
Duminicã, pe cinci septembrie 2010,

a avut loc venerarea Centenarului Fan-

farei din satul Valea Bolvaºniþa, sat aron-

dat patriarhalei comune Mehadia, pãsto-

ritã de primarul IANCU PANDURU.

La propunerea Societãþii Literare „So-

rin Titel” din Banat, domnul primar Iancu

Panduru a dovedit din nou (pentru a câta

oarã?!) sensibilitate faþã de cultul înainta-

ºilor, de receptare ºi conservare în eter-

nitate a memoriei înaintaºilor, care au se-

mãnat binele ºi frumosul grav, autentic,

pe cãrãrile spiritului românesc. În conse-

cinþã, domnul primar Iancu Panduru,

sprijinit de Consiliul Local al primãriei

Mehadia, a demarat în timp util organiza-

rea ºi desfãºurarea serbãrilor Centenaru-

lui Fanfarei din Valea Bolvaºniþa, evident,

cu eforturi financiare demne de invidiat,

în actuala etapã pauperã ce trece peste

satul românesc.

În cele ce urmeazã, redãm pe scurt fil-

mul serbãrilor de la Valea Bolvaºniþa.

La ora douãsprezece ºi ceva, a sosit în

Valea Bolvaºniþa fanfara din Coºtei (Voi-

vodina de Serbia), douãzeci ºi cinci de

fanfariºti, în uniformã de paradã, având în

fruntea ei pe vajnicul instructor ºi dirijor

domnul ION ROTARU CORDÂN. Prin

vestea
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VALEA BOLVAªNIÞA VALEA BOLVAªNIÞA 
ÎN SÃRBÃTOAREÎN SÃRBÃTOAREA început NOUL AN ªCOLAR, la

deschiderea cãruia am participat,
graþie invitaþiei domnului profesor
Mihai Feneºan, directorul Liceului
Tehnologic „Nicolae Stoica de Ha-
þeg”, din Mehadia.

O baie de elevi, pãrinþi ºi profe-
sori, a ascultat cuvântul domnului di-
rector, care a fãcut o analizã succintã
privind realizãrile ºcolii, ce cu o-
noare ºi probitate profesionalã o
conduce, precum ºi avansurile pri-
vind perspectivele ºcolii în Anul
ªcolar 2010 – 2011.

În calitate de primar, de condu-
cãtor al obºtii sãteºti, cu prerogati-
vele ei, pe agenda primãriei, voi
cãuta sã sprijin, legal, proiectele
ºcolii ºi ale cadrelor didactice, in-
tenþionate de-a înfãptui un învãþã-
mânt modern ºi eficace, vizând edu-
carea ºi formarea tinerei generaþii în
sprijinul umanismului democraþiei
actuale. Sunt profund conºtient de
atributele suverane ºi nobile ale
ºcolii ºi implicit ale învãþãmântului.
Fie binecuvântatã strãdania dascãli-
lor noºtri, care sunt niºte eroi pe
acest tãrâm adesea presãrat cu
obstacole greu de trecut, aºa cum, în
faza actualã, obstacole sunt redu-
cerea salariilor ºi veniturilor celor
din învãþãmânt.

Am spus-o la deschiderea Anului
ªcolar 2010/2011, o mai spun ºi în
acest editorial: vã admir domnilor
dascãli, vã respect munca dumnea-
voastrã, deloc uºoarã, voi încerca sã
fiu alãturi de dumneavoastrã, sã vã
sprijin acþiunile ce concurã la edu-
carea copiilor noºtri din Mehadia ºi
din satele arondate, Plugova, Valea
Bolvaºniþa ºi Globu-Rãu. Aºa sã-mi
ajute Dumnezeu!

ªcoala

Primar IANCU PANDURU

Fanfara din Valea Bolvaºniþa în perioada interbelicã, 
între fanfariºti GLIGORE BLIDARIU-BURTÃ (*)

Centenarul fanfarei 

continuare în pag. 2-3

*



grija primarului Iancu Panduru, fanfara

din Coºtei de Serbia a sosit în Valea Bol-

vaºniþa cu autocarul, închiriat de la firma

Cionca din B. Herculane, în întâmpinarea

ei ieºind la Vama Naidaº, vechiul grãni-

cer, Lt. Colonel Nicolae Danciu, fiul a-

doptiv al Mehadiei, redactorul-ºef al ga-

zetei, un vechi prieten al maestrului

Cordân.

