
În ziua de 23 martie 2010, în amiazã, cerul a încetat sã mai lãcrãmeze, s-a înseninat
ºi s-a primenit de sãrbãtoare, de întâmpinarea marelui oaspete: Preasfinþia sa LUCIAN,
episcop de Caransebeº, dorit pe meleagurile noastre ancestrale, cu urme de istorie veche
ºi modernã, pentru sfinþirea ºi inaugurarea de obiective social-umane. Primarul IANCU

PANDURU, în þinutã festivã ºi cu tricolorul – simbol – în diagonalã, într-o stare de fericire
aparte, l-a întâmpinat, în fruntea consilierilor sãi, pe Mãritul Oaspete, cu urarea
strãmoºeascã de „bine aþi venit”. În loc de tradiþionala „pâine ºi sare”, domnul primar Iancu
Panduru i-a dãruit Preasfinþiei sale LUCIAN, episcop de Caransebeº, gazeta localã
„Vestea” ºi voluminosul tom „A sosit domnul Eminescu”, ultima realizare literarã a
colaboratorului sãu, redactorul-ºef al gazetei „Vestea”. Cartea l-a încântat pe Sfinþia Sa,
intelectual desãvârºit.
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„BUNA VESTIRE” A SOSIT LA„BUNA VESTIRE” A SOSIT LA
MEHADIA MAI DEVREME!MEHADIA MAI DEVREME!Cam de multiºor NDP a trecut pragul senec-

tuþii – pragul oamenilor înþelepþi. În 2003, primã-
vara, se afla în aceastã ipostazã, când, cu spri-
jinul domnului Nicolae Sârbu din Reºiþa, am or-
ganizat la Mehadia, în sala Cãminului cultural,
simpozionul General Nicolae Cena, la care a par-
ticipat ºi unitatea de pompieri din Reºiþa, ce
poartã simbolic numele ilustrului general român.

Atunci s-a lansat o carte despre descoperi-
rile generalului ºi arheologului Nicolae Cena, la
Mehadia, carte apãrutã cu sprijinul financiar al
domnului inginer Nicolae Dop, director tehnic la
Combinatul de carne COMTIM Timiºoara.
Redactor N.D.P.

Dupã manifestare, aflând cã N.D.P. s-a sta-
bilit la Mehadia, mi-am propus sã-l contactez ºi
sã realizãm împreunã câteva acte culturale pe
raza comunei Mehadia. A fost receptiv, iar cele
„câteva” acte au crescut de la an la an, conºtient
ºi  unul  ºi  altul  cã  fãrã  culturã  nu  se  poate  con-
strui  o  societate  democraticã. Enumãr aceste
„câteva” acte culturale: fondarea gazetei „Ves-
tea”, montarea de plãci comemorative unor ilus-
tre nume precum: preot Coriolan Buracu, pro-
fesor diplomat Grigore Ion, Scriitorului Nicolae
Mãrgeanu, maestrului Ion Corneanu, profeso-
rului-scriitor Ion Florian Panduru ºi ziarului
„Grãnicerul” (1932 – 1937), editarea a douã
cãrþi de referinþã.

Apoi, cele câteva simpozioane , sper sã le
amintesc pe toate: Simpozionul „Cetãþii” (trei
ediþii), Simpozionul „Fiii satului” (la Mehadia ºi
Plugova), Simpozionul datinilor ºi obiceiurilor,
Simpozionul Ion Cornianu ºi Simpozionul
presei din Banatul Montan, despre care ºi astãzi
se scrie în presa din Banat.

Fãrã participarea ºi strãdania scriitorului
NICOLAE DANCIU PETNICEANU nu putem
înfãptui aceste realizãri apreciate de Radio
Reºiþa, de presa din Banat ºi de voci culturale
ca: Alexandru Nemoianu ºi pr. prof. dr. Teodor
Damian, ambii din America.

Îi mulþumim domnului N.D.P., Dumnezeu
sã-l þinã în viaþã ºi sãnãtate ca împreunã sã rea-
lizãm ºi alte obiective culturale. La mulþi ani!

Vivat, crescat,Vivat, crescat,
floreat – N.D.P.!floreat – N.D.P.!

Primar IANCU PANDURU

Douã nume în eternitate: PRIMARUL ºi EPISCOPUL

Douã evenimente social-umane fac istorie:
inaugurarea pieþii agro-alimentare ºi a

centrului medico-social „Sfântul Nicolae”

continuare ]n pagina 2
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Într-o adevãratã procesiune, oamenii Mehadiei ºi preoþii din
protopopiatul Bãile Herculane, în frunte cu Excelenþa Sa, episcop
Lucian, secondat de protopopul Nicolae Pereº, de consilierul Cãlin
Iancec ºi primarul Iancu Panduru, s-au deplasat pentru sfinþirea ºi
inaugurarea Pieþii Agro-alimentare. Dupã ritualul creºtin de sfinþire,
a fost tãiatã panglica de inaugurare de cãtre Preasfinþia Sa
LUCIAN, episcop de Caransebeº ºi de cãtre primarul IANCU
PANDURU, în aplauzele mulþimii, bãrbaþi ºi femei, gospodine ºi
tineri în straie de sãrbãtoare, câþiva în port naþional românesc.

Cu acest prilej, primarul IANCU PANURU a þinut un discurs
adresându-se celor prezenþi: „Preasfinþia Voastrã! Prea cucer-
nici pãrinþi! Domnilor consilieri! Stimaþi consãteni! Vã mulþu-
mesc pentru prezenþa dumneavoastrã aici, astãzi la inaugu-
rarea Pieþii agro-alimentare. Încã din cele mai vechi timpuri,
pe vremea ocupaþiei romane, aici, la Mehadia a existat târg,
care s-a transformat în piaþã, aceasta prin aºezarea geogra-
ficã ºi strategicã a localitãþii noastre. Aici a existat dintot-
deauna un vad comercial. Au existat vânzãtori de produse
agro-alimentare ºi au existat cumpãrãtori de asemenea
produse. Pornind de la acest deziderat major, de la grija faþã
de cetãþeni, am hotãrât cu Consiliul Local amenajarea unei
pieþe moderne pentru deservirea populaþiei în mod civilizat,
european. Amenajarea s-a fãcut cu bani din bugetul local, cu
sume de aproape un miliard lei vechi. Mulþumesc ºi pe aceastã
cale domnilor consilieri care au sprijinit iniþiativa executivului
primãriei Mehadia. Amenajarea s-a efectuat de cãtre firma de

construcþii Veliciu din Topleþ, mulþumesc ºi domnului inginer Veliciu
pentru calitatea lucrãrilor, avem de acum o piaþã modernã, cu
anexe utilitare, pentru un comerþ civilizat.

Executivul primãriei se angajeazã ca împreunã cu Consiliul
Local sã realizãm ºi alte obiective de interes cetãþenesc ºi în viitor.
Dumnezeu sã ne ajute în realizarea celor propuse. În dorinþa
dumneavoastrã dau cuvântul Preasfinþiei Sale LUCIAN, episcop
de Caransebeº. Aveþi cuvântul Excelenþa Voastrã.”

În aplauzele mulþimii a luat cuvântul Excelenþa Sa, care, între
altele, a spus: „Domnilor primari, preacucernici pãrinþi! Iubiþi
fraþi ºi surori întru Iisus Hristos Domnul. Cu aleasã bucurie
am acceptat ca astãzi, 23 martie 2010, cu douã zile înainte de
praznicul de „Buna Vestire” sã fiu prezent la Mehadia pentru
sfinþirea ºi inaugurarea Pieþei agroalimentare ºi a centrului
medico-social „Sfântul Nicolae”. Dupã ce ne-am rugat în
biserica din localitate, monument istoric, am pornit într-o
adevãratã procesiune spre piaþã, iar de aici tot aºa vom porni

spre aºezãmântul medico-social „Sfântul Nicolae”. Am
binecuvântat aceastã piaþã ca bunul Dumnezeu sã ne ajute pe
noi, care suntem invitaþii dumneavoastrã, dar mai ales
Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe cei care vor desfãºura
activitãþi aici, fie vânzãtori, fie cumpãrãtori pentru cã aceste
pieþe sunt binevenite în fiecare localitate ruralã, dar putem
spune cã Mehadia este un mic orãºel în Sudul Banatului, cu
tradiþii frumoase, cu un trecut istoric. Astãzi Mehadia se
îmbogãþeºte cu douã aºezãminte: o piaþã agro-alimentarã
modernã ºi un centru medico-social. Sfidând criza economico-

financiarã mondialã, autoritatea localã din Mehadia a alocat
fonduri substanþiale ca acum, înainte cu douã sãptãmâni de
Sfintele Paºti, sã ne bucurãm împreunã de inaugurarea acestor
douã aºezãminte. Sã nu uitãm cã omul are nevoie de hranã
spiritualã, dar are nevoie ºi de hranã pentru trup, de care trebuie

Se taie panglica la inaugurarea pieþii agro-alimentare

Î.P.S. SA LUCIAN sfinþeºte Cãminul Sf. Nicolae

urmare din pagina 1
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Pãºesc pe ritmuri de sonetã,
Asemenea unui paºnic zbor,
Pe drumul albului de cretã,
ªi al firescului fior.

Îmi scad simþirea printre flori,
Ce poartã nume de copii
Pe calea dintre „plus” ºi „ori”
Mã simt al meu în orice zi.

Cu inima împrejmuitã
De gardul anilor prea vii
Mireasma toamnei îmi recitã
Poem cu murmur de copii.

Le dau tãria sã doreascã
Sã-ºi ducã viaþa între mâini
Atunci când ºtiu cum 

sã pãºeascã
Pe drumul dintre douã pâini.

Iar, pãrþi din suflet 
ºi din soartã

Le-am dar ºi le voi da mereu
Regret cã-n lume doar o datã
La fel ca ei am fost ºi eu.

Prof. IONUÞ DRÃGANU,
Plugova, oct. 2010

Paºi de dascãl



sã avem grijã, aºa cum ne povãþuieºte Domnul Isus Hristos. Îl
rugãm pe bunul Dumnezeu sã binecuvânteze pe toþi locuitorii
Mehadiei, pe domnul primar, pe membrii consiliului local, pe toþi
aceia care au participat ºi au depus efort, cu spor duhovnicesc, dar
ºi spor în treburile gospodãreºti. La mulþi ani tuturor ctitorilor
acestei pieþe agro-alimentare. Mulþi ani tuturor ºi sãrbãtori fericite!”
(aplauze furtunoase).

În frunte cu Preasfinþia Sa, oamenii s-au deplasat pentru
sfinþirea ºi inaugurarea Centrului medico-social „Sfânul Nicolae”
din Mehadia, pe uliþa spitalului Vechi. Clãdirea veche, cândva
unitate sanitarã, de pe vremea imperialilor austrieci, a aparþinut
Bisericii Ortodoxe Române.

Dupã sãvârºirea ritualului de sfinþire, panglica a fost tãiatã de
Excelenþa Sa Lucian, episcop de Caransebeº ºi cãtre cei doi
primari: primarul Iancu Panduru, din Mehadia ºi primarul N.
Vasilescu, din Bãile Herculane, deoarece acest stabiliment social
va fi deservit financiar de trei factori responsabili: bisericã, primãria

din Mehadia ºi primãria din Herculane.
Au prezentat alocuþiuni de bun augur domniile lor (ordinea luãrii

de cuvânt): Cãlin Iancec, consilier episcopal, Pre-sfinþia Sa Lucian,
episcop de Caransebeº ºi primarul Iancu Panduru.

Din cuvântul domniilor lor, asistenþa a înþeles cã Centrul
medico-social „Sfântul Nicolae” din Mehadia este o operã
filantropicã, zilnic se va pregãti hranã caldã (o masã) pentru 40 de
persoane, oameni sãraci ºi neputincioºi, un numãr de 20 persoane
vor lua masa la Centru, iar pentru 20 de persoane va fi „bucãtãria

pe roþi”, adicã deservirea se va face la domiciliu. Materia primã va
fi asiguratã de cãtre bisericile din protopopiat, a fãcut asigurarea
de rigoare Preasfinþia Sa.

Într-adevãr, Centrul medico-social „Sfântul Nicolae” de la
Mehadia este un act filantropic inedit în Banatul de Sud, desigur
acþiunea iniþiatã de Excelenþa Sa este binevenitã la Mehadia, zonã
economicã precarã, defavorizatã, cu mulþi ºomeri, cu lume sãracã,
nevoiaºã sub multiple aspecte. Ideea a pornit din Luminã în
Luminã, am zis-o ºi o mai zic: numele de LUCIAN vine de la
latinescul Luci, care înseamnã LUMINA LUMINÃTORULUI.

NICOLAE DANCIU PETNICEANU,
Mehadia, 23 martie 2010
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Rugãciune în faþa Pieþii agro-alimentare

Î.P.S. Sa LUCIAN ºi primarii Panduru ºi Vasilescu taie panglica
la Cãminul Sf. Nicolae

Rugãciune în faþa Cãminului “Sf. Nicolae”

urmare din pagina 2

Vârfurile inocenþei
Târâm între coloºi, fundac dosit de Pallas, 
Pe suflet aºezat, intens sculptat de ape, 
Veºnic mâna lumii se va-nchina lui Pegas 
Negreºit spre creºtet s-o poarte mai aproape.

Dar eu pe unde sunt? Aº vrea sãri dau de rimã, 
Pe floarea lui sã-nviu, sã-l stãpânesc prin flaut, 
Vârful inocentei, plãcerea mea sublimã 
E þelul meu suprem ºi liniºtea ce-o caut...

Putea-vom noi...
Putea-vom noi clepsidra umbrelor respinge? 
Putea-vom noi cãrarea norilor distinge? 
Putea-vom noi, micuþo, din mii de adieri 
Sã ne trezim pe-o barcã, ai mãrii prizonieri?

Putea-vom noi cultura soarelui cunoaºte? 
Putea-vom noi cenuºa vremilor renaºte? 
Putea-vom noi, iubito, glasul ce-a dat viaþã 
Sã-l îndulcim cu miere’-a preotului faþã?

Putea-vom noi morala nopþilor dezminte? 
Putea-vom noi pricepe cerul de cuvinte? 
Putea-vom noi, Raluca, sã trecem peste noi 
Sã ne crestãm în luna inelul amândoi?...

22 MARTIE 2008

Andrei Daroczi, student,
Universitatea „Vasile Goldiº”, AradDebut:



Scriitorul Sorin Titel a trecut la cele veºni-
ce în ianuarie 1985. Îmi propusesem sã în-
fiinþez un cenaclu în oraºul Timiºoara, care sã
poarte numele marelui prozator dispãrut în
plinã glorie literarã. Sorin Titel fusese în rela-
þii de strânsã prietenie cu profesorul universi-
tar IVAN EVSEEV, rus lipovean, inimã caldã
ºi suflet senin, o capacitate intelectualã în
materie de slavisticã, de literaturã universalã,
mai abitir literaturã rusã.

Primul invitat la deschiderea cenaclului li-
terar „Sorin Titel” a fost domnul profesor Ivan
Evseev, Vania pentru cei apropiaþi. Deschide-
rea avusese loc la Casa de Culturã din Timi-
ºoara, unde magistrul a luat cuvântul, iar noi
am fost ochi ºi urechi. Vorbea frumos, logic,
cu argumente convingãtoare, ca la catedrã.

Cenaclul a supravieþuit doar la ºedinþa de
inaugurare, cea din 21 decembrie 1988. La

urmãtoarea, care în fond nu mai avusese loc,
mahãrii din cultura timiºeanã, îl suspendase-
rã! Sorin Titel nu era pe placul lor, era cotat
decadent, idealist, iar preºedintele ales sanc-
þionat cu vot de blam cu avertisment pentru
atitudine ireverenþioasã – antipartinicã – faþã
de instructorul Pãun, de la Judeþeana de par-
tid Timiº.

În martie 1990, dupã schimbarea din de-
cembrie 1989, am redeschis cenaclul, prin
hotãrâre judecãtoreascã a fost transformat în
Societatea literar-artisticã „Sorin Titel” din
Banat.

Dacã în Decembrie 1988 sala fusese arhi-
plinã de scriitori ºi cadre didactice (profesori
de ºcoalã generalã, de liceu ºi de la univer-
sitatea Timiºoara), de data aceasta venise, ca
ºi altãdatã, cu inima deschisã doar domnul
profesor Ivan Evseev. Domnia sa nu uitase

prietenia sa cu Sorin Titel, aºa cum uitaserã
mulþi alþii: scriitori, publiciºti ºi cadre didac-
tice. Ca sã avem un total de 21 persoane, cum
cerea legea, a trebuit sã apelãm la artiºti vo-
cali, instrumentali ºi dansatori, de la Casa de
Culturã din Timiºoara. Fuseserã ºi doi scrii-
tori: Ion Marin Almãjan ºi Alexandru Moraru.

Domnul profesor Ivan Evsees a fost ales
vicepreºedinte al Societãþii literar-artistice
„Sorin Titel” din Banat, va deveni pe parcurs
un sprijin moral, un îndrumãtor spiritual de
mare anvergurã. Rezultatele  în  plan  cultural
ale  Societãþii  cunosc  amprenta  domniei  sale,
fapt  pentru  care  membrii  Societãþii  îi  mulþu-
mesc  pro  memoria.  

La 1 mai se împlinesc doi ani de când
profesorul Evseev s-a „îmbarcat” în luntrea
lui Charon... Sã-i fie þãrâna uºoarã!

N.D. PETNICEANU
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Lev Nikolaevici Tolstoi – patriarhul literaturii ruse
(1828 – 1910)

Savantul Ivan Evseev ºi societatea „Sorin Titel”Savantul Ivan Evseev ºi societatea „Sorin Titel”

Anunþ foarte
important!

ªcoala Generalã Plugova,
prin profesorul MIHAIL COR-
NEANU, organizeazã cursuri
de FERMIER în toate sectoa-
rele agricole.

În baza atestatului de FER-
MIER se pot obþine fonduri de
la Uniunea Europeanã pentru
agriculturã. Informaþii la
telefon: 0725 66 53 98.

ªtire deªtire de
ultima orã!ultima orã!

Vechea noastrã cunoº-
tinþã, juna Alexandra
Nicoleta Costescu, elevã
clasa a X-a (Liceul „Ni-
colae Stoica de Haþeg”,
din Mehadia), s-a clasat
pe locul III la Olimpiada
de Istorie, Reºiþa, 2010.
Felicitãri! (REDACÞIA)

Invitaþie
Societatea „Tibiscus”

din Uzdin (Serbia) a in-
vitat pe primarul IANCU
PANDURU ºi redactorii
de la Vestea” sã participe
la Simpozionul interna-
þional „Oameni de sea-
mã ai Banatului”, ce va
avea loc la „Casa Româ-
neascã”, pe 23 aprilie
2010. (N.D.P.)

