
Sãrbãtoarea a avut loc sâmbãtã, 23 ianuarie
2010, în spaþioasa salã a Cãminului cultural din
localitate, încãpere ce se dovedise neîncãpãtoare
pentru mulþimea dornicã de manifestãri culturale;
bunici ºi bunice, pãrinþi, mãtuºe ºi mãtuºoni, fraþi
ºi surori, mult tineret aciat în costum naþional, în
poale lungi pânã în podea, sclipitoare de arnici ºi
fluturaºi, cusute de mâna strãbunicilor, în ciupage
albe ca spuma laptelui, cu cotrenþe ºi tãrgi, ba am
vãzut ºi câteva bolvãºnicene cu opreg la sate,
fluturându-l în legãnatul horei, în miºcarea tumul-
toasã a brâului, a ardelenei ºi a învârtitelor.

În prezidiu au luat loc onor personalitãþi de mar-
cã cu sorgintea în zonã, în mijloc domnul Iancu
Panduru, capul comunei Mehadia (Valea Bolvaºniþa
e un sat montan arondat comunei, cum arondate
mai sunt localitãþile Plugova ºi Globu-Rãu), tot la
masã au putut fi vãzuþi domniile lor inginer IOAN
TABUGAN, deputat în Parlamentul României, preo-
tul Dumitru Bãºulescu, profesorii Mihai Feneºan,
directorul Liceului „Nicolae Stoica de Haþeg” din
Mehadia, Molan Domilescu, odinioarã inspector în
învãþãmântul cãrãºean, prof. drd. Ionela Mihaela
Domilescu, Nicu Vasilescu, primar de Bãile Hercu-
lane, VASILE DRÃGAN, cercetãtor în matematici
superioare, savant, stabilit în Bucureºti.

Lucrãrile simpozionului au fost deschise de dl.
primar IANCU PANDURU, organizatorul manifestãrii,
care în cuvântul domniei sale a salutat prezenþa
consãtenilor, precum ºi a distinºilor oaspeþi sosiþi din
Bucureºti, Orºova, Timiºoara, Reºiþa ºi alte localitãþi.

În cadrul simpozionului au prezentat comunicãri
în stil academic domniile lor prof. drd. IONELA MI-
HAELA DOMILESCU, preot DUMITRU BAªULESCU,
prof. inspector MOLAN DOMILESCU, prof. doctor
IULIAN LALESCU, prof. MIHAI FENEªAN, tehnician
silvic COSTA VLAICU, profesor PAVEL PANDURU ºi

scriitorul NICOLAE DANCIU PETNICEANU.
În final oaspeþii s-au bucurat de cuvântul domnu-

lui deputat IOAN TÃBUGAN, care în cuvinte super-
lative a apreciat manifestarea de la Valea Bolvaºniþa
ca pe o mare reuºitã spiritualã, felicitându-l pe dom-
nul primar Iancu Panduru, precum ºi pe colaboratorii
sãi pe tãrâm cultural. Oaspeþii s-au bucurat ºi de
intervenþia savantului VASILE DRÃGAN, care, miºcat
ºi impresionat, a mulþumit conferenþiarilor pentru va-
loarea materialelor expuse în plen.

Dupã comunicãri a urmat un program artistic,
cu dansatori ºi dansatoare în port naþional, care în
sunetul miraculos al cântecului bãtrânesc din Ba-
natul Montan au jucat pe scena Cãminului cultural
din Valea Bolvaºniþa. Am vãzut un instructor, pro-
fesorul FLORIN DOMILESCU, arzând în spatele
cortinei, cum nu mai vãzusem de pe vremea coreo-
grafilor de la regretatul Ansamblu „Lazãr Cernescu”
din Caransebeº. Felicitãri, domnule profesor Florin
Domilescu. Cu dumneata nu va pieri cântecul ºi
jocul strãmoºesc din arealul Banatului de Munte.

În continuare, masa festivã, plinã de bunãtãþi
cãrãºene ºi apoi a urmat marele bal pânã în zori. ªi
toate acestea s-au petrecut graþie unui OM, prima-
rul Iancu Panduru, secondat de profesorul Mihai
Feneºan, om al locului ºi directorul prestigiosului
Liceu „Nicolae Stoica de Haþeg”. O menþiune: dan-
satoarele ºi dansatorii de brâuri, poºovãici, arde-
lene ºi învârtite sunt eleve ºi elevi ai Liceului
„Nicolae Stoica de Haþeg”. Felicitãri, domnule di-
rector M. Feneºan.

Moderatorul manifestãrii de la Valea Bolvaºniþa,
N.D.P., care le-a vorbit sãtenilor despre poetul Mi-
hai Eminescu, lansând o revistã literarã ºi ultima sa
carte: „AA  ssoossiitt  ddoommnnuull  EEmmiinneessccuu”.

Prezentãm comunicãrile din cadrul Simpozio-
nului Cetãþii, ediþia a III-a. (N.D.P.)
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În perioada antebelicã ºi interbelicã, în
mai fiecare comunã arãtoasã exista Casa
Naþionalã, aºa se ziceau cãminelor culturale,
denumirea de pe urmã adoptatã de cãtre
regimul instaurat la 6 martie 1945. E bine sã
revenim la denumirile tradiþionale, la Meha-
dia la timpul respectiv era CASA NAÞIO-
NALÃ GENERAL NICOLAE CENA.

Astãzi, când aºtern pe hârtie aceste rân-
duri nu avem nici Casã Naþionalã ºi nici Cã-
min Cultural, acesta de pe urmã a fost adju-
decat de fostul proprietar, originar din
Mehadia ºi trãitor în Bucureºti.

În aceastã situaþie þin sã-mi pun în temã
consãtenii (a nu se uita cã sunt nãscut în
Mehadia, cu rãdãcini paterne în satul arondat
Plugova) cã primãria Mehadia a achiziþionat
terenul de lângã ea ºi urmeazã într-un viitor
apropiat sã ridicãm o Casã Naþionalã cum nu
existã în acest areal: salã de spectacole cu
500 locuri, salã de ºedinþe, de protocol,
bibliotecã, cabinã de proiecþie, anexe nece-
sare, camerã de oaspeþi, bucãtãrie, corpuri
sanitare, sediul redacþiei gazetei „Vestea”.

În faþa primãriei va fi un monument Gene-
ral Nicolae Cena, existând propunerea dom-
nului N.D. Petniceanu, dar eu doresc ca
intrarea în Casa Naþionalã sã fie vegheatã de
douã personalitãþi de marcã ale neamului
românesc, General Cena ºi mã frãmânt care
sã fie cea de-a doua personalitate?! Redac-
torul ºef de la gazeta „Vestea” m-a scos din
impas, voi  propune  Consiliului  local  sã
accepte  ideea  unui  monument  MIHAI
EMINESCU,  poetul  naþional  –  luceafãrul  ro-
mânilor  de  pretutindeni. Aºteptãm, în chip
democrat, ºi pãrerea consãtenilor. Aºa-i
bine, aºa sã ne ajute bunul Dumnezeu.

CasaCasa
NaþionalãNaþionalã

Primar IANCU PANDURU

Mehadia, 15 ianuarie 2010, 
Ziua Eminescului

La microfon, primarul IANCU PANDURU
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Satul Valea Bolvaºniþa face parte în prezent
din comuna Mehadia, judeþul Caraº-Severin,
partea de sud-vest a Banatului. Judeþul Caraº-
Severin este strãbãtut de paralela 450

latitudine nordicã, ce trece prin apropierea
localitãþii Valea Bolvaºniþa.

Satul Valea Bolvaºniþa este aºezat în partea
sudicã a depresiunii Caransebeº – Mehadia
din culoarul tectonic Timiº – Cerna – Bistra,
cu desfãºurãri laterale relativ simetrice faþã de
munþii Cernei ºi Þarcului la nord-est ºi Munþii
Almãjului în sud-vest.

Localitatea este strãbãtutã de râul
Liubiana, afluent al râului Belareca, râu ce se
uneºte cu Cerna la gara Bãile Herculane.

Prima menþine documentarã care se referã
la localitatea Valea Bolvaºniþa este din timpul
stãpânirii romane în Dacia (106 – 271 e.n.), în
care se face referire la existenþa unor populaþii
numeroase în aceste þinuturi.

Valea Bolvaºniþa se aflã situatã la circa 3
km est de ºoseaua naþionalã Drobeta Turnu-
Severin – Timiº ºi faþã de castrul roman „Ad
Mediam”. La confluenþa râului Belareca cu pâ-
râul Bolvaºniþa romanii au construit o for-
tãreaþã de apãrare numitã Praetorium, ce se
voia a fi un scut în faþa valului de popoare mi-
gratoare care nãvãliserã în þinuturile dacice.

Copleºiþi de numãrul migratorilor ºi lipsiþi
de ajutorul Imperiului Roman, luptãtorii
castrului au fost nevoiþi sã pãrãseascã fortul ºi
sã se refugieze sub vârful Arjanei. Acest fapt a
avut loc în anul 454 d. Hr. Când iligonii (un
popor migrator) au înaintat de la Orºova la
Praetorium. Bãtrânii, femeile ºi copiii s-au
retras în pãdurea de sub Arjana, iar bãrbaþii au

dat lupte numeroase cu barbarii.
Datoritã numãrului mare de barbari, într-o

noapte, dupã ce oºtenii au potcovit caii ºi boii
cu potcoavele întoarse pe dos, ei au pãrãsit
fortul migrând cei mai mulþi spre vârful
Arjana, iar alþii în sudul râului Belareca.

Un alt document important care atestã
existenþa localitãþii Valea Bolvaºniþa este Har-
ta Districtelor Valahe Inferioare din 1230 –
1643, în care Valea Bolvaºniþa este aparþi-
nãtoare districtului Meedia, adicã Mehadia.

În anul 1428 regele Sigismund de Luxem-
burg înfiinþeazã un scaun de judecatã în
Mehadia, unde se judeca orice conflict legat
de pãmânt în baza vechiului drept valah. Cu
acest prilej se face referire la unele sate apar-
þinãtoare districtului Mehadia, printre care ºi
Valea Bolvaºniþa, în anul 1436 – prima

atestare documentarã a satului.
În anul 1718, prin pacea de la Pasarowitz,

Banatul a fost ocupat de austrieci, iar pentru
administrare s-a recurs la împãrþirea în 18
districte – printre care ºi districtul Mehadia
din care fãcea parte ºi satul Valea Bolvaºniþa.

Din 1774 este atestatã documentar ºcoala
satului Valea Bolvaºniþa cu un numãr de 32 de
copii, avându-l învãþãtor pe dl. Ioan Ioanovici
din Þara Româneascã.

În secolul XVIII-lea, între 1792 – 1796, a
fost construitã Biserica Ortodoxã Românã din
cadrul satului, prin contribuþia tuturor locuito-
rilor, iar primul preot al satului, amintit în
1796, a fost Mirulescu Dobromir.

Sfinþirea bisericii a avut loc în data de 6 mai
1796 la Sfântul Gheorghe, iar începând cu anul
1962, când a avut loc inaugurarea ºcolii ºi a cã-
minului, ruga satului a fost mutatã de la Sfântul
Gheorghe în prima duminicã a lunii septembrie.

În ultima parte a secolului XIX-lea, loca-
litatea Valea Bolvaºniþa a avut o administraþie
militarã. În timpul rãzboiului ruso-turc din
1870 – 1871, femeile satului Valea Bolvaºniþa,
speriate de invazia soldaþilor, ºi-au luat copiii
ºi s-au refugiat în Munþii Silovece.

În prima parte a secolului al XX-lea au luat
fiinþã administraþiile civile, adicã prefecturile
rurale ºi plasele.

În toamna anului 1918, în urma Primului
Rãzboi Mondial, a rãsunat ºi în Valea Bolvaº-
niþa acelaºi strigãt care a fãcut înconjurul þãrii,
„Vrem  sã  ne  unim  cu  þara!”.

În dimineaþa de 18 noiembrie 1918, locui-
torii satului n-au mai plecat acasã dupã Sfânta
Liturghie, ci au participat la sfinþirea tricolorului.

Într-o atmosferã de mare mândrie naþio-

Profesoara IONELA DOMILESCU prezintã comunicarea sa

Sala Cãminului cultural din Valea Bolvaºniþa - arhiplinã. 
Bolvãºniþenii sunt iubitori de acte culturale

ISTORICUL LOCALITÃÞII VALEA BOLVAªNIÞA

continuare în pagina 3

Motto: „Suntem copiii satului din Vale, ne ºtie oriºicare. Creºtem printre oiþe ºi plãvani ca moºii
noºtri de douã mii de ani.”
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nalã, sãtenii aleg pe pãrintele Zaharia Grozã-
vescu ca preºedinte al adunãrii, iar dintre
membrii Consiliului Naþional Român amintim
pe: primarul Nicolae Roseti, Pavel Pãtruþi, Ian-
cu Feneºan, Ion Vînturiº, Ion Terfeloagã, Ilie
Feneºan, Ilie Domilescu, Ilie Blidariu, Trãilã
Brancu, Vasile Feneºan ºi Ion Corneanu.

În  anul  1938  –  satul  Valea  Bolvaºniþa  a  fost
vizitat  de  Nicolae  Iorga,  fiind  primit  cu  fanfara
satului,  iar  la  intrare  în  bisericã  preotul  Zaharia
Grãzãvescu  a  þinut  un  discurs  legat  de  mono-
grafia  satului.

Între 1919 ºi 1968 au fost desemnaþi 15
primari ºi o primãriþã din satul Valea Bolvaº-
niþa, printre care ºi bunicul meu, Ion Tulean,
între 1956 – 1958.

Pânã în anul 1968 Valea Bolvaºniþa a fost
reºedinþã de comunã, care intra în compo-
nenþa fostului raion Orºova din regiunea Ba-
nat, cu sediul administrativ la Timiºoara, iar
din 1968 Valea Bolvaºniþa a fost declaratã sat
component al comunei Mehadia din judeþul
Caraº-Severin.

Istoria localã a satului Valea Bolvaºniþa
poate fi ridicatã la rangul de istorie naþionalã
prin jertfa eroilor cãzuþi pe câmpul de luptã în
cadrul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, care
amintim: Domilescu Bojin (Forviza), Ferescu
Matei (Ogrin), Ion Brancu, Bujancã Ion
(Lupu); Blidariu Mihai (Nicogin), Bujancã Licã
ºi Bujancã Ilie (Bagea) cãzuþi pe frontul de lupt
din est, iar dintre eroii cãzuþi pe frontul de vest
amintim pe Domilescu Marcin, Vânturiº Ion
(Dunãrea), Vânturiº Vîlcan, Ferescu Ilie (Tur-
toni), Domilescu Pãtru (Marcinescu).

În ceea ce priveºte demografia satului con-
form recensãmintelor realizate în 1880, satul
Valea Bolvaºniþa avea 1055 de locuitori, în
1900 – 1262 locuitori, în 1910 – 1293 de
locuitori, iar în 2002 – 875 de locuitori. Nu-
mãrul relativ redus îºi gãseºte explicaþia în
plecarea tineretului la diferite ºcoli în special
din Banat ºi a ratei mici a natalitãþii.

Din punct de vedere morfostructural este
un sat de tip adunat, subtipul liniar. Locali-
tatea Valea Bolvaºniþa are o stradã Principalã
fiind, în acest caz, un sat tipic românesc aºezat
de-a lungul drumului. Drumul  satului  ce  face
legãtura  cu  ºoseaua  naþionalã,  a  fost  asfaltat  în
anul  2003  cu  ajutorul  unuia  dintre  fiii  satului,
Baºulescu  Petru.

Din anul 1946, gospodãriile satului au
beneficiat de curent electric ºi de iluminat, iar
anumite grupe de locuinþe ºi-au construit
bazine de apã pentru alimentarea locuinþelor.

În cadrul localitãþii existã un cãmin cultural
cu aproximativ 400 de locuri, construit în 1960.

În cadrul bazinului ocupat de Valea Bol-
vaºniþa se disting douã zone geomorfologice
distincte: 1) zona formatã de lunca râului Lu-
biana ºi 2) zona înaltã reprezentatã prin ver-
sanþi repezi de râuri care vin dinspre muntele
Arjana.

Configuraþia terenului se prezintã sub
formã de luncã îngustã în porþiunea râului Lu-
biana ºi sub formã de pantã în restul localitãþii.

Satul Valea Bolvaºniþa a cunoscut de-a
lungul timpului o viaþã cultural-spiritualã
bogatã, pãstrându-se numeroase obiceiuri

care reflectã atât dragostea pentru frumos cât
ºi unele obiceiuri legate de viaþa tradiþional
economicã a satului.

Cunoscute în zonã au fost:
a) Fanfara  satului  condusã  de  cãtre  moº

Burtã,  înfiinþatã  în  1910,  iar  în  1937,  datoritã
numãrului  mare  se  formeazã  douã  fanfare –
una condusã de moº Burtã ºi alta condusã de
Corcescu Vasile (Corºea).

b) În 1959 se remarcã brigada artisticã „De
agitaþie” din Valea Bolvaºniþa, care la
concursul fazei regionale Orºova a prezentat în
Parcul Vicol din Bãile Herculane o scenetã ce
reproducea obiceiul „mãsuratul oilor”,
avându-i în rolurile principale pe Bujancã
Simion, Iancu Feneºan ºi Ion Tulean.

Viaþa culturalã a satului se îmbogãþeºte prin
implicarea directã a fostului profesor ºi scriitor
Ioan Florian Panduru, mai ales prin spectacole
de teatru cu piese originale ale amintitului
profesor ºi brigãzi artistice prin care se pune în
evidenþã viaþa de zi cu zi a sãtenilor.

În anul 1963 regretatul profesor Ion Florian
Panduru a scris o piesã de teatru intitulatã
„Primarul din Valea Seacã”, obþinând locul I la
fazele raionale ºi regionale ºi participând cu
aceastã scenetã la faza pe þarã din Slãnicul
Moldovei unde a obþinut menþiune.

În prezent, din pãcate, se observã o renun-
þare la angajarea locuitorilor în activitãþile cul-
tural-spirituale, vechile obiceiuri pãstrându-se
doar prin activitãþile desfãºurate de grãdiniþã
ºi ºcoalã.

Aºadar, satul în care m-am nãscut ºi am
crescut, este un sat binecuvântat de Dumne-
zeu, cu oameni buni la suflet, cinstiþi ºi cãrora
le place veselia ºi buna omenie. Pentru a vã
convinge de cele reliefate de mine, vã aºtep-
tãm sã ne vizitaþi cu diferite ocazii minunatul
nostru sat ºi sã vã convingeþi de frumuseþea
sa, spunându-vã încã de pe acum „Bine aþi
venit ºi vã mai aºteptãm cu drag!”.

prof. IONELA-MIHAELA DOMILESCU

Bolvãºniþeni prezenþi la Simpozionul Cetãþii

La Simpozion, oaspete de onoare, savantul
matematician Vasile Drãgan, fiul satului

urmare din pagina 2
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Din Monografia Eparhiei Caransebeº a-
flãm cã „De la Mehadia spre nord, cam la a-
ceeaºi distanþã ca ºi Plugova, dar spre rãsãrit
este aºezatã localitatea Valea Bolvaºniþa.
Istoricul Pesty consemneazã cã localitatea a
luat numele de la pârâul Bolvaºniþa. Pe locul
vechii cetãþi (la ºoseaua naþionalã), dupã
sãpãturile fãcute, se cunosc ºi acum ruinele
cetãþii, dar urme a unei biserici nu existã,
probabil, credincioºii mergeau la Mehadia.

Biserica actualã a fost ziditã prin anul
1790 (dupã alþii 1792 – 1796), cu pereþi din
piatrã ºi cãrãmidã, cu un singur turn cu douã
clopote, fiind acoperitã cu þiglã ºi tablã
galvan.

A fost construitã în stil baroc vienez, cu
boltã semicilindricã. Pictura ruralã a fost în
stil bizantin, executatã de pictorul Achimescu
din Caransebeº în anul 1835, cu o picturã
slabã. Biserica, se crede cã ar fi fost sfinþitã
de Ep. Emilian Kenghelaþi al Vârºeþului.

Se  ºtie  precis  cã  parohia  a  fost  vizitatã
între  anii  1799  –  1801  de  Ep.  Iosif  Ianovici  de
ªakabent.  Clopotele vechi au fost luate în
timpul Primului Rãzboi Mondial, ºi au fost
înlocuite cu unul din oþel, turnat la Reºiþa în
1917, iar cel de bronz turnat în 1923 la
Bucureºti.

Biserica poartã hramul Sf. M.M.
Gheorghe. Casã parohialã nu existã. În 9
noiembrie 1959 s-a început sãparea temeliei
casei parohiale ºi în douã sãptãmâni a fost
ziditã (pr. Mihail Bosovici). La 7 aprilie 1961
casa a fost demolatã în favoarea zidirii
actualei ºcoli pe acel teren.

Reparaþii mai mari la Sfânta Bisericã s-au
fãcut  în anii 1864, 1900 ºi 1922, când s-a
spãlat iconostasul.

În 1948 s-a reparat exteriorul, iar turnul a
fost acoperit cu tablã galvanizatã. În 1970 s-
a retencuit exteriorul ºi s-au schimbat uºile ºi
ferestrele (Pr. N. Cojocariu).

În anii 1986 – 1987 se retencuieºte inte-
riorul bisericii pentru a fi pictatã.

În 1989 se obþine aprobare de picturã,
care se executã în 1990 – 1991, executatã de
pictor Teodora Sterescu Cican din Timiºoara
(Pr. D. Baºulescu).

Biografia preoþilor
Din informaþiile culese reiese cã primul

preot a fost MIRULESCU DOBROMIR din
Valea Bolvaºniþa apoi MIRULESCU GHEOR-
GHE, tot din Bolvaºniþa, ambii fii de plugari,
care au servit înainte de 1924. Alte amãnunte

despre ei nu se cunosc. Urmeazã GRO-
ZÃVESCU TOMA, venit din Plugova. Amã-
nunte nu se cunosc.

În 1924, preot a fost VASILESCU ILIE, fiu
de plugar, din Valea Bolvaºniþa. Alte date nu
se cunosc. Dupã moartea sa, vine nepotul
sãu VASILESCU GRIGORIE, din localitate, fiu
de plugar, a lui Ilie. Studiile teologice le-a
fãcut la Vârºeþ. A încetat din viaþã în anul
1896. Conducerea parohiei este luatã de
cãtre VÃLEAN MICªA din Cornea, alte
amãnunte nu se cunosc.

Dupã acesta urmeazã TÃTUCU PAVEL din
Iablaniþa, 1857 – 1860.

Urmeazã VASILESCU GRIGORIE, 1860 –
1862 când a încetat din viaþã ºi parohia a fost
administratã de pr. VLÃDUCEANU C-TIN din
Plugova, 1897, pânã la venirea noului pr.

ZAHARIA GROZÃVESCU în anul 1897 (16
noiembrie). Nãscut în Globul-Craiova, la 15
septembrie 1873. ªcoala primarã în Globul
Craiova iar studiile secundare în Caransebeº.
Face 3 ani cursuri pedagogice în Caransebeº
ºi vine învãþãtor 3 ani în Valea Bolvaºniþa.

Studiazã în particular studiile teologice, ºi
a fost hirotonit pr. de cãtre Ep. Nicolae Popea
la 2 noiembrie 1897. A pãstorit 48 ani ºi a
încetat din viaþã dupã o scurtã ºi grea
suferinþã, la 10 iulie 1958.

În locul vacant, dupã pensionarea Pr. Gro-
zãvescu, este instalat noul pr. paroh SINE-
VICI NICOLAE, fost pr. în localitatea Boro-
gani, judeþul Cahul. A terminat seminarul
superior din Chiºinãu. Cãsãtorit cu d-na
Maria Popov, având doi fii: Victor ºi Nicolae.
A fost hirotonit Pr. în Ismail de ep. Iustinian
Ticulescu. În 1944 s-a refugiat în Bãile

Herculane, de unde a fost numit Pr. în Valea
Bolvaºniþa în 1945.

În data de 12 mai 1957, conducerea pa-
rohiei este preluatã de tânãrul Pr. din Gârbo-
vãþ, SABIN BOLOLOI, fiu de preot, licenþiat în
teologie (T.T.U.S.). Pãstoreºte pânã la 1 mai
1958, când e transferat la cerere în parohia
Milcoveni (Raion Griviþa).

Urmeazã ca pr. MIHAIL BOSOVICI,
transferat de la parohia Chizdia (Lipova).
Nãscut în localitatea Boian (Cernãuþi) în
1913. Liceul ºi facultatea la Cernãuþi. Din
cauza rãzboiului 44 – 45, vine în Banat, la
Domaºnea, ºi administreazã filia Cãnicea (6
august 1945 – 29 iulie 1949).

La 1 iunie 1958 este transferat la parohia
Valea Bolvaºniþa unde pãstoreºte pânã la 16
octombrie 1961, când e transferat la parohia
Bãuþari.

Din aceastã datã parohia este administratã
de cãtre Pr. ION URECHEATU din parohia
Mehadia, pânã la 1 iulie 1963.

Din aceastã datã parohia este pãstoritã de
cãtre Pr. NICOLAE COJOCARIU, venit de la
parohia Ogradena (MH). În timpul pãstoririi,
a întreþinut Sfântul Locaº, s-a retencuit
exteriorul Sfintei Biserici, s-au schimbat
uºile ºi ferestrele ºi alte lucrãri.

Odatã cu ieºirea la pensie, în august 1977,
se retrage împreunã cu soþia la ªimian (MH)
unde îºi construise o casã. A pãstorit parohia
timp de 14 ani. 

Dupã ieºirea la pensie a preotului N.
Cojocariu, postul de preot este ocupat de
cãtre Pr. DUMITRU BAªULESCU (subsem-
natul), fiul parohiei, din pãrinþii Dumitru ºi
Ana. Nãscut în anul 1952, iulie 18. ªcoala cu
clasele I – VIII, în localitate. Am absolvit
Seminarul Teologic din Caransebeº în 1974.
În urma examenului susþinut la I.T.U.S., am
fost declarat promovat. Stagiul militar, de 9
luni, l-am fãcut la Dej.

Primii doi ani ai facultãþii din Sibiu i-am
fãcut la zi – 1975 – 1977. În luna iulie, 18 ºi
20, am fost hirotonit preot pe seama parohiei
Valea Bolvaºniþa de cãtre Î.P.S. Dr. Nicolae
Corneanu, Mitropolit al Banatului, în cate-
drala din Timiºoara. Anul III ºi IV i-am fãcut
la fãrã frecvenþã.

În timpul pãstoririi, s-au refãcut zidurile
care împrejmuiesc curtea bisericii. S-a
împrejmuit cimitirul cu gard metalic. Între
anii 1986 – 1987, s-a dat joc tencuiala din

Preotul Dumitru
Bãºulescu prezintã

comunicarea sa

continuare în pag. 5



Dupã cum ºtim, de la naºterea sa, poporul
român a fost popor creºtin. Moºii ºi strãmoºii
noºtri bolvãºniceni de fericitã adormire ºi
veºnicã pomenire, atunci când au pus temelia
acestei strãvechi aºezãri, Valea Bolvaºniþa, s-
au gândit sã fie la poalele dealurilor, lângã
firicelul de apã, la marginea celui mai apropiat
ºi ocrotitor frate, codrul, au conºtientizat ceea
ce, mai târziu avea sã afirme Mircea Eliade: cã
aºezãrile omeneºti au apãrut în jurul unui
altar, al unui locaº de cult – Biserica.

Credincioºii satului nostru, ca
toþi ceilalþi credincioºi din Banatul
de  sud,  s-aau  aflat  la  început  sub  ju-
risdicþia  centrului  religios  Meha-
dia,  aici  fiind  prima  episcopie  creº-
tinã,  întemeiatã  de  împãratul  Jus-
tinian  în  anul  535.  Tot  la  Mehadia,
între  anii  1370  –  1401,  a  fost  sediul
Mitropoliei  de  Severin,  iar  între
1401  –  1526,  a  episcopilor  de  Se-
verin, fapt ce relevã îndârjita rezis-
tenþã la acþiunile de catolicizare în-
treprinse de regatul feudal maghiar.

Aleºi preoþii timpurilor vechi
abia ºtiau sã scrie ºi sã citeascã
evangheliile, pe care probabil nu le înþelegeau
întru totul, au meritul cã trãiau în mijlocul
credincioºilor pe care-i pãstoreau întru
credinþa în Dumnezeu dupã ritul ortodox. Tot
ei au fost aceia care au ridicat primele biserici
ortodoxe, la început din lemn, iar mai apoi
solide, din piatrã ºi cãrãmidã, înzestrându-le
cu ajutorul credincioºilor cu obiecte de cult,
icoane ºi cãrþi bisericeºti.

Deºi cartea bisericeascã scrisã în limba
românã în vremurile e dominaþie strãinã era
foarte cãutatã, scumpã ºi greu de procurat,
preoþii, învãþãtorii, cântãreþii bisericeºti,
epitropii, ofiþerii români, intelectualii sau

simpli þãrani din banii bisericii sau ai lor,
cumpãrã cãrþi.

Aceste cãrþi au mare valoare documentarã,
datoritã adnotãrilor aflate pe filele lor,
referitoare la trecutul bisericii, al satului sau la
lupta bolvãlnicenilor pentru dreptate ºi
libertate, la suferinþele îndurate în timpul
stãpânirilor strãine, la luptele care au avut loc
între austrieci ºi turci, austrieci ºi francezi, cât
ºi la cele dupã rãzboaie mondiale. Nu mai
puþin importante sunt ºtirile din viaþa socialã

ºi economicã, aºa cum aflãm notat pe Evan-
ghelia de la Blaj din 1776, a bisericii din
Globu Craiovei: „1834 Ilie Bãºulescu, naþional
învãþãtori nãscut din Valea Bolvaºniþa ºi mâna
va putrezi iar scrisoarea în veac va trãi.

Globu Craiovei în 6 iunie 1833.”
Aceste  cãrþi  bisericeºti  ºi-aau  adus  ºi  o

contribuþie  substanþialã  la  formarea  limbii
român  literare,  la  menþinerea  unitãþii  de
credinþi  ºi  de  neam  a  poporului  român.

Conºtiinþa apartenenþei la acelaºi popor i-a
cãlãuzit pe toþi care, cu multã trudã ºi
cheltuialã, s-au strãduit sã le aducã în aceste
pãrþi cât ºi pe cei care le-au cumpãrat.

Din numãrul mare de tipãrituri vechi
bisericeºti aflate în bisericile din zona noastrã,
ne dãm seama cãci cu mult înainte de a fi un
învãþãmânt organizat în ºcoalã, în tinda ºi
curtea bisericii din Valea Bolvaºniþa sau în
casa preotului de atunci copiii silabiseau din
ceaslov sub îndrumarea acestuia, ajutându-l,
la rândul lor, la desfãºurarea slujbelor.

Pe Adunarea cazaniilor, Viena, 1793 gãsim
însemnarea preotului George Vasilescu:
„Aceastã Sfântã Liturghie s-au lãsat la odihnã

fiindcã s-au slãbit de nu se mai
poate sluji pre dânsa însã avem alta
noao s-au cumpãrat prin îngrijo-
rarea preotului Vasilescu la anul
Domnului 1860. Ia sã þinã aminte
cã în 23 aprilie la Sfântul Mare
Mucenic George am cãpãtat
preoþia, la Verºeþi prin domnul
episcop Emilian la anul de sus nu-
mitul George Vasilescu paroh.”

Strâns legatã de popor întot-
deauna, Biserica Ortodoxã Româ-
nã, prin ierarhii, preoþii, monahii,
teologii ºi credincioºii ei a militat
permanent pentru scoaterea popo-

rului din ignoranþã ºi decãdere moralã, ceea
ce a influenþat în bine societatea în ansamblul
ei.

De asemenea, preoþii care au pãstorit
biserica din Valea Bolvaºniþa au rezonat la
bucuria sãtenilor, dar ºi la durerea lor,
ajutându-i moral ºi atunci când au putut ºi
material, alinându-le durerile ºi mângâindu-le
sufletele cu cuvântul lui Dumnezeu, conºtienþi
fiind cã aºa cum spunea mai târziu un mare
scriitor, „Moartea laicã este cel mai dureros
chin uman, iar credinþa într-o viaþã veºnicã
este o mare binefacere”.

Preot CRISTESCU
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interiorul bisericii ºi s-a retencuit
în vederea picturii.

În anii 1990 – 1991 se picteazã
interiorul Sfintei Biserici, de cãtre
Teodora Sterescu Cican. S-au
schimbat scaunele (jeþurile), s-a
pus gresie în bisericã, s-au turnat
scãrile de la intrare în curtea
Bisericii, pânã la intrare în bisericã.
S-a înlocuit þigla, s-a vopsit turnul
bisericii ºi altele. 

Biserica a fost sfinþitã de cãtre
P.S. Ep. Laurenþiu Streza.

Dupã o pãstorire de 27 ani ºi 7
luni, din cauza sãnãtãþii, a trebuit
sã mã pensionez pe caz de boalã,
la 26 decembrie 2004.

Din aceastã datã, parohia a fost
administratã, periodic, de mine ºi de tânãrul

preot DANCI ZÃRESCU PETRU CIPRIAN, în

prezent preot în Mehadia.
Începând cu data de 2 noiembrie 2006 în

parohia Valea Bolvaºniþa este numit noul

preot CRISTESCU NICOLAE MIHÃIÞÃ,
transferat de la parohia Dalci (prot.
Caransebeº). De loc din Globul-
Craiova, absolvent al Seminarului
ºi institutului Teologic. În perioada
pãstoririi preotului Cristescu, s-au
montat jgheaburile la Sfânta
Bisericã, s-a pus în funcþie centrala
termicã cu magazie pentru lemne,
s-au schimbat uºile ºi ferestrele cu
termopan, s-au pus uºile împãrã-
teºti care sunt sculptate ºi pictate,
ºi alte lucrãri de întreþinere.

Biserica a fost resfinþitã de cãtre
P.S. Ep. Al Caransebeºului, Lucian
Mic.

Cam aºa se prezintã situaþia
Bisericii Parohiei Valea Bolvaºniþa.

Preot DUMITRU BÃªULESCU,
23 ianuarie 2010

Codrul frate cu BisericaCodrul frate cu Biserica

În prim-plan consilierul Nistor Bãºulescu - reprezentantul
bãlvãºnicenilor. Foto N.D.P.

Preotul Cristescu, preotul satului Valea
Bolvaºniþa, prezintã comunicarea sa

urmare din pag. 4



Pentru a face o incursiune în viaþa
locuitorilor acestui sat este necesar sã
luãm în considerare condiþiile fizico-geo-
grafice, economice, culturale ºi politice în
care aceºtia îºi duceau existenþa.

Valea îngustã a râului denumit cândva
LIUBIANA, încorsetatã la Nord ºi Est de
culmile ARJANA, POLOM, CICILOVETE-
STRAIÞ ºi la Vest de Dedu BELIBUC –
dau aspectul de izolare, de refugiu, de
comunicare greoaie cu vecinãtatea.

Munca anevoioasã pentru câºtigarea
unei palme de pãmânt bun pentru culturile
agricole, depãrtarea de pieþele de apro-
vizionare ºi desfacere a produselor, cvasi-
inexistenþa unor cãi de comunicaþie i-au
izolat ºi mai mult pe bolvãºniceni care, sub
acest aspect, deºi nemeritat, ºi-au primit
de la vecini porecla de „ªOBOLANI”.

Incursiunile militare, dominaþia uneori
vremelnicã, alteori mai îndelungatã a ma-
rilor imperii otoman sau austro-ungar au

fost obstacole în calea afirmãrii mai puter-
nice a vocaþiei creatoare a oamenilor
acestor meleaguri.

Cu toate aceste piedici, în viaþa satului
apar oameni cu anumite însuºiri ce i-au
impus ca persoane de referinþã în diverse
domenii de activitate.

Aº împãrþi oamenii de referinþã din
viaþa satului nostru în douã mari categorii:

1. HOMO FABER – oameni fãurari,
meºteºugari autodidacþi.

2. PERSOANA INIÞIATE (ºcolite) care
s-au afirmat în domenii diverse.

Documentele istorice ne impun sã
recunoaºtem ca personalitãþi pe cei pe
care însuºi regele Ungariei îi atestã ca
întemeietori ºi anteînaintaºi ai locului.

Nu poþi sã nu-þi împingi gândul ºi admi-
raþia faþã de zecile de „HOMO FABER”
învãluiþi de cortina anonimatului care, de-a
lungul timpului le-au creat, prin priceperea
ºi mãiestria lor, un plus de stare materialã

ºi spiritualã consãtenilor lor.
ªtim cu toþii cât de fluctuant este debitul

râului nostru, care, uneori vara aproape
seacã, ºi, cu toate acestea, puþina lui apã
mânã cele 25 – 26 de mori rândãºeºti în-
ºirate de la Manciu la Belareca. Aceste
mori au fost realizate de adevãraþi creatori
care, fãrã studii inginereºti, au fãcut ade-
vãrate precursoare ale turbinelor moderne
(KAPLAN etc.), susul morii, cãlcâiul, bu-
toiul cu unghiul sãu de cãdere – atac al
apei asupra paletelor, dimensiunea pietre-
lor de moarã, cioplirea ºi randamentul lor
de mãciniº le putem înscrie în categoria
unor realizãri tehnice deosebite, înfãptuite
de generaþii de meºteºugari dibaci.

Roirea, strãmutarea satului cerea oa-
meni pricepuþi în domeniul construcþiilor,
fie ele din lemn cioplit sau din piatrã iar

mai încoace ºi din cãrãmidã. Cum sã nu
admiri ºi azi construcþii din piatrã având ca
lãut „maltãrul” din argilã, precizãm cu care
erau realizate feþele ºi muchiile (colþurile
zidãriei din piatrã brutã cioplitã – spartã.
Câtã pricepere dobândiserã aceºti meºteri
care realizau construcþii sub formã de
boltã din cãrãmidã arsã ziditã cu var
nestins. Exemplu, capela bisericii, podul
dãrâmat prin anii 1960, pionilele boltite,
intrarea gangurilor, ogivele ferestrelor de
case ornamentate de tip coloane, capitel,
basorelief cum s-au pãstrat pânã aproape
de zilele noastre la case precum Tãtucu,
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VALEA BOLVAªNIÞA  - LUCRURI,VALEA BOLVAªNIÞA  - LUCRURI,
FAPTE ªI OAMENI DE REFERINÞÃFAPTE ªI OAMENI DE REFERINÞÃ

Profesorul-inspector MOLAN DOMILESCU
în faþa microfonului

Primarul Iancu Panduru ºi consilierii
Primãriei Mehadia au hotãrât

Simpozionul Cetãþii, ediþia a III-a, 
la Valea Bolvaºniþa

Profesorul MIHAI FENEªAN, fiul satului,
vorbind la microfon
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Stanca, Juri. E bine sã amintim în rândul
acestor zidari iscusiþi pe Ferea Daii, fraþii
Pocãitu (Ianãº, Lazãr, Mihai).

Gustul pentru frumos se canalizeazã
spre elementele de costumaþie ºi a obiec-
telor de uz gospodãresc ºi cele decorative.

Se pare cã ºezãtorile (clãcile) din lun-
gile nopþi de iarnã constituiau adevãrate
ºcoli de formare a unor talentate ºi iscusite
nãvãgitoare, þesãtoare, realizatoare de
izvoade dar ºi a unor pricepuþi constructori
de rãzboaie de þesut orizontale (tãlpeþi,
brâgle, speþe etc.). Ce pãcat cã aproape
au dispãrut „haina” purtatã de femei sau
nãdragii (cioarecii) bãrbaþilor – obiecte
realizate manufacturier în gospodãriile oa-
menilor ºi finalizate în croire, ornamentare
(luciaturã cu brânaºe etc.) de „snaidãri”
(croitori) de talent ºi profesionalism – cum
a fost maistrul VASILE CORCEA.

Satul nostru e printre puþinele localitãþi,

unde þiganii n-au prins cheag, fapt ce a im-
pus ca îndeletnicirea fierãriei sã ridice lu-
crãtori înzestraþi din rândul localnicilor aºa
cum a fost URDEª ILIE (încuietori cu cãþei,
broaºte cu chei, puºca cu rãtunsã etc.).

Anii ’30 ai secolului trecut au scos din
anonimat satul prin „isprava” contradicto-
rie (artã, fineþe, ºtiinþã – versus legalitate)
a lui ILIA DOMILESCU (Gruni), GRIGORE
CORCESCU (Conceatu), PAVEL PÃ-
TRUÞ (Boaia), RUDOLF CRISTIN, care
au reuºit sã facã o matriþã pentru falsifica-
rea monezilor. Retras din fire, cantonat în
coliba casã din GRAÞCA, omul prea puþin
cunoscut duce faima satului în întreg
BANATUL. Dacã ION FERESCU (ANTA-
NASE)  a cãlãtorit puþin, locomotiva lui s-a
plimbat pe ruta Orºova – Timiºoara.

ªi înaintaºii noºtri au simþit nevoia sã-ºi
exteriorizeze sentimentele de bucurie sau
de tristeþe ºi a altor stãri sufleteºti în ma-
nifestãri artistice (cântec, joc, poezii).

Cred cã n-au fost mai prejos decât

VETA BIRIª, TROP, ansamblul „Icoa-
nele”, consãtencele noastre – FORVIZA,
STANA COANDA, ELENA OGÃªANU
etc., care-ºi cântau, mai ales durerea faþã
de ursita singurãtãþii lor, în doine-bocet
care te cutremurau când le auzeai. În
august 1963 marele dirijor C-tin BOBOC o
ascultã ºi are cuvinte de elogiere a talen-
tului nativ al Elenei Ogãºanu. Alþi cântãreþi
vocali renumiþi au fost ION COCORA,
COLÃGIAC, TRÃILÃ GANTU, NISTOR
DAIA, ION BORDÂNC.

Cu aproape 100 de ani în urmã cim-
poiul fãcut ºi mânuit de IANÃª (MOACÃ)
BÃªULESCU îi însoþea la cântec ºi joc pe
bolvãºniceni. Fluierul era instrumentul mai
uºor de fãcut ºi era prezent aproape în fie-
care casã. S-au remarcat CORCESCU
PARVU (SÃLÞAR), MIHAI FENEªAN, IA-
NAª JABLEA, ca soliºti foarte înzestraþi ºi
participanþi în formaþia Cãminului la con-
cursuri.

Incontestabil cunoscut ºi în localitãþile

din jur, în prima jumãtate a secolului trecut
a fost maistrul „clanetas” – clarinetistul VA-
SILE CORCEA – maistrul.

Instrumentele de alamã intrã în viaþa
câtorva familii (BLIDARIU, CORCESCU,
DRÃGAN, VÂNTURIS etc.) ºi beneficiind
de un profesionist desãvârºit ºi un bun pe-
dagog, GORE BURTA( MOSU BURTÃ)
alcãtuiesc o fanfarã bine cotatã ºi apre-
ciatã care cântã la diverse evenimente
(concursuri, nunþi, botezuri etc.), pe un
areal vast din Oltenia, Clisura Dunãrii ºi
pânã în zona Lugojului (Sudiaº).

Se cuvine sã-i elogiem ºi sã le urãm
succes actualilor muzicieni Gh. Cãlþun
Brancu, Ianaº (Jâncu) Blidariu, Vasile Cor-
cescu (Corcea), Gogu Vasilescu (Pur-
gela), Ghiþã Domilescu (Iarec), ca ºi celor
ce vin din noua generaþie (Iancu, Pleºu,
Jâncu, Trãilã Corneanu...).

Dintre persoanele instruite, care prin
faptele lor au depãºit graniþele locale,
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Bolvãºniceni de elitã prezenþi la Simpozion

Vasile Corcescu ºi soþia sa, 
prietenii lui N.D.P.

Personalitãþi ale comunei invitate la Simpozion

urmare din pag. 6

continuare în pag. 8



amintesc pe domenii de activitate:
Domeniul militar:

cãpitani în armata austro-ungarã:
Grigore Domilescu (Gliºa lui

bugiancã), Mehadia
Ianaº Terfeloagã (cãpitanul Pãcilor),

Mehadia
în armata românã:
col. r. Iosif Ferescu (Turtoni), Medgidia
col. Gh. (Gogu) Domilescu (Bita) – în

M.A.N.
maior Ferescu Matei
în Ministerul de Interne:
col. Baºulescu Mihai (Brata)
col. r. Baºulescu Gheorghe (Fulgerin) 
col. r. Blidariu Ilie

În justiþie ºi administraþie:

Grigore Domilescu
Ion Domilescu (Lãzãricã)

Primari în Bãile Herculane: Pavel
Roset, Mihail Domilescu, Nicolae
Vasilescu

Teologie: BAªULESCU DUMITRU,
MANEA DOMILESCU ºi fiica, profesoarã
de religie

Finanþe – bãnci: Terfaloagã Dumitru,
Corcescu Grigore, Mihan Ilie, Feneºan
Cati

Medicinã: ªuvagãu Gigi, Mirulescu
Ion (Catuta), Terfeloagã Moisicã, Brancu

Nicolae
Tehnic-ingineri: Cristian Anton,

Tatucu Ilie, Chiar Ion, Gh. Mihan, Vasilica
Muicã, Blidariu Ancuþa

Învãþãmânt-cercetare: Iovan
Domilescu (Lãzãricã), Nicolae Roseþi,
Feneºan Iancu, Feneºan Mihãiþã,
Domilescu Tulean, Domilescu Ionela,
Domilescu Chivuþa (lect.), Domilescu
Elena (înv.), Domilescu Gligore (înv.),
Humiþa Gligore (înv.), Lãzãrescu Moise

Cei mai reprezentativi fii ai satului,
prin performanþele lor intelectuale sunt
prof. univ. TATUCU IANCU ºi cercetã-
tor DRÃGAN VASILE.

Prof. inspector MOLAN DOMILESCU
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Tinere în costum naþional

Pe scenã, elevii ºi elevele de la Liceul
Nicolae Stoica de Haþeg din Mehadia.

Instructor: prof. Florin Domilescu

Generaþia de mâine în port naþional

urmare din pag. 7

Iarna cea de copii doritã
A sosit grãbitã.
Cu fulare ºi mãnuºi
Toþi au ieºit pe uºi.
În mâini cu câte-o sãnioarã
Au pornit pe ulicioarã
Se îndreaptã spre derdeluº
ªi se rãstoarnã pe gheþuº

Cu bulgãri se lovesc
ªi tare se mai veselesc
Când Moºul a venit iar,
Târziu într-o searã,
Toþi l-au aºteptat în prag

Cu mult drag!
NINEL DÃESCU, 

elev

Iarna
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Toamnã
Cãzut-au frunzele din vii,
Pustii sunt lanuri ºi câmpii,
Pustii sunt codrii mei fãloºi,
Cu arborii mari ºi umbroºi.

Pustiu e tot ce-n varã-am colindat,
Pustii sunt horele din sat
ªi uliþa copilãriei mele
Ce-n urmã am lãsat.

Pustie e ograda, la bunici,
ªi prispa casei cu pridvor,
Unde mi-am petrecut copilãria,
Pân’ la vreo ºapte aniºori.

Penelul toamnei
Culoarea frunzelor târzii
Ne-a fascinat într-o zi
ªi-am hotãrât sã le presãm
ªi o colecþie sã facem.

Cu voioºie ºi gingãºie,
La treabã am pornit,
ªi dupã ceva ostenealã,
Ce ne-am propus, am reuºit.

De la Mehadia la Herculane
Nu e un drum obositor.
ªi cu doamna învãþãtoare
La un concurs ne-am prezentat.

Iar expoziþia organizatã
De noi ne-a impresionat.
ªi-acum suntem în aºteptarea
Vreunui rezultat…

Frunza
Eram un mugur mai ieri,
Deschis în blânde primãveri
ªi mângâiat de-un soare cald,
În mici explozii de smarald.

Sunt tristã-acum ºi am roºit.
Puterile m-au pãrãsit.
Mã lupt din greu cu vântul rece
ªi simt cum viaþa mi se trece.

Acum e frig, iar eu slãbitã
În toamna cea neobositã,
Voi luneca înspre pãmânt
Dar reveni-voi în curând.

Ca fost slujbaº al codrului, am cãutat sã aºtern pe hârtie, pentru a face
cunoscut generaþiilor mai tinere de silvicultori, dar si consãtenilor, nume de
foºti colegi de breaslã, care, la fel, ºi-au închinat parte din viaþã, cu deosebitã
dãruire, acestei meserii de silvicultor.

Cu nivele de pregãtire diferite, îndeplinind funcþii diverse în structurile
organizatorice ale ocolului silvic - ingineri, brigadieri, pãdurari sau
muncitori silvici, cu toþii au avut ceva foarte important în comun, ºi anume,
dragostea pentru pãdure, sentiment ce i-a animat mereu pe tot parcursul
vieþii lor, ce le-a dat în final satisfacþia împlinirii în viaþã, prin moºtenirea
lãsatã urmaºilor lor, aceastã bogãþie naturalã numita PÃDURE.

Astãzi vreau sã mã opresc la Valea Bolvaºniþa, localitate cu tradiþie, care,
deºi nu a dat cadre cu pregãtire superioarã sau medie în domeniul silvic, au
fost totuºi recrutaþi oameni care au avut înclinaþie ºi dragoste pentru aceastã
meserie, ceea ce a însemnat foarte mult pentru evoluþia lor ulterioarã.

În anul 1954, fiind angajat la Ocolul Silvic Mehadia, l-am cunoscut pe
domnul FERESCU ION (TORTONI) ce funcþiona ca normator la acest ocol.
Ceea ce m-a impresionat la dânsul în mod deosebit, a fost scrisul: o
caligrafie perfectã. În aceeaºi perioadã l-am cunoscut ºi pe ROªEÞ
DUMITRU, acesta fiind angajat ca pãdurar. Ambii, formaþi în structurile
Comunitãþii de Avere, au reprezentat pentru generaþiile tinere de silvicultori,
din care fãceam ºi eu parte atunci, o sursã de înþelepciune ºi profesionalism,
constituind un serios sprijin în formarea noastrã de silvicultori.

Mai târziu, în anul 1959, TERFÃLOAGÃ ILIE (VELA), de asemenea din
Valea Bolvaºniþa, este angajat la ocolul silvic Mehadia ca vizitiu, ulterior,
prin absolvirea unor cursuri de scurtã duratã, se calificã ca pãdurar la acelaºi
ocol, primind în gestiune cantonul Suiac, din raza localitãþii Mehadia.

Datoritã faptului cã în raza localitãþii Valea Bolvasnita suprafaþa fondului
forestier de stat era foarte redusã, mai mult, parte din locuitorii satului având
proprietãþi agricole pe Valea Cernei, aceia ce au ales aceastã meserie, de silvi-
cultor, au fost angajaþi cu preponderenþã în cadrul Ocolului silvic Bãile Hercu-

lane. Amintesc aceºti silvicultori, care prin munca lor au contribuit la conser-
varea ºi dezvoltarea fondului forestier în raza ocolului silvic Bãile Herculane:

- BLIDARIU DUMITRU (tatãl), provenit de la fosta Comunitate de Avere,
încadrat ca pãdurar în anul 1948, gestioneazã cantonul PORUMBU. Se
pensioneazã în anul 1964.

- ROªEÞ 1ANCU, angajat în anul 1955;
- BLIDARIU GRIGORE, angajat în anul 1954 în cantonul
SCACINA, Brigada silvicã Cerna;
- DOMILESCU GRIGORE (JURA);
- BLIDARIU DUMITRU (fiul), angajat în anul 1966, gestioneazã cantonul

PIETROASA, din bazinul Sarcaºtiþa-Iardaºtiþa.
De remarcat este faptul ca toþi aceºti silvicultori au ieºit la pensie cu

fruntea sus, cu satisfacþia cã ºi dânºii au contribuit într-o oarecare mãsurã la
dezvoltarea acestei bogaþii naturale.

Nu vreau sã închei aceastã scurtã prezentare a silvicultorilor originari din
Valea Bolvaºniþa, fãrã sã amintesc faptul cã o contribuþie însemnatã la
dezvoltarea fondului forestier local au adus-o ºi muncitorii silvici. Aceºtia
erau recrutaþi în exclusivitate din localnici, mulþi dintre ei specializându-se
de-a lungul anilor, chiar fãrã o pregãtire profesionalã, în activitãþi specifice
regenerãrii pãdurilor, aducând astfel un aport însemnat calitãþii arboretelor ce
s-au creat. Astfel de muncitori au provenit ºi din Valea Bolvaºniþa, speciali-
zaþi în producerea puieþilor forestieri, muncitori „pepinieriºti” cum le spu-

neam, aceºtia au contribuit din plin la reîmpãdurirea bazinului Ramnit, din
Valea Sfârdinului. Oameni cu o conduitã moralã deosebitã, îi amintesc pe:
ION SANDA, ION   MÎCA,   MOISÃ TONE, ILIA DUNÃREA, GHEORGHE FUL-
GERIN, IANCU PLEªU.

COSTA VLAICU,
Valea Bolvaºniþa, 23 ianuarie 2010

AUTUMNALEAUTUMNALE
de OLIMPIA BLIDARIU de la Liceul „Nicolae Stoica de Haþeg” din Mehadia

PÃDURARII DIN VALEA BOLVAªNIÞAPÃDURARII DIN VALEA BOLVAªNIÞA

Tehnicianul silvic COSTA VLAICU
prezintã comunicarea sa

Vorbeºte domnul inginer
silvic IOAN TABUGAN, deputat

în Parlamentul României
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151 de ani de la Unirea Principatelor Române151 de ani de la Unirea Principatelor Române
La 24 ianuarie se împlinesc 151 de ani de

la Unirea Principatelor Moldova ºi Þara

Româneascã, eveniment de importanþã

istoricã pentru poporul român. Ea reprezintã

actul de naºtere al României moderne ºi

punerea temeliei statului naþional unitar

român, desãvârºit în anul 1918.

Încercând sã intram în miezul problemei,

vom prezenta cele mai importante evenimen-

te care au contribuit la înfãptuirea

Unirii de la 24 ianuarie 1859.

Dupã reprimarea revoluþiilor de la

1848 din spaþiul românesc, când

speranþa Unirii se depãrtase, pe

neaºteptate, Þarul Nicolae I ordonã

trupelor ruseºti sã ocupe Principa-

tele Moldova ºi Þara Româneascã.

Cei doi domni, Grigore Ghica ºi Bar-

bu ªtirbei, au plecat în exil în Aus-

tria, în locul lor instalându-se un gu-

vern militar rusesc. Ocupaþia ruseascã a

principalelor a adâncit criza internaþionalã,

conducând la rãzboiul din 1853 între Imperiul

Rus ºi cel Otoman, cu importante consecinþe

pe plan european. Imperiul Otoman era

sprijinit de Franþa ºi Anglia, care un an mai

târziu au declarat rãzboi Rusiei.

Rãzboiul Crimeii (1853-1856) se terminã

cu înfrângerea Rusiei. Victoria coaliþiei

franco-anglo-turco-piemonteze aduce un nou

raport de forþe în Europa, lipsind Rusia de

mijloacele de intervenþie în Principate.

Statutul internaþional al Moldovei ºi Þãrii

Româneºti a devenit o problemã de echilibru

european. Puterile europene doreau sã scoatã

navigaþia pe Dunãre de sub ameninþarea in-

terceptãrilor de cãtre Rusia, stãpâna Deltei. În

acelaºi timp, libertatea navigaþiei pe Dunãre

ºi crearea unei zone tampon durabile între

Rusia ºi Imperiul Otoman îndreptau interese-

le marilor puteri asupra statutului Principa-

telor.

Tratatul de Pace de la Paris (1856), care

pune capãt rãzboiului, în linii mari a stabilit în

rãsãrit o ordine ºi o limitã. Dunãrea a devenit

fluviu european, iar Basarabia va aparþine

statului care garanta libertatea pe Dunãre ºi în

acest scop a fost restituitã Moldovei (numai

partea de sud, respectiv judeþele Calmi,

Ismail ºi Bolgrad). Marea Neagrã a devenit

liberã. Delta Dunãrii ºi Insula ªerpilor au fost

atribuite Imperiului Otoman. În felul acesta,

Rusia era îndepãrtatã de la gurile Dunãrii.

Principatele au fost scoase de sub condo-

miniul ruso-turc, rãmânând sub suzeranitatea

Porþii ºi sub regimul de garanþie colectivã a

celor ºapte puteri: Turcia, Franþa, Anglia,

Rusia, Austria, Prusia ºi Sardinia. Niciuna

dintre puterile garante nu aveau dreptul de a

interveni cu forþa armatã în Principate, decât

în urma unui acord general între ele. Hotãrât,

Poarta Otomanã trebuia sã se îngrijeascã de

convocarea în cele douã Principate a unor

adunãri ad-hoc, care sa exprime voinþa

românilor în chestiunea unirii.

Tot la Congres s-a stabilit întrunirea unei

comisii alcãtuite din reprezentanþii celor ºap-

te Mari Puteri pentru a cerceta starea internã

a þãrii ºi a face propuneri care priveau reorga-

nizarea lor. Lucrãrile adunãrilor ad-hoc din

Moldova ºi Þara Româneascã, deschise în

septembrie 1857, au votat rezoluþii asemãnã-

toare, care exprimau unanim voinþa de unire

a celor douã Principate. Celelalte dorinþe erau

neutralitatea, autonomia, prinþ strãin prove-

nind dintr-o familie europeanã.

Cererile celor douã adunãri, cuprinse într-

un raport al comisarilor puterilor europene,

au fost înaintate reprezentanþilor puterilor ga-

rante întrunite la Conferinþa de la Paris

(1858). Înþelegerile asupra celor convenite au

fost incluse într-o Convenþie care cuprindea

statutul internaþional ºi principiile de organi-

zare internã a principatelor.

Dorinþele divanurilor ad-hoc au fost nu-

mai parþial satisfãcute. Turcia, Austria ºi An-

glia erau împotriva constituirii unui stat

român. Istambulul ºi Londra, interesate de

pãstrarea integritãþii Imperiului Otoman, îl

considerau un pas al moldo-muntenilor spre

independenþã, iar Viena se temea de faptul cã

principatele întãrite îºi vor extinde autoritatea

asupra Transilvaniei, obsesie de care n-au

scãpat la 1 decembrie 1918.

În consecinþã, prin convenþia de la Paris,

deºi s-au fãcut paºi importanþi în vederea

unirii, s-a hotãrât ca Principatele sã aibã

fiecare domni, adunãri ºi guverne separate ºi

sã se numeascã Principatele Unite ale

Moldovei ºi Þãrii Româneºti, dar sã rãmânã

entitãþi politice separate.

Comune urmau sã fie Comisia Centralã ºi

înalta Curte de Justiþie ºi Casaþie, cele mai

înalte foruri legislative ºi juridice, ambele cu

reºedinþa la Focºani. Fãrã sã þinã

seama de dorinþele formulate în Re-

zoluþiile adunãrilor ad-hoc, acest

document oferea românilor o unire

trunchiatã.

Opoziþiei Marilor Puteri euro-

pene românii din Principate i-au

rãspuns cu un act de mare abilitate

politicã ºi iscusinþã diplomaticã.

Întrucât Convenþia de la Paris nu

interzicea explicit alegerea aceleiaºi

persoane ca domn în ambele principate, ro-

mânii au acoperit aceastã omisiune prin in-

terpretarea favorabilã, proprie ºi legalã în

acelaºi timp: domn în fiecare principat, dar

aceeaºi persoanã. Aºa are loc dubla alegere a

domnitorului Alexandru Ioan Cuza la 5

ianuarie în Moldova ºi în 24 ianuarie în Þara

Româneascã.

Marile Puteri s-au adunat la Paris pentru a

analiza noua întorsãturã a evenimentelor. Deºi

Austria ºi Turcia au ridicat obiecþii, Marile Pu-

teri, în ansamblu, nu erau dispuse sa redes-

chidã „chestiunea româneasca” ºi, la 26 au-

gust/7 septembrie 1859 au votat pentru accep-

tarea dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza.

Dupã negocierile purtate cu Turcia, recu-

noaºterea oficialã a Unirii de cãtre Marile Pu-

teri avea sã vinã, în curând, la Conferinþa de

la Constantinopol, unde sultanul a fost con-

vins sã dea firman (decret) în acest sens, la

22 noiembrie/4 decembrie 1861. Alexandru

Ioan  Cuza  a  acþionat  rapid  pentru  a  profita  de

momentul  favorabil,  proclamând  la  11/23  de-

cembrie  1862  unirea  ºi  naºterea  naþiunii

române.

Se  formeazã  un  guvern  sub  preºedinþia  lui

Barbu  Catargiu,  cu  o  singurã  capitalã,

Bucureºti,  parlamentul,  iarãºi  unul  singur,  îºi

deschide  ºedinþa  în  24  ianuarie  1862,  pe

actele  oficiale  începe  sã  se  scrie  „România”,

în  loc  de  „Principatele  Unite”. Unirea este

acum completã ºi va rãmâne definitivã.
Prof. dr. IULIAN LALESCU

Profesorul dr. IULIAN LALESCU, în faþa microfonului



Aforismul, floare de spirit! Picãturã de cleºtar
din izvorul fermecat al gândirii. Adeseori sufletul a
fost asemuit cu un izvor fermecat din care þâºnesc
ori picurã, stropi de har, fãrâme de blândã luminã.
ªi nu fãrã temei. Cãci, grãdina omeneascã, fãrã
apa spiritualã a vieþii ar deveni lesne „pârloagã”.

Constantin Vlaicu este un veritabil pontifex –
cel care întinde punþi prin cuvintele – puþine ºi
temeinice, precum pilonii de poduri peste care
trec apoi tancuri, maºini grele, atelaje ºi
oameni.

Aforismul este precum firul de busuioc în
apã – o sfinþeºte iar apa nu se mai stricã. Apa
sufleteascã în care pãtrunde firul de busuioc
poate fi tãmãduitoare ºi, în folclor s-a identificat
cu apa vieþii, apa care readuce din moarte la
viaþã, trezeºte duhul, suflarea din om, albeºte
pãcatul, înlãturã orice rãu. Cu ea se stropesc
tâmpla ºi uºorii bisericii, absidele, pridvorul,
corul, naosul ºi pronaosul, altarul, icoanele,
crucea, mormintele, fântânile, copacii, ogorul,
temelia casei, cearceaful miresei, inelele de
logodnã ºi, îndeobºte, orice lucru fãcut de mâna
omului prin graþia divinã.

Din acest punct de vedere se poate spune cã
aforismul îl poate sfinþi pe om, îl îmbunãtãþeºte,
îl edificã.

Exprimat sintetic, sub formã de scurtã re-
flecþie, calambur, cugetare, paradox, definiþie,
panseu liric, axiomã, joc de cuvinte, ori mai
explicit, mai desfãºurat, pe mãsura ideii pe
care-o conþine, aforismul are o singurã
finalitate: sã trezeascã o stare de spirit. Într-o
virtualã arcã a lui Noe, Constantin Vlaicu ar
îngrãmãdi câte un pic din înþelepciunea lumii, o
educaþie sãnãtoasã, o moralã fãrã cusur, filonul
estetic din fibrele intime ale omului, precum ºi
categoriile morale: binele, adevãrul, cinstea,
corectitudinea ºi, nu în ultimã instanþã, iubirea.

Constantin Vlaicu este un privilegiat. El ºtie
cã nu e niciodatã singur, cã undeva, îl vegheazã
prietenul sãu, îngerul din singurãtate, însoþito-
rul, bodyguardul, veghetorul, sfãtuitorul, vestito-
rul, împãrþitorul de haruri de la Duhul Sfânt, cel
care-i rãspunde la întrebãrile nepuse, sau tace
exact atunci când trebuie, ceea ce e o adevãratã
artã.

Colocviile sale cu acest înger sunt, de fapt,
solilocvii. Sunt disputele ºi împãcãrile cu sine,
rodul meditaþiilor, contemplãrilor în propria
oglindã sufleteascã. Sunt dioptriile lui prin care

vede realitatea, aºa cum e ºi nu aºa cum ar
trebui sã fie. Iar diferenþa dintre ceea ce se aflã
ºi ceea ce ar trebui sã fie în loc, este cople-
ºitoare, plinã de miez, tulburãtoare, fascinantã,
frustã, genuinã, tainicã.

Omul e un teritoriu foarte vast de cunoaº-
tere. E un fel de terra incognita pe care o
strãbaþi pas cu pas, fãrã a bãnui câte hrube, câte
hârtoape pot sã te pândeascã ºi câte surprize
neplãcute, la orice colþ

E o adâncire în natura umanã, o explorare
neîncetatã a fiecãrei celule. ªi munca de cer-
cetare nu se sfârºeºte niciodatã pentru cã îþi dai
seama la un moment dat cã, deºi ai stat alãturi
de cineva o viaþã întreagã, poþi avea surprize.

ªi acest lucru ni-l evidenþiazã Constantin
Vlaicu în suita de gânduri aforistice la care
facem referinþã, dar nu numai aici, ci în orice
împrejurare a vieþii, prin natura sa intimã de om
al muntelui.

Atent la învãþãturile firii, fãrã ascunziºuri, cu
sufletul aºezat frumos pe o tavã de aur, acoperitã
cu brocaturi scumpe, Constantin Vlaicu te invitã
sã guºti ºi sã te desfãtezi din bucuria noului
veºnic, izvorâtã din tainiþele proprii, din atât de
complicata naturã umanã, sã te strãduieºti sã o
înþelegi, sã o accepþi, sã o aduci fãrã sã parã cã
o faci dinadins, sã o ridici la demnitatea de fiinþã
cugetãtoare, diferenþiatã de celelalte fãpturi
exact prin aceastã capacitate de gândire. Iar o
artã desãvârºitã pe care autorul de faþã o
practicã în felul sãu discret ºi hotãrât, profetic ºi
cât se poate de realist.

De asemenea, o pleiadã de gânditori clasici
ai culturii române moderne printre care Blaga,
Nicolae Titulescu, Titu Maiorescu, Constantin

Noica, Nae Ionescu, Eugen Ionescu, Emil
Cioran, spirite novatoare, cu largi deschideri
spre orizonturile cunoaºterii, au lãsat omenirii
seminþe de cuget în câmpul nesfârºit al
literaturii.

Aproape nu e scriitor ori cãrturar sã nu fi
fost atins de filonul de gând, fie istoric, filozofic,
liric, acesta fãcând parte din permanenþa
spiritualitãþii omeneºti.

De o densitate maximã, cu o exprimare
lapidarã ºi de o savoare pe mãsurã, aforismul s-
a bucurat de adepþi din totdeauna ºi de
pretutindeni.

În virtutea preferinþei pentru aceastã specie
literarã, agreabilã, educativã sunt ºi ecourile de
gând picurat în inimi flãmânde de cãtre
Constantin Vlaicu.

Teme majore din zona categoriilor filozofice
ºi a moralului, precum: Adevãrul, aproapele,
sacrificiul, Omul, ascultarea, Binele, Lumina,
cunoaºterea, Timpul, Dreptatea, Materia, nimi-
cul, durerea, ignoranþa, destinul, dragostea,
prostia, fericirea, demnitatea, gândirea, inima,
singurãtatea, rãul, dorul, memoria, inspiraþia,
înþelepciunea, raþiunea, moartea, se regãsesc cu
precãdere în Florilegiul gândirii sale.

Vremurile ce le trãim nu preþuiesc fapta
bunã; de multe ori ea chiar îþi aduce neplãceri,
ºi cred cã Dumnezeu este Singurul ce o mai
poate judeca ºi preþui; am devenit extrem de
insensibili iar cei ce acþioneazã cu sufletul, cei
care cunosc valorile morale, ºi acþioneazã la
fel, sunt tot mai puþini.

CEZARINA ADAMESCU,
Agero, 18 ianuarie 2010
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Recent, Excelenþa Sa, pãrintele episcop LUCIAN de Caransebeº, cu prilejul
vizitei canonice arhiereºti la biserica „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril” din Globu-
Rãu, protopopiatul Bãile Herculane, a înmânat primarului IANCU PANDURU un
„ACT DE CINSTIRE” din partea Episcopiei Caransebeº ca „semn de aleasã
preþuire pentru sprijinul în lucrarea bisericeascã ºi gospodãreascã desfãºuratã în
parohia din Globu-Rãu”.

Hrisovul este întãrit cu semnãtura Înalt Preasfinþiei Sale ºi cu pecetea
episcopalã, purtând data de 24 ianuarie 2010.

La rândul sãu, primarul IANCU PANDURU a rãspuns cu evlavie ºi promisiuni
cã de aici înainte va sprijini sfintele lãcaºuri de cult de pe raza comunei întru
binele Bisericii Ortodoxe Române ºi al credincioºilor. (REDACÞIA)

ACT DE CINSTIRE
“ASOCIAÞIA FAMILIALÃ LALESCU”

(Nistor Lalescu ªoroman) din Mehadia -
Mala Micã nr. 169 aduce la comandã:

- pui de raþã, gâscã, curcã, gãinã
(ouã, mixt, carne), precum ºi medica-
mente ºi furaj corespunzãtor.

Relaþii la telefon 0745632921.
Comandaþi! 

Firmã serioasã, preþuri modeste.

Anunþ importane pentru crescãtorii
de pui de pãsãri de curte!

Picãturi de cleºtarPicãturi de cleºtar
Constantin Vlaicu, Florilegiul gândirii, în volumul „Îndreptar de terapie divinã”,

Editura Sinteze, Galaþi, 2009



Am rãmas datoare cititorilor cu continuarea
unor evenimente mai importante din viaþa
Mehadiei.

Mehadia istoricã, Mehadia milenarã!
Am  ajuns  la  anul  535  –  când  se  aminteºte  de

episcopia  „Ad  Aquas”  din  „Dacia  ripensa”.
Aici în timpurile vechi a fost (ºi este) un izvor

puternic de apã caldã. Cele mai multe izvoare
calde ale Bãilor Herculane izvorãsc din partea
Mehadiei. Prima  Episcopie  a  fost  la  Mehadia  în
zona  „Bãcºãneþi”  ºi  a  fost  distrusã  de  nãvãlirea
popoarelor  barbare  ce  înaintau  pe  drumul  roman
ce  trecea  prin  Mehadia.

Între anii 1241 – 1243 – nãvãlesc tãtarii tre-
când prin foc ºi sabie regiunea ºi pe locuitorii
Mehadiei.

În 1330, Carol Robert, regele Ungariei
porneºte rãzboi contra lui Alex. Basarab. Luptele

s-au dat pe vãile Mehadiei.
În 1522 – Mehadia ajunge în stãpânirea

turcilor.
În 1526 – dupã lupta de la Mohaci, Mehadia

împreunã cu celelalte districte româneºti,
formeazã o organizaþie aparte. Se dezlipeºte de

regiunea Banatului Olteniei, formând Banatul
Severinului.

În 1554, Ban al Mehadiei e numit Petru
Petrovici, care dispune zidirea unui turn de
observare ºi signal pe dealul Grad din Mehadia
care în 1739 era în ruinã.

- În 1582 – bântuie ciuma.
- În 1595 – Mihai Viteazu nimiceºte în aceastã

regiune pe tãtarii întorºi cu prãzi bogate din
Ungaria.

- În 1600 – Mihai Viteazu, în drum spre Praga
la împãratul Rudolf, trece prin Mehadia cu suita
sa.

- În 1603 – bântuie ciuma.
- În 1614 – Sultanul Ahmed pomeneºte

Mehadia ca proprietate turcã.
- În 1779 – anul când românii aliaþi cu turcii,

atacã garnizoana austriacã din Mehadia, o
mãcelãresc, ucid pe cârciumar ºi familia, ducând
în robie femei ºi fete.

- În 1788 – se dau lupte înverºunate la
„Ceplea” ºi „Iazul Mare” între oastea turcã ºi cea
austriacã.

Turcii intrã biruitori în Mehadia, transformând
biserica româneascã în magazie de bucate, iar
biserica nemþeascã în grajd. Turcii dau foc
clãdirilor Mehadiei.

- În  1792  –  erau  n  Mehadia  275  familii
române,  51  familii  germane,  23  þigani,  24  clãdiri
de  piatrã  (clãdiri  militare  ºi  bisericuþe),  55  bordeie,
279  colibe  de  nuiele  lipite  cu  pãmânt.

- În 1794 – e secetã mare – toate izvoarele ºi
râurile de la Domaºnea pânã la Mehadia au secat.

- În 1794 – e iarnã grea.
- În 1808 – s-a început zidirea „ºcoalei

româneºti”.
- În 1822 – e iarnã fãrã nea, pomii au înflorit în

ianuarie, iar în mai s-au copt strugurii. Au fost ºi
cutremure de pãmânt.

- În 1838 – în ianuarie, cutremur de pãmânt
puternic, dãrâmând case ºi biserica româneascã.

- În 1840 – inundaþii. Satul întreg sub ape.
- În 1841 – secetã mare, fãrã recolte.
Oamenii aduceau apã de la Dunãre.
Prin Mehadia trece o delegaþie trimisã de

Bonaparte în solie la turci prin 1806.
Un  alt  eveniment  important  ºi  demn  de  amintit

petrecut  în  1848  este  trecerea  prin  Mehadia  a  lui
Nicolae  Bãlcescu.

În anul 1848 s-a dat la Mehadia ultima luptã
din revoluþia maghiarã.

- În 1853 s-a zidit cazarma, sãrãria ºi mai
multe clãdiri publice, militare ºi ºcoalã. Tot în
acest an s-a stabilit „târgul Mehadiei” pe ziua de
sâmbãtã.

- În 1856 s-a îngrãdit cimitirul ortodox.
- În 1862 s-a ridicat o cruce de piatrã în

mijlocul pieþii, de cãtre grãnicerii reîntorºi din
luptele din Italia (1859).

- În 1873 – regiunea Mehadiei trece sub
administraþia statului maghiar.

La 1878 s-a terminat calea feratã Caransebeº –
Orºova ºi gara Mehadia.

La 1888 a fost ales parlamentar protopopul
Mihail Popovici, iar în 1889 se înfiinþeazã „Chorul

vocal” sub conducerea înv. Grama ºi „Reuniunea
pompierilor voluntari”.

Din anul 1898, corul îºi continuã activitatea
sub conducerea învãþãtorului Nicolae Mergea.

Despre ultimul secol al mileniului II – vom
vorbi altãdatã.

NINA DÃESCU
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MEHADIA

E vorba de artistul instrumentist PETRICÃ
VASILE, DIN Caransebeº, originar de la Ciuta, de
pe Valea Bistrei, readus în actualitate graþie
Radioului Reºiþa, Radio Semenic, dragostea
românilor de pretutindeni, prin vocea de cristal a
domniºoarei redactor ADINA NIÞÃ.

Nostalgic, rememorez câteva gânduri despre
PETRICÃ VASILE, întâiul saxofonist din Banat,
cum întâiul taragotist fusese la vremea sa celebrul
LUÞÃ IOVIÞÃ.

Talentatul artist instrumentist, pictural, brunet,
înalt, suplu, cu mustãcioarã în coadã de
rândunicã, de pãrea un prinþ indian, ori mai sigur
un actor spaniol din cunoscutul film „marile
bulevarde” a fost laureatul (premiul I) la saxofon al
Festivalului Mondial al Tineretului ºi Studenþilor
(1953) care avusese loc la Bucureºti.

Atunci, la acel Festival fuseserã trei bãnãþeni
premiaþi în arta muzicii: Petricã Vasile, Aurelia
Fãtu, de la Bocºa (viitoarea doamnã colonel

Rãduþu), locul I ºi domniºoara ANA MIRCEA
(locul II), din Mehadia, cu cântecul „ªtii tu bade
mai ales / M-ai chemat duprã cules”. Dacã Aurelia

Fãtu fusese pregãtitã special pentru concurs de
Ion Luca Bãnãþeanu, Ana Mircea a fost pregãtitã
tatãl sãu, Nicolae Mircea, tatãl ei, viorist ºi ºef de
formaþie în Mehadia, unde era directorul Casei de
Culturã Raionale. Ana Mircea, prea de timpuriu
orfanã, a trebuit sã renunþe la muzicã, sã-ºi
câºtige bucata de pâine ca telefonistã ºi sã se
mãrite cu profesoraºul Nicolae Danciu, viitorul
scrib de Banat, Petniceanu. O, tempora!

În final, i se zicea „Capdecal” lui Petricã Vasile
– poreclã – pentru cã tatãl sãu fusese cãluºer,
vãtaf la cãluºeri, capul cailor, adicã harambaºa
cãluºerilor.

ªi tot în final aduc mulþumiri doamnei Gabriela
ªerban, directoarea Bibliotecii „Tata Oancea” din
Bocºa, care a venerat-o pe Aurelia Fãtu Rãduþu, cu
prilejul unei zile de naºtere, întru nostalgia unui
Festival, sub vechiul regim, AURELIA FÃTU-
RÃDUÞU.

ªT. MÃGRIN

Capdecal!Capdecal!

Aurelia Fãtu-Rãduþu a cântat la
Mehadia, 1967

Prinþesa Ana de Mehadia, 
învinsã de Aurelia Fãtu!

Enache Sandu din Mehadia 
între Capdecal ºi Remus Bistriþa 
(cu taragotul), Mehadia, 1986



La sfârºitul sec. al XV-lea, în sud-estul
Europei nu mai existau decât douã state
libere: Þara Româneascã ºi Moldova, care au
rãmas în continuare cu un teritoriu distinct, cu
hotare bine delimitate, cu propriile lor
instituþii. Prin strãdaniile domnului Nicolae
Alexandru, organizarea bisericeascã a þãrii
atinge momentul culminant, mitropolia
UngroVlahiei fiind recunoscutã oficial de
Patriarhia ecumenicã în 1359.

Nu cunoaºtem cu numele nici un ierarh
muntean pânã în anul 1359, când este atestat
documentar lachint, care în 1348 era
mitropolit de Vicina, iar peste câþiva ani a fost
mutat la Câmpulung sau Argeº. Transferarea
unui mitropolit de la Vicina în unul din cele
douã oraºe amintite se explicã prin aceea cã
Vicina aparþinea, de câteva decenii, Þãrii
Româneºti. Existând un mitropolit la noi
înainte de 1359, actul din acest an este privit
ca o acceptare a unei stãri existente ºi nu de
creare a unei noi instituþii.

S-au pãstrat douã acte privitoare la
aceastã recunoaºtere, ambele din mai 1359,
scrise în limba greacã. Primul este hotãrârea
sinodului Patriarhiei din Constantinopol, prin
care mitropolitul lachint - fost de Vicina (lân-
gã Isaccea) - era recunoscut ca mitropolit al

UngroVlahiei. Al doilea act, este scrisoarea
patriarhului ecumenic cãtre domnitorul Ni-
colae Alexandru, prin care-i aducea la cu-
noºtinþã hotãrârea sinodului. Prin aceste douã
acte se ratifica un fapt împlinit anterior, cu alte
cuvinte, se legalizeazã situaþia lui lachint, care
fusese chemat „cu câteva timp înainte” în
fruntea Bisericii din Þara Româneascã.

Actul din 1359 avea ºi o laturã politicã, pen-
tru cã domnul muntean avea nevoie de recu-
noaºterea statului sãu de cãtre Imperiul Bizantin.

Jurisdicþia noii Mitropolii se întindea asu-
pra întregii Þãri Româneºti iar reºedinþa pri-
mei mitropolii oficiale se pare cã a fost la
Câmpulung Muscel , unii istorici optând pen-
tru Curtea de Argeº. Dacã reºedinþa primilor
doi Basarabi a fost la Câmpulung, atunci în
chip firesc, trebuie sã admitem cã ºi reºedinþa
mitropolitului lachint ºi a prezumtivilor sãi
înaintaºi a fost tot în acest oraº.

Fiind recunoscutã Mitropolia UngroVla-
hiei de cãtre Patriarhia ecumenicã în 1359,
viaþa bisericeascã din Þara Româneascã a
cunoscut un însemnat spor duhovnicesc, cãci
prin strãdaniile noilor mitropoliþi erau
hirotoniþi diaconi ºi preoþi, se sfinþeau biserici
ºi mãnãstiri, se caligrafiau cãrþi de slujbã
religioasã ºi de învãþãturã.
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Radio Reºiþa, Moise
Groza ºi Luþã Ioviþã
Zi de zi, uneori ºi noaptea, cum noaptea a fost

în data de întâi pe doi februarie 2010, ascult cu
respiraþia întretãiatã ºtirile culturale (personalitãþi
bãnãþene ºi nu numai, fapte de eroism, fapte
româneºti de ieri, legate de românitate).

În general sunt date ºi fapte cunoscute, altele
inedite, graþie unei voci de cristal, ce curge ºi su-
surã lin, ca apa unui pui de izvor din Munþii Se-
menicului. Dar, din pãcate, arareori se mai
întâmplã sã se strecoare ºi date eronate cu astfel
de date Mãria Sa, Ascultãtorul, nu trebuie
obiºnuit, încetãþenit, pentru cã le ia de bune.
Factorii culturali de la îndrãgitul post de radio au
þinut seama de micile inserþii nevinovate (sic) dar,
adesea, nu s-a revenit asupra lor, din nefericire
unele s-au repetat ani de-a rândul, cum s-a
repetat falsul autor al volumului de poezii „An din
patru primãveri”. Autorul este unul singur:
PROFESORUL MIHAI NOVAC, de la Liceul
„General Drãgãlina” din Oraviþa, fost prefect de
Caraº. Nu trebuie confundat autorul cu editorul!

În noaptea cu pricina s-a transmis cã genera-
lul Moise Groza a luptat în Primul Rãzboi Mondial
(1914 – 1918). Nu-mi vine a crede, generalul, da-
cã a trãit, a avut 70 – 74 ani (nãscut în 1844, la O-
breja, în Caraº). Din câte ºtiu, generalul Moise
Groza, unicul ofiþer superior din Banat, a luptat
voluntar în armata românã, în Rãzboiul  de
Independenþã  (1877 – 1878).

Adaug ca ºi curiozitate: generalul Moise Groza
era rudã cu Versavia (româncã), mama lui Luþã
Ioviþã, pe numele real al viitorului taragotist
NICOLAE IOVIÞA (Nicolae-Nicoluþã-Luþã...). ªi
Mãria Sa, Luþã Ioviþã, s-a nãscut la Obreja în noa-
ptea (sau seara) dintre ºase ºi ºapte ianuarie
1883. Tatãul sãu, maistorul trâmbiþaº Dumitru
Ioviþã, alintat Dumitroacã, era þigan de la Dalci
(lângã Caransebeº). De precizat cã Dumitroacã
renunþase la bal, la platã, a tocmit o cãruþã, ºi-a
luat muierea ºi feciorul ºi a dat fuga cu ei la Dalci,
ca a doua zi, dimineaþa, sã-l ºtie dãlcienii cã
feciorul lui s-a nãscut în Dalci ºi nu la Obreja!...

LAE CARABINÃ

Anul acesta a trecut aproape neobservat un
moment din istoria noastrã; s-au împlinit
1900 de ani de la ridicarea de cãtre oamenii
lui Traian a unui monument triumfal. Aflat la
Adamclisi   în   Dobrogea   româneascã,   mo-
numentul   cinstea   Victoria   reputatã   de  cã-
tre împãratul Imperiului Roman asupra dacilor
ºi a populaþiilor barbare aliate cu acestea.

La mijlocul secolului trecut ruina avea o
forma cilindricã, înaltã de 12 m, cu diametrul
de 30 m, alcãtuitã din bolovani, legaþi cu
mortar, constituind monumentul ce domina
cu înãlþimea sa întinsul stepei dobrogene.

În 1977, pe ruinele existente s-a reconsti-
tuit monumentul, cu o înãlþime de 42,4 m,
fiind egalã cu diametrul acestuia. Fiecare din
cele 4 mari pãrþi componente: crepidoma cu
tamburul cilindric, învelitoarea de solzi,
bazele hexagonale si trofeul(statuia) au câte
36 picioare lungime (10,6m). METOPELE, în
total 54, din care se pãstrase 48 întregi ºi
fragmente din alte 5, au fost reconstituite
deoarece erau considerate cele mai impor-
tante din întregul decor sculptat al monu-
mentului. Ele înfãþiºeazã în relief scene ale
rãzboiului romanilor cu dacii ºi aliaþii lor, din

momentul pornirii la atac ºi pânã la victoria
finalã, încheiatã cu ducerea în captivitate a
celor învinºi.

La 200 m de monumentul triumfal au fost
descoperite ruinele unui mare altar funerar, de
formã pãtratã, cu fiecare latura de 12 m ºi înalt
de 6 m, având la bazã, de jur împrejur,”o scarã
cu 5 trepte. Pe pereþii altarului erau înscrise
numele celor aproximativ 3800 de soldaþi
romani cãzuþi cel mai probabil în lupta din
anul 102 de la Adamclisi.

În apropiere era ºi o cetate romanã, locuitã
neîntrerupt pânã în sec. al Vl-lea când a fost
distrusã de avari, o parte din materiale fiind
folosite de localnici pentru alte construcþii.

Cetatea Adamclisi ºi monumentul
Tropaeum Traiani sunt incluse în circuitele
turistice naþionale dar sunt foarte puþin
cunoscute în spaþiul fostului Imperiu Roman
sau de; cãtre touroperatorii turistici.

La marcarea a 1900 de ani de existenþã,
monumentul simbolizeazã ºi continuitatea în
spaþiul actual românesc, fiind repere de civi-
lizaþie ºi culturã superioarã pentru umanitate.

prof. STOICA ION, MORENI

MITROPOLIA TÃRII ROMÂNEªTI
650 DE ANI DE RECUNOAªTERE OFICIALÃ

TROPAEUM TRAIANI - 1900 ANI

CÃRÃªENII PESTE TOT!...
Consilierul Mitropoliei Banatului este

pãrintele ZARIA PEREª, bãºtinaº din Globu-
Craiovei, satul profesoarei Icoana Cristescu-
Budescu, autoarea unei monografii de excep-
þie. Acum, doamna profesoarã elaboreazã
monografia satului Globu-Craiova.

Succese mari tuturor cãrãºenilor noºtri,
oriunde s-ar afla ei. (N.D.P.)



Serviciile de informaþii ale Imperiului
Austro-Ungar aflaserã câte ceva despre sco-
pul real al Societãþii „Carpaþi”, în consecinþã
voiau amãnunte despre miºcarea în timp ºi
spaþiu a membrilor ei, inclusiv infiltrarea de
agenþi ºi folosirea persoanelor de încredere.
Persoanã de încredere era ºi Titu Maiorescu,
filogerman ºi prietenul ambasadorului aus-
triac la Bucureºti. Acesta din urmã avea
misiunea de-a contracara acþiunile Societãþii
„Carpaþi” ºi, în final, de-a o deconspira ºi
destrãma. (Serviciile secrete asutro-ungar
adunau date pentru cartoteca persoanelor
suspecte ºi urmãrite de activitate antidualistã.
O cunoºtinþã mai veche, cu fiºã în cartoteca
lor era ºi poetul român Mihai Eminescu, fiºã
întocmitã încã de pe vremea când Poetul
Naþional fusese student la Viena. În anul
1870, studentul Mihai Eminescu publicase în
„Federaþiunea” de la Pesta (redactor-ºef
Alexandru Roman, viitor profesor universitar)
articolele: „Sã facem un congres” (e vorba de
congresul studenþesc de la Putna, din 15 au-
gust 1871), în care pleda cu argumente pen-
tru necesitatea imperioasã a solidaritãþii
românilor de pretutindeni, apoi în articolul „În
unire e tãria” (semnat cu pseudonimul Varro)
atacã virulent fundamentele ºovine ale
constituþiei dualismului austro-ungar (Dicþio-
narul General al Literaturii Române, Acade-
mia Românã, Bucureºti, 2004, pag. 39 – 40).

ªi mai ºtiau aceste servicii cã revizorul
ºcolar Eminescu Mihai, în toamna anului
1875, a introdus clandestin în Bucovina o bro-
ºurã – pe fundul geamantanului plin de cãrþi –
în care se demasca ocupaþia de un veac a
Bucovinei de cãtre Austria)... Prin urmare,
spionajul austriac de la ambasada din Bucu-
reºti îl aveau în vizor pe Eminescu, ca pe un
rival important, de care trebuia sã se ocupe
informativ-operativ pentru a-l face inofensiv).

Titu Maiorescu îi cere lui Ion Slavici, cetã-
þean austro-ungar (nu renunþase la cetãþenia
dualismului austro-ungar ºi nu ceruse do-
bândirea cetãþeniei române), sã se infiltreze
în Societatea „Carpaþi” ºi sã-i comunice tot ce
se petrece în interiorul ei. Ion Slavici, caracter
labil, cu o situaþie familialã precarã (soþia,
Ecaterina-Cãtãlina, unguroaicã, frivolã, în
relaþii dubioase cu episcopul catolic din
Bucureºti), cu un cumnat, Vancu (rubedenia
compozitorului George Vancu, din Lipova, din
veacul urmãtor), funcþionar superior în
Ambasada austro-ungarã, se afla la mâna lui
Maiorescu, un Maiorescu atotputernic, care îi
facilitase mai multe slujbe în Bucureºti,
aºadar Ion Slavici se dovedise un bun
executant. Iatã pe scurt scrisoarea confi-

denþialã a lui Slavici din 25 iulie 1883 trimisã
lui Titu Maiorescu: „Mai înainte de-a pleca
cred cã trebuie sã vã spun ce treabã s-a fãcut
ieri la Societatea „Carpaþi”. Precum veþi fi
ºtiind, eu am intrat abia sunt acum câteva
sãptãmâni în aceastã societate ºi nu prea am
relaþiuni cu membrii ei, care sunt oameni mai
tineri decât mine. Am cerut,   ce-i drept, de
multe ori, sã fiu primit în societate, însã,
precum se vede, cu intenþie s-a amânat
rãspunsul la cererea mea. Ceea ce m-a
hotãrât sã intru în societate a fost tocmai
hotãrârea mea de a combate tendinþele
manierate într-însa ºi mai înainte de a fi cerut
sã fiu primit între membrii ei am luat în-
þelegere cu amicii mei mai aºezaþi ca: Fã-
gãrãºan, Eminescu, Densuºianu, Babeº ºi

ceilalþi, care ºi-au fãcut studiile la Viena ºi
care dezaprobã manifestaþiile societãþii „Car-
paþi”. Intrând dar în societate, am dat ex-
presie acestei dezaprobãri ºi am þinut con-
ferinþa din duminica trecutã, anume pentru a
produce un curent în sensul ideilor noastre.
(Atenþie, stimate cititorule, la formulare
„...pentru a produce un curent în sensul
ideilor noastre! – n.a.). Cu pãrere de bine am
aflat, apoi, cã acesta e curentul predominator
în societate ºi numai tinerii conduºi de
Laurian, care sunt puþini, combat ideile
noastre. Sigur dar de reuºitã, am fãcut sã se
convoace comitetul, care a hotãrât cu 5 voturi
contra unuia singur, cã balul nu se va þine ºi
nu va avea a face numai cu Laurian, ci cu
redacþia Romanului, care stãruieºte cu tot
dinadinsul sã se facã manifestaþiune ireden-

tistã cu poliþia capitalei, care lucreazã la ordi-
nele lui Rusetache. Secãºeanu, preºedintele,
a fost chemat la redacþia Românului, poliþia ar
fi oprit balul ºi dacã nu se va þine, preºe-
dintele va protesta prin ziare.

S-a hotãrât sã se convoace pe astãzi o ºe-
dinþã; eu, Domnule Maiorescu, nu mai pot
rãmâne ºi de prisos sã mai rãmân. Oamenii
nu vor sã þinã balul ºi vor hotãrî în acest sens:
unsprezece dintre 14 membri sunt de aceastã
pãrere: doi sunt nehotãrâþi ºi numai doi
inspiraþi de redacþia Românului. Dar dacã
domnii Sturza ºi Aurelian pot face ca poliþia
sã nu facã presupuneri asupra comercianþilor
care fac parte din comitet, hotãrârea se va lua
astãzi în sensul nostru. ªi atunci însã
Românul va face tanaj. Voi face ºi eu
emigrantul, o declaraþiune, dacã se va crede
de cuviinþã, ºi, desigur, oamenii de valoare se
vor uni cu mine” (Augustin Z. N. Pop, ibidem,
paginile 133 – 134).

Ion Slavici va eºua în misiunea asumatã,
duplicitatea sa n-a dat prea multe roade în
ceea ce îl priveºte pe Eminescu, un membru
marcant în Societatea „Carpaþi”, editorul
statutelor ºi al altor înscrisuri necesare
Societãþii. Un Eminescu care cu ceva vreme
în urmã, înainte de-a adera la Societatea
„Carpaþi”, se îndepãrtase ideologic de liderii
junimiºti Titu Maiorescu ºi Petre Carp pentru
poziþia ºi mentalitatea lor alunecoase, dema-
gogice ºi compromiþãtoare, adepþii unei
democraþii improvizate ºi coruptibile. Poetul
Naþional detesta sloganul masonic al Revo-
luþiei Franceze: „Egalitate!... Dreptate!...
Libertate!...”, pseudocâºtiguri sângeroase
dobândite cu: sabia, pistolul ºi ghilotina.
(Nicolae Iorga: „Istoria literaturilor române în
dezvoltarea lor”, volumul III, 1968, pag. 187 ºi
Nicolae Iorga: „Istoria Literaturii Române”,
volumul II, Bucureºti, 1901, pag. 294).

În ton cu Nicolae Iorga este ºi eminesco-
logul Nicolae Georgescu, în ceea ce priveºte
demagogia ºi efectele sângeroase ºi
inumane ale Revoluþiei Franceze, consi-
derate ca atare de Mihai Eminescu, citez:
„Este punctul culminant din ideologia Poe-
tului, în care se desparte de Titu Maiorescu ºi
de Petre Carp ºi se apropie de Alexandru
Lahovary. Eminescu nu admitea Revoluþia
Francezã cu toate efectele ei, politice,
economice, sociale” (Nicolae Georgescu: „A
doua viaþã a lui Eminescu”, Ed. Europa Nova,
Bucureºti, 1994, pag. 112).
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Dr. Alexandru ªuþu (mason), directorul
Sanatoriului “Caritatea” ºi medicul lui
Eminescu în 1883 ºi 1889, unul dintre

vinovaþii de moartea lui Mihai Eminescu
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- Martir al neamului românesc! -
(CONTINUARE DIN NUMÃRUL TRECUT)

(VA URMA)

NICOLAE DANCIU PETNICEANU
Dumbrãviþa, 14 iunie 2009



Societatea literar artisticã „Sorin Titel” din Banat, timp de un an de
zile, a trudit ºi pregãtit aniversarea zilei de naºtere a Sfântului Mihai
Eminescu, sub genericul binecuvântat „Eminescu – 160".

Preºedintele Societãþii, N.D. Petniceanu, sa-a bucurat de sprijinul

unor colegi, cãrora þine ºi pe aceastã cale sã le mulþumeascã: Ignea

Loga, Rodica Pop, Mariana Sperlea, Ica Voºtinaru, Silviu Lombrea

(moþ de la Giarmata-Vii de Timiº), Alexandru Nagy (editor ºi tipograf),

Iancu Panduru (primar de Mehadia), Costel Vlaicu ºi prof. dr. Iulian

Lalescu (colegi de redacþie la „Vestea”), prof. Gruia Cinchezã, de la

Liceul „Nicolae Stoica de Haþeg”. Gândurile mele de adâncã

recunoºtinþã se îndreaptã ºi spre domniºoara Alina Pãcurariu, din

Lugoj, cu sprijinul cãreia efectiv s-a pregãtit pentru tipar „A sosit

Domnul Eminescu” (monografia revistei „Eminescu” ºi revista

„Eminescu”, numãr omagial. Pe lângã aceste douã lucrãri, s-au tipãrit

160 de cãrþi poºtale ºi acelaºi numãr de calendare (minuscule) cu

chipul Poetului Naþional ºi cu versuri din creaþia sa.

La data de 15 ianuarie 2010, pe clãdirea Bibliotecii din Timiºoara,
Cartierul Fabric, (Str. C. Negruzzi 1) s-a montat placa aniversarã

„EMINESCU – 160", cu sprijinul d-lui C. Sperlea (soþul poetei ºi

pictoriþei Mariana Sperlea), iar la ora 14,00, placa a fost dezvelitã de
cãtre profesorul universitar Gheorghe Luchescu ºi prof. Rodica Pop,
poetã, directorul Clubului Cultural „Mihai Eminescu” din Timiºoara.

Sfinþirea plãcii s-a fãcut în prezenþa unui numeros public, de cãtre un

sobor de preoþi, în frunte cu pãrintele IOAN BRÂNZEI, membru de
onoare al Societãþii „Sorin Titel” din Banat, publicist, sponsorul
multor acþiuni culturale ale Societãþii de-a lungul anilor. În final,

profesoara Rodica Pop a depus o coroanã de flori, iar actorul George

Lungoci a recitat poezia „Noi nu
avem morþi” de Zaharia Bârsan.

Invitaþii Societãþii, peste 25

(douãzeci ºi cinci de persoane) ne-

am deplasat cu maºinile puse la
dispoziþie de colegul SILVIU
LOMBREA în localitatea Dumbrã-

viþa, unde întregul alai era aºteptat
de cãtre primar, secondat de

preotul ortodox din localitate ºi de
cãtre poeta Mariana Sperlea. Aici
s-a realizat o slujbã religioasã la

monumentul MIHAI EMINESCU, s-
a depus o coroanã de flori ºi s-au

expus alocuþiuni din partea profe-

sorului Gheorghe Luchescu ºi N.D. Petniceanu. A rãspuns domnul
Szilagyi Geza, primar al comunei Dumbrãviþa, de data aceasta înfãºu-
rat în tricolorul românesc. Domnul primar a oferit diplome de merit
unor personalitãþi care s-au remarcat pe parcursul anilor în cola-
borarea cu ºcoala ºi primãria din localitate. Dupã o „cupã” de tãrie,
întregul alai ºi-a continuat drumul spre Cãminul Cultural din satul
Giarmata Vii, reºedinþa domnului Silviu Lombrea ºi a familiei sale.

În sala Cãminului Cultural, în prezenþa notabilitãþilor comunei
Ghiroda, comuna de care aparþine satul Giarmata Vii (preot, primar,
consilieri, dascãli ºi profesori etc.), s-a derulat Simpozionul
„EMINESCU – 160".

Au prezentat comunicãri: prof. RODICA OPREANU, prof. RODICA
POP, prof. univ. dr. IULIAN NEGRILÃ ºi prof. univ. dr. GHEORGHE
LUCHESCU. Moderator: N.D.P.

Dupã comunicãri a avut loc un regal de poezie din creaþia Poetului
Naþional susþinut de actorii VICTOR MANOVICI ºi SABINA BIJAN, de
la Teatrul Naþional „Mihai Eminescu” din Timiºoara. Au mai recitat

poezii din creaþia proprie: Mariana Sperlea ºi Traian Pintilie.

În partea a doua a simpozionului, a fost lansatã cartea „A sosit

Domnul Eminescu” ºi s-au dat diplome speciale unor personalitãþi

precum profesorii universitari Iulian Negrilã ºi Gh. Luchescu, tânãrul
coleg prozator ARMAND SPERLEA, ºi nu în cele din urmã, colegului
SILVIUS LOMBREA, pentru deosebita colaborare, timp de zece ani, cu

Societatea „Sorin Titel” din Banat.

În final, asistenþa a fost delectatã cu cântece populare de cãtre:
Luca Novac, Maria Tudor, Adina Popa, Maria Sadovan.

Acþiunea s-a încheiat cu o masã festivã de excepþie în care

sarmalele ºi fripturile doamnei Lombrea, precum ºi vinurile domnului

Silviu Lombrea ºi-au fãcut datoria cu prisos.
Preºedintele Societãþii aduce

calde mulþumiri factorilor organi-

zatori de la Giarmata Vii, domnului

primar, consilierilor sãi ºi dom-
nului Gheorghe Criºan, patron de
la firma S.C. „Confemet Monica”

din Giarmata Vii, str. Parcului 101,
care a achiziþionat mai multe cãrþi

ºi reviste „Eminescu” pentru
bibliotecile de pe raza comunei
Ghiroda (Timiº).

Preºedintele 
Societãþii „Sorin Titel”,
Prof. N.D.PETNICEANU,

15.01.2010
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SÃRBÃTOAREA SFÂNTULUI EMINESCUSÃRBÃTOAREA SFÂNTULUI EMINESCU

Soborul de preoþi care a sfinþit placa Eminescu - 160, din
Timiºoara, str. Negruzzi 1. În mijloc, preotul IOAN BRÂNZEI

Fetele - bibliotecare - de le Biblioteca din cartierul FABRIC -
ºi N.D.P. cu actorul George Lungoci
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Prima perioadã de înflorire a culturii ºi literaturii
româneºti este cuprinsã între jumãtatea secolului al XIX-
lea ºi primele decenii al secolului XX ºi poartã numele de
perioada marilor noºtri scriitori clasici. Dintre scriitorii
importanþi ai acestei perioade amintim în primul rând pe
Mihai Eminescu, urmat de Ion Creangã, Ion Luca Cara-
giale ºi Ioan Slavici.

În fiecare an, ianuarie este luna în care întreaga su-
flare româneascã, din þarã ºi de peste hotare, îºi amin-
teºte, la unison, de cel mai mare poet român, Mihai Emi-
nescu - care nu a încetat niciodatã sã fie contemporanul
nostru, iar opera sa nu a încetat niciodatã sã fie actualã,
cu toate calitãþile, contradicþiile ºi inegalitatea ei, indi-
ferent cã vorbim despre poezie, prozã sau publicistica sa.

Mihai Eminescu a fost un om al timpului sãu, a
gândit ºi a scris influenþat, în mare mãsurã, de ideile
epocii în care a trãit, înscriindu-se în universul creat de
ideologia romanticã europeanã.

Pentru a demonstra actualitatea lui Eminescu, sau a
altui mare scriitor clasic român, trebuie sã þinem cont de
contextul operei, care nu are nevoie de „apãrãtori din
oficiu”, ci o analizã criticã, lucidã ºi nuanþatã ºi de o
lecturã atentã ºi constantã.

M. Eminescu este geniul nu numai al poeziei, dar ºi
al publicisticii româneºti. Folosirea poeziei ºi a pu-
blicisticii eminesciene, în ºcoli ºi în viaþa societãþii ro-
mâneºti - reprezintã probleme de actualitate, de
permanenþã, spiritualã ºi moralã.

În literaturã, Eminescu a strãlucit fãrã egal în toate
genurile literare. Temele ºi motivele abordate de poet ca:
natura ºi iubirea, istoria, ideea de patrie ºi patriotism,
inechitatea socialã, societatea coruptã, condiþia geniului
ºi a artei, concepþia cosmogonicã etc. - se bucurã de o
actualitate reînnoitã. Opera lui poeticã l-a-ncununat cu
nimbul nemuririi, fãcându-l sã renascã cu fiecare
generaþie.

M. Eminescu a strãlucit fãrã egal ºi în domeniile de
ºtiinþã, culturã, filosofie, istorie, ºtiinþe economice, po-
litice, domeniul social etc. - idei exprimate în articolele
sale din ziarul „Timpul”, la care a lucrat împreunã cu I. L.
Caragiale ºi Ioan Slavici. ªi care sunt de o actualitate
vizibilã. Iatã concepþiile lui Eminescu cu privire la
dezvoltarea economicã, socialã ºi politicã a þãrii:

„Calitãþile morale ale unui popor atârnã... de starea
sa economicã, ... iar condiþia civilizaþiei statului este civi-
lizaþia economicã”. Sau: „Populaþia româneascã scade ºi
sãrãceºte; cãrþi nu se citesc; pãtura dominantã, super-
pusã rasei române, n-are nici sete de cunoºtinþi, nici ca-
pacitatea de a pricepe adevãrul... aceºti oameni nu urcã
scãrile ierarhiei sociale prin muncã ºi merit, ci prin

abuzul culpabil al puterii politice, câºtigate prin
frustrarea statului cu sume însemnate”.

Azi, noi spunem nu „frustrarea statului”, ci „furarea
statului”. Aceastã apucãturã este o reeditare în formã
politicã, a hoþilor de codru, instituind codri guvernamen-
tali ºi parlamentari. ªtiinþa ºi inteligenþa sunt tratate cu
batjocurã, în comparaþie cu parvenirea, acumularea de

averi prin furt ºi fraudã, considerate atunci, ca ºi azi,
virtuþi ºi calitãþi.

M. Eminescu este revoltat de rãsturnarea valorilor,
ca ºi astãzi: „trãdãtorul numindu-se geniu, plagiatorul -
erou, pungaºul - mare financiar, panglicarul - om politic,
cãmãtarul - negustor, speculantul de idei - om cu
principii”.

Lucrul cel mai grav în opinia lui Eminescu ºi care
este de o actualitate dureroasã, este faptul cã nimeni
dintre guvernanþi nu conºtientizeazã cã „secretul vieþii
lungi a unui stat este pãstrarea ierarhiei meritului”.

Cu privire la administraþie, Eminescu afirma: „A
administra înseamnã a privi bunãstarea populaþiunii ca
pe un lucru încredinþat înþelepciunii ºi vegherii tale... sã
pui în cumpãnã dãrile, sã le deschizi oamenilor ochii”.

Poetul susþine, pe bunã dreptate cã: „la comunã ºi la
judeþ n-ar trebui sã fie vorba de alegeri cu caracter
politic. Din amestecul spiritului politic în aceste alegeri,
unde cestiunea nu-i decât o bunã administraþie ºi
gospodãrire, rezultã cã atâtea conºtiinþe problematice,

atâtea persoane uºurele ºi incapabile sunt chemate a
administra interese de milioane, a face ºi a întrebuinþa
împrumuturi pe socoteala contribuabililor, sporindu-le
necontenit sarcinile deja destul de grele ºi a nu da aces-
tor contribuabili, în schimbul sarcinilor, decât neglijenþã,
insalubritate publicã, lucrãri de cârpealã sporadicã în
stradele din centru ºi din când în când ºi oarecari
vexaþiuni. Este oare vorba când se fac alegeri comunale
sã se afirme principii politice, mai ales la noi în þarã,
unde avem atâta lipsã de simþ pozitiv, fie însuºiri utile, de
inteligenþã ºi onestitate administrativã ?”

Ca ºi poeziile, scrierile sale politice, sociale ºi
economice atrag atenþia prin actualitatea lor. Analizele
politice eminesciene le simþim atât de contemporane:
“Greºalele în politicã sunt crime - susþine genialul nostru
poet - cãci în urma lor suferã milioane de oameni nevi-
novaþi, se-mpiedicã dezvoltarea unei þãri întregi ºi se
împiedicã, pentru zeci de ani înainte, viitorul ei!”

Originalitatea ºi actualitatea operei eminesciene au
fãcut din autorul ei cel mai mare poet român ºi unul
dintre cei mai mari poeþi ai lumii!

*
*   *

Alt mare scriitori român clasic a fost I. L. Caragiale,
care a explorat realitatea contemporanã, surprinzând
contrastul dintre esenþã ºi aparenþã. I. L. Caragiale a
realizat o nemuritoare operã a societãþii româneºti ºi
chiar a lumii universale. Pe întreg pãmântul, cei care au
avut prilejul sã-i admire comediile ºi proza lui, au simþit
totala realitate a celor surprinse de nenea Iancu.

Cum adevãrul supãrã, nu e de mirare cã cei corupþi,
adulteri, fanfaroni, demagogi, palavragii, analfabeþi etc.
se recunosc în aceastã miraculoasã oglindã. Dupã ce s-
a luptat cu prostia, incompetenþa, fudulia goalã, rãutatea,
mârlãnia, lãcomia, nedreptatea etc., Caragiale s-a
declarat învins ºi a plecat la Berlin. E trist însã, cã la
aproape un secol de la moartea sa, este mai actual decât

oricând. Opera sa ar trebui sã fie lecturã obligatorie
pentru oricine pretinde o demnitate publicã.

I. L. Caragiale este un scriitor viu astãzi ca ºi în
trecut. Actualitatea lui e mai perceptibilã ca oricând.
Viaþa politicã ºi moralã româneascã pare a fi inspiratã
din opera lui Caragiale, iar democraþia parlamentarã, în
general, pãstreazã ceva din spiritul caragialian. Pânã ºi
limbajul clasei politice româneºti seamãnã cu cel din
schiþele sau piesele sale. Eroii lui Caragiale (Caþavencu,
jupa Dumitracge, Trahanache, Dandanache, Cetãþeanu
Turmentat, Dl. Goe etc.) se aflã printre noi ºi fac din
scriitor un contemporan al nostru.

*
*   *

Ioan Slavici se situeazã pe linia scriitorilor transilvã-
neni, care manifestau deschidere spre zugrãvirea vieþii
sociale spre observarea detaliatã a satului ardelean cu a
cãrui spiritualitate se identificau. El a promovat valorile
universului rural ºi integrarea omului din popor într-un
mare univers cultural. Dislocarea vieþii patriarhale a
satului realizeazã contactul þãranului cu lumea. Ghiþã din
Moara cu noroc tinde spre depãºirea condiþiei sale ºi îºi
schimbã mediul de viaþã.

Scriitorul este un creator al tradiþionalitãþii, dar ºi
modern prin idei ºi valori expresive. îmbinând tradiþia cu
modernitatea, I. Slavici a construit o operã solidã, monu-
mentalã, cu valoare eticã ºi moralizatoare ºi implicit
actualã. O altã notã de modernitate ºi, deci, de actualitate
este arta portretisticii. Slavici creeazã personaje repre-
zentative care trãiesc ºi astãzi sub ochii noºtri.

*
*   *

În ceea ce-l priveºte pe Ion Creangã, actualitatea
acestuia este uºor de constatat. El a scris numeroase
poveºti, povestiri basme ºi fermecãtoarele întâmplãri ale
copilãriei care-ºi pãstreazã actualitate. Personajele sunt
ºi ele actuale: Nicã, de exemplu, este copilul zilelor
noastre, iar pe hâtrul Nichifor Coþcariu îl gãsim la
volanul unei Dacii, aruncând vorbele sale pline de umor
ºi trivialitãþi în toate pãrþile, spre deliciul ascultãtorilor.

Scrisul lui Creangã e caracterizat de oralitatea sa
care îl face atât de actual. Scriitorul parcã dialogheazã cu
noi în diferitele ipostaze ale vieþii, trãieºte spectacolul
vieþii împreunã cu noi ºi ne este atât de cunoscut. Sma-
randa este femeia din zilele noastre care poartã toate
grijile vieþii întregii familii, chiar dacã traiul ei s-a mai
modernizat. ªcoala din vremea lui Creangã nu se deo-
sebeºte prea mult de situaþia actualã a ºcolilor de la sate:
clãdiri insalubre, neîncãlzite, cu dascãli sãrãciþi de greu-
tãþile vieþii, lipsã de manuale, copii îmbrãcaþi sãrãcãcios,
care nu pot frecventa cu regularitate ºcoala.

Actualitatea acestor mari scriitori români clasici
constã în valenþele operelor lor, în înþelesurile pe care le
degajã ºi pe care generaþiile viitoare le vor cunoaºte cu
aceeaºi preþuire ºi relevanþã.

Citite astãzi, ca ºi în trecut, operele lor sunt parcã ale
zilelor noastre, fãcându-ne sã trãim aceleaºi sentimente
plenare ca ºi înaintaºii noºtri care le-au cunoscut acum
un secol ºi mai bine, precum ºi cei care le vor cunoaºte
peste timp, secole ºi chiar mai mult, pentru cã aceste
capodopere nu-ºi vor pierde actualitatea niciodatã.

Prof. BIANCA NEGRILÃ

Profesor univ. dr. IULIAN NEGRILÃ

Prof. Rodica Pop. În stânga sa, prof. Gh.
Luchescu ºi primarul comunei Ghiroda

Prof. Rodica Opreanu
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Un filozof antic avea zisa lui: „În cãlcâiul

rãului existã întotdeauna un grãunte de luminã”.

Rãul – denigrarea Poetului Naþional orchestratã

de criticul literar evreu Zigu Ornea, în revista „Di-

lema”, din februarie – martie 1998, a provocat o

reacþie naþionalã inversã, a sporit cultul pentru

Mihai Eminescu ºi poezia sa, la nivel naþional ºi

chiar internaþional. Apariþia articolului „Emi-

nescu e batjocurit. Sã-l apãrãm!” în „Cuvânt

românesc”, din Hamilton, Canada, semnat de

scriitorul român George Bãjenaru, a însemnat un

imbold, un impuls iniþial, o temã de casã.

În presa timiºoreanã, înþelegând doar

„Renaºterea bãnãþeanã”, au apãrut unul – douã

articole, prin care autorii, nume sonore, s-au

desolidarizat de Zigu Ornea ºi congenerii sãi, dar

au fost reacþii modeste, finuþe, ca ºi cum nu ar fi

voit sã-i supere pe denigratori, pe criticul ºi

profesorul Nicolae Manolescu, pe timiºoreanul

francofon ªerban Foarþã, pe poetul Cãrtãrescu ºi

nici pe filozoful Andrei Pleºu, directorul revistei

bucureºtene „Dilema”. Cu toþii, ei ºi alþii mai

mãrunþei, nume obscure, debutanþi ºi plimbãreþi

prin literatura românã, se aflau ºi se aflã în slujba

sionismului de peste Ocean.

În schimb, reacþia Societãþii literar-artistice

„Sorin Titel”, a preºedintelui ei, a fost una durã,

fãrã perdea, ce a damnat ºi a pus la stâlpul infa-

miei pe denigratori, indiferent de statutul lor so-

cial ºi literar. Intervenþia a fost publicatã în revis-

ta „Vrerea” ºi a fost preluatã de prozatorul Cos-

tache Olãrescu, liderul ºcolii de prozã de la Târ-

goviºte, în cartea „Cazul Eminescu”, Editura

„Paralela 45", Piteºti, 1999.

Nu ne-am rezumat doar la acest articol-pro-

test, ci ne-am propus sã înfãptuim mult mai mul-

te, înºirui câteva din faptele culturale semnate de

cãtre Societatea literar-artisticã „Sorin Titel”.

- Am organizat manifestãri literar artistice, în

Timiºoara, Sala „Lira”, la Coºtei, Vârºeþ,

Sânmihai din Banatul sârbesc, sub genericul

„Nevoia de Eminescu – nevoia de poezia ro-

mânã”, generic propus de criticul ºi sociologul

Dinu Racheru, prilej cu care s-au evidenþiat în

mod deosebit poeþii: Damian Ureche ºi Aurel

Turcuº, cântãreþii Luca Novac ºi Iosif Puºchiþã,

profesorul Marius Munteanu ºi tânãra solistã de

muzicã popularã Carmen Luca, elevã de liceu ºi

debutantã pe scena de la Casa Naþionalã „Mihai

Eminescu” din Coºtei.

- În grupuri restrânse de 2 – 3 scriitori ºi

cântãreþi, am cãlãtorit cu Eminescu ºi Slavici

prin Ardeal, prin Þara Almãjului ºi Valea Dunãrii,

organizând ºezãtori literare, lansãri de carte în

lunile ianuarie ºi iunie, contribuind la eternizarea

celor doi mari scriitori. În aceste acþiuni s-au

evidenþiat: actorul George Luncogi, poeþii Ignea

Loga ºi Mariana Sperlea, artistele Viorica Pop

Ivan ºi Maria Tudor ºi, nu în cele din urmã, re-

gretatul poet ºi cântãreþ GEORGE VOªTINARU,

marele absent de la manifestarea EMINESCU –

160.

- Am editat cartea „Domnul Eminescu

soseºte iarna” (Editura Mirton, Timiºoara, 2000,

autor N.D.P.), op ce s-a bucurat de-o frumoasã

primire din partea cititorilor ºi a criticii de

specialitate, tiraj epuizat ºi reeditat, carte cãutatã

ºi astãzi de cãtre colecþionarii preocupaþi de

perenitatea Eminescului.

- Am editat revista „Eminescu” în paginile cã-

reia s-au publicat numãr de numãr, între anii

2000 – 2008, poezii ºi eseuri omagiale din par-

tea scriitorilor: Miron Þic, C. Juan Petroi, Ma-

riana Sperlea, Gabriela Almãjan, George Voº-

tinaru, Gabriela Feier, Dora Mija, Adina Maria

Popa, Rozica Bãºulescu, Florin Þene ºi alþii. Au

publicat în revista „Eminescu” nume importante

ale literaturii române contemporane: universitarii

Gh. I. Tohãneanu, Ion Neaþã, Gh. Luchescu,

Iulian Negrilã, Virgil Vintilescu, D. Jompan,

Galina Cernicova, Ivan Evseev ºi Marian Bucã,

apoi au colaborat la revista „Eminescu” scriitori

de renume naþional, membri ai Uniunii Scriito-

rilor din România, precum: Gheorghe Azap, I.M.

Almãjan, Marcel Turcu, Eugen Evu, Ionel Bota,

Nicolae Sârbu, Simion Dãnilã, Nicolae

Georgescu, Corneliu Leu, Ion Grigurcu, Aurel

Turcuº, Vasile Barbu, Damian Ureche, Lucia

Olaru-Nenati, Theodor Damian etc.

- Am organizat concursuri literare, în aceastã

perioadã am premiat peste 40 de tinere condeie,

dintre premianþi unii au devenit autori de carte ºi

nume cunoscute în presa culturalã vorbitã ºi

scrisã, ca de exemplu: Iosif Bãcilã, Constanþa

Marcu, Liana Sabãu, Camelia Tamaº, Alexandru

Potcoavã, Claudiu Luca, Armand Sperlea, Caius

Danciu, Iulia Cojocariu.

- Am montat ºi sfinþit un numãr de patru plãci

comemorative dedicate memoriei Poetului

Naþional, acþiune în care s-au evidenþiat pecuniar

colegii: George Voºtinaru, Ica Voºtinaru, Gh. Lu-

chescu ºi Ana Danciu, cu banii lor s-au confec-

þionat ºi montat cele patru plãci dezvelite cu

ritual creºtin, ritual prestat de fiecare datã de

cãtre preotul Ioan Brânzei, membru de onoare a

Societãþii „Sorin Titel” din Banat.

- În iunie 2009, în comuna Dumbrãviþa (Ti-

miº), s-a dezvelit ºi sfinþit de acelaºi preot mo-

umentul MIHAI EMINESCU, cea mai importantã

realizare spiritualã a Societãþii noastre, care nu

s-ar fi putut împlini fãrã asentimentul primarului

ungur din localitate ºi fãrã truda domnului Con-

stantin Sperlea, membru de onoare al Societãþii,

fãrã interesul ºi preocuparea constantã a doam-

nei Mariana Sperlea, secretara Societãþii „Sorin

Titel”.

ªi toate aceste realizãri s-au derulat în plan

spiritual, în timp ce Poetul Naþional era denigrat

de cãtre personalitãþi culturale care aveau me-

nirea sã-i apere memoria, ne referim la Nicolae

Manolescu, astãzi preºedintele Uniunii

Scriitorilor, la Gabriel Demisianu, ce face parte

din executivul Uniunii Scriitorilor, precum ºi la

nume din organismele culturale.

Mã refer la factorii culturali din Botoºani

unde are loc anual un festival de poezie, unul na-

þional, la Casa Memorialã din Ipoteºti. Între pre-

mianþii Festivalului de poezie, din 1998 / 1999,

s-a aflat ºi unul dintre denigratorii Poetului

Naþional. Incredibil, dar adevãrat! E vorba de

poetul obscur Bobe, T.O. (pseudonimul literar al

lui Teodor Dobrin, nãscut la 13.11.1969 în

Constanþa, student la Facultatea de Litere a Uni-

versitãþii din Bucureºti). Citez din Dicþionarul

General al Literaturii Române, Academia Ro-

mânã, Bucureºti, 2004: „În mod paradoxal, Bobe

a ieºit din anonimat prin câteva consideraþii ire-

verenþioase la adresa lui Eminescu, publicate

într-un  numãr din 1998 al revistei „Dilema”,

integral demitizãrii poetului, pentru ca un an mai

târziu sã ia un important premiu la Festivalul E-

minescu de la Botoºani”. Rin urmare denigratorii

au fost premiaþi de cãtre culturnicii democraþi!

Oare ce hainã poartã aceºti culturnici?!

Amãrãciunea a fost ºi mai mare cu privire la

acest poet obscur cu nume de cãþel – Bobe –

Bubi, Bubico! – ºi la cele întâmplate la Caraº-

Severin, amintind Revista „Reflex” din Reºiþa ºi

Filiala Uniunii Scriitorilor din Timiºoara. Bobe a

fost invitatul de onoare al unor întâlniri literare la

nivel naþional organizate la Bãile Herculane de

cãtre poetul Octavian Doclin. Prin acest gest

poetul cãrãºean Octavian Doclin s-a desolida-

rizat de memoria poetului Mihai Eminescu,

trecând în barca denigratorilor, acceptând tacit

acþiunea acestor trãdãtori de neam ºi þarã, sã nu

uitãm cã denigrarea Eminescului fusese

orchestratã de evreul Zigu Ornea, din Bucureºti.

Cele expuse mai sus s-au voit vorbe proprii

unei dãri de seamã, în contul Domnului Emines-

cu, care soseºte iarna ºi a sosit ori de câte ori

Domnul Silvius Lombrea l-a invitat. Acum, cu a-

ceastã întrevedere, cu lansarea cãrþii „A sosit

Domnul Eminescu”, se aude ºi cântecul de lebã-

dã al Societãþii literar-artistice „Sorin Titel”, rã-

mâne pe mai departe, Clubul Cultural Mihai

Eminescu, condus de doamna profesoarã Rodica

Pop. Preºedinte,
prof. N.D. PETNICEANU

Giarmata-Vii, 15.01.2010

22..  EEmmiinneessccuu  ssii  ddeenniiggrraattoorriiii  ssããii

ªerban Foartã, denigratorul lui
Eminescu, salutã timiºorenii înainte

de-a pleca la “Tel-Aviv”
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O CARTE DE EXCEPÞIEO CARTE DE EXCEPÞIE
Apariþia unei cãrþi este o adevãratã sãrbãtoare.

Dar, când e vorba de una ce cuprinde date ºi
consideraþii despre M. Eminescu, ea este ceva mai
mult - este un eveniment de mare importanþã
istorico-literarã.

Cartea A sosit Domnul Eminescu, a apãrut cu
ocazia împlinirii a ºaisprezece decenii de la
naºterea marelui nostru poet, la Editura Gordian
din Timiºoara, având ca redactor coordonator pe
cunoscutul scriitor Nicolae Danciu Petniceanu, un
om cu suflet frumos ºi împãtimit de literaturã, este
într-adevãr un eveniment de importanþã naþionalã.

Volumul se constituie într-o voluminoasã
monografie de peste 700 de pagini, format A4, a
revistei „Eminescu” apãrutã între 2000 - 2008.
Monografia are mai multe pãrþi. Prima este
dedicatã lui M. Eminescu. Sunt reproduse mai
multe poezii eminesciene mai puþin cunoscute,
cum sunt: Un singur Dumnezeu !, Rãsai asupra
mea, E un popor ! o limbã etc.

Urmãtoarea secvenþã cuprinde poezii dedicate
marelui poet, semnate de Mariana Sperlea, Miron
Þic, Mihai Prepeliþã, Grigore Vieru, Corneliu Vadim
Tudor etc. Aceastã parte e urmatã de mai multe
articole prin care sunt exprimate cele mai frumoase
ºi competente gânduri despre Eminescu, ce se

constituie în adevãrate studii istorico-critice. Ele
sunt semnate de personalitãþi importante ale vieþii

noastre cultural-literare, de la G.I. Tohãneanu, Petru
Rezuº, Iulian Negrilã, Gh. Luchescu, Bianca
Negrilã, la Cornel Boteanu ºi Pantelimon Cristescu.

O altã secþiune se referã la colaborãrile cu poe-
zii la revista „Eminescu” de-a lungul celor aproa-
pe zece ani sau cu prozã, teatru ori criticã literarã.
Se regãsesc în aceastã parte a cãrþii nume con-
sacrate ca Al. Florin Þene, Geo Galetaru, O. Goga,
Radu Gyr, Al. Macedonski, G. Coºbuc, T. Arghezi
etc. Revelatoare sunt articolele de istorie ºi criticã
literarã semnate de Ivan Evseev, Artur Silvestri,
Gh. Grigurcu, Ion Arieºanu, Eugen Evu, Iulian
Negrilã, Gh. Luchescu etc.

Monografia mai cuprinde ºi o secþiune rezer-
vatã istoriei culturale, notelor de cãlãtorie, inter-
viurilor, însemnãrilor religioase, medalioanelor
literare, publicisticii, folclorului etc.

O notã aparte o fac paginile de interviuri care
evocã personalitatea lui Eminescu, sub semnãtura
tânãrului profesor Caius Danciu.

Cartea lui Nicolae Danciu Petniceanu este uni-
cat în bibliografia româneascã ºi va servi contem-
poranilor ºi urmaºilor ca o dovadã de veneraþie
faþã de Eminescu - cel mai reprezentativ poet ro-
mân ºi unul dintre cei mai valoroºi poeþi
universali.

Pentru orice intelectual român cartea este o
necesitate ºi nu poate lipsi din biblioteca noastrã.

Prof. univ. dr. IULIAN NEGRILÃ.

Actorul George Lungoci recitând Noi nu
avem morþi, la dezvelirea plãcii

Eminescu - 160

Scrisoare de la Hãneºti, 
judeþul Botoºani

Stimate Domnule Petniceanu,
De curând am vorbit la telefon cu fratele meu, Pãrintele

Profesor Theodor Damian din New York ºi mi-a confirmat
primirea revistei „Eminescu” ºi a volumului „A sosit
domnul Eminescu”.

Pre cucernicia Sa m-a rugat sã vã transmit cã a fost
impresionat în mod deosebit de iniþiativa dvs. de a crea o
astfel de antologie, cu ocazia împlinirii, anul acesta, a 160
de ani de la naºterea poetului nostru naþional, de calitatea
editorialã ºi tipograficã a lucrãrii ºi a menþionat cã volumul
ºi revista au sosit cum nu se putea mai bine, cu patru zile
înainte de desfãºurarea lucrãrilor Simpozionului
„Eminescu” pe care Prea cucernicia Sa l-a organizat la
Consulatul General al României la New York, eveniment de
amploare la care au participat profesori ºi cercetãtori, artiºti
ºi scriitori din America, România ºi Republica Moldova.

Cu aceastã ocazie Pãrintele Profesor a citit poezia despre
Eminescu de Mihai Prepeliþã, de pe coperta a patra a revistei
„Eminescu”, chiar la deschiderea oficialã a lucrãrilor.

Totodatã, a prezentat în cuvinte elogioase volumul „A
sosit Domnul Eminescu”.

De faþã la Simpozionul „Eminescu” ajuns la a 17-a ediþie
anul acesta a fost ºi fiul martirilor Ioan ºi Aldea
Teodorovici, Cristian Aldea Teodorovici, care a interpretat
melodia „Eminescu”, dupã ce actorul Nicolae Jelescu,
directorul Teatrului de Poezie din Chiºinãu a încântat
audienþa cu un recital din poezia lui Eminescu.

Mã bucur mult cã munca ºi pasiunea dvs. pentru
Eminescu ºi pentru cultura românã îºi au ecoul cuvenit
fiind apreciate prin roadele lor concrete, atât în þarã cât ºi
în comunitãþile noastre româneºti de peste ocean.

Cu cele mai bune gânduri ºi urãri de noi succese,
Prof. ARTEMIZA DAMIAN

1.II.2010, Hãneºti, Botoºani
P.S. Am primit volumul ºi revistele, pentru care vã

mulþumesc foarte mult.
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Când se întâlniserã, odinioarã, nu avu-
seserã nevoie de cuvinte ca sã înþeleagã
misterul acelei clipe, potrivitã într-un
anume fel ca ºi cum
astrele s-ar fi conjugat o
singurã datã în istoria,
fãrã timpuri mãsurate, din
lumile nesfârºite. Nu îi
spusese nimic. Nu o
întrebase ce muzicã
ascultã ºi ce cãrþi citeºte
ºi dacã, de la fereastrã, se
vãd copacii desfrunziþi.
Crezuse, poate, cã pentru
el era prea târziu ºi cã nici
mãcar nu putea sã fie
adevãrat; ºi cã venise,
totuºi. Aºa era atunci
când te obiºnuieºti sã
trãieºti nopþile, singuratice, fãrã rost, de
parcã te-ai fi rãtãcit prin pãduri.

Dar când îºi dãdu seama cã ea existã
ºi cã nimic nu e întâmplãtor, încercase un
simþãmânt nedefinit, un amestec de
încântare ºi de spaimã, trãia o senzaþie de
suprarealitate asemãnãtoare cu visul,
înºiruire de poveºti enigmatice, adãugiri

de episoade fãrã aparentã legãturã; vrajã,
magie, iluzie? Nici mãcar nu îndrãznea sã
se gândeascã.

Ce ar fi putut sã afle?
Sã fi gãsit, cãutând, prin-
cipiul ireductibil care îi
fãcuse posibili pe fiecare
din ei ºi alcãtuirea, poate
inexplicabilã, a lui ºi a ei?
Dar alãturarea, paºii muzi-
cali, nãzuinþa de a-i auzi
vocea ori numai certitu-
dinea cã este aici, unde-
va, aproape, nu s-ar fi
putut sã le dezlege.

Acum priveau îm-
preunã marea, tãcând. El
îmbãtrânise, îngândurat,
încercãnat. Ascultau

atenþi valurile venind ºi pierzându-se în
nisip; poate ceva se va desluºi în toate
cele ce nu se înþelegeau. Cine eºti tu? - îl
întrebã ea, în ºoaptã. Eu nu sunt din
aceastã lume - spuse el, simplu. Sunt doar
un cãlãtor.

(Artur Silvestri: “Perpetuum Mobile”,
Ed. Carpathia, Bucureºti, 2009)

La un an de la trecerea lui Artur
Silvestri la Domnul, dupã ce a strãlucit
ca o puternicã stea asupra noastrã,
luminând ºi iluminându-ne
sufletele, ne doare inima ºi su-
fletul pentru aceastã pierdere -
deoarece a devenit al nostru ºi
noi începusem sã fim ai lui.

De aceea ne lipseºte Omul
asemãnãtor supraomului lui
Nietzsche, însã cu multã
bunãtate creºtinã.

Ne lipseºte vocea puternicã,
autoritarã ºi în acelaºi timp
caldã, cu îndemn spre iubire ºi
fapte bune dupã model eristic.

Ne lipseºte vocea ºi persona-
litatea care sã lupte împotriva
celor care ne terfelesc istoria
într-un mod josnic, care ne batjocoresc
tradiþiile ºi sfinþenia vieþii neamului.

Ne lipseºte vocea care ne transmitea
acel mesaj tainic ce ne da puterea sã
trãim ºi sã existãm ca neam.

Ne lipseºte vocea care ne îndeamnã sã
ne respectãm strãmoºii ºi Sfânta Tradiþie
- arãtându-ne cã nu suntem singuri.

Ne lipseºte vocea care ne-a învãþat
taina persoanei într-o Românie tainicã.

Ne lipseºte omul duhovnicesc cu evla-
via, smerenia, bunul simþ ºi faptele bune
- ca cel mai de preþ dar de la Dumnezeu.

Ne lipseºte cei care, cât a trãit, n-a
trãit pentru el, ci pentru ceilalþi - dupã
model eristic.

Ne lipseºte Omul mare care
iradia luminã, bucurie,
fericire - fiind simbol pentru
românii adevãraþi.

Ne lipseºte personalitatea
culturalã, savantul enciclope-
dist care, ieºit din înþelepciu-
nea popularã, a fost un expe-
riment al sufletului ºi cugetu-
lui românesc, o coloanã de lu-
minã a culturii ºi credinþei
neamului nostru, dedicat bi-
nelui colectiv. A fost o ade-
vãratã lecþie pentru urmaºi,
rãmânând un exemplu ºi mo-
del de urmat pentru români -

suflete luminate.
Nu-l vom uita niciodatã.
În veci fie pomenirea lui ºi amintirea

lui din neam în neam!
Prof. PAVEL PANDURU

ARTUR SILVESTRI: Steaua mãrilorARTUR SILVESTRI: Steaua mãrilor
ARTUR SILVESTRI

Scriitor, istoric al
culturii, promotor cultural

(19 martie 1953 - 30
noiembrie 2008)

Luni, 30 noiembrie,
se împlineºte un an de

când ARTUR SILVESTRI a plecat pe neaºtep-
tate spre veºnicie, lãsând în urmã o imensã
durere dar ºi o mare moºtenire culturalã: cãrþi
tipãrite sau în manuscris, asociaþii culturale,
edituri, cel mai mare grup de presã culturalã on-
line, importante programe culturale în derulare.

SÂMBÃTÃ, 28 NOIEMBRIE 2009, ORA 9, la
MÃNÃSTIREA PASÃREA, locul odihnei sale de
veci are loc SLUJBA RELIGIOASÃ DE
POMENIRE.

Sã-l pomenim pe scriitorul Artur Silvestri
aºa cum ºi-a dorit, citindu-i cãrþile, ducând mai
departe modelul ºi mesajul sãu.

Sã ne rugãm lui Dumnezeu sã-l odihneascã
în pace, în împãrãþia Sa!

Cu aceeaºi durere,
Mariana Brãescu Silvestri, soþie ºi pãrinþii

Comemorare Artur Silvestri prin
cãrþile scrise de ei ºi despre ei,

�    Vineri, 27 noiembrie 2009, ora 17, la
Târgul internaþional Gaudeamus, în Pavilionul
Central, la etajul 3, nivelul 7.70, va avea loc
lansarea celor mai recente cãrþi despre Artur
Silvestri, precum ºi reeditãrile prozelor sale,
apãrute prin grija soþiei sale

�    Un întreg stand dedicat în întregime lui
Artur Silvestri, la etaj 1, nivel 3.20, nr.212.

Relaþii 0744.380.643.
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Dor de Artur Silvestri

Profesorul Pavel Panduru cuvântând la Simpozionul Cetãþii,
ediþia a III-a



O combinaþie de medicamente adminis-
trate în mod normal individual în cancerul
mamar reduce durata seriilor de chimiote-
rapie la ºase sãptãmâni, aratã cercetãtorii
britanici de la Universitatea Sheffield. Este
vorba despre doxorubicinã, un tratament
folosit pentru stoparea dezvoltãrii tumorilor,
ºi despre acidul zoledronic, medicament
administrat pentru protecþia oaselor în
cazurile avansate de cancer.

Dupã un studiu efectuat pe ºoareci de
laborator, oamenii de ºtiinþã au observat cã

efectul acestui tratament combinat este
comparabil cu efectul a ºase luni de
chimioterapie, tumorile mamare devenind
aproape nedetectabile.

Potrivit specialiºtilor, aceastã schemã
de tratament eliminã neplãcerile

cauzate de chimioterapie, cum sunt
cãderea pãrului ºi stãrile de greaþã.

6.000 DE NOI CAZURI ANUAL

La nivel mondial, se estimeazã cã una

din 10 femei dezvoltã un neoplasm mamar
pe parcursul vieþii. ªi la noi în þarã
statisticile sunt îngrijorãtoare: anual se
depisteazã peste 6.000 de cazuri de
cancer mamar. În cele mai multe situaþii,
dacã tumorile sunt depistate în faze
avansate la femeile de peste 55 de ani,
speranþa de viaþã este foarte scãzutã.

CÃTÃLINA RAFAILÃ

„Adevãrul”, luni, 18.01.2010

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã20
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Deºi tehnica modernã de diagnosticare
a cancerului la sân este prezentã ºi la noi,
autopalparea sânilor rãmâne una dintre
metodele de prevenire a bolii. “Autoexami-
narea este recomandatã în special femei-
lor tinere. Ea trebuie practicatã încã din pe-
rioada pubertãþii. Mamografia este reco-
mandatã dupã vârsta de 45 de ani, la toate
femeile, investigaþia repetându-se la un in-
terval de doi ani. Persoanele cu risc mai
mare de a face cancer la sân, ca de exem-
plu cele care au pe cineva din familie cu
aceastã boalã, vor face prima mamografie
la 42 de ani. Pe lângã mamografie, depis-
tarea cancerului la sân se poate face prin
rezonanþã magneticã nuclearã (RMN)”, ne-
a declarat dr. ªtefan Curescu (foto), medic-
ºef la Clinica de Oncologie medicalã din
cadrul Spitalului Municipal Timiºoara.

Autoexaminarea sânilor este cea mai la
îndemânã metodã de depistare a oricãrei
schimbãri apãrute în ceea ce priveºte sta-
rea de sãnãtate a sânilor. Medicii recoman-
dã ca autopalparea sã se facã lunar, dupã
perioada menstruaþiei. “Mai întâi, se va
face examinarea în oglindã. Femeile vor
observa dacã sfârcurile ºi mameloanele
aratã la fel ºi dacã sunt pe acelaºi nivel.

Dacã într-o parte, sânul este mai ridicat, iar
mamelonul mai retras, ori dacã se observã
o ranã sau apare o sângerare, se impune
un consult medical”, a precizat specialistul
timiºorean. Înainte de autopalparea sâ-
nilor, sãpuniþi bine mâinile sau aplicaþi pe
ele gel de duº fãrã a le clãti sau usca. Cu
mâna dreaptã se va palpa prin alunecare,
cu miºcãri circulare, sânul stâng, apoi zona
axilei, regiunea supra-clavicularã ºi partea
lateralã gâtului. Operaþiile se repetã cu
mâna stângã pentru sânul drept. “Dacã fe-
meia descoperã vreun nodul suspect, tre-
buie sã se prezinte la medic”, atenþioneazã
dr. ªtefan Curescu. Depistarea din timp a
cancerului la sân poate asigura vinde-
carea, iar tratamentul chirurgical nu va
presupune extirparea sânului.

Predispoziþie geneticã
ºi factori de risc

Pe lângã proba testimonialã (dacã
cineva din familie a avut cancer la sân),
predispoziþia pentru cancer la sân poate fi
detectatã din timp ºi prin investigaþie
geneticã. Totodatã medicii spun cã existã
ºi alte categorii de femei care prezintã un

risc mare de
îmbolnãvire.
“Este vorba
de persoane
care nu au
nãscut sau
au adus pe
lume copii la
o vârstã a-
v a n s a t ã .
Sunt, apoi,
femeile care
au suferit de
mai multe ori
întreruperi de sarcinã (în special cele care
au fãcut avort înspre ce-a de-a 12
sãptãmânã de sarcinã), precum ºi cele
care nu au alãptat sau au alãptat foarte
puþin. De asemenea, riscul este mare pen-
tru persoanele care au urmat tratamente
de stimulare ovarianã , (pentru fertilizarea
in vitro) ºi pentru femeile care au fãcut
tratament estrogen (la premenopauzã)”, a
precizat medicul-ºef al Clinicii de
Oncologie medicalã.

Vezi „Renaºterea bãnãþeanã”, 1
februarie 2010

Cancerul mamar poate fiCancerul mamar poate fi
tratat în ºase sãptãmânitratat în ºase sãptãmâni

NU! NU! NU!!! SCUTULUI
ANTIRACHETÃ ÎN ROMÂNIA!

Autoexaminarea mamelelor, una dintre
metodele de depistare a cancerului la sân