S-a dezvelit placa întru comemorarea

fanfarei din Valea Bolvaºniþa, placã mon-

tatã pe frontispiciul Cãminului Cultural,

dezvelirea s-a fãcut de dl. primar Iancu

Panduru ºi de cãtre domnul deputat in-

giner IOAN TABUGAN, care ne-a onorat

cu prezenþa pe tot parcursul serbãrii. A

urmat sfinþirea plãcii de cãtre un sobor de

preoþi, din care au fãcut parte preacuvio-

ºii pãrinþi Dumitru Cristescu zis Orza,

Petricã Zamela, doctor în teologie, preot

Dumitru Bãºulescu, fiul satului, pãrintele

Ciprian de la Mehadia.

Fanfara din Coºtei a intonat imnul

eroilor, pentru cã instrumentiºtii Vasile

Corcescu ºi Gligor Blidariu zis Burtã,

fondatorii fanfarei, în anul 1910, în con-

diþiile dualismului austro-ungar, au fost

niºte eroi, suferind prigoana pentru cã au

interpretat ºi conservat cântecul româ-

nesc, în Banatul de Munte.

În continuare au prezentat scurte

alocuþiuni domniile lor:
PPrriimmaarr  IIAANNCCUU  PPAANNDDUURRUU: „Stimaþi

consãteni, dragi oaspeþi! Ne-am dat

întâlnire astãzi în splendida Vale a Bol-

vaºniþei pentru a comemora un veac de

cântec românesc, un veac de la fondarea

Fanfarei din Valea Bolvaºniþa. Mulþu-

mesc pentru prezenþa dumneavoastrã la

împlinirea acestui act cultural, cu valoare

istoricã, mulþumesc Consiliului Local,

care m-a sprijinit în realizarea acestui

mãreþ eveniment – o sutã de ani de la

fondarea fanfarei din Valea Bolvaºniþa”.
DDeeppuuttaatt  IIOOAANN  TTAABBUUGGAANN: „Stimaþi

cetãþeni! Iatã-mã din nou în mijlocul

dumneavoastrã, unde vin ori de câte ori

am prilejul, pentru cã vã preþuiesc ºi vã

admir pentru ceea ce dumneavoastrã

faceþi întru binele neamului românesc.