S-a scurs un veac de la trecerea în nefiinþã

a marelui scriitor rus Tolstoi, socotit patriar-

hul literaturii ruse de cãtre oamenii de artã ºi

culturã; dupã opinia mea de filorus, de iu-

bitor de literaturã, moºierul Lev Nikolaevici

Tolstoi a fost, este ºi va rãmâne pe mai de-

parte patriarhul literaturii universale prin

creaþiile sale, prin romaul fluviu „Rãzboi ºi

pace” (1865 – 1869), prin capodoperele „Ana

Karenina” (1875 – 1877) ºi „Învierea” (1889

– 1899).

Opera marelui scriitor rus a fost tradusã în

mai toate limbile pãmântului, inclusiv în lim-

ba românã, având o influenþã beneficã asupra

unor scriitori cunoscuþi precum R. Rolland,

Thomas Mann, Galsworthy, C. Stere, Mihail

Sadoveanu, Duiliu Zamfirescu etc.

Ecranizarea capodoperelor tolstoiene a

adus pe marele ecran personaje nemuritoare,

Andrei Bolkovsky, Pierre Bezuhov, Levin,

Nataºa, Maslova au pãtruns în sufletul

spectatorului, înrudindu-se cu el din punct

de vedere psihologic.

Marea literaturã rusã rãmâne vârf de lance

în literatura universalã, depãºind prin Tolstoi,

Turgheniev, Dostoievski, Lermontov, Gogol,

Gorki etc., literaturile similare din þãri

avansate industrial, dar nu ºi spiritual, moral.
N.D. PETNICEANU

Mehadia, martie 2010



Imediat ce a fost anunþatã participarea României la scutul antirachetã
american, discuþiile s-au axat pe reacþia Rusiei. Preºedintele Bãsescu a
þinut sã precizeze: scutul nu este îndreptat împotriva Rusiei. Reacþia
Moscovei era aºteptatã cu interes, iar ministrul de externe Lavrov a spus
cã Rusia “aºteaptã o reacþie exhaustivã” privind amplasarea scutului în
România. O schimbare radicalã de la ameninþarea cu amplasarea unor
rachete de ultimã generaþie în Kaliningrad, cum a reacþionat la anunþul cã
Polonia va gãzdui scutul.

Presa rusã trebuie sã facã ceva valuri, e normal, mai ales presa afiliatã
armatei ºi cercurilor militare, în schimb administraþia de la Kremlin are o
reacþie soft la anunþul fãcut de preºedintele Traian Bãsescu. ªeful
diplomaþiei ruse, Serghei Lavrov, a spus cã Rusia aºteaptã explicaþii
exhaustive de la americani ºi cã regimul Mãrii Negre e reglementat de
Convenþia de la Montreux. Numai cã este clar, România va gãzdui
elemente terestre ale scutului american.

Este mult calm ºi lipsa de înverºunare ºi ameninþãri în reacþia Rusiei,
deºi ne aºteptam ca mãcar declarativ sã fie ceva mai durã. Ar fi fost însã
interpretatã reacþia exact în cheia care trebuia: decizia de amplasare a
elementelor scutului în România a fost discutatã la nivel ruso-american,
mai mult ca sigur, ºi ea apare într-un context mult mai larg ºi mai
complex al discuþiilor intense bilaterale între cele douã capitale,
Washington ºi Moscova.

Un pic de istorie recentã. Când administraþia Bush a convenit cu Cehia
ºi Polonia amplasarea unor elemente ale scutului antirachetã - un radar în
primã þarã ºi rachete de interceptare în cealaltã - Rusia s-a simþit direct
ameninþatã, argumentând ca amplasarea - în imediata sa apropiere - a
acestora distruge echilibrul strategic global. Moscova a spus cã radarul
are scopul de a-i spiona miºcãrile, iar rachetele de interceptare ar putea
avea focoase nucleare.

Mai mult, Rusia a considerat cã Statele Unite þin sã o umileascã prin
amplasarea scutului în ceea ce a fost zona sa de influenþã, în þãrile fostului

Pact de la Varºovia ºi cã aceastã miºcare ar reporni o nouã cursã a
înarmãrilor de tip rãzboi rece. În ciuda tuturor asigurãrilor cã scutul ar
proteja împotriva rachetelor iraniene - argument care nu a satisfãcut
Rusia, considerând cã era mult mai relevantã amplasarea acestor sisteme
în Turcia, nicidecum în Polonia sau Cehia - ruºii au luat decizia de a trece
la ameninþãri ºi au anunþat cã vor amplasa rachete în Kaliningrad, în
enclava lor din inima Europei.

La un moment dat, Moscova a ameninþat ºi cã va bombarda bazele
militare americane de pe teritoriul celor douã þãri, acolo unde vor fi
elementele scutului. Retorica belicoasã a Rusiei este menitã sã îi facã
nervoºi pe europeni, a spus Pentagonul, convins cã ameninþãrile nu vor
fi duse la îndeplinire. Astfel ameninþãrile nu au avut rezultatul scontat, iar
administraþia Bush a continuat planul stabilit.

În aceste condiþii, ruºii au schimbat tactica ºi au propus SUA, la
summit-ul G8 din Germania, din 2007, sã colaboreze ºi a oferit o
alternativã: în locul amplasãrii în Cehia ºi Polonia a radarului ºi rachetelor
de interceptare sã fie folositã o staþie radar ruseascã din Azerbaidjan.
Americanii au cerut acces nelimitat la facilitãþile ruse, iar discuþiile s-au
împotmolit. Discuþia despre scutul american antirachetã trebuie privite în
contextul unor tratate ruso-americane privind dezarmarea, START ºi a
tratatului privind rachetele antibalistice (ABM Treaty - Anti-Balistic
Missile Treaty).

În 2002, SUA s-au retras unilateral din acest tratat, care data din 1972,
din dorinþa lor de a face posibilã construirea scutului antirachetã, ideea
cãreia ruºii i s-au opus cu vehemenþã. Americanii argumentau astfel prin
dorinþa de a se proteja de posibilele atacuri ale statelor teroriste. La o zi
dupã retragerea SUA din Tratatul ABM, ruºii s-au retras din tratatul
START II, acord care a expirat la sfârºitul anului 2009.

Pe parcursul acestei lucrãri mi-am propus o trecere în revistã a
principalelor puncte de vedere ce sprijinã poziþia actualului guvern
american faþã de implementarea National Missile Defense. Dupã o scurtã
definire a conceptului de apãrare antirachetã ºi o succintã prezentare a
ansamblului operaþional, înaintez spre analiza opinii, declaraþii ºi date
pentru a reflecta scena politicã internaþionalã contemporanã în mãsura în
care vizeazã problematica NMD.

Interesul guvernului american faþã de
securizarea teritoriului sãu împotriva
unui atac cu rachete balistice dateazã
încã din timpul administraþiei Reagan
când, la propunerea preºedintelui, în
anul 1983 se pun bazele a ceea ce va
deveni mai târziu National Missile
Defense. Iniþiativa de Apãrare Strategicã
presupunea introducerea în spaþiul
extraatmosferic a unui sistem de apãrare
antirachetã (ce cãpãtase în presã
denumirea de „rãzboiul stelelor”)
sprijinit din punct de vedere tehnic pe
sisteme de arme cu energie dirijatã -
lasere de mare putere ºi instalaþii capabile sã emitã fascicule de particule.

Din 1983 ºi pânã astãzi NMD a suferit numeroase modificãri
încercându-se adaptarea sa la premisele politico-economice considerate

a fi de actualitate la momentul respectiv.
Conform planurilor actuale NMD se vrea a fi un sistem de apãrare apt

sã doboare rachete balistice aflate în zbor, în spaþiul extraatmosferic, cu
ajutorul unor proiectile de intercepþie lansate de la sol. Primele semnale
privind un atac cu rachete balistice împotriva SUA sunt emise de cãtre sa-
teliþii de detecþie plasaþi pe o orbitã geostaþionarã la 36000 de km dea-

supra ecuatorului. Sateliþii vor detecta
racheta încã din momentul lansãrii, o vor
monitoriza pe parcursul fazei de urcare,
timp în care vor depista locul lansãrii ºi
vor furniza informaþii cu privire la traiec-
toria proiectilului ºi a zonei de impact.

Dupã ce motoarele de propulsie se
opresc, alte sisteme de senzori vor
prelua sarcina detecþiei, monitorizãrii ºi
izolãrii focoaselor de þintele false sau de
alte reziduuri eliminate de proiectil.
Aceºti senzori reprezintã baza sistemului
de apãrare antirachetã ºi constau în
radare în banda X (ansambluri de înaltã
rezoluþie operaþionale în banda de 10

GHz), versiuni îmbunãtãþite ale radarelor de detecþie timpurie existente ºi
un sistem de monitorizare a focoaselor poziþionat în spaþiu.

Prof. dr. IULIAN LALESCU
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SCUTUL ANTIRACHETÃ: CUM A TRECUT RUSIA DE LA AMENINÞAREA
CU AMPLASAREA DE RACHETE ÎN KALININGRAD LA CEREREA DE

“EXPLICAÞII EXHAUSTIVE”



Scutul în România, urmare a
resetãrii relaþiei dintre SUA ºi Rusia

Schimbarea administraþiei de la Washington
a adus primele semnale conciliante din partea
Rusiei. Obama anunþase încã din campanie o
regândire a scutului antirachetã, iar în momen-
tul în care acesta a preluat mandatul, Rusia a
anunþat cã renunþã la amplasarea de rachete în
Kaliningrad. Premierul Vladmir Putin s-a decla-
rat “moderat optimist” privind relansarea rela-
þiei SUA-Rusia ºi prima întâlnire a celor doi
preºedinþi, Medvedev ºi Obama, a fost aºteptatã
cu nerãbdare.

Ea a avut loc în aprilie 2009, la Londra, îna-
inte de summit-ul G20. Cei doi au discutat des-
pre începerea negocierilor privind un nou tratat
de control al armamentului, care sã înlocuiascã
START II (Strategic Arms Reduction Treaty - tra-
tatul de reducere a armamentelor strategice), ce
urma sã expire la sfârºitul anului. Aflat în vizitã la
Moscova în iunie 2009, Barack Obama a vorbit
despre o resetare a relaþiilor dintre cele douã þãri.

Mai mult, el a subliniat cã “viitorul nu
aparþine celor care adunã armate ºi lanseazã
rachete” ºi a propus Rusiei eforturi comune
pentru stoparea proliferãrii nucleare. Discuþiile,
negocierile asupra acordului START au devenit
prim obiectiv ºi din dorinþa de a marca ºi
simbolic reîncãlzirea relaþiilor dintre SUA ºi
Rusia. Totuºi, negocierile s-au dovedit mult
mai complicate decât se aºteptau cele douã
pãrþi, iar Moscova considera aceasta resetare a
relaþiilor mai mult o retoricã americanã.

Condiþia lor în negocierile pentru START era
renunþarea la scutul antirachetã, proiectul ad-
ministraþiei Bush atât de sfidãtor, pânã la urmã,
la adresa îngrijorãrilor Moscovei. Anunþul din
septembrie al administraþiei Obama de renun-
þare la proiectul iniþial de scut antirachetã a
surprins în mod plãcut Kremlinul, care a vãzut
în asta un prim semn al resetãrii relaþiei. Chiar
dacã mai sunt chestiuni privind noua confi-
guraþie a scutului care trebuie discutate,
niciunul dintre ele nu mai îngrijoreazã Moscova
în mãsura în care o fãcea vechiul proiect.

Totuºi, aceastã atitudine s-ar putea schimba
dacã Rusia va avea impresia cã SUA poate
obþine “capacitãþile primului atac” împotriva
Rusiei. Obama a fost dur criticat de cãtre opo-
nenþii lui de-acasã ºi de state europene, acuzat
cã ar fi cedat presiunilor Rusiei. Printre deza-
mãgiþi au fost, fireºte, Cehia ºi Polonia, care s-
au simþit abandonate ºi care au susþinut cã
America are acum alte zone de interes,
nicidecum Europa Centralã ºi de Est.

Turneul în zonã al vicepreºedintelui ameri-
can, Joe Biden, a avut drept scop liniºtirea
acestor þãri ºi reafirmarea statutului lor de par-
teneri ai SUA. Moscova, în schimb, pare sã fie
relativ mai liniºtitã, motiv prin care se explicã ºi
reacþia avutã la amplasarea interceptorilor
tereºtri în România în 2015. Discuþiile privind
acordul START s-au intensificat spre sfârºitul
anului 2009, cei doi preºedinþi dorind o

semnare a acestuia înainte de finalul anului,
ceea ce nu a fost posibil.

În ianuarie 2010, preºedintele Dmitri Med-
vedev spunea cã acordul e finalizat în proporþie
de 95%, negocierile urmând sã fie reluate în
aceastã perioadã. Preºedinþii Dmitri Medvedev
ºi Barack Obama au stabilit în iulie obiectivul de
a aduce numãrul de focoase nucleare în inter-
valul 1.500-1.675 pentru fiecare dintre cei doi
foºti inamici ai Rãzboiului Rece, iar numãrul de
vectori capabili sã le transporte între 500 ºi
1.100. Cum este lesne de înþeles, contextul este
mult mai larg, negocierile au fost pe mai multe
planuri ºi fiecare a avut ceva de câºtigat ºi a
fãcut concesii. Amplasarea scutului antirachetã
în România este o concesie a Rusiei, dupã reac-
þia avutã de Lavrov. O concesie care însã con-
firmã României un statut ºi o relevanþã în
aceastã zonã din punct de vedere geostrategic.
Ruºii trebuie sã aibã declaraþii de opoziþie la
aceastã idee, însã, în realitate, chiar ºi analiºti
de la Moscova, au spus cã decizia a fost luatã
de comun acord, între Rusia ºi SUA.

Ambasadorul Rusiei la NATO, Dmitri Rogo-
zin, a spus cã SUA nu ºi-au respectat promisiu-
nea de a informa Rusia despre acþiuni de dez-
voltare a scutului antirachetã ºi le transmite
celor douã administraþii - care au asigurat cã
elementele de pe teritoriul României nu sunt
îndreptate împotriva Moscovei - cã reflectã o
teorie freudianã: au gânduri privind o posibilã
þintã Rusia, altfel de ce ar tot asigura cã nu e aºa
când nu au fost întrebaþi despre asta? Recon-
firmarea statutului de partener strategic al SUA,
protecþia împotriva oricãror posibile ameninþãri
cu rachete ºi putere de negociere cu Rusia sunt
principalele avantaje ale amplasãrii elementelor
scutului antirachetã în România.

Este o dovadã cã ne aflãm în joc, în jocul
regional în special, lucru important în contextul
în care România are puternici concurenþi în re-
giune, dar ºi aspiraþia de a juca un rol pregnant.

Scutul lui Bush vs. scutul lui Obama
Proiectul iniþial viza apãrarea împotriva

rachetelor cu razã lungã de acþiune, în timp ce -
odatã cu reanalizarea ameninþãrilor - noul
proiect are în vedere apãrarea împotriva rache-
telor cu razã medie de acþiune.

Scutul lui Bush nu acoperea în totalitate
teritoriul României, sudul ºi estul rãmânând
vulnerabile. Noul scut acoperã întreg teritoriul.
Vechiul sistem prevedea amplasarea unui radar
în Cehia ºi a 10 interceptoare de rachete
balistice cu razã lungã de acþiune în Polonia
pânã în 2013. Noul sistem, bazat pe elemente
mobile, ar urma sã implice amplasarea, pânã în
2015, în Cehia ºi Polonia, a unor rachete de tip
SM-3, concepute pentru a distruge rachete
balistice cu razã scurtã ºi medie de acþiune.

Conform noului plan, Statele Unite ar urma
sã staþioneze nave cu interceptoare SM-3 la
bord în Mediterana în 2011 ºi interceptoare
SM-3 mobile pe uscat, în Europa Centralã,
implicit ºi România, pânã în 2015.

Prof. dr. IULIAN LALESCU
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Susþine ambasadorul Dmitri Rogozin

Dmitri  Rogozin,  ambasadorul  Rusiei  la
NATO,  a  promis  cã  va  oferi  un  milion  de
euro  oricui  va  dovedi  caracterul  paºnic  al
proiectelor  Alianþei  Nord-AAtlantice  faþã  de
Rusia, potrivit blogului sãu personal. “Ofer
un milion de euro oricui îmi va dovedi cã
NATO nu are proiecte militare împotriva
Rusiei”, scrie Rogozin în limbile rusã ºi
englezã pe blogul sãu, fãrã a preciza
provenienþa acestei sume ºi procedeul prin
care îl va recompensa pe câºtigãtorul acestui
concurs improvizat. Pentru moment, nici
unul din cei 3.686 de vizitatori ai blogului
sãu nu a reacþionat. Anterior, ambasadorul
rus la NATO a anunþat într-un interviu pentru
un post rus de radio cã se îndoieºte de
cuvintele secretarului general al NATO,
Anders Fogh Rasmussen, care afirmase cã
Alianþa nu este un adversar al Rusiei. “Sunt
sigur cã secretarul general al NATO, Anders
Fogh Rasmussen, afirmã cu toatã
sinceritatea cã NATO nu este un adversar al
Rusiei. Este posibil ca el personal sã creadã
acest lucru. Problema este cã, dupã
Gorbaciov, Rusia s-a schimbat mult. Dacã
ultimii  lideri  sovietici  aveau  naivitatea  de  a
crede  în  declaraþiile  verbale,  negociatorii
ruºi  moderni  nu  o  au”,  a  insistat  Rogozin.

(RENAªTEREA BÃNÃÞEANÃ,
06.03.2010)

NATO, o ameninþareNATO, o ameninþare
serioasã pentru Rusia?serioasã pentru Rusia?

NATO continuã sã reprezinte o ame-
ninþare “destul de serioasã” pentru Rusia, în
special din cauza extinderii, afirmã secreta-
rul Consiliului de Securitate rus, Nikolai Pa-
truºev. “Avem mari dubii cã Rusia se va
simþi mai în siguranþã dacã procesul de ex-
tindere a NATO va continua; aceasta este po-
ziþia comunã a autorilor noii doctrine milita-
re ruse”, precizeazã oficialul rus. Dupã des-
trãmarea Pactului de la Varºovia în 1991, A-
lianþa s-a tot extins de la 12 la 28 de state
membre, reaminteºte secretarul Consiliului
de Securitate ras. “NATO va atrage þãri ca
Georgia sau Ucraina”, adaugã oficialul rus,
acuzând Alianþa Nord-Atlanticã de faptul cã
ar fi oferit armament regimului de la Tbilisi în
vederea conflictului din Osetia de Sud, din
august 2008. “Atragem atenþia cã înarmarea
Georgiei continuã. Ne întrebãm de ce. Sã nu
ne aºteptãm oare la un nou atac georgian?”,
încheie Patruºev. (VNIMANIE! - NDP).

(MEDIAFAX)
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Viziune asupra lumii –
pãreri personale

MOTTO:
„Lumea, ce ar fi oare, 
De-ar fi toþi la fel ca mine,
Cei ce vieþuiesc sub soare?”

Omul este o infimã particulã a Universului, creaþie divinã
a forþelor naturii stãpânite de Creator.

Fiecare dintre noi este un ecou, plãmãdiþi diferit, cu bune
ºi rele... Homo sapiens, caracterizat de raþionalitate,
inteligenþã ºi voinþã, în zilele noastre este privit ca o operã de
artã, strãbãtutã de inflexiunile vremii.

„Ignoranþa nu e mai presus de cunoaºtere”, a afirmat Lau-
ra Fermi, soþia renumitului fizician Enrico Fermi. Unii poate
nu sunt de acord cu aceastã idee, susþinând cã dacã nu ºtii, nu
suferi. Majoritatea însã cred cã aceste cuvinte se dovedesc
adevãrate nu doar în domeniul cercetãrii ºtiinþifice, ci ºi în
alte aspecte ale vieþii. Ignoranþa, înþeleasã ca necunoaºtere a
adevãrului, a lãsat secole de-a rândul omenirea pradã
întunericului intelectual, moral ºi spiritual. (Efeseni 4:18).

Este prima datã în viaþã când încerc sã rãspund unei astfel
de întrebãri, neconsiderând cã aº fi prea însemnatã!

În naturã, dacã lanþul trofic ar fi întrerupt, vieþuitoarele ºi
plantele ar avea de suferit.

Tot astfel ºi în Univers, dacã o zalã s-ar desprinde, cursul
ciclic al lumii ar tremura...

Consider cã nu e înjositor sã pleci dimineaþa spre ºcoalã ºi
sã mângâi pe frunte câinele de lângã tomberon sau sã-l saluþi
pe cel de pe marginea drumului care îþi mãturã paºii...

Cu ochii limpezi ºi mintea mereu treazã, sã te apleci cu
rãbdare spre sufletele care te aºteaptã dincolo de uºa clasei.

Sã-i pui în inima ta pe primul loc fãrã sã-þi mai pese de
problemele-þi personale!

Doar astfel îþi poþi face simþitã prezenþa în Univers, ducând
pe mai departe fãclia aprinsã a educaþiei.

ªi fãrã falsã modestie aº putea acum afirma dupã treizeci
de ani de activitate cã „LUMEA” nu ar putea exista fãrã
mine!!!

În Univers existã milioane de oameni ce gândesc sau simt
la fel ºi fiecare dintre ei îºi gãseºte calea de urmat.

În trecerea noastrã grãbitã prin viaþã, timpul nu se va opri
în loc dacã reuºeºti sã dai bineþe cu zâmbetul pe buze sau dacã
la sãrbãtori mãcar, îþi aminteºti ºi de cel mai amãrât decât
tine.

...ªi dacã toþi ar fi la fel ca mine lumea ar fi mai bunã?!
Rãspunsul ar putea fi „DA”!
Revin acum la momentul când am început sã rãspund

acestei întrebãri ºi constat cu emoþie cã pot însemna ceva
pentru cei din jurul meu (familie,

Prieteni, elevi, colegi)... deci, acolo undeva în Univers e ºi
locul meu.

Inst. LAITIN FELICIA ADRIANA

Scutul!...Scutul!...
Referitor la scutul antirachetã preconizat a fi montat pe teritoriul

României, domnul preºedinte Traian Bãsescu vine cu asigurarea cã
acesta nu va fi împotriva Rusiei, ci împotriva Iranului. Frumos  mai
minþi,  domnule  Preºedinte.  Falsa  dumneavoastrã  asigurare  este
anulatã  de  precizãrile  subsemnatului.

În decembrie 1993 mã aflam invitat de un penticostal, originar
din Timiºoara, în Elveþia. Omul m-a plimbat  cu maºina sa la
Geneva, unde avea unele probleme de rezolvat. În Geneva m-a dus
în vizitã la un amic de-al sãu (penticostal, originar din Jebel de
Timiº), un oarecare Nicu, bãrbat la 40 – 45 de ani, cãsãtorit ºi avea
o fiicã, elevã de liceu sau studentã. Am fost invitaþi la prânz. În
timpul mesei, domnul Nicu, fiind vorba de viitorul României, dupã
cãderea comunismului, s-a confesat, încrezãtor: „Fac  parte  din
miºcarea  regalistã  din  Geneva.  Adesea  sunt  solicitat  cu  maºina  (era
taximetrist  pe  piaþa  Genevei)  sã-ll  transport  pe  regele  Mihai.  Am
participat  la  o  întrunire  a  regelui  cu  alþi  fruntaºi  politici  români,  aflaþi
în  strãinãtate.  Regele  ne-aa  cerut  sã  colectãm  bani  pentru  a  sprijini
aderarea  României  la  NATO  ºi  implicit  montarea  de  rampe  de
lansare  rachete  pe  litoralul  românesc  ºi  crearea  de  depozite  de
armament  în  Carpaþi.  Doar  aºa,  spunea  regele  Mihai,  vom  putea
scãpa  de  Ursul  din  rãsãrit  care  ne  suflã  în  ceafã.  Totul  împotriva
Rusiei” a conchis dl. Nicu, ºoferul privat al lui Mihai-vodã.

Toate s-au adeverit, am intrat în NATO, fãrã vreun referendum
naþional, acum se proiecteazã instalarea scutului antirachetã ºi
aceasta fãrã referendum naþional. Adicã toate s-au fãcut ºi se vor
face fãrã voinþa poporului român. România va ajunge cap de pod
împotriva Rusiei ºi carne de tun pentru „tunurile” americane.

Apoi sã nu uitãm cele afirmate de naþionalistul rus Jerenovski:
„Montaþi  rãmpi  de  lansare  de  rachete  ca  noi  sã  avem  ce  bombarda”.
Viitorul  copiilor  ºi  nepoþilor  mei  va  fi  sumbru. TOMA OSTRIª

RRUUSSIIAA     AACCUUZZÃÃ    RROOMMÂÂNNIIAA     
ÎÎNN     PPRROOBBLLEEMMAA    SSCCUUTTUULLUUII

Rusia a acuzat ieri România ºi Statele Unite de lipsã de
transparenþã pe tema scutului antirachetã din Europa, dupã ce
Moscova a aflat din presã despre luarea unor hotãrâri de principiu
în acest domeniu. “Suntem din nou martorii luãrii unor hotãrâri
pripite în domeniul apãrãrii antira-chetã în Europa”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Ministerului rus al Afa-cerilor Externe,
Andrei Nesterenko, criticând lipsa de transparenþã a românilor ºi
americanilor. “Suntem îngrijoraþi sã aflãm despre hotãrârile de
principiu asupra scutului american în Europa, nu de la partenerii
noºtri de la Washington sau Bucureºti, ci prin intermediul presei”, a
subliniat el, Nesterenko a insistat, de asemenea, asupra faptului cã
aceastã abordare nu corespunde “viziunii de parteneriat pe picior de
egalitate în domeniul apãrãrii antirachetã” pe care ºi-o doreºte
Moscova. Rusia “are întrebãri serioase” cu privire la obiectivul real
al amplasãrii unor elemente ale noului scut american antirachetã în
Europa, a declarat el. “Avem în continuare întrebãri serioase privind
adevãratul obiectiv al sistemului american antirachetã”, a precizat
Nesterenko, în cadrul unei conferinþe de presã. România a anunþat
recent cã este pregãtitã sã gãzduiascã pe teritoriul sãu elemente ale
scutului american antirachetã, care este din nou un motiv de
divergenþe între Moscova ºi Washington.

(Renaºterea bãnãþeanã, 27.02.2010)

INTERCEPTOARE ANTIRACHETÃ
România va gãzdui pe teritoriul sãu aproximativ 20 de intercep-

toare antirachetã, într-o locaþie “adecvatã”, iar procesul de negociere
a unui acord cu SUA va dura probabil un an ºi jumãtate, a spus mi-
nistrul de externe, Teodor Baconschi, în cadrul unei discuþii la Sofia
cu omologul sãu bulgar. Baconschi a declarat, la sfârºitul acestei
discuþii, cã l-a informat pe ministrul bulgar de externe despre decizia
Consiliului Suprem de Apãrare a þãrii (CSAT) de a accepta propu-
nerea Statelor Unite privind negocierea unui acord de instalare, pânã
în 2015, “a unui segment” din programul american antirachetã. “I-
am spus cã procesul de negociere va dura. probabil, un an ºi ju-
mãtate, cã este vorba de circa 20 de interceptoare care vor fi instalate
într-o locaþie adecvatã ºi cã România îºi va informa toþi vecinii.

(Renaºterea bãnãþeanã, 01.03.2010)
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Ceea ce n-au reuºit în peste 170 de ani, diferite
stãpâniri care s-au abãtut peste capetele
numeroasei populaþii româneºti în Serbia de
rãsãrit (Timoc, cum se obiºnuieºte a zice), printre
ele fiind ºi cea comunistã dar ºi cea care a încercat
cea mai crudã deznaþionalizare schilodindu-le
chiar ºi numele (Cocora a devenit Kokoric,
Vrãjitoru – Vrazitorovic, Neamþu – Njamculovic,
Iepure – Jepuranovic...) acum câþiva ani (patru) a
reuºit un grupuleþ de „vlahi” ºefi ai unor
organizaþii culturale ºi de altã orientare inventând
/ înfiinþând NACIONALNI SAVET VLAHA
(Consiliul Naþional Valah). Poate, fiind câtuºi de
puþin conºtienþi de gravitatea faptului comis, de
spargerea naþiunii româneºti în Serbia, la
repezealã au inventat cã ei ar fi valahi doar în limba
sârbã iar în limba românã ei sunt – rumâni!?!?

Nici tu vlah, nici român ci – rumân! De parcã
ar fi vorba de o a treia naþie.

Dar, vai, acest etnonim s-a dovedit a fi de
unicã folosinþã. Pentru pãcãlirea naivilor. Dacã
mai existã...

Cineva ar putea spune cã aceasta nu este atât
de tragic deodatã ce valahul e numai român.
Nicicum altceva. cum ungurul este numai maghiar
ori ºvabul – neamþ! E numai cã aici e buba. Mult
mai profundã ºi perfidã.

Cã aici, în Serbia cine se declarã, de exemplu
– vlah, în ochii autoritãþilor poate fi numai ºi

numai – vlah. Nimic altceva. mai ales – român. Cã
ei ar zice: vrei sã fi român, pãi declarã-te român.
De ce te declari vlah?

Cãci autoritãþile de aici susþin cum cã Serbia
existã 15+1 consilii naþionale:

(Dupã OSCE – Misiunea din Serbia).
Deci douã distincte consilii naþionale: româ-

nesc ºi valah. Cu alte cuvinte douã distincte
naþiuni: româneascã ºi vlahã!?!?

E, de aceea este mult prea gravã „isprava”
celor care au înfiinþat acest consiliu naþional valah.
Pentru ca anul sã primeascã de la stat vreo 10
milioane dinari sau ceva mai mult. ªi nu-mi vine
sã cred cã au fãcut-o din necunoºtinþã de cauzã�

Cã, acolo în Serbia de rãsãrit existã populaþie,
conºtientã de apartenenþa la neam care se declarã
– populaþie româneascã. Invenþia ºi mai ales
divizarea, ºi în vlahi, este de modã nouã. De când
a apãrut acest curent provalah. ªi nu-mi vine sã
cred cã a venit din sânul românilor ºi mai ales
pentru vreo cauzã româneascã...

De aceea sunt ºi comico-tragice toate apariþiile
lideraºilor de la acel consiliu cum cã ei ar vrea sã
facã, planificã, sunt pe cale sã realizeze, vor
întreprinde... etc. ... etc. ...

Cãci nu mai e nimic de întreprins. S-a realizat
deja... VASILE BARBU
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Marii scriitori întotdeauna sunt generoºi cu
valorile spirituale ale neamului lor. Unul dintre
aceºtia este scriitorul, promotorul cultural, pro-
zatorul de anvergurã Nicolae Danciu Petniceanu,
membru al Ligii Scriitorilor din România, ctitor de
reviste ºi societãþi culturale. Acesta a înþeles ceea
ce spunea Garabet Ibrãileanu: “Cultura  nu  e  un
lux,  este  un  strict  necesar.  Fãrã  culturã  un  popor
nu  poate  rezista  în  concurenþa  vitalã  dintre  popoa-
re”, la care adaug, cã în condiþiile integrãrii þãrii
noastre în Uniunea Europeanã ºi a fenomenului
globalizãrii zestrea cu care ne facem cunoscuþi
este cultura. Numai prin promovarea valorilor
noastre autentice putem sã rezistãm în faþa asi-
milãrii. Scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu a
înþeles acest lucru ºi împreunã cu un harnic
colectiv de scriitori din zona Banatului, format din
regretatul George Voºtinaru, Lucian Bureriu, Aurel
Turcuº, Gheorghe Luchescu ºi Mariana Sperlea, a
purces la o amplã lucrare dedicatã în exclusivitate
Poetului Naþional, Minai Eminescu, intitulatã “A
sosit  Domnul  EMINESCU”, apãrutã la Editura
GORDIAN, 15 ianuarie 2010, în format A4, ºi
având 709 pagini. O carte de mãrimea “Istoriei
Literaturii Române” de G. Cãlinescu, dar dedicatã
numai unui singur autor. „Patriotismul  nu  este  iu-
birea  þãrânei  cât  iubirea  trecutului”, scria Emi-
nescu. Ceea ce a fãcut Nicolae Danciu Petniceanu
prin editarea revistei EMINESCU apãrutã în
perioada 2000-2008 nu este altceva decât respec-
tarea zicerii eminesciene. Un scriitor mai iubitor
de operã eminescianã ca autorul amplului roman
“Bigamul” care ºi-a dedicat o parte însemnatã din

viaþã pentru a menþine vie flacãra operei lui Emi-
nescu puþini se gãsesc în literatura românã. Spre
deosebire de unii (vezi: Zigu Ornea sub oblãduirea
lui Andrei Pleºu în “Dilema”) care au încercat sã-
l denigreze, neºtiind faptul cã Eminescu  ºi-aa
“construit”  Opera  pe  cea  mai  înaltã  stâncã,
dragostea  de  neam  ºi  limba  românã.  Vorba
Domnului  Iisus “A dat ploaia, au venit ºuvoaiele,
au suflat vânturile ºi au bãtut în casa aceea, dar ea
nu s-a prãbuºit, pentru cã avea temelia ziditã pe
stâncã.” (Matei 7,25).Scriitorul N. D. Petniceanu a
fãcut tot ce i-a stat în putinþã sã promoveze ºi sã
apere OPERA poetului Mihai Eminescu, care
pentru românii de pretutindeni, de bunã-credinþã,
înseamnã „Biblia  Neamului  Românesc.”

Cartea, de care facem vorbire, este structuratã
în urmãtoarele mari capitole: Secþiunea I: Mihai
Eminescu, în cadrul cãrei se aflã subcapitolele I -
Mihai Eminescu - Poezii, II - Omagieri poetice în
revista “Eminescu”, III - Gânduri eminesciene în
reviste Eminescu, IV - Istorie literarã în revista
Eminescu, B. Secþiunea a II-a: Colaborãri la
revista Eminescu, poezii, Prozã, Teatru, Criticã
literarã, Istorie culturalã, însemnãri cu iz religios,
Note de cãlãtorie, Interviuri, Medalioane literare,
debutanþi, Folclor ºi folcloriºti. Publicisticã,
Epigrame ºi epigramiºti, C. Secþiunea a III-a:
Banatul ºi Eminescu – I - Eminescologi, II- Varia,
III - Înapoi la Eminescu, IV - Fascimile, V -
Iconografie ºi Epilog. Aceastã monumentalã
lucrare cuprinde articole, eseuri, poezii, studii
dedicate Poetului Naþional, inclusiv imagini de la
sutele de activitãþi culturale dedicate lui Eminescu

ºi organizate de N. D. Petniceanu. Bineînþeles
acest volum se deschide cu un grupaj
reprezentativ din opera poeticã a celui cãruia îi
este dedicatã cartea, în care descoperim
semnãturile unor personalitãþi de marcã, cum ar fi:
pr. Prof. univ. dr. Nicolae Neaga, prof. univ. dr. G.
I. Tohãneanu, prof. Viorica Duºan, prof. emerit
Dan Popescu, Nicolae Danciu Petniceanu, prof.
univ. dr. Gheorghe Luchescu, Virgil Birãu, dr.
Mariana Cernicova, Eugen Evu etc. Aceastã
lucrare cuprinde semnãturile unor poeþi
cunoscuþi, intraþi în patrimoniu naþional al culturii
noastre, cum ar fi: Tudor Arghezi, Adrian
Pãunescu, Al.Macedonski, Teodor Damian, Ionuþ
Þene, Miron Þic, Mariana Sperlea, Sabin Bodea,
Mihai Prepeliþã, Titina Nica Þene, Rahela Barcan,
Mariana Pândaru, Maria Dincã, Gh. Zarafu, Al.
Florin Þene, Vasile Barbu, Ioana Pãduraru etc.

Ne cerem scuze cã spaþiul tipografic nu ne
permite sã enumerãm sutele de nume care
semneazã în acest volum, dar iau în apãrarea mea
ceea ce zicea Eugen Lovinescu: “O  lucrare  de  artã
trãieºte  prin  ea;  fiind  frumoasã,  ea  ºi-aa  îndeplinit
menirea  ºi  nu  are  nevoie  de  recunoaºterea
nimãnui.” ªi acelaºi critic scria: “Eminescu, nu
este numai talent remarcabil, ci ºi punctul din
frontiera hãrþii noastre sufleteºti”. La care adaug
eu, cã aceastã lucrare a lui Nicolae Danciu
Petniceanu este “arma” cu care ne apãrãm
“frontiera hãrþii noastre “ culturale.

AL. FLORIN ÞENE, 
Preºedintele Ligii Scriitorilor din România

Cluj, martie 2010

Biserica Ortodoxã
Românã din Vârºeþ

A SOSIT DOMNUL EMINESCUA SOSIT DOMNUL EMINESCU

Sunt conºtienþi oare românii timoceni ce au „realizat” prin înfiinþarea de VLASKI NACIONALNI SAVET?

VÂNZAREA NAÞIUNII ROMÂNEªTIVÂNZAREA NAÞIUNII ROMÂNEªTI



Op bilingv apãrut la Tipografia S.C.
Magentis (Dumbrãviþa, judeþul Timiº), editat de
Primãria comunei Dumbrãviþa ºi de Societatea
literar-artisticã „Sorin Titel” din Banat (2009),
cu prilejul Simpozionului EMINESCU – 120de
ani de la moartea sa, respectiv 160 de ani de la
moartea poetului maghiar Petofi Sandor.

Societatea literar-artisticã „Sorin
Titel”, personal preºedintele ei,
scriitorul N.D. Petniceanu, l-a in-
vestit e adjunctul sãu, profesor univ.
dr. Gheorghe Luchescu sã coor-
doneze acest act cultural deosebit de
important.

În acest volum (291 pagini) sunt
o sumedenie de texte în limba ma-
ghiarã ºi românã, o lucrare bilingvã
reclamã un plus de atenþie ºi rigoare
ºtiinþificã, textele apãrute în limba
maghiarã în chip obligatoriu trebu-
iau traduse în limba românã, fapt ce
nu s-a fãcut în totalitate, cciittiittoorruull

rroommâânn  eessttee  oobblliiggaatt  ssãã  îînnvveeþþee  lliimmbbaa  mmaagghhiiaarrãã!!!!
PPrriioorriittaarr  ccaarrtteeaa  îînnsseeaammnnãã  uunn  aacctt  ddee  ccuullttuurrãã
mmaagghhiiaarrãã  ººii  sseeccuunnddoo  uunn  aacctt  ddee  ccuullttuurrãã  rroommâânnãã,,
ccaa  ººii  ccuumm  nnuu  nnee-aamm  ggããssii  îînn  RRoommâânniiaa..

În textele cuprinse în carte (majoritatea nu
au fost prezentate în cadrul simpozionului, texte
colaterale) s-au strecurat greºeli, de conþinut,

fapt ce scade valoarea cãrþii. Astfel, autoarea
Emilia Rizeanu (habar n-am cine este persoa-
na...) menþioneazã cã Titu Maiorescu a fãcut
parte din Societatea „Carpaþi”, fondatã în Bucu-
reºti de studenþii ardeleni, la 24 ianuarie 1882,
fapt inexact. Dacã Maiorescu ar fi fãcut parte din
Societatea „Carpaþi” nu i-ar fi cerut lui Ioan

Slavici sã se infiltreze în ea ºi sã-i
comunice tot ce se petrece în inte-
riorul ei, ca el, Maiorescu, la rândul
sãu sã-l informeze pe ambasadorul
austriac de la Bucureºti, cu care era
amic (Vezi Augustin Z.N. Pop –
Contribuþii documentare la viaþa lui
Eminescu, lucrare menþionatã de
N.D.P. în eseul sãu aflat în aceeaºi
carte).

Dl. prof. Gheorghe Luchescu nu
putea elimina aceastã eroare gravã,
atâta vreme cât o repetã ºi dum-
nealui în lucrarea sa, din acest tom.

LAE CARABINÃ
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Avem  deosebita  plãcere,  ca  azi,  sã  avem
pe  masa  noastrã  de  scris  o  carte  document,
aº  zice  de  fapt  o  enciclopedie,  apãrutã  într-oo
graficã  de  excepþie  la  prestigioasa  editurã
„Gordian”  din  Timiºoara,  intitulatã  „A  sosit
domnul  Eminescu”.

Referindu-mã la cuprinsul ei, rãmân deo-
sebit de impresionat de tematicele abordate
pe trei secþiuni de cãtre profesorul-scriitor
Nicolae Danciu Petniceanu, redactorul lu-
crãrii, un om cu un deosebit potenþial scriito-
ricesc de gândire, expresie, ºi experienþã,
care a depus o muncã titanicã pentru a scoate
la lumina tiparului un asemenea volum.

„A  sosit  domnul  Eminescu” nu este numai
o carte document sau puþin spus o mo-
nografie, ci o operã în care frunþi valoroase
ale literaturii române fac mãrturisiri inedite ºi
deosebit de valoroase asupra celui mai mare
poet al neamului, Mihai Eminescu.

„A  sosit  domnul  Eminescu” este o lucrare

pe care o aºteptam de mult ºi apariþia cãreia
o datorãm scriitorului Nicolae Danciu Pet-
niceanu, un neobosit cercetãtor a literaturii
române.

Nicolae Danciu Petniceanu e un adevãrat
„Prinþ” al cãrþilor, care creeazã, nu numai
acum, ci are ºi o bogatã zestre literarã prin
care ºi-a spus cuvântul atât prin propriile
volume, dar mai ales prin deosebita activitate
ºi participare cu tot sufletul la viaþa activã a
revistelor „Vrerea” ºi „Eminescu”, a cãror
fondator ºi redactor-ºef este în cadrul So-
cietãþii literar-artistice „Sorin Titel”.

Volumul „A sosit domnul Eminescu” se
remarcã prin bogãþia documentaþiei autentice
obþinutã (sau culeasã) cu deosebite eforturi
personale ale domnului Nicolae Danciu
Petniceanu, pe care îl apreciem ºi respectãm,
întrucât apariþia volumului este un act de
importanþã naþionalã, ºi nu numai.

Secþiunile volumului, I: Mihai Eminescu,
II: colaborãri la revista „Eminescu”, III: Bana-
tul ºi Eminescu, conþin documente de excep-
þie ale înaintaºilor ºi contemporanilor care
scot în evidenþã bogãþia spiritualitãþii româ-
neºti.

Ca truditor al tãrâmului cãrþilor, am avut
deosebitul prilej de a sprijini nenumãraþi
scriitori bãnãþeni ºi nu numai, prin acþiunile
de lansare ºi prezentare în cadrul librãriilor
„Mihai Eminescu” din Timiºoara ºi „Ion
Vidu” din Lugoj, a volumelor lor, momente

devenite adevãrate sãrbãtori culturale.
Nicolae Danciu Petniceanu este ºi va rã-

mâne un scriitor cuprins de un puternic sen-
timent patriotic – iubitor al literaturii noastre.
Acum nu ne rãmâne decât admiraþia ºi res-
pectul nostru pentru apariþia acestui volum,
un fenomen singular în literatura românã.

Scriitorul  Nicolae  Danciu  Petniceanu  ne
face  un  cadou  minunat,  aflat  sub  aripa
poetului  nostru  naþional  Mihai  Eminescu,  o
dovadã  a  preþuirii  valorilor  literare  româneºti.

PETRU IONICÃ
Timiºoara, februarie 2010

Giarmata-Vii (Timiº). Vorbeºte prof. dr. Gh. Luchescu

ARGUMENT

„La steaua” care v-a rãmâne 
E drumul lung ºi sfânt 
Iar anii trec ºi Eminescu 
E veºnic pe Pãmânt.

„ªi dacã” doinele s-or stinge 
ªi codrii se vor vesteji 
Cu noi e Eminescu 
ªi-a sale poezii.

„ªi dacã ramuri bat în geam” 
ªi plâng copiii noºtri 
Un Eminescu tot avem 
Sã-nvingem ai vieþii monºtri.

„Se-aude buciumul pe deal”
Chemând poeþii iar la oaste 
Pornim val, dupã val, 
Sã-mplinim visele noastre.

PETRICÃ IONICÃ

„A sosit domnul„A sosit domnul
Eminescu” - 160 -Eminescu” - 160 -

ÎN DURATA VEªNICIEIÎN DURATA VEªNICIEI
- Eminescu – Petofi -- Eminescu – Petofi -



Adevãrul despre moartea poetului Mihai
Eminescu va ieºi la ivealã abia în cursul
anului 1926, graþie celor declarate presei de
cãtre Dumitru Cosmãnescu, frizerul poetului
martir. Iatã ce a mãrturisit Dumitru Cos-
mãnescu: „Poetul Eminescu m-a chemat pe
mine ca sã-l servesc ºi acolo. Într-o zi, în
jurul orei trei, fiind cald în camerã, Eminescu
mi-a zis: «Dumitrache, hai prin grãdinã sã
ne plimbãm ºi sã te învãþ sã cânþi „Deºteap-
tã-te, române!”» Cum mergeam împreunã ºi
cântam, vine pe la spate un bolnav ºi-l
loveºte pe Eminescu cu o cãrãmidã în cap.
Lovit dupã ureche, poetul cade la pãmânt cu
sângele ºiroind pe haine. Mi-a zis: «Dumi-
trache! Adã repede doctorul, cã mã prãpã-
desc. Ãsta m-a omorât.» Au venit doctorii cu
Suþu în frunte. Suþu ne-a spus sã tãcem, sã
nu se audã vorbã afarã... E o nimica!...” Dar
dupã o jumãtate de orã, bietul Eminescu
murise. În halatul de pe Eminescu s-au gã-
sit douã poezii „Stele-n cer” ºi „Viaþa”. („Uni-
versul”, Bucureºti, 28 iunie 1926, pag. 3).

*
Se deþin puþine date despre criminalul

Petre Poenaru, afirmativ ar fi fost un actor
scãpãtat, nebun de-a binelea, internat în
clinica „Caritas”. Un lucru este cert: în ospi-
ciu bolnavii irecuperabili sunt izolaþi ºi ade-
sea þinuþi în cãmaºã de forþã, nicidecum
lãsaþi liberi prin curtea ºi grãdina spitalului,
aºa cum fusese lãsat Petre Poenaru. Sã fi
fost Poenaru lãsat în voia sa în chip preme-
ditat pentru a-l ucide pe Eminescu?! Este o
ipotezã credibilã, þinându-se seama de a-
versiunea existentã între Eminescu ºi oculta
evreiascã. În orice caz, praful anilor, colbul
depus pe fiºele doctorului Suþu, ascunde un
adevãr, o tainã pentru viitorime.

La redacþia gazetei „Vestea”, de la Meha-
dia (Caraº-Severin), a sosit un text (prin In-
ternetul colegului Costel Vlaicu) trimis de
Gheorghe-Gavril Copil, afirmativ romancier,
afirmativ deþinut politic sub vechiul regim, în
orice caz formularea domniei sale m-a pus pe
gânduri ºi, reflectând adânc, i-am dat drep-
tate, Mihai Eminescu este primul mare deþinut
politic din istoria modernã a României.

Domnul Gheorghe-Gavrilã Copil face o
paralelã ºi o similitudine între vremea lui
Eminescu ºi vremea sa, când opozanþii re-

gimului erau internaþi în clinici de psihiatrie,
declaraþi bolnavi mintali, fãrã sã fie bolnavi
în realitate.

Într-o viaþã de om, de om bãtrân, m-am
învârtit printre medici, activiºti de partid ºi
ofiþeri de securitate. Era dispoziþia de sus,

de la Partidul Unic, sã nu aparã deþinuþi po-
litici în România Socialistã ºi, în aceastã si-
tuaþie, erau douã variante: arestarea, jude-
carea ºi condamnarea ca delincvent de
drept comun (frontieriºtii cândva condam-
naþi politic, de data asta erau condamnaþi de
drept comun), sau internarea în clinici de
psihiatrie. În Banat, Clinica de la Jebel deve-
nise neîncãpãtoare. Doctorul Nicolae Enã-
ºescu, epigramist ºi folclorist ocazional, abia
mai putea face faþã ofertelor organelor de
Securitate. Ultimul internat fusese colonelul
Gheorghe Popescu, pensionar, fost ºef al
Miliþiei Municipiului Timiºoara, care avea
„manifestãri necontrolate” la adresa organe-
lor de partid ºi de stat! Va deceda în Clinica
de la Jebel (Timiº). Incredibil, dar adevãrat,
registrul de internare are glasul sãu inefabil.

Dar propun sã revenim la starea de sã-
nãtate a poetului Mihai Eminescu. Din in-
vestigaþiile întreprinse, din lectura unor opuri
de specialitate, relevante, rezultã cã Emi-
nescu avea depresii, chiar momente de rã-
tãcire, dar aceste trãiri nu erau persistente,
erau ocazionale ºi trecãtoare, cãderile sale
se datorau unor factori sociali ce-l încon-
jurau. Stãrile sale depresive, labile, puteau fi

tratate într-o clinicã medicalã obiºnuitã ºi
nicidecum într-un ospiciu, cu mercur, trata-
ment care, de la o zi la alta, i-a agravat sã-
nãtatea.

Ajungem la aceastã concluzie, lecturând
creaþiile poetice ale Eminescului, concepute
ºi puse pe hârtie în timp ce se afla internat
în cele trei stabilimente. În Institutul Öber-
Döbling, Eminescu a compus poeziile:
„Diana” ºi „Din noapte”, la bolniþa de la
Neamþ a scris „De ce nu vii” ºi „La steaua”
iar în stabilimentul „Caritas” i s-a gãsit, cum
spuneam, în halat, douã poezii: „Stele-n cer”
ºi „Viaþa”.

Criticul literar Mihail Dragomirescu,
profesor universitar doctor la Universitatea
din Bucureºti, analizând aceste poezii le
considerã pe unele opere de talent, pe altele
adevãrate capodopere.

Poema „La steaua”, dupã opinia profeso-
rului, un nume de prestigiu ºi referinþã în
literatura românã, este o mare capodoperã,
e vorba de un sentiment înalt de dragoste,
unul generalizat, purificat, de-o profundã
concepþie abstractã, un sentiment strã-
lucitor, când poetul declamã:

„Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie;
Era pe când nu s-a zãrit,
Azi o vedem ºi nu e!”
Chintesenþa unui gând filozofic, extract ºi

absorbit de ºtiinþa astrelor, un gând insolit
ce nu putea fi emanat de mintea unui om
bolnav cu capul!

Cu privire la „Stele-n cer”, profesorul
Mihail Dragomirescu subliniazã încântat:
„Este o admirabilã bucatã în care se vã-
deºte adâncimea geniului poetic al lui Emi-
nescu”. Criticul literar îl asemuieºte ºi-l com-
parã valoric, în materie de creaþie spiritualã
pe Eminescu cu Victor Hugo, mastodontul
literaturii universale. Redãm câteva versuri
pentru cititor:

„Stele-n cer
Deasupra mãrilor,
Ard depãrtãrilor

Pânã ce pier
...........................
Nu e pãcat
Ca sã se lepede
Clipa cea repede
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Ce ni s-a dat?”
(Adesea profesorul universitar Gh. I. To-

hãneanu, de la Universitatea din Timiºoara,
se apleca încântat asupra acestei capodo-
pere pe care o recomanda studenþilor pen-
tru analizã literarã ºi memorare.)

Despre poezia „Viaþa”, universitarul
Mihail Dragomirescu se rezumã sã califice
aceastã creaþie ca fiind scrisã sub influenþa
ideilor socialiste, diminuând într-un anume
fel valoarea artisticã a poemei. Dupã opinia
mea, de modest filolog, criticul cel mai com-
petent privind valoarea unui lucru a fost ºi
rãmâne Mãria Sa – cititorul. Pentru obser-
vaþiile sale pertinente, redau câteva versuri
din „Viaþa”:

„Acolo, lângã lampã, 
într-un mic etac,
Vezi o fatã, care pune aþã în ac;
Faþa ei e slabã de-o paloare crudã
Ochii ei sunt turburi, 
pleoapele asudã,
De degetele repezi poartã acul fin
Ea îºi coase ochii într-un tor 
de in,
Vânãtã-i e buza, lipsitã de sânge,
Ochiul ei cel tulbur nu mai 
poate plânge.
.......................................
În aceastã viaþã de mizerii plinã
Singura-i amicã este o albinã.
Deschizând fereastra, sã intre 
o lasã
Între flori sã doarmã ºi sã-i 
stea-n casã.
Se iubirã cele douã proletare:
O insectã umanã, una 
zburãtoare.”

Din întreaga poezie se desprinde un cald
umanism ºi o apropiere sufleteascã între
nefericiþii zilei, cum nefericit era ºi el, autorul
poeziei în discuþie. În context ideatic, „Viaþa”
lui Eminescu a fost ºi rãmâne ºi astãzi, în
Anul Domnului – 2009 , de-o stringentã ac-
tualitate, când e vorba de proletari ºi ºomeri.

Sã poposim ºi asupra poeziei „De ce nu
vii”, scrisã în toamna lui 1886, în bolniþa de
la Mãnãstirea Neamþ. Ea invocã imaginea
iubitei, care se lasã aºteptatã ºi nu se
grãbeºte sã-l viziteze la mãnãstire. Catre-
nele poeziei sunt de-o muzicalitate frapantã:

„Vezi, rândunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
S-aºazã bruma peste vii –
De ce nu-mi vii? De ce nu-mi vii?

O, vino iar la al meu braþ,
Sã te privesc cu mult nesaþ.
Sã razim dulce capul meu
De sânul tãu, de sânul tãu.”
....................................
Asemenea creaþii poetice, precum ºi

altele, le datorãm poetului Mihai Eminescu,
un cãrturar luminat, naþionalist român în
sensul naþionalismului de bun augur ºi nu un
xenofob, cuvântul de pe urmã a fost ma-
nipulat ºi s-a uzitat de el de sionism pentru
a „acuza” de antisemitism, în realitate
„xenofob – xenofobia” înseamnã „teama,
frica de strãinii” aciuaþi de vânturi ºi viforniþe
pe la noi ºi s-au metaformizat în cãpuºe.

Vizavi de falsul xenofobism, recent am
lecturat în revista „Lumina linã”, revista ro-
mânilor americani, de la New York, un text
comentariu în ceea ce priveºte una din cele
nouã variante ale poeziei „Doina”, testa-
mentul politic al Poetului Naþional, iatã un

catren, cenzurat de însuºi Eminescu în va-
rianta „Doinei”, publicatã în „Convorbiri
literare”:

„Din Boian la Cornu Luncii
Jidoveºte-nvaþã pruncii
ªi sub mânã de jidan
Sunt românii lui ªtefan”.
Oare, sub ce mânã se gãsesc urmaºii lui

ªtefan Vodã, acum, când comemorãm 120
de ani de la moartea lui Fãt-Frumos al poe-
ziei române?! Încotro popor român? Tre-
zeºte-te din somnolenþã! Sã batã zi ºi noap-
te clopotele de la Putna. Sã batã, rogu-vã...
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- SFÂRªIT -

Florian Copcea, de la ROMPRESS:
“Nu-mi ascund nerãbdarea cu care aºtept, lunar, sa primesc,

virtual, VESTEA, o revistã care a scos din anonimat un colþ de lume în
care, pânã mai ieri, nu se întâmpla nimic. De fiecare datã sunt bucuros
sã constat cã oamenii aceºtia frumoºi, urmaºi ai unor vechi eroi,
cãrturari ºi zãmislitori de cuvânt scris românesc, fac la rându-le
istorie. În peisajul publicistic românesc VESTEA a devenit mai mult
decât un reper, mai mult decât o felie din viaþa tumultoasã a unor
bãnãþeni de suflet. ªi toate acestea se datoreazã unui primar inimos,
cu ºtiinþã de carte ºi mare iubitor de oameni ºi prietenului, auten-
ticului scriitor Nicolae Danciu Petniceanu. Nu pot sã nu remarc, prin-
tre multe altele, dragostea acestora pentru ceea ce fac. VESTEA pentru
mine este o fereastrã prin care pãtrund în sufletul bãnãþanului care
ascunde în adâncul fiinþei sale miracolul vieþii. Nu pot decât sã vã
îndemn, dragii mei, sã vã continuaþi fãrã opreliºti odiseea pe care o
vãd ca pe o cronicã, a unor ani ºi a unor biografii fãrã de care m-aº
simþi mai sãrac. 

Cu dragoste, al vostru Florian Copcea.”

Ion Marin Almãjan, scriitor de la Timiºoara
“Sunt bucuros sa va pot transmite felicitãrile mele pentru acest numãr.

M-a încântat fermitatea domnului primar Iancu Panduru în sãvârºirea

acelor fapte culturale care sã ridice Mehadia ºi satele componente printre

cele mai de frunte din Banat. Este mai mult decât lãudabil ceea ce face, a-

cum, în acest timp, în care cultura este cenuºãreasa vieþii româneºti. Îmi

îngãdui sã-mi dau cu pãrerea în legãturã cu statuia lui Eminescu. Dacã

doriþi sã realizaþi o asemenea statuie, singularizaþi-o. Dacã vreþi sã-l pu-

neþi ºi pe generalul Cena atunci aºezaþi-i alãturi pe cineva de nivelul sãu

ºi din zona dv. Mã gândesc la Stoica de Haþeg sau la altcineva. Spuneam

cã am fost încântat de sumarul interesant al acestui numãr ºi mã refer la

articolul doamnei Mihaela ºi la cel al d-lui Molon Domilescu, studii

valoroase, colorate despre istoria, tradiþiile, obiceiurile, cultura Vãii Bol-

vaºniþa, vale despre care v-as putea povestit multe întâmplãri cape au ca

personaje principale pe doi dragi prieteni ai mei, amândoi foºti directori

(cu schimbul, cum se exprimau) ai ºcolii. Mã refer la Ion Florian Panduru

ºi la Iancu Feneºan. Sunt, desigur, ºi alte lucruri interesante, precum

articolele d-lui Danciu Petniceanu, Pavel Panduri etc . Deci, felicitãri!”

“Vestea” lãudatã“Vestea” lãudatã
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VASILE BARBU, „Rodul zãdãrniciei ºi al
muþeniei”, 54 de poeme plus unul, în volumul:
Nicolae Nicoarã-Horia ºi Vasile Barbu, DOI
POEÞI - ACEEAªI LIMBÃ, Editura Nigredo, Arad
2008 (fragmente)

Un poet în plinã maturitate artisticã, având
un palmares impresionant, cu 40 de cãrþi de
poezie, publicisticã, traduceri, antologii, ediþii
îngrijite, confratele nostru Vasile Barbu din Uz-
din, Banatul montan, oferã în volumul de faþã
„Rodul zãdãrniciei ºi al muþeniei” - dupã pro-
pria selecþie, 54 de poeme plus unul, carte apã-
rutã la Editura Nigredo, Arad, 2008, în tandem
cu poetul din ªagul Aradului - Nicolae Nicoarã-
Horia, carte purtând titlul fericit ºi inspirat: „Doi
poeþi - aceeaºi limbã, ceea ce reflectã un adevãr
ce nu mai trebuie demonstrat. Dincolo de faptul
cã ambii autori vorbesc ºi scriu în limba ro-
mânã, Limbajul Poeziei este Universal, în orice
areal ar rãsãri, s-ar dezvolta ºi afirma. Vorba lui
Vasile Barbu în moto-ul care-i însoþeºte gru-
pajul de versuri: „Limba-i punte, / limba-i mun-
te. / E odihnã, spor ºi sete, / bob de grâu / ºi cai
în frâu, / Este cuget, mântuire, / rugãciune,
bucurie...”(BBlleesstteemmuull  lliimmbbiiii)

Admirabil a spus-o ºi Nichita Stãnescu, cel
care toatã viaþa a fost un devotat slujitor al Lim-
bii Române, în volumul „Amintiri din prezent”:

A vorbi despre limba în care gândeºti, a
gândi - gândire nu se poate face decât numai
într-o limbã - în cazul nostru a vorbi despre
limba românã este ca o duminicã. Frumuseþea
lucrurilor concrete nu poate fi decât exprimatã
în limba românã. 

ªi nu se dezminte, pentru cã Vasile Barbu -
poet, publicist ºi editor, nãscut la Uzdin - este
preºedintele Societãþii Literar-Artistice „TIBIS-
CUS” din Uzdin, una dintre Asociaþiile culturale
româneºti de primã importanþã a românilor din
Serbia; preºedinte al Uniunii Scriitorilor în Grai
Bãnãþean, fondatorul Festivalului Internaþional
de Poezie „Drumuri de spice de la Uzdin, al
Simpozionului Internaþional „Oameni de seamã
ai Banatului”, precum ºi a altor zeci de mani-
festãri culturale româneºti din Serbia; redactor
ºef al publicaþiei „Tibiscus”  pe care a fondat-o
în 1990, o foaie adevãratã, cu largã rãspândire
internaþionalã; redactor ºef al revistei „Floare de
latinitate”, Editatã de Consiliul Naþional al Ro-
mânilor din Serbia, - aºa cum reiese din pagina
de prezentare existentã în volumul amintit.

Sã intrãm cu hainele primenite ºi suflet ne-
prihãnit în aceastã Duminicã româneascã ºi sã
ne bucurãm de cuvintele pe care ni le-a dãruit
poetul din Uzdin Vasile Barbu - prietenul ºi
fratele bãnãþenilor montanieri din Caraº Severin
unde poetul se simte ACASÃ, dar ºi al moþilor
transilvani, cu care se înrudeºte prin cununie
spiritualã întru neam ºi limbã.

Vasile Barbu nu-ºi mai poate aduna dorurile
pentru Banatul muntos, þinut mirific care þine
loc de Eden, pentru cã „Ie-a risipit vântul printre
stele”. El suferã de beþia dorului de singurãtate
ºi de întoarcere „acasã”.

Miniaturi de dor sunt stropii metaforici picu-
raþi pe foaie precum ploaia în pãmântul secetos
al inimilor noastre. Temele lirice graviteazã în
jurul unor zone de interes major cum sunt: iu-
birea, dorul dupã fiinþa dragã, tema vieþii mus-
tind în pahar, a cântecului tãcut, a durerii care
nu se lasã prinsã-n tipare obiºnuite, a înþelep-
ciunii orientale þinând loc de hranã ºi bãuturã, a
singurãtãþii: „ce mai conteazã locul / când eºti
singur?” (Miniaturi de dor), tema boemei lite-
rare, discretã ºi austerã, ori dându-ºi întâlnire
într-o cafenea, la un pahar de spirit.

Vântul e un personaj aparte în lirica lui
Vasile Barbu. El se regãseºte în multe panseuri
lirice: „Vântul întotdeauna / aduce-n casã fe-
ricire / Deschizând geamurile”; „Mã cuibãream
într-un vânt / ªi aþipeam. / Pe aripi...”; „Dar din-
colo de vânt, / cum îi zic, / speranþei?”; „Vântul
ne-a azvârlit / pe aceste continente / de unde nu
se poate evada..”; „Pleacã nomazii cu vântul în
ochi. / Plecai ºi tu c-un vânt de deochi”; (MMii-
nniiaattuurrii  ddee  ddoorr).

Vasile Barbu este cel care ne transmite în
cele 54 de poeme plus unul, „aceastã stare / a
unui om fãrã drum”, care, în pofida nevoii de
comunicare ºi comuniune, nu e decât „beþia do-
rului de singurãtate”, ambrozie din care se ame-
þesc pânã ºi zeii.

Cu busuiocul ºi dorul, cu „rãnile ºi
suferinþele / deschise ori înþelenite” Acum ºi
Aici, poetul Vasile Barbu ne descoperã comorile
rugãciunilor sale lirice, plãmãdite din clipele
înveºnicite. El ºtie cã: „A plânge / este un dar /
Pe care-l poþi atinge / în viaþã / numai
sângerând / în miezul dorului / ºi pe pagini
scrise / în trãirea sihãstrielor.” (AA  ppllâânnggee).

Cuvântul pentru Vasile Barbu este „Religia
iubirii” de Dumnezeu, de viaþã, de oameni: „În
toate rugãciunile mele / mã rog pentru voi, / cu
bucurie”, / scrisese Pavel Apostolul / cu cunoº-
tinþã, / cu pricepere, / cu multã îndrãznealã // Cãci
pãmântul care ne-a dat viaþã / alfabetul inimii, /
lumina din miezul nopþii / ºi nevinovãþia cununei
fecioreºti / se fac cinste / porþilor lui Dumnezeu./
‘Slujesc, cinstesc ºi preamãresc / Omul. // Când
El era Ziditor / de iubiri ºi cuvinte.”

Un poem admirabil despre Veºnicia dorului
- sunã aºa: „Cãutaþi mai întâi/ împãrãþia lui
Dumnezeu...” (Lc. 12.31): Pe-un picior de plai /

se întâlnirã douã lumi; / una a dorului ºi alta a
Creatorului / Pe-o guri de rai: / Dor de Creator.”
Dumnezeu ºi dorul, dorul de Dumnezeu, setea
de absolut, de ceresc, partea de pãmântesc care
o cautã permanent, precum pe cealaltã jumãtate
a mãrului, partea sa de ceresc, douã repere fãrã
de care omul este infirm, pentru cã însuºi omul
este alcãtuit din aceste dimensiuni.

Un alt adevãr revelat de Vasile Barbu este cã
numai acasã se poate învãþa Credinþa, în „uni-
versul mioritic/al retrãirii”: „Cel mai mult mã
doare / dorul de câmpii ºi izvoare,  / universul
mioritic / al retrãirii // E târziu, dar / sunt aca-
sã... / Acasã / ºi sufletul domolit / dupã o neos-
tenitã luptã / cu nãdejdea nestinsã / ºtie cã aici
am început / sã cred în bunul Dumnezeu. //
Simt, cã din nou / simt ceva. / coagulare., / to-
nus revigorator... / graba liniºtei... / regene-
rare... / Duh... / Sunt Acasã / ºi parcã niciodatã
/aici n-am fost / pentru cã iubirea / de Acasã /
nu cunoaºte opreliºti. // Da, da / ACASÃ e ro-
mâneºte. 12 noiembrie 1998" (AAccaassãã).

ªi toate acestea pentru cã vocea sa interioa-
rã i-a ºoptit: „Alege sã fii bisericã / Sã duci mai
departe oamenilor / sângele libertãþii / puterea
rãdãcinilor / vrednicia rugilor / lucrarea lumini-
lor / în pragul unei noi regãsiri / în pragul unui
nou timp / care va fi lung... / Lung... // Precum
e trãinicia focului din inimã. Jupâneºti,
19.XII.2004" (AAccuumm  aalleeggee).

ªi Vasile Barbu a ales sã fie Vocea neamului
sãu, strãlimpede ºi puternicã precum a unui
stentor, deºi ºtie cã nu e uºor sã fii purtãtor de
mesaj. El ºi-a asumat însã, acest destin pentru
cã, de aceea a venit aici, pe pãmânt.

Cât priveºte registrul stilistic ºi structurarea
volumului, poemele existente aici, nu sunt ex-
cesiv elaborate, ci curg firesc, fiind pãrticicã din
firescul însãºi al vieþii. Autorul nu e preocupat
de stilisticã, de anumite curente ºi ºcoli, ci mai
mult de transmiterea unei stãri ºi a unei idei de
forþã care este iubirea de neam ºi de limbã, a
unui mesaj afectiv, a unei filozofii de viaþã
proprii, departe de încorsetãrile ºi clasificãrile
la care este supusã poezia, îndeobºte. Ritmul
este însã, susþinut, alert, crescendo, pânã la o
anumitã incandescenþã a ideii.

Pe plan simbolistic, Vasile Barbu urmeazã
propria tabelã de valori, Istoria, Neamul, Limba,
Dreptatea, Casa, Demnitatea, Tradiþia, devenite
teme predilecte, pe care le trateazã cu aceeaºi
luminã de sine, reuºind sã transmitã emoþia
transpusã artistic.

Cu toate acestea, versurile nu sunt simple
exerciþii de stil, ci comunicã stãri ºi simþãminte.
Decupaje, frânturi, diagrame solare diapozitive
lirice, puse cap la cap, cu temei, cu distincþie ºi
profesionalism, acesta este corpusul celor 54
de poeme plus unul, lãsate nouã, drept
mãrturie.

CEZARINA ADAMESCU
12 IANUARIE 2010

VASILE BARBU - UN POET DIN UZDIN -VASILE BARBU - UN POET DIN UZDIN -
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Din Vârºeþ, orãºel cochet, cu iz medie-
val, din Voivodina (Serbia), cândva, Bana-
tul istoric, urbe româneascã, ne-a sosit la
redacþie un frumos volum de versuri,
„Câmp fluid”, de AUREL MIOC, fost pro-
fesor la ºcoala din Vladimirovãþ (Petrova-
selo), astãzi pensionar. El, Aurel Mioc, este
bãºtinaº din satul Coºtei, aºezare româ-
neascã la 18 kilometri de Vârºeþ, satul lui
Ion Rotaru Cordân, fanfarist de talie inter-
naþionalã, dirijor ºi artist diletant, anima-
tor de viaþã culturalã româneascã. Atât
Aurel cât ºi Cordân au fost, în primele cla-

se primare, elevul domnului învãþãtor Pa-
vel Ciobanu, cum elev a fost ºi semnatarul
acestor ºiruri de dragoste fraternã, domnul
Ciobanu era din Petnic (Caraº-Severin),
astãzi e înãlþat la ceruri, dascãl în ªcoala
Domnului Petrea.

Pe Aurel Mioc l-am cunoscut prin anii
1967 – 1968, când purtam ºtampila ºi port-
hartul de cãpitan în Poarta de Vest a þãrii,
în Punctul de Frontierã rutier Moraviþa, iar
Aurel Mioc, precum regretatþii profesori
Lifa Gheorghe, Ion Bãlan ºi Gligor Popi
veneau sâmbãtã de sâmbãtã în România, în
vizitã la neamuri, dar ºi la rude spirituale,
la Eminescu, Coºbuc, Alecsandri, Goga,
Blaga, Voiculescu, Badea Creangã, Arghe-
zi ºi alþii pe care-i „invita” în portbagaj
pentru o „vizitã” îndelungatã în ºcolile
româneºti din Vârºeþ (Coºtei, Vladimirovãþ,
Seleuº, Satul Nou, Nicolinþ, Voivodinþ,
Marcovãþ etc.)

În ceea ce mã priveºte, închideam din
ochi ºi dumnealor treceau graniþa româno-
jugoslavã, nu era permis ca operele scriito-
rilor români sã cãlãtoreascã peste hotare,
fãrã vize de „export de carte”. În felul
acesta suflarea româneascã din Voivodina
aflase cã fãceam asemenea „toleranþe” ºi
se bucura, cum ºi eu mã bucuram pentru

copiii români, pentru întâlnirea lor cu
seniorii literaturii române.

Cu Aurel Mioc am rãmas prieten în
scurgerea implacabilã a timpului ºi din
când în când ne trimitem saluturi ºi câte-o
izbândã literarã, cum izbândã literarã este
cartea „Câmp fluid”, Editatã la „Liberta-
tea” Panciova (2009), cu o literã frumoasã,
rotundã, ºi cu o graficã elegantã semnatã
de graficianul Daniel Susa, din Societatea
„Tibiscus” a lui Vasile Barbu (Uzdin), un
Daniel Susa, care ne-a vizitat la „Simpo-
zionul Cetãþii”, Ediþia a II-a, de la Plugova
(Caraº-Severin).

Cartea lui Aurel Mioc este o antologie,
ea însumeazã poezii selectate din volumele
precedente („Noduri de ceaþã”, „Firul
apei”, „Lent Dunãrea moare”, „Pulsul tã-
cerii”, „Adevãrul cu riduri”), dar cuprinde
ºi o secþiune ineditã – „Câmp fluid” – de 39
poezii.

Întregul volum emanã un lirism modern,
un limbaj încãrcat de simboluri, fiece
poezie are final ideatic cu infuzii filozofice,
vizionare. Pentru frumuseþea lor poematicã
prezentãm pentru cititori câteva perle din
ultima secþiune a volumului, ce dã ºi titlul
cãrþii. Felicitãri, frate Aurel! 

(N.D.P.)

Aurel Mioc, dascãl ºi poetAurel Mioc, dascãl ºi poet

ARTÃ

Bombate cuvinte
împrãºtiate aiurea
fac întregul CD-ului
negru-alb
ca o gimnasticã ritmicã
a unei geometrii
cu regulile-n sine

Apoi
alegerile-ºi croiesc albia
pentru arta politicã
prin priviri acre
care ies
din vãgãunile dinþilor
cãtre hãis
cãtre cia
prin rãsãritul soarelui
cel de altãdatã
când se cânta peste BANAT
lanurilor de umbre

Noi încotro o vom lua 
prin arta de a trãi 
înfoiaþi de posmagi

SPECTACOL
CRUD

În cãrãmida speranþei 
din subteran 
eul meu va sãpa 
galeriile viitorului 

pentru cruzimea vitezelor 
în care se va citi 
alte lumi minuscule 
cu oricâte 
necunoscute fluide 
cu alt felul crezutului

În sfârºit
floarea
din grãdina inimii arse
a demonstrat tot felul
de mãtãnii

ABONAMENT

îmi vãd umbrele cuvintelor
topite lung
în definiþiile curgânde
pe valea Vãliugului
din calea Soarelui-Rãsare
dinspre Semenic

Ce dulce-i afundul
dimineþii fierbinþi 
cu abonamentul 
la vis

PLONJON

Fapte hulite pe praguri

Mersurile înving poteci 
în visul cuvintelor goale 
cu spusuri de þipete 

pe urmele unei istorii 
veninde

Miturile de unde vin
cu rãsãriturile rotunjite
de speranþele viselor bolnave

Tresnete ascuþite
la gâtul unei averi strivite
ne fac uscãciuni în gurã

E timpul somnului bizar

Fragmente de cuvinte aud 
în eternitatea clipei

FÃRÂMITURI
(Din clocotul zilei)

Gândurile-mi cântã lung 
semne din fãptura 
zilei coclite 
în doi timpi uscaþi 
din clocotul nopþii

Norul din Vinerea Patimilor 
e pânã-n nimicnicia absurdã
cãutatã-n toate vãile 
din afundul neantului 

destrãmat 
acolo cânta moartea 

porunci 
lacrimilor de bunãtatea 
dusã spre eternitate 

cu suferinþa reparatã 
la timpul prompt

Doar o roatã era aºa
mai vitregã puþin
cât versul meu de brumã

DRUM

Drum de alb înaripat 
lustruit de anii mei 
de la ºaizeci încoace 
galopeazã cu sunete 
vãzduhul vulturelui pleºuv 
alunecând printre cuvinte 
cu ºuierul de pitulice

Piratul orb
am sã-l aºtept glorios 
ca pe o sãgeatã alergândã 
pe valurile din ceaþa minþii

A fost un drum de mers 
tot spre avansul morþii

Acum staþi
opriþi zarea ziceam
Dunãrea-ºi scaldã
stâncile carpatine
din sufletul meu înnobilat
de cântecul dorurilor dulci

AUREL MIOC, 
MEMBRU AL UNIUNII

SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA
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Fir de zefir

Mãrþiºor, ghiocei, o razã de soare
Am sã-i dãruiesc mamei azi
Mama este pentru mine
Aur, nestemate, fericire, mângâiere.

Mâine, când voi fi mare,
Am sã aduc prinos mamei
Mama e singura fiinþã-n lume,
Adesea lângã mine.

MEHADIA, FEBRUARIE 2010

Pui de soare

Murmur uºor în naturã
Auzi în miezul zilei.
Râuri spumegânde curg
Tâºnind din muntele bãtrân.

Iarna l-a luat e moº Omãt
ªi au plecat de la noi.
Orice vietate, cât de micã,
Râde la soarele îmbietor.

Vin fluturaºii!

La strãlucirea razelor de soare,
Ar tot zbura din floare-n floare,
Cât este ziulica de mare,
Pânã spre înserare.

Uºori la trup ºi fini sunt la fãpturã.
Danseazã-n aer cu a lor mãsurã,
Se-aºeazã-apoi sã se-odihneascã,
Pe vreo petalã de floare 

domneascã.

Privindu-i poate ºi pentru o clipã
Ce gingãºie au pe-a lor aripã,
De unde vin ei oare, din neant,
Cu-a lor sclipiri de diamant?

La ce servesc cu-a lor miºcare?
La polenizãrile de floare,
ªi de-i atingi cumva prea tare,
Toatã fiinþa lor dispare.

De-aceea eu vin cu catrenul:
„Nu îi atingeþi, nu le frângeþi 

zborul!”
În viaþã au un rol bine determinat
ªi sã-i ucidem, zãz, e un mare pãcat.
Mehadia, februarie 2010

înv. OLIMPIA BLIDARIU

Primãvarã iubitã

Iarna cu zãpadã multã,
Nu vrea de-aici sã se mai ducã
Noi, ne-am cam sãturat
Sã fim tot cu nasul înfundat

Iarnã, frumoasã, eºti o splendoare!
Dar toþi ne dorim cu ardoare
S-aparã în crâng ghioceii,
Ba, chiar viorelele ºi brebeneii.

Vrem sã vedem albine zburând
ªi miei jucându-se în crâng.
Hai, vino, primãvarã iubitã!
Lasã-te de noi ademenitã!

HRELEA-DÃESCU NINEL, clasa a IV-a B
Liceul Tehnologic 

„Nicolae Stoica de Haþeg” Mehadia
Instit. Oprescu Ioana

Primãvara

A-nceput uºor sã iasã
Câte-o razã dintre nori
Soarele rotund zâmbeºte
ªi zãpada se topeºte.

Iarba creºte, mieii zburdã
Rândunelele s-aratã
Ghioceii îºi scot capul
Oamenii încep aratul.

PETREA ANDREEA, clasa a IV-a B
Liceul Tehnologic 

„Nicolae Stoica de Haþeg” Mehadia
Instit. Oprescu Ioana

ÎNVÃÞÃTOAREA ªI ELEVII SÃI

FIICELE MEHADIEI
Le-am vãzut la lucru. În ziua de

Mãrþiºor 2010, la Judecãtoria din Ca-
ransebeº. E vorba de doamnele Con-
stanþa Vasilescu-Bardac ºi de Miliþa
Mircea-Ilievici. Prima, meginþã get-
beget, nepoata Mariei Bardac, care
vindea mere, pere în piaþã, a doua e
nepoata regretatului moº Ioniþã
Mircea-Pera, primul mecanic de loco-
motivã din Mehadia, fost mecanic pe
trebul regal, ambele licenþiate ale
Universitãþii din Cluj.

Procesul de la Caransebeº, unul
greu se referea la implicaþii Cristescu
ºi Martinescu, era vorba de pãmânt
ºi o casã din Plugova. Miliþa cu gura
ei ºi cu documentele în faþã l-a
lichidat pe un vestit avocat (adversar)
din Caransebeº. Ce mai tura-vura, a
câºtigat procesul.

Constanþa-Tanþa noastrã poate fi
gãsitã joi de joi în Judecãtoria Caran-
sebeº, Miliþa vine la Caransebeº la
cererea clientului. Ea poate fi gãsitã
în Orºova, str. 1 Decembrie 1918,
bloc 23, scara C, apartament 2, tel.
0252 360402 ºi 0724 350821.

Cãutaþi-le ºi veþi câºtiga procesul.
N.D.P.

Învãþãtoarea Olimpia Blidariu
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Numele domnului profesor Florin Domilescu
nu-mi era strãin, dimpotrivã îmi era familiar,
cunoscut de atunci de când am scris despre
bunicii sãi paterni ºi materni, Grigore Domilescu-
Terec (personaj de roman) ºi Grigore Achimescu
(model uman întru bine ºi frumos), când am scris
cu nostalgie despre Gheorghe Achimescu,
regretatul ambasador din Madagascar ºi despre
Ion Achimescu, cel care a permis sã montãm ºi sã
dezvelim creºtineºte o placã in memoriam Ion
Grigore, profesor ºi secretarul diplomatului Caius
Brediceanu, luptãtor pentru reîntregirea neamului
românesc.

Apoi, junele Florin Dominescu îmi era cunos-
cut de la multele simpozioane culturale de pe raza
comunei Mehadia, finalizate cu spectacole literar-
muzicale, cu minunaþii dansatori pe scenele
cãminelor culturale, elevi ºi eleve cãrora le-a
împãrtãºit dezinvolt tainele jocului popular
bãrbatul tânãr ºi frumos croit, cu alurã de sportiv,
din faþa mea, cu prilejul interviului luat.

-  Domnule  profesor  Florin  Domilescu,  de  când
dateazã  la  dvs.  pasiunea  pentru  jocul  popular
românesc?

- Domnule Petniceanu, nu vreau sã duc în
eroare cititorii gazetei „Vestea”, cu aproximaþie
pasiunea pentru jocul popular dateazã din fragedã
pruncie, înainte de-a merge la grãdiniþã, dateazã
din vremea când priveam ºi îmi capta atenþia,
admiraþia, fotografiile de familie, fotografiile
bunului meu Grigore Achimescu ºi ale fratelui sãu,
Ion Achimescu, îmbrãcaþi în straie naþionale
româneºti, înfãºuraþi în tricolorul românesc, cu
zurgãlãi la tureac, ei ºi alþii ca ei erau în vechi
fotografii cãluºerii Mehadiei. Îmi ziceam cã vreau
sã fiu ca ei, jucãtor de cãluºer. ªi am fost... con-
chide profesorul din faþa mea, veºnic cu zâmbetul
înflorit pe buze. O particularitate a sa, zâmbeºte
când vorbeºte, zâmbeºte cu sufletul în buze,
caracteristica omului deschis, onest, vertical în tot
ce face ºi întreprinde. Felicit în gând pãrinþii ºi
bunicii paterni ºi materni pentru formarea unui
asemenea om, cu care te legi la ranã!

-  Am  înþeles,  domnule  profesor,  cã  aþi  avut  ca
model  bunicii  dumneavoastrã,  dar...

- Scuzaþi, domnule Petniceanu, o înrâurire
beneficã pentru folclorul românesc am primit-o ºi
de la tatãl meu, învãþãtorul Gore Domilescu, care
cânta la clarinet, apoi la acordeon, o influenþã
beneficã am dobândit-o ºi de la unchiul meu,
Gheorghe Domilescu, fratele tatei, care cântã la
sopran ºi saxofon muzicã popularã, din orice zonã
folcloricã a þãrii, din Maramureº ºi pânã în
Moldova, via Oltenia. Vã rog reþineþi...

-  Reþin,  domnule  profesor,  totuºi  cine  a  fost
întâiul  dvs.  mentor  în  arta  jocului  popular,  cine  v-
a  dat  lecþii  despre  ritmicitate,  figuri  ºi  alternanþa
miºcãrilor  în  jocul  popular  din  Banat?

- Mã onoreazã, domnule Petniceanu, sã reme-
morez acele clipe, întâiul meu maestru în arta
jocului popular românesc a fost domnul învãþãtor
Petru Stângu, un iubitor ºi preþuitor de folclor
românesc. Aceasta a fost în clasele primare, la
ºcoala din Mehadia. Apoi, a urmat gimnaziul în

aceeaºi localitate ºi l-am avut profesor de
matematici, un dascãl de mare valoare, pe domnul
profesor Tiberiu Lalescu. În viaþã am rãmas cu
bruma de matematicã din gimnaziu, pe care o
pãstrez cu sfinþenie. Dupã orele de matematicã,
domnul profesor Tiberiu Lalescu ne lua ºi ne
instruia în arta jocului popular, ºi dumnealui
fusese în vremea sa un desãvârºit dansator, apoi
instructor, ca sã nu zic maestrul coreograf pentru
elevi din Mehadia.

-  Ce  alþi  profesori,  de  la ºcoala  din  Mehadia,
socotiþi  cã  au  contribuit  la  formarea  dum-
neavoastrã  spiritualã?

- Cu aceeaºi nostalgie ºi mulþumire deplinã
mã gândesc la orele de românã, gramaticã ºi
literaturã, pe care am avut fericirea sã le fac cu
doamna profesoarã Ana-Aniºoara Zeicu ºi cu
domnul profesor Gruia Cinchezã.

-  Aºadar,  domnii  profesori  Tiberiu  Lalescu,
Gruia  Cinchezã,  ºi  doamna  profesoarã  Ana  Zeicu,
astãzi  inspector  în  Ministerul  învãþãmântului,  au
sãdit  raze  de  luminã  pe  chipul  ºi  în  sufletul
intelectualului  de  astãzi,  alþii?

- Alþii?! (face gânditor profesorul Domilescu),
alþii, încerc sã rememorez chipul angelic ºi sufletul
blajin al doamnei profesoare Popescu, de la Liceul
Pedagogic din Drobeta-Severin, apoi chipul cu
aurã legendarã al profesorului ºi decanului
Rinderiu de la Universitatea din Craiova –
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport.

-  Felicitãri  pentru  aceste  cadre  didactice  care
ºi-aau  fãcut  menirea.  Dar  cine  este  domnul  decan
Rinderiu?  întreb  uimit.

- Nu-l ºtiþi?!
-  Nu.

- Este soþul doamnei profesoare Vetuþa
Duncea.

-  Meginþa  noastrã?!

- Exact, confirmã Florin Domilescu ºi trãieºte
un moment de fericire, de seninãtate aºternut pe
chipul sãu juvenil.

-  ªi  dupã  absolvirea  Facultãþii?

- Am fost repartizat ca profesor de educaþie
fizicã ºi sport la Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica
de Haþeg” din Mehadia. ªi, imaginaþi-vã, domnul
profesor Lalescu Tiberiu mi-a predat ºtafeta de
instructor al formaþiei de dansuri populare din
liceu, misie de care încerc sã mã achit onorabil, sã
nu-l dezamãgesc pe domnul profesor.

-  Cum  colaboraþi  pe  linie  de  ansamblu  artistic
cu  direcþia  ºcolii?  întreb  franc  ºi-ll  privesc  drept  în
ochi  pe  interlocutorul  meu.  devine  grav  ºi
rãspunde  prompt:

- Excelent! Directorul liceului, domnul
profesor Mihãiþã Feneºan ne creeazã condiþii, ne
pune la dispoziþie sala de sport sau o altã salã
liberã, combina muzicalã cu înregistrãri de muzicã
popularã, ne creeazã timpi optimi de repetiþie ºi
pretinde colegilor profesori sã trimitã elevii ºi
elevele la aceste pregãtiri. La urma urmelor
domnul director e bãºtinaº din Valea Bolvaºniþa,
acolo unde se pare cã s-a nãscut cântecul de la
munte, în Banatul de sud. Este iubitor de dans ºi

DOMNUL PROFESOR FLORIN DOMILESCU – UN AUTENTIC ARTIST!

continuare în pagina 16

Prof. ed. fizicã instructor 
Florin Domilescu

Dansatorii: Partenie Dorinel, Bordânc Ilie, Icleanu Costicã, Mirulescu Ion, Tãtucu Grigore,
Belchite Ionuþ, Bordânc Ion, Pervulescu Iosif, Cristescu Ghe., Crãciunescu Marius

Fetele: Corneanu Mhaela, Andrei Andreea, Coconete Cosmina, Icleanu Nicoleta, Ferescu
Grigoreta, Mirulescu Adriana, Bãºulescu Elena, Vasilescu Elena, Lãzãrescu Adriana,

Domilescu Florentina
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Cea mai veche manifestare a românilor din
Voivodina dedicatã sfintelor noastre sãrbãtori de
iarnã, anul acesta a ajuns la cea de-a douãzecea
ediþie ºi s-a derulat la „Casa Româneascã” care
în cei cinci ani de existenþã a devenit un adevãrat

centru cultural românesc la Uzdin.
Manifestarea a început cu expoziþia pictoriþei

Marina Dolamã din Belgrad, intitulatã „Icoana
din sufletul meu”. Catalogul acestei expoziþii a
fost lansat de cãtre Vasile Barbu. Dupã aceea
prof. Daniel Susa a conferit diplome copiilor care
frecventeazã cursurile de arte plastice care sunt
organizate la „Casa Româneascã”. Astfel de re-
cunoºtinþe au primit urmãtorii copii: Daniela Ra-
du, Laureana Almãjan, Eduardo-Gheorghiþã
Neda, Meghi-Maria Neda, Cristofor Boieru,
Sergiu Valentin Radu, Alex ªocardã, Anastasia
ªocardã, Alexandru Boieru, ªtefania ºi Marcel
Subici, Anastasia Oalge, Andreea Ioana
ªoºdeanu, Patriþia Martinov.

A urmat prezentarea unui colaj de obiceiuri
din seara Ajunului ºi din ziua Crãciunului în in-
terpretarea Ansamblului de datini româneºti
„Gheorghe Lifa” din care au fãcut parte ºi tra-

diþionalele colinde autentice din Uzdin „În pin-
þãrãi” ºi „Potriacu”. În rolurile titulare au apãrut:
Theo Rãmianþ, Adam Ionaºcu ºi Pavel Bãlan iar
din numerosul ansamblu au mai fãcut parte ºi:
Lavinia Linþa, Cristian ªuboni, Daniel Susa, Va-
lentina Ionaºcu, Viorel Onciu, Vanessa Georgeta
Linþa, Theona Andrada Rãmianþ, Iosif ªoºdeanu,
Vasile Barbu.

Grupul vocal bãrbãtesc „Uzdâni” al S.L.A. „Ti-
biscus” condus de cãtre dirijorul Crãciun Creþu a
interpretat trei colinde. Din acest grup au fãcut
parte: Viorel Onciu-Nicoarã, Cristian Þãran, Ale-
xandru Laslo, Dobrosav Iancovici-Þole, Pavel Bã-
lan, Pavel Almãjan, Iosif ªoºdeanu ºi Marin Puia.

Ediþia a II-a a concursului de cârnaþi de casã
„Dãrapul de cârnaþi” a întrunit 21 de concurenþi
care s-au întrecut cine a pregãtit cel mai bun câr-
naþ afumat de casã – o delicateþã bãnãþeanã spe-
cificã sãrbãtorilor de Crãciun. Juriul, în compo-
nenþa: Eugen Boieru, Dãnuþ Bãlan, Todoricã ªoº-
deanu, AlexandruLaslo ºi Pavel Bãlan dupã ce au
degustat toate produsele oferite spre jurizare au
proclamat învingãtorii: Locul I – Dorel Sporea-
Bil; Locul II – Sebastian Cornea; Locul al III-lea
– Todoricã Mãran, Ilie Uþã ºi Marinel Þãran.

A urmat un bloc al tinerilor care au interpretat
colinde. Mai întâi s-a prezentat duetul „Pegaz”
(Georgela Puia – solistã vocalã ºi Eduardo
Eugen Boieru) iar mai apoi un alt duet compus
din vocalista Andreea-Ioana ªoºdeanu ºi Cristo-
fer Boieru.

În finalul manifestãrii care a umplut pânã la
refuz „Casa Româneascã” preºedintele S.L.A.
„Tibiscus”, Vasile Barbu a înmânat Premiul „Jur-
nalistul anului 2009" care a revenit doamnei Eva

Iova din Jula (Ungaria) redactor ºef al publicaþiei
românilor din Ungaria, „Foaia româneascã”.
Menþionãm cã din anul 1998 când a fost instituit
acest premiu laureaþii lui au fost: Gheorghe Lifa
(Uzdin), Aurel Turcuº (Timiºoara), Pavel P. Filip

(Torac, 1999), dr. Gligor Popi (în anul 2000),
Ioan Baba (Novi Sad, 2001), Ioþa Bulic
(Panciova) ºi Ion Gheorghe Oltean (Fãget) în
aunl 2002, Trifu Traian Cãta (Petrovãsâla, 2003),
Gelu Ghera (Reºiþa, 2004), Doru Dinu Glãvan
(Reºiþa, 2005), Florian Copcea (Drobeta Turnu
Severin, 2006), Ana Niculina Ursulescu (Novi
Sad, 2007), iar anul trecut – Oana Cenan Glãvan
(Reºiþa), Nicolae Danciu Petniceanu (Mehadia),
Gheorghe Rancu (ªopotul Vechi), dr. Radu
Pãiuºan (Timiºoara), Florian Copcea (Dr. T.
Severin), doamnei Ana Niculina Ursulescu (Novi
Sad), domnilor: Ioan Gheorghe Oltean (Fãget),
Trifu Traian Cãta (Petrovãsâla) ºi Aurel Turcuº
(Timiºoara) precum ºi redacþiilor: TV Voivodinei
– redacþia româna, Radio Novi Sad (redacþia
românã), „Vestea” (Mehadia), Radio Reºiþa,
precum ºi Muzeului Presei „Sever Bocu” din
Jimbolia ºi domnului Vasile Todi (Timiºoara).

Manifestarea s-a încheiat cu o masã comunã
oferitã de organizator, S.L.A. „Tibiscus”.

Mijloacele mass-media care au urmãrit
manifestarea:

1. TV Voivodinei – Novi Sad (redacþia
românã)

2. „Libertatea” (Panciova)
3. Radio Reºiþa
4. „Clio” (Timiºoara)
5. Radio Novi Sad (redacþia românã)

VASILE BARBU

EDIÞIA A XX-A A MANIFESTÃRII DATINI ªI OBICEIURIEDIÞIA A XX-A A MANIFESTÃRII DATINI ªI OBICEIURI
DE IARNÃ LA ROMÂNI “FIE ÎN VECI DE VECI LÃUDAT”DE IARNÃ LA ROMÂNI “FIE ÎN VECI DE VECI LÃUDAT”

cântec popular ºi stimuleazã acest gen de
activitate.

-  Vorbiþi-mmi  ceva  despre  repertoriul  ansam-
blului  de  la  Liceul  „Nicolae  Stoica  de  Haþeg”.

- Membrii an-
samblului nostru s-
au nãscut cu reper-
toriul, l-au moºtenit
de la pãrinþi ºi bu-
nici, de la fraþii ºi
surorile mai mari,
membrii ansamblu-
lui sunt în mare par-
te copii de þãrani,
originari din Meha-
dia, Plugova ºi Va-
lea Bolvaºniþa. Ei
cunosc din pruncie jocul de brâu, hora de mânã
ºi sârba bãnãþeanã, ardeleana ºi învârtita, adicã
jocul de doi, cum se zice pe la noi. Eu veghez
doar la ritm ºi structurã, la timpi.

-  Cãluºerul  face  parte?

- Face, el fiind în exclusivitate joc bãrbãtesc.
-  Mureºana?

- Face ºi ea, este joc de perechi, dar muzica
se înrudeºte cu melodia de la cãluºeri.

-  De  „Romanul”  sau  „Românul”  ai  auzit,
domnule  profesor.

- Am auzit, dar nu-l cunosc. E ceva foarte
vechi, am auzit de la
bunicul Gore Achi-
mescu, cred cã pe
vremea sa, prin
1950 se practica.

-  Se  prea  poate,
dar,  domnule  profe-
sor,  Romanul  sau
Românul  a  luat  fiinþã
ca  o  necesitate  im-
perioasã,  ca  dans  de
salon,  îndatã  dupã
1848  –  1849,  ca  o
replicã  la  polkã,  ma-

zurcã  ºi  ceardãº  ºi  alte  jocuri  care  nu  aveau  nimic
cu  sufletul  românului.  Vã  recomand  sã  lecturaþi
cartea  editatã  de  muzicologul  Tiberiu  Brediceanu.

- Mulþumesc...
-  ªi  eu...

A consemnat: N.D.P.

urmare din pagina 15

Mãsuratul oilor. Plugoveni la Arjana, anii 1980

Port ºi dans românesc la Plugova (Caraº)

Oamenii Iablaniþei de altãdatã
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Preabunul meu prieten, inginer ION BUGILAN, din Timiºoara,
autor de carte de istorie, impresionat de lucrãrile de la „Simpo-
zionul Presei din Banat (Mehadia, 19 sept. 2009), ne-a trimis douã
scrisori ale învãþatului VASILE GOLDIª cãtre publicistul þãran
PAVEL TÃRBÃÞIU din Comorâºte (fondatorul ziarului „Zorile
Banatului”). Publicãm mai jos cele douã scrisori ºi douã din foto-

grafiile trimise, fotografii ce amintesc de Vasiova ºi Bocºa de ieri,
de preotul Zuiac ºi dirijorul Mureºan, dar ºi de Bocºa de azi, de Bi-
blioteca „Tata Oancea”, unde trudeºte cu har ºi sufletul în palme
colega noastrã GABRELA ªERBAN, prezentã ºi la acþiunile cul-
turale de la Mehadia. 

(N.D.P.)

Mult stimate d-le Tarbãþiu,
Þin prin aceasta sã vã aduc viile mele

mulþumiri pentru amabilitatea de a-mi
trimite frumoasele dumneavoastrã versuri
adresate Vântului, le-am citit cu adevãratã
plãcere ºi nu ºtiu ce sã admir mai mult:
inspiraþia poeticã veritabilã ori forma lor
drãgãlaºã ºi limba românã impecabilã ºi
înfloritã.

La dorinþa d-tale am trimis pe adresa
din Comorîºte cliºeul de pe o fotografie a
mea. Pentru persoana mea nu doresc nici o
distincþie. Mã simt chiar jignit când cineva
mã lãudã. Cu atât mai mult mã înveseleºte
promisiunea de a face propagandã pentru
Asociaþiunea culturalã “Astra”, care a fost
întemeiatã de pãrinþii noºtri mai vârtos
întru luminarea plugarilor români, a
satului ro-mânesc.

În discursul meu rostit la Adunarea
generalã de la Arad la 8 noiembrie 1924,
vei gãsi satul, adevãratul obiectiv ai
Asociaþiunii. Am spus atunci cã Asocia-
þiunea va înfãºura în haina caldã a iubirii
sale pãrinteºti þãrã-nimea românã,
dându-ºi toatã osteneala s-o scoatã din
bezna pricinuitã de nedreptatea vremurilor
trecute (Dis-cursuri, p. 90). E o muncã
uriaºã ce trebuie sãvârºitã pânã când plu-
garul român va fi în stare sã punã integral
în valoare toate minunatele sale aptitudini
ºi virtuþi ce le are de la rasa latinã ºi de la
pãmântul pe care s-a încleºtat. E dureros
însã cã acest minunat þãran cade jertfã
momelilor otrãvite ale politicienilor. Cãci
adevãrata pacoste a neamului nu este
sãrãcia materialã, ci deficitul lui moral.

Sunt vesel cunoscând cã ascultaþi
îndemnurile bravului profesor Ilie Ruºmir,
preºedintele Despãrþãmântului din Oraviþa
al Asociaþiunii noastre culturale „Astra”.

Educaþiunea e pregãtirea individului
pentru serviciul comunitãþii ºi gândul
solidaritãþii trebuie sã pãtrundã sufletul
tuturor înlocuind dihonia dintre noi,
fiindcã la cãpãtâiul mamei bolnave, toþi
copiii trebuie sã simtã ceea ce-i leagã prin
naºterea lor ºi sã lepede de la sine tot ce-i
desparte.

Scuzã lungimea scrisorii acesteia, dar
mi-e drag sã stau de vorbã cu asemenea
plugar.

Al d-tale stimãtor ºi iubitor prieten,
Vasile Goldiº

Domnule Târbãþiu,
Am primit cu multã bucurie un exemplar din „Zorile Banatului” nr. 1, anul II, pe luna

ianuarie 1929. Azi am trimis pe adresa I. Stoian din Forotic, jud. Caraº suma de 100 lei
ca abonament pe 1929.

Mã bucur din tot sufletul vãzând doi þãrani români întovãrãºindu-se în scopul de a
rãspândi lumina cunoºtinþei, fãclia bunelor moravuri (...) cinstirea tradiþiilor ºi mai vârtos
cultul muncii, simplitatea vieþii, fãrã de care nu existã mulþumire între oameni.

Tot cu poºta de azi, am îndrãznit sã-þi trimit d-le Târbãþiu, ºi un exemplar din volumul
ce cuprinde modes-tele mele discursuri rostite cu prilejul unirii noastre cu Þara Mumã
România la 1 dec. 1918 ºi apoi la diferite ocaziuni ca preºedinte al Societãþii culturale
„Astra” din Sibiu. Þi le închin ca prietenoasã amintire ºi te rog sã le citeºti cu zãbavã ºi sã
vorbeºti mai departe despre ceea ce vei gãsi buri în gândurile mele.

Bine faceþi când va feriþi de politica blestematã care propovãduieºte ura între fraþii
aceleiaºi naþiuni ºi de toþi nemernicii care prin momeli ºi fãgãduieli prostesc lumea pentru
ca sã ajungã la puterea lumeascã, ci mai vârtos rogu-vã sã întãriþi credinþa cã neamul
românesc are di-vina misiune de a pãzi aici, la gurile Dunãrii ºi în preajma Mãrii Negre
geniul latinitãþii, care a stãpânit odatã lumea prin dreptatea sa o va stãpâni odatã prin
iubirea de oameni. (…)

Primeºte o strângere de mânã de la fratele tãu V. GOLDIª.
Arad, 22.I.1929

„„„„ DDDD IIII NNNN     TTTT RRRR EEEE CCCC UUUU TTTT UUUU LLLL     CCCC UUUU LLLL TTTT UUUU RRRR AAAA LLLL     AAAA LLLL     SSSS AAAA TTTT EEEE LLLL OOOO RRRR     CCCC ÃÃÃÃ RRRR ÃÃÃÃ ªªªª EEEE NNNN EEEE ””””

Reuniunea de cântãri “Doina” din Vasiova. Dirigent: Preotul C. Zuiac

“Societatea muzicalã” din Bocºa Românã. Dirigent: N. Mureºanu
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Pentru Banat - zonã magicã prin ea însãºi,

apariþia acestor scântei care s-au rãspândit cu

iuþealã în împrejurimi, apoi, peste munþi ºi în

lume, a fost, este, dar mai ales, va fi întotdeauna,

mai mult decât necesar, ce þine de mândria ºi

demnitatea de român, þine de valorile tradiþionale

ºi de cunoaºterea cât mai amãnunþitã ºi pãstrarea

cu sfinþenie a acestor repere de culturã ºi limbã,

lucru la care bãnãþenii „ard” cu flacãrã vie, atât pe

dinãuntru cât ºi pe dinafarã.

ªi cartea lui Dan  Floriþa-SSeracin Scrisul

românesc din Banat, Lirica interbelicã, apãrut la

Editura Semãnãtorul în iunie 2009 pledeazã pentru

aceste valori tradiþionale ºi pentru cunoaºterea lor.

Cartea de faþã este o mãrturie, o recuperare, o

restituire, este aidoma unui Act de credinþã, unui

Act de nãdejde ºi unui Act de iubire faþã de

generaþia înaintaºilor, faþã de cei de azi ºi mai cu

seamã, faþã de generaþiile urmãtoare.

Trecând în  revistã  principalele  perioade ale

literaturii secolului trecut, autorul scoate în

evidenþã principalele trãsãturi ale acestora,

punctând reviste ºi nume de referinþã în activitatea

editorialã ºi gazetarã. 

„Dupã Unire, începutul deceniului al treilea din

secolul trecut este pentru literatura din Banat o

perioadã de reculegere, de opintire a forþelor

pentru revirimentul care se va produce.

Autorul menþioneazã ºi modificãrile care au

survenit, o datã cu înaintarea în veac în ceea ce

priveºte numãrul publicaþiilor literare. „Numãrul

publicaþiilor literare creºte, se ivesc Vrerea,

Fruncea, Luceafãrul la Timiºoara, Banatul literar la

Caransebeº º.a.”

Descrierea acestor fenomene literare este

deosebit de importantã pentru Istoria Literaturii

româneºti. Un reper central pentru acest domeniu

important al spiritualitãþii româneºti este: „La 29

mai 1933, scriitorii bãnãþeni se pot constitui într-o

asociaþie literarã care a purtat iniþial numele Altarul

Cãrþii, iar ulterior - Asociaþia Scriitorilor Români

din Banat.”

Simpla denumire de Altarul  Cãrþii - nu mai are

nevoie de nici o adãugire, el fiind emblema pe care

bãnãþenii au purtat-o, semnificând cinstea de care

se bucura cartea în sufletul lor, fãcând parte

integrantã din fiinþa lor.

„Poezia bãnãþeanã a anilor ce au urmat

Primului Rãzboi Mondial nu depãºeºte decât

arareori, aºa cum remarca pe atunci tânãrul

profesor al Liceului „C. D. Loga” din Timiºoara,
George  Cãlinescu, faza eticistã. Epigonismul

eminescian, ecourile poeziei lui Coºbuc ºi Goga

se resimt adesea în prea mare mãsurã. Suflul

înnoitor al curentelor moderniste pãtrunde cu

timiditate. Tradiþia literaturii în grai bãnãþean se

perpetueazã, având în vedere mai mult efectul

umoristic, anecdotic” - menþioneazã autorul Dan

Floriþã-Seracin în prefaþã. 

Autorul studiazã nu numai personalitatea ºi

opera unor autori, dar ºi fenomenul în sine,

„Poezia chtonicã, a pãmântului natal de care nu se

poate rupe sufletul, a rãdãcinilor ancestrale, ºi-a

gãsit expresia la noi în perioada interbelicã în

opera unor Mihai  Novac,  Constantin  Miu-LLerca,

Romulus  Fabian,  Pavel  Bellu,  Grigore  Popiþi,  Gri-

gore  Bugarin,  Dorian  Grozdan,  Tiberiu  Vuia.

Cel mai popular poet al Banatului (cf. Cornel

Ungureanu, Imediata noastrã apropiere, ed. Facla,

1980, p. 60), mai ataºat sufleteºte universului

etnografic bãnãþean, mai animat de intenþia de a

valorifica în poezia sa particularitãþile acestei lumi,

a fost Constantin Miu-Lerca.
Constantin  Miu-LLerca „nãscut din neam de

preoþi ºi þãrani” aºa cum singur mãrturisea, este

unul din cei mai de seamã reprezentanþi ai liricii

bãnãþene.

Printre lucrãrile reprezentative ale acestui poet

se numãrã ºi Pajura cu douã capete (Ed. Cartea

Româneascã, Buc, 1978), adevãratã epopee în

versuri a rezistenþei antihabsburgice în Banatul

secolului al XIX-lea, ºi Efemerele anotimpuri (Ed.

Facla, Timiºoara, 1983), cu un cuvânt înainte de

Al. Jebeleanu). Ovidiu Papadima observa cã

poezia de debut a lui C. Miu-Lerca evidenþiazã un

«contrast interior [...] frapant: pe de o parte,

adoptarea cu precãdere aversului liber, cu ritmuri

inegale, impuse de miºcarea gândirii ºi a

sentimentului, - prozodie corelatã cu neliniºtile ºi

tensiunile problematicii omului modern; pe de altã

parte, abundentul filon folcloric, potenþat de o

includere, pânã la saturaþie, a lexicului bãnãþean,

informe de multe ori neînregistrate încã nici în

dicþionare.»”
Romulus  Fabian este numit, la rândul sãu,

„Duiosul înamorat al pustiei” - de cãtre Virgil

Birou ºi are inspiraþia de a-ºi alcãtui biografia în

versuri în antologia lui Ion Stoia-Udrea: „M-am

nãscut în Vãrãdia, jud. Caraº, la începutul iernii

anului 1902, nu ºtiu, fosta neaua pe dealuri, dar

luna era Noemvrie ºi data 30. La ºcoalã am umblat

în sat cât a fost musai, pe urmã m-am lãsat de

pãscutul oilor pe filele cãrþilor ºi am început lucrul

câmpului, adesea setos ºi flãmând. La 17 ani,

când era sã mã însor, m-a dat tata la ºcoalã

domneascã, dar toatã ºcoala eu am fãcut-o acasã,

cum am cârpocit-o, de am ajuns ce sunt, nu mai

ºtiu. Acum sunt pãstor sufletesc în pustã.”

Despre Pavel  Bellu, autorul de faþã spune

printre repere biografice ºi publicistice: „Cu toate

cã, inclzându-l în antologia sa (alãturi de Petru

Sfetca, AI. Jebeleanu ºi Petru Vintilã), Virgil Birou

ne dã de înþeles cã Pavel Bellu s-ar distanþa de

creaþia poeþilor postsãmãnãtoriºti din Banatul

interbelic, realitatea e cã acesta se vãdeºte, în

primele volume, încã destul de bine ancorat în

tradiþionalism. «Spre deosebire de Petru Sfetca,

mai decantat, atent la echilibrul cuvântului în vers,

Pavel P. Bellu cultivã poemul larg, de mare

întindere, patetic, nu o datã grandilocvent: el este,

în acelaºi timp, cel mai apropiat de «vechea» liricã

bãnãþeanã, fãrã, a repeta simplismul acesteia.»”

Iar despre creaþia lui Pavel Bellu, consem-

neazã: „...descoperim în volumul Flori de piatrã un

creator cu individualitate proprie, deºi calcã pe

urmele înaintaºilor prin obsesiva rememorare a

locurilor natale: „ - Bãnatule, Bãnatule, înger de

fier, / Pe largii tãi umeri de piatrã / porþi legende,

vremuri noi ºi flinte de cer, / Istoriei româneºti de

mâine / Cel mai aspru, cel mai dârz ºi cel mai

viteaz cavaler.” (Bãnatule)”.

Dar, dincolo de miºcarea literarã sãmãnãto-

ristã, Pavel Bellu rãmâne un poet cu o voce

distinctã în peisajul liricii bãnãþene.

Un alt poet inclus în aria de interes a tematicii

suspuse este Grigore  Popiþi, poet ºi istoric de pe

Valea Almãjului, este prezentat ca unul din

întemeietorii Asociaþiei Scriitorilor din Banat:

„...Participã la viaþa literarã a Timiºoarei

interbelice, numãrându-se printre membrii fonda-

tori ai cenaclului „Altarul Cãrþii”. Cu merite literare

unanim recunoscute, Grigore Popiþi este ales în

1938 vicepreºedinte al Asociaþiei Scriitorilor din

Banat (înfiinþatã la 26 iunie 1936).”

Printre volumele sale se numãrã ºi: Glasul su-

fletului ºi al trupului, Ed. Unirea Românã, Timi-

ºoara, 1932; Cântece din fluier, I, Ed. Librãriei

„Cartea Româneascã”, Timiºoara, 1935; Cântece

din fluier, II, Timiºoara, 1944; Dragoste, Timiºoa-

ra, 1945; Cântece din fluier (antologie), cu o pre-

faþã de Ovidiu Papadima, Editura pentru Literaturã,

Bucureºti, 1968. Acestora li se adaugã un volum

de memorii, Pe cãrãrile tinereþii cu o prefaþã de

Mircea ªerbãnescu, Ed. Facla, Timiºoara, 1979, ºi

mai multe lucrãri de istorie ºi arhivisticã. A tradus

din creaþia unor importanþi poeþi maghiari ºi ger-

mani, între care: Petofi Sãndor, Ady Endre, Arany

Ianos, Jozsef Attila, Heinrich Heine, Nikolaus

Lenau.”

Un adept al poeziei chtonice - dupã remarca

distinsului critic Ov. S. Crohmãlniceanu, cu o

orientare tradiþionalistã este Grigore Bugarin, des-

pre care se menþioneazã în cartea de faþã: „Chto-

nismul lui Grigore  Bugarin capãtã, în consonanþã

cu programul revistei „Gândirea” (sau al altora

asemãnãtoare la care poetul a colaborat), nu de

puþine ori o tentã spiritualizatã. Poetul reþine

perspectiva naivã, popularã, care împrumutã sce-

nelor de sorginte biblicã datele realitãþii autoh-

tone: „La gomilã, trei muieri / Pe fum de tãmâie

suie / Prin descântec sã descuie / Nevãzutele pu-

teri. / Din înalturi de vãzduh / Vine-n þarini Sfântul

Duh, / Rodul holdelor sã fie / Prescurã de liturghie

/ Îngeri aripa sã-ºi moaie / În rouã de pe trifoaie, /

Feþi-Frumoºi de lapte uzi / Fie jepi de cucuruz / ªi

sã fie-n zãri poiana / Haina zânei Cosânzeana.”

(Descântec pentru rodul livezilor) Interesul de care

se bucurã în perioada interbelicã specia literarã a

baladei îl determinã pe Grigore Bugarin sã o cul-

tive cu succes, mai ales cã întreþinea strânse le-

gãturi cu Cercul Literar de la Sibiu, condus de Ra-

du Stanca, autorul Baladelor lacrimei de aur).”

C. ADAMESCU

Restituiri necesare:
Un mãnunchi din florile de colþ ale bãnãþenilor
Dan Floriþa-Seracin, Scrisul românesc în Banat. Lirica interbelicã, Editura Semãnãtorul, iunie 2009
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Lui N.D.P.
Sã nu te miri când bârfitorii
Izbesc în nobila ta muncã;
Copiii pietre nu aruncã
Decât în pomii roditori

Inst. Gheorghe Rancu Bodrog

Am venit pe lume la 11 aprilie 1936, în satul
Petnic, din Caraº-Severin, ora nouã, în Sâmbãta
Paºtelor.

Date  despre  pãrinþi  ºi  bunici:
- Mama: Danciu Ioana, 22 ani, muncitoare

ocazionalã pe la avuþii satului, era fiica Iustinei
Eufrosina Dragomir ºi a lui Petru Danciu, Petru
Ioþa, „Ioþa” dupã numele de alint al tatãlui sãu –

Iosif Danciu, cioban, originar din Munþii Apuseni,
afirmativ din localitatea Socodor, localitate în care
sunt zeci de familii cu numele de „Danciu”. Petru
Ioþa, bunicul meu matern, a fost om de serviciu la
ºcoala din satul petnic ºi boactãr comunal (paznic
de noapte).

- Tata: Radu Nicoale, 25 ani, cãruþaº, lucra cu
caii ºi cãruþa sa la pãdure, cãra lemn de
construcþie (brazi) ºi muºchi verde pentru
vapoarele din Portul Orºova, în ortãcie cu preotul
Traian Nemoianu, parohul satului Petnic, ºi cu
Pãtruþ Domãºneni, om cu stare ºi cu prestanþã, în
câteva rânduri primarul Petnicului. Tata era nãscut
în Prigor, în Valea Almãjului, din pãrinþii Radu
Paraschiva ºi Oprea Mihail, dulgher, tâmplar,
dogar etc. (Bunicul patern e prototipul perso-
najului Obreanã Mihai din romanul „Bigamul”, el,
Oprea Mihail stãtuse 21 de ani prizonier în Siberia,
dupã Primul Rãzboi Mondial).

Studii  civile:
- Am urmat patru clase primare în satul Petnic,

între dascãli reþin figura luminoasã a învãþãtorului
Pavel Ciobanu (vezi cartea „Un cãþelandru
muºcând dintr-un nor”). În 1947, anul foametei,
tata m-a retras de la ºcoalã, l-am însoþit la munci
agricole în localitatea Visag (20 km de Lugoj),
unde din aprilie ºi pânã în august 1947 am fost dat
slugã la vacile moºierului Pãtru Leautã. 

- Am urmat ciclul doi, la ºcoala elementarã din
comuna Iablaniþa, prin grija profesoarei
(învãþãtoare) Maria Trailovici, soþie de preot, de
ocrotirea cãreia m-am bucurat din plin. Pe lângã
figura luminoasã a doamnei Maria-Mia Trailovici

– reþin alte imagini de înþelegerea ºi sprijinul cã-
rora m-am bucurat, profesorul George Pãtrãºcioiu,
bãºtinaº din pãrþile Buzãului, profesor de românã,
care a intuit în mine talent literar, profesorul Petru
Nicoarã, de matematici, diriginte, o capacitate
intelectualã, fost deþinut politic, când cu miºcarea
studenþeascã din Timiºoara 1948/1949, apoi o altã
imagine pe retinã persistã, a educatoarei Lola
Brânzei, soþia medicului veterinar Brânzei, deþinut
politic, când cu miºcarea partizanilor din Munþii
Banatului. Am isprãvit clasa a ºaptea pe locul III,
avându-i înaintea mea pe Ion Trailovici zis Becºu
ºi Viorica Grecu zis Bujancã, din comuna Iablaniþa
(Caraº-Severin). Ocupasem locul III, cu toate cã la
ºcoalã mergeam ºi nu mergeam, fiind reþinut de
tatãl ºi mama vitregã sã pasc vaca, cele câteva oi
ºi una – douã capre.

- Am urmat ªcoala Medie Tehnicã Siderurgicã
din Reºiþa, cu o bursã specialã acordatã de minis-
trul bocºan Carol Loncear, ministrul industriei
grele, ºcoala fiind patronatã de Combinatul Side-
rurgic din localitate. În ºcoalã am fãcut parte din
„Cercul literar” ºi din „Cercul de matematicã”, par-
ticipând la diferite concursuri ºi olimpiade, serate
literare ºi serate de matematici superioare. (În
aceastã ºcoalã am învãþat matematici superioare
cu prof. Maria Calmuschi, nãscutã Zaiþ, fost asis-
tentã la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaºi,
ºcoala era cotatã valoric ca un semi-institut teh-
nic). Profesoarã de românã ºi conducãtoarea Ce-
naclului literar era Maria Blaga, rubedenia Poetu-
lui de la Lancrãm; a intuit în mine talent literar,
fiind recomandat ca prezentator al evenimentelor
ºcolare la staþia de radioficare a „Cetãþii de Foc”.

- Am absolvit Facultatea de Filologie din
cadrul Universitãþii din Bucureºti, având profesori,
între alþii pe: Tudor Vianu, Al. Piru, Matilda Ca-
ragiu, Eugen Simion, Gheorghe Poalelungi, Mihai
Pop, Liviu Onu. Preºedintele comisiei guverna-
mentale la examenul de licenþã a fost academi-
cianul Ion Coteanu. Teza de licenþã „Concepþia
mesianicã în poezia lui Octavian Goga”, condu-
cãtor de lucrare – prof. univ. dr. Pompiliu Marcea.

Studii  politice:
- Am urmat Universitatea de Marxism (curs

seral), devenind nepotul lui Marx, Engels ºi Lenin,
ºi nepotul vitreg al filozofilor idealiºti Kant, Hegel
ºi Schopendauer.

Studii  militare:

- ªcoala Regimentalã de Tancuri – Bacãu (UM
01368), (1956 – 1957);

- ªcoala  nr. 3  Ministerului de Interne (1957 –
1958), Bucureºti (ofiþer de informaþii-investigaþii,
ofiþer acoperit, chipurile inspector de stat, cu
legitimaþia de rigoare);

- ªcoala (curs) de vize ºi paºapoarte naþionale
ºi internaþionale, examinat de-o Comisie guverna-
mentalã, preºedinte – general Gaetanã, clasat al
III-lea pe þarã, premiat cu o mie de lei ºi cu trei zile
permisie, timp în care am cercetat cimitirul Bellu ºi
Biblioteca Academiei Române.

Am funcþionat ca ofiþer acoperit între anii 1958
– 1961, la Regiunea M.A.I. Banat, iar între anii
1961 – 1986 ofiþer pe graniþã ºi ofiþer în serviciul
de paºapoarte Timiº. În 1986, la cerere, m-am
pensionat, ultima funcþie: comandant adjunct la

Aeroportul Internaþional Timiºoara.
Sunt cãsãtorit cu Ana Danciu, nãscutã Mircea,

fiicã de muzicant, telefonistã, solistã de muzicã
popularã, la amatori, locul II pe þarã, cu ocazia
Festivalului Mondial al Tineretului ºi Studenþilor
(Bucureºti, 1953). Am doi feciori: Caius (filolog)
ºi Mircea (muzicolog).

Activitatea  literarã:
- Am debutat cu schiþa „Jocul” (1969), în re-

vista „Orizont”, de la Timiºoara, ajutat de pro-
zatorul – redactor Sorin Titel, recomandat de
Ovidiu Cotruº.

Pe parcurs am colaborat la urmãtoarele publi-
caþii: „România literarã”, „Luceafãrul”, „Tribuna”,
„Familia”, „Libertatea” (din Jugoslavia), „Pentru
patrie”, „Patria”, „Almanahul oºtirii”, „Drapelul
roºu”, „Flamura roºie”, „Flamura”, „Viitorul”,
„Fapta”, „Timpul”, „Foaia Oraviþei”, „Gazeta de Ca-
ransebeº”, „Luminã linã”, „Altarul Mitropoliei Ba-
natului”, „Apolodor”, „Tibiscus”, „Almãjul”, „Al-
mãjana”, „Semenicul”, „Grãnicerul”, „Ad-
Mediam” etc.

- Am condus Cenaclul literar „Victor Eftimiu”
(1986 – 1988), din Timiºoara, am fondat Cenaclul
literar „Sorin Titel” din Timiºoara (21.12.1988),
transformat în Societatea literar-artisticã „Sorin
Titel”, în martie – aprilie 1990.

- Am fondat gazeta literarã „Anotimpuri
literare” (Timiºoara, 1994), am reeditat revista
„Vrerea” (1995 – 2000), am fondat revista
„Eminescu” (mai – iunie 2000), care a fiinþat pânã
în ianuarie 2010.

- În calitate de preºedinte al Societãþii literar-

BBIIOOBBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA    MMEEAA

N.D.P. acodând autografe în Librãria
“Mihai Eminescu” din Timiºoara. 
În preajma sa soþia,fiul Caius, o

admiratoare ºi preotul Ioan Brânzei

Librãria “Ioan Slavici”. N.D. Petniceanu
ºi fiul sãu, publicistul prof. Caius

Nicolae Danciu

N.D.P., primarul (Mecena) IANCU
PANDURU ºi Gabriela ªerban, director

Biblioteca “Tata Oancea” din Bocºa, cu
prilejul dezvelirii plãcii “Grãnicerul”.

Mehadia, 19.09.2008
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“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 medicamente ºi furaj corespunzãtor.

Relaþii la telefon 0745632921.

Comandaþi! 

Firmã serioasã, preþuri modeste.Firmã serioasã, preþuri modeste.

Anunþ important pentru crescãtorii de
pui de pãsãri de curte! O carte rarã!O carte rarã!

„A sosit domnul Eminescu” (monografie)
Cartea înseamnã peste 700 (ºapte sute) de pagini, format A4

(coalã ministerialã), cu facsimile ºi o bogatã iconografie. Costã 100
(una sutã) lei.

Cu prilejul lansãrii, profesorul universitar doctor Iulian Negrilã, din
Arad, a spus: „Cartea nu e cu nimic mai prejos decât „Istoria
literaturii de Cãlinescu”. Cartea are un tiraj limitat!

Dacã „A sosit Domnul Eminescu” prezintã interes pentru
dumneavoastrã, comunicaþi ºi vã va fi expediatã cu ramburs. Tel.
0255 / 523 204 sau 0749 495972.

artistice „Sorin Titel” am confecþionat, montat ºi
dezvelit creºtineºte plãci comemorative închinate
unor personalitãþi culturale, dupã cum urmeazã:

- Mihai Eminescu – patru plãci în Timiºoara;
- Emilia Lungu de Puhallo, Nicolae Þirioi, Vir-

gil Birou, Romul Ladea, Luþã Ioviþã, Grigore Popiþi,
dr. Iosif Nemoianu, Sorin Titel, Damian Ureche,
Ion Stoia Udrea, George Voºtinaru, Camil Petres-
cu, Ion Slavici (pe raza municpiului Timiºoara);

- Placa întru comemorarea primei ºcoli de fete
în limba românã de la Izvin (Timiº);

- Placa in memoriam Luþã Ioviþã, în oraºul
Caransebeº;

- Plãci comemorative în Caraº-Severin: Ion
Florian Panduru (Bãile Herculane), Ion Florian
Panduru (Plugova), Ioan Cornianu (Plugova), Ion
Grigore, Coriolan Buracu, Nicolae Mãrgeanu,
ziarului „Grãnicerul” (Mehadia), Costi Giurginca,
Nicolae Domãºneanu, Matei Armaº, Pavel
Ciobanu, protopop Ioan Chendi (Petnic);

- Efigii: Sorin Titel ºi Damian Ureche (în
Timiºoara);

- Monumente: Mihai Eminescu (Dumbrãviþa)
ºi Ion Slavici (bustul lui Slavici se aflã în Muzeul
Ion Slavici din ªiria);

- Am luat iniþiativa înfiinþãrii a trei librãrii în
Timiºoara: „Sorin Titel”, „Damian Ureche” ºi „Ion
Slavici”.

Am iniþiat concursuri literare naþionale ºi
internaþionale (cu participarea scriitorilor români
din Jugoslavia) dedicate scriitorilor: Eminescu,
Slavici, Camil Petrescu, Ion Popovici Bãnãþeanu,
Victor Vlad Delamarina, Petre Nemoianu, Damian
Ureche, George Voºtinaru, Virgil Birou. În cadrul
acestor concursuri am descoperit ºi promovat
peste patruzeci de tinere condeie, pe parcurs au
devenit autori de carte: Iosif Bãcilã, Constanþa
Marcu, Alexandra Gorghiu, Liliana Sabãu,

Camelia Tamaº, Al. Potcoavã, Dorina ªovre, Sorin
Olaru, Armand Sperlea ºi Caius Danciu;

- Am scris ºi editat urmãtoarele cãrþi de lite-
raturã beletristicã: „Apa de duminicã”, „Când caii
dorm în picioare”, „Cantonul galben”, „Tangou la
Piave”, „Drumul de sãnii”, „Stãnuica”, „Mantu”,
„Tangou imperial”, „Pripon pentru calul meu”, „La
Þebea, cerul e tricolor”, „Peregrin prin Siberia”,
„Domnul Eminescu soseºte iarna”, „Orfeu s-a nãs-
cut în Banat”, „Adio în septembrie”, „Tot ce am pe
suflet”, „Octavian Goga ºi mesianismul”, „Legã-
mântul împãratului Bãl-Alion”, „Lacrimã de tara-
got”, „Cântece de pe spada Iancului”, „Vrãjitorul
din Almãj”, „Rapsodul din Þara Almãjului”, „Biga-
mul”, „Comandorul”, „Lumina de la Vãrãdia”, „A
sosit Domnul Eminescu” ºi „Mehadia – vatrã
istoricã milenarã” (colectiv de autori).

- Manuscrise aflate sub tipar: „Un cãþelandru
muºcând dintr-un nor” (povestiri pentru copii) ºi
„Religie, istorie ºi tradiþie culturalã în Banatul de
Munte” (colectiv de autori).

- Pe masa de lucru: Monografia „Altarul cãrþii”,
„Povestiri de pe graniþã”, romanul „Prizonier în
Siberia”

- Concep ºi editez gazeta sãteascã „Vestea”,
fondatã cu primarul Iancu Panduru, Mecena ºi
catalizator cultural în desfãºurare, pentru binele
obºtei.

Premii  literare:
- 1969 – premiat la Radio Timiºoara pentru

schiþa „Sã apãrãm comuna” ºi reportajul
„Culegãtorii de ieri – oamenii de astãzi”

- 1971 – premiat de ziarul „Drapelul roºu”

pentru povestirea „Soarele de primãvarã”
- Douã premii literare: „Pavel Dan” (Cluj) ºi

„Al. Odobescu” (Alexandria), în urma participãrii,
la concursuri literare naþionale, cu povestirile
„Peºte pentru al Cincilea”, respectiv „Sub semnul
primãverii”.

- În 2003, cartea „Peregrin prin Siberia”, la un
concurs internaþional, în Italia, Sicilia, a luat

premiul întâi.
Lucrãri apreciate prin texte scrise: „Domnul

Eminescu soseºte iarna” (Biblioteca Academiei
Române, prof. univ. dr. Gabriel Strempel) ºi „La-
crimã de taragot” (Institutul de Folclor „Constantin
Brãiloiu” – Bucureºti, folclorist Ion Ghenoiu).

În activitatea mea am fost sprijinit de: Aurel
Turcuº, Lucian Bureriu ºi Mariana Sperlea, pe
rând secretari ai Societãþii „Sorin Titel”, George
Voºtinaru, Gheorghe Luchescu, ing. Ionuþ Birou,
Silvius Lombrea, Miron Þic, Nicolae Sârbu,
Rodica Pop, Maria Tudor, Ica Voºtinaru ºi
universitarii: Tohãneanu, Evseev, R. Sârbu, Luca
Novac, primarul Ioan Gurban, de la Siria, în
primariatul sãu, ºi preoþii Ioan Brânzei ºi Teodor
Poneavã, profesorii Pavel Panduru, Constantin
Teodorescu ºi Paul Florescu din Caraº .

În ultimii ani, am fost sprijinit, efectiv ºi
afectiv, de primarul IANCU PANDURU în realizarea
de manifestãri culturale pe raza comunei Mehadia.
Tuturor celor înºiruiþi mai sus, gratitudinea
subscrisului,

NICOLAE DANCIU PETNICEANU
Mehadia, martie 2010

P.S.:  Întrucât am damnat pe cei care l-au
denigrat pe Mihai Eminescu, aceºtia, în parte,
funcþioneazã în Executivul Uniunii Scriitorilor din
România, cererea mea de intrare ca membru în
Uniune a fost „amânatã”, în ianuarie – februarie
2006. Aceastã amânare (sic) mã onoreazã, ea
rãmâne o modestã ofrandã întru apãrarea unui
nume: MIHAI EMINESCU.

Acelaºi scrib de Banat,
N.D.P.

N.D.P. ºi prof. univ. dr. Ion Iliescu, 
lângã bustul lui Eminescu. Dumbrãviþa,

14.06.2009

N.D.P., moderatorul Simpozionului “Datini
ºi obiceiuri” la Plugova, în 20.02.2010

Acasã, la N.D.P., cu profesorul
Constantin Ticuþu Giurginca, cu doamna

sa, profesoarã de românã, Elena
Giurginca ºi cu Ana, prinþesa cu ochii

asiatici
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