împărătești de peste an, comunicări 
adresate preoților și credincioșilor, 
ordine circulare, articole de teologie, 
moral‑religioase, literare, poezii, 
anunțuri de tot felul, mică publicitate 
și altele. După cum s‑a putut constata, 
publicația s‑a bucurat de mare 
popularitate în rândul preoților și al credincioșilor. În mod 
samavolnic, apariția publicației „Foaia Diecezană” a fost 
interzisă de autoritățile comuniste în anul 1950, odată cu 
desființarea Episcopiei Caransebeșului.

După atâta amar de vreme, reapariția publicației 
a avut loc în anul 1994, odată cu reînființarea Episcopiei 

12  Constantin Brătescu, op. cit., p. 128.

Caransebeșului. Astăzi, „Foaia 
Diecezană”, prin articolele difuzate, se 
bucură de o și mai mare popularitate 
în rândul credincioșilor, al preoților nu 
numai din Episcopia Caransebeșului, 
ci și din toată țara. Din colectivul 
de redacție fac parte personalități 
bisericești, dar și laice, cu o bună 
pregătire teologică. La conducerea 
ei se află ochiul neobositului nostru 
părinte episcop dr. Lucian Mic al 
Caransebeșului, care se străduiește cu 
timp și fără timp ca publicația să apară 
periodic, în condiții grafice deosebite.

Din cele constatate până 
acum, „Foaia Diecezană” se bucură 
de o mare apreciere nu numai în 
cadrul Episcopiei Caransebeșului, al 
Mitropoliei Banatului, ci și în cadrul 
Patriarhiei Române. Prezența ei o 
întâlnim peste tot, ceea ce presupune 
că ea se conformează pretențiilor și 

exigențelor actuale.
Acum, la împlinirea a 130 de ani de la apariția primului 

număr al publicației „Foaia Diecezană”, dorim harnicului 
colectiv redacțional de la Caransebeș ajutor de la Dumnezeu, 
multă putere de muncă în nobila misiune de a reda tiparului tot 
ce este mai plăcut lui Dumnezeu și oamenilor.

Pr. dr. CONSTANTIN CILIBIA

SEMNAL EDITORIAL
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GIMINIEŢÂLI CU BUNA

Frace drag, măi şcii tu‑acuma
Cum era când trăia buna?
Gimineaţa ne triza
Şî scovardă ni făşea.

Nişi ochii nu‑i gişchigeam,
Pân’ căldura n‑o sâmţam,
Taica liemni aduşea,
Foc în sobă el făşea.

Buna fruşciuc ne‑o făcut,
C‑avea nipoţ gi crescut,
– Ţucă‑i buna, vă sculaţ,
Ca la şcoală să plicaţ?

Pră şpoiert mâncarea‑i caldă,
V‑am făcut şî o scovardă.
Cu picmez gin ăla bun
Ori cu țucăr să vă pun?

Of, daʼ greu vă măi trizâţ,
Haidaţ iuta şî fujiţ.
Luațî‑vă‑n cap căşiula,
Ştrimfi gi lână,‑i iarna‑acuma.

Cu Dumnidzău să plicaţ
Şî la şcoală să‑nvăţaţ,
Domni la oraş voi să fiţ,
Nu ca noi gi chinuiţ.

Sfatul ei am ascultat
Şî la oraş am plicat,
S‑avem traiu măi uşor,
Nu greu cum o fost a lor.

Frace, frace, vremea trieşe
Şî şpoiertu‑acuma‑i răşe,
Nu‑i nişi foc şî nişi scovardă,
Şî nişi buna să ne vadă. 

LA CULES GI PRUNE

Ş‑o venit şî vremea lor,
Adunatu prunelor.
Cănţâli noi le‑am spălat,
Saşi în coşie‑am băgat.

– Nu ci zoita gi topor,
Strâgă taica gin obor,
Să am gi tăiat prăjână,
Altfel cum s‑adun vro prună?

La cules n‑am fost gi mult,
Că servişi am înşeput.
Cu prăjâna dau să bat,
Prunili parcă nu cad.

Mă ghingesc, mă tot socot,
Prunili‑s crugi gi tot!
Şî când mi‑s la adunat...
Poace canta mea s‑o spart!

C‑am tot pus în cantă pruna
Şî tot goală‑i şî acuma
Sau că prunili‑s cam mişi,
Parc‑adun nişce furnişi.

– Nepoace, nu‑i plină canta?
Că io am măi împlut alta.
Şe ce mişci aşa mireu? 
Parcă tu eşci moş, nu eu!

– Stai, taico, c‑am tăbărât,
Mânili m‑or amurţât,
Şălili mă doare rău,
La prune îi tare greu.

Nu măi dzâc gi încărcat,
Nu pot răgica un sac.
Mă uit la taica cum poace,
O‑adunat prunili toace.

POEZII ÎN GRAI BĂNĂȚEAN 
de NICOLETA STAVRAT ZARVA
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– Hai, nepoace, nu măi sta,
Că giloc s‑o înnopta,
Haida iuta să‑ncărcăm
Şî acasă să plicăm.

Tăbărât mi‑s, nu măi pot
Să mă măi șî mişc gin loc.
Şine m‑o fi pus pră mine
Să‑mi iau concediu la prune?!

GI VORBĂ CU TAICA MEU 

Adz am fost la taica meu,
Să‑l aud șî să îl văd,
Că‑i sângur șî‑i tare greu,
La poveșci cu el să șăd.

– Spune‑mi, taico, șe‑ai făcut,
Când erai cinăr ca mine,
Ai lucrat sau ai șădzut,
Ori n‑ai dus‑o baș prea bine?

– Măi nepoace, șe să‑țî dzîc,
O fost greu pră vremea mea,
C‑am lucrat tare gi mic,
Șe‑am putut, la toată lumea.

– Dar ia spune‑mi gi vânat,
Îl întrăb pră taica eu,
Fața lui s‑o luminat
Șî răsuflă parcă greu.

– Of, nepoace, gi vânat
Șî gi pușca mea bătrână
Șe să‑ț spun, că m‑o fost drag
Ș‑acu are doar rujină.

Câceodată o măi scot,
Ies cu ea câta‑n obor,
Prân pădure nu măi pot,
Vânătoare... șe mi‑i dor!

Mistreț io n‑o să măi văd
Șî niși alt fel gi vânat,
Niși la pândă nu măi șăd,
Cu ortașii gi‑altădat’.

Taica‑n ochi lacrămi avea
Șî suspina când șî când,
Când gi pușcă el vorbea
Șî gi vânat ca gi‑un sfânt.

– Pușca șî cânili meu,
Șî ortașii gi gimult,
Doară ei șî Dumnedzău
Șciu șe drumuri am bătut.

Iară astădz, măi nepoace,
Ț‑o dau țâie. Chiar acum!
Dacă vrei șî gi să poace,
Să porneșci cu ea la drum.

Doar atâta io îț spun,
Să n‑o vindz, orișe ar fi,
Că îi gi la taica bun,
S‑o laș la a tăi copii.

Gi mine să‑ț aminceșci
Când pușca în mâni o iai,
La copii să povestășci 
Când oi fi io sus, în rai!

MAREA... CÂT ÎI EA GI MARE!

M‑am adus amince iară
Şe m‑o spus taica asară,
Gi când cinăr el o fost,
Avea casă,‑avea un rost.

Şî lucra un an întreg,
Şî săpat, şî pruni, Arneg.
Şe concediu, şe distrat?
Toată vara‑i gi lucrat.

Şî‑ntr‑o dzî şe s‑o ghingit,
Că era cam tăbărât?
Ia să meargă, ca oricare,
Câcea dzâle la plimbare.

Şî‑i dzâşe la buna me’
– Hai, muiere, şî măi stă’,
Gi săpat să ci‑ogineşci,
Nişi nu şcii, nişi nu ghingeşci!

Şe surpriză vreu să‑ţ fac
Şî să merjem la plimbat,
La mare, să înotăm,
Gi lucru să măi zoităm.

– Nuuu, bărbace, să n‑aud!
Io am lucru gi făcut,
Că am plaţu gi săpat –
Vrei să fim gi râs în sat?!

Ş‑apăi vine trăieratu,
Cum să las grâu, săracu?
Nu găt bine gi săpat,
Vin prune gi adunat.

Că răchia vedz că‑i bună,
Gi‑aia tare, gi‑a gi prună,
Şî un deţ măi vindz vrodată,
Gi‑aia bună, gi‑a profiartă.
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Ş‑apăi câtă marvă am:
Oi şî porşi, viţăl gi‑un an!
Cum gi tu ce‑ai şî ghingit
Că io pot pleca? Nişi gând!

Daʼ tu du‑ce linişcit
La mare. Eşci tăbărât!
Şî‑ţ crişesc, nu ce zuita,
Potreauă cu mare‑aş vrea!

Şe să facă taica meu?
O plecat cu suflet greu
Ş‑o luvat un tren gin gară,
O plecat într‑o joi sară.

Da’ giparce‑i marea noastră,
Nu să viege pră fereastă!
Parcă am plecat afară,
În Franţa sau altă ţară.

Măi, da’ nu m‑or fi minţât 
Precinii şe‑or povistât?
– Du‑ce păn’ la Marea Neagră,
Nu‑i giparce, o dzî‑ntreagă!

Da’ iată că în sfârşât
Am ajiuns unge‑am dorit.
Cufărul şe l‑am avut,
Gin mână el m‑o cădzut.

– Doamne, asta‑i marea noastră?
Lată,‑adâncă şî albastră?
Cred că nu măi îi sub soare
Altă apă‑aşa gi mare.

Gimineaţa şe‑am vădzut?
Soarele gi‑ungi‑o apărut?
Chiar gin apă! N‑am şciut!
Gi‑aişi vine? Asta‑i mult!

Io‑l vigeam că tot răsare
După gealu ăla mare,

Da’ acu m‑am luminat,
Întâni o fost la scăldat.

– Ei, muiere, şe‑am vădzut,
Cât năsâp... şî îi şernut!
Gi cuvânt acu mă ţân,
Îţ trămet potrea şî‑ţ spun:

Draga mea, îţ scriu o carce
Gi la mare, gi giparce,
Şî să şcii că m‑am bronzat
Şî în mare‑am înotat.

Am mâncat, m‑am oginit,
M‑am plimbat, am şî durmit,
Nişi nu şcii tu şe‑ai pierdut,
Dacă gi lucru‑ai avut!

Las’ că la anu’, gi poţ,
Ce‑oi aduşe să înoţ.
Aişi parcă eşci în rai!
Şî tu vrei acas’ să stai?

La hotel totu‑i chicit, 
La masă mi‑s prificit,
Asta‑i viaţa gi român,
Bine că nu mi‑s străin!

Ş‑am gi toace‑n ţara asta,
Munce, mare şî nevasta.
Soarele aişi răsare,
Gi‑l vigeţ voi fiecare!

Şî‑ncheiere‑acuma‑ţ spun
Că aişi ai trai gel bun!
Şî îţ scriu acuma‑n carce,
Măi vro lună stau giparce.

Să şciţ, să fiţ linişciţ,
La mine să nu ghingiţ,
Măi stau câta, m‑oginesc
Ş‑apăi vin şî povistăsc.

Au plecat dintre noi, prea devreme, 
scriitoarea CORINA VICTORIA SEIN, 
director al Editurii Excelsior Art (Timișoara) 
și profesorul IOAN‑NICOLAE CENDA 
(Oravița), colaborator apropiat al revistei 
„Almăjana”, prieten al Văii Almăjului și al 
oamenilor de aici.

Pentru lumina ce au revărsat‑o în 
sufletele tinerilor, ale colegilor truditori la 
catedră ori pe „ogoarele” cuvântului scris, 
lumină să le fie răsplata și odihna veșnică!

RED. „A”

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI...



Almăjana 65

Acest număr al revistei s‑a tipărit cu sprijinul
Societăţii Culturale „Ţara Almăjului” – Timişoara

(Preşedinte: prof. univ. dr. ec. DUMITRU POPOVICI)

Susţine apariţia revistei şi Asociaţia „Almăj pro Lyceum” – Bozovici
(Preşedinte: prof. FLOAREA‑ANA ŢUNEA)

CUPRINS
Alexandru Nemoianu, Despre specificul Banatului .........................................................................................................1
Dumitru Popovici, Almăjul de ieri, de azi și de mâine – coordonator: acad. Păun Ion Otiman ...................................3
Ionuț Popovici, Lansarea volumului Almăjul de ieri, de azi și de mâine (coord.: acad. Păun Ion Otiman) ...............8
Felicia Mioc Novacovici, Înviere și lumină la Bozovici ..................................................................................................9
* * *, Pagină foto: Înviere și lumină la Bozovici, 25 aprilie 2017 ................................................................................11
Nicolae Dolângă, Poezii ...................................................................................................................................................12
Ion Marin Almăjan, Poetul din Țara Nerei .....................................................................................................................13
Adriana Bonciu, Repere identitare ale spiritualității românești la Casa Corpului Didactic Caraș‑Severin ..............14
Ionel Bota, Iubirea de Dumnezeu și dorul de poezie – un nou studiu al Florinei‑Maria Băcilă ...............................16
Maria Frențiu, Dorziana: experiența extatică într‑o „epicleză” poetică ......................................................................18
Ioan Ianoș, Rolul religiei în dinamica identitară a comunităților, de Lazăr Anton .....................................................19
* * *, Pagină foto: Repere identitare ale spiritualității românești, Reșița, 16 martie 2017 .........................................21
Florina‑Maria Băcilă, Normativ și corectiv în predarea limbii române.......................................................................22
Alexandru Nemoianu, Biruință ........................................................................................................................................23
Iosif Băcilă, Monografia localității Bozovici, ediția a III‑a, de Nicolae Magiar și Eduard Magiar ...........................23
Petrică Zamela, Manifestare cultural‑spirituală la Așezământul monahal‑social „Țara Almăjului” ......................26
Iosif Băcilă, „Întotdeauna am crezut că dascălii nu au o meserie, ci ca să fii dascăl trebuie să ai vocație” –

De vorbă cu doamna profesoară Claudia Cherescu, de la Liceul Teoretic „Eftimie Murgu”
din Bozovici ..........................................................................................................................................................26

Constantin Teodorescu, Cuvânt din depărtare despre revista „Almăjana” ................................................................30
Constantin Teodorescu, Elemente de vegetație și valori lirice ......................................................................................30
Adrian Dinu Rachieru, Proba exilului și „febra Ovidiu” (Vintilă Horia vs Ovidiu) (I) ..............................................32
Luca Cipolla, Notă biobibliografică; Poezii ...................................................................................................................35
Păun Ion Otiman, O reparație morală de mult așteptată: almăjanul de geniu dr. Anton Golopenția 

a devenit membru (post‑mortem) al Academiei Române; Laudatio (sinteză) ...............................................37
Iacob Voia, Lucian Blaga și Elogiul satului românesc ..................................................................................................40
Iosif Băcilă, Costa Roșu sau Lung îi drumul Dunării ...................................................................................................41
Iosif Băcilă, Răspas în Valea Miracolelor ......................................................................................................................43
Alimpie Ignea, Domnișoara Floarea ...............................................................................................................................44
Iosif Badescu, Iuliana Stoicu – o „Maică Tereza” almăjană ........................................................................................48
* * *, Liceul Teoretic „Eftimie Murgu” Bozovici – 

Elevii premiați la Olimpiadele și Concursurile școlare județene și naționale, anul școlar 2016‑2017 .........49
Alexandra Țunea, Olimpiada „Memorialul Traian Lalescu” Arad – impresii și reușite ...........................................50
Gheorghe Fulga, 10 ani de continuitate a revistei „Arcadia” .......................................................................................52
Felicia Mioc Novacovici, Ioan‑Nicolae Cenda – ilustrul dascăl din Pusta Carașului ................................................52
Nicolae Irimia, Ioan‑Nicolae Cenda sau despre fascinațiile călătorului de cursă lungă ...........................................53
Claudia Cherescu, Concursul de interpretare de cântece religioase și folclorice „Credință, Tradiție, Armonie”, 

ediția a II‑a, Bozovici, 2017 .................................................................................................................................54
* * *, Pagină foto: „Credință, Tradiție, Armonie”, ediția a II‑a, Bozovici, 6 mai 2017 ............................................58
Constantin Cilibia, „Foaia Diecezană” – 130 de ani de la apariție ...............................................................................59
* * *, Semnal editorial ....................................................................................................................................................61
Nicoleta Stavrat Zarva, Poezii în grai bănățean .............................................................................................................62
Red. „A”, La închiderea ediției...  ...................................................................................................................................64