Cu puþinã vreme în urmã,

am fost la Mehadia, la dez-

velirea unui monument fu-

nerar, ce proslãveºte me-

moria celor care au pierit în

Potopul din 1910, astãzi

dezvelim o placã întru po-

menirea fanfariºtilor din

Valea Bolvaºniþa, la un

veac de la împlinirea exis-

tenþei fanfarei. Mulþumesc

vajnicului primar Iancu

Panduru, care secondat de Consiliul

Local al comunei ºi de domnul scriitor

Nicolae Danciu Petniceanu, a fãcut ºi

face fapte pozitive de cul-

turã, cum nu se fac în altã

parte, în Caraº. S-a consu-

mat o serie de simpozioa-

ne, s-a montat o serie de

plãci comemorative, s-au

înãlþat monumente pe raza

comunei ºi toate într-un

timp scurt ºi prin eforturi

eroice. FFiiþþii  mmâânnddrrii  ccãã  aavveeþþii

uunn  aasseemmeenneeaa  pprriimmaarr. Ar fi

bine dacã fanfara din Valea

Bolvaºniþa s-ar repune în miºcare, prin

întinerirea ei. Este un sfat. În ceea ce mã

priveºte, în calitate de deputat al dum-

neavoastrã, mã voi conjuga cu eforturile

dumneavoastrã atunci când este vorba de

interesele obºtei sãteºti. Încã o datã, vã

felicit pe dumneavoastrã ºi pe toþi cei ce

au contribuit la realizarea acestui act de

culturã ºi istorie”.
PPrrooff..  MMIIHHÃÃIIÞÞÃÃ  FFEENNEEªªAANN, directorul

Liceului „Nicolae Stoica de Haþeg” (fiul

satului): „În calitate de fiu al satului, sunt

mândru de ceea ce se face astãzi, aici, în

Valea Bolvaºniþa, dezvelirea unei plãci

comemorative face ca tinerii de astãzi ºi

cei de mâine, sã nu-i uite pe cei de di-

naintea lor, pe pãstrãtorii de comori na-

þionale, pentru cã limba românã, cântecul

românesc, portul, datinile strãbune, au

valoare de patrimoniu. ªi aceste entitãþi

spirituale, ce definesc naþiunea românã,

trebuie pãstrate ºi transmise generaþiilor

viitoare. Am sprijinit îndeplinirea acestui

act cultural, serbarea Centenarului, am

fost alãturi de capul comunei, de dl. pri-

mar Iancu Panduru, care a trudit pentru

ca noi, astãzi, sã serbãm un veac de

cântec românesc la fanfarã, în Valea

Bolvaºniþa. CCiinnssttee  îînnaaiinnttaaººiilloorr  nnooººttrrii,,

ffaannffaarriiººttiilloorr  ººii  uurrmmaaººiilloorr  lloorr”.

În desfãºurare, asistenþa s-a bucurat

de cântecele la fanfarã interpretate de

Fanfara din Coºtei, ce strãlucea de la me-

lodie la melodie, fiind ceva inedit ºi in-

solit în Valea Bolvaºniþa, ceva ce nu a

mai fost!

Cronicarul menþioneazã cã acest act

cultural s-a desfãºurat cu oaspeþii lor,

goºti veniþi la nedeie. Între oaspeþi, câte-

va personalitãþi: pprrooff..  uunniivv..  ddrr..  DD..  JJoomm-

ppaann,,  ddooccttoorriiii  IIaannccuu  GGooggââllttaann  ººii  GGhheeoorrgghhee

ªªuuvvããggããuu,,  pprrooffeessooaarraa  DDooiinnaa  GGooggââllttaann,,

pprrooffeessoorruull  PPaavveell  PPaanndduurruu,,  zziiaarriiººttiiii

NNiiccoollaaee  IIrriimmiiaa  ººii  NNiiccoollaaee  PPããttrruuþþ,,  pprrooff..

DDoorruu  DDiinnuu  GGllããvvaann,,  ddiirreeccttoorruull  rraaddiioouulluuii
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„„SSeemmeenniicc””  ((eecchhiippaa  ssaa  ddee  ffiillmmaarree  ºi

înregistrare a cântecului la fanfarã),
pprrooffeessoorriiii  GGrruuiiaa  CCiinncchheezzãã  ººii  IIoonneellaa

DDoommiilleessccuu,,  pprrooff..  MMoollaann  DDoommiilleess-

ccuu,,  odinioarã inspector ºcolar în

Caraº, pprrooff..  TTuulleeaann  DDoommiilleessccuu, di-

rector adjunct al Liceului „Nicolae

Stoica de Haþeg”, pprrooff..  CCoonnssttaannttiinn

JJuuaann  PPeettrrooii, ccoorreessppoonnddeenntt  llaa  RRaaddiioo

„„OOlltteenniiaa””,,  tteehhnniicciiaann  CCoossttaa  VVllaaiiccuu  ººii

ffiiuull  ssããuu,,  CCoosstteell  VVllaaiiccuu,,  ddee  llaa

rreeddaaccþþiiaa  „„VVeesstteeaa””.

Din scenariu face parte Simpo-

zionul Fanfarelor din Banat, ce a

avut loc în Cãminul Cultural, într-o salã

arhiplinã de amatori de culturã popularã.

Au expus comunicãri: pprrooff..  uunniivv..  ddrr..

DDIIMMIITTRRIIEE  JJOOMMPPAANN,,  pprrooffeessoorriiii  IIoonneellaa

DDoommiilleessccuu  ºi MMoollaann  DDoommiilleessccuu, fanfarist
PPeettrruu  BBlliiddaarriiuu (þãran), IIoonn  RRoottaarruu  CCoorrddâânn,,

ddrr..  IIaannccuu  GGooggââllttaann ºi IIoonn  AAllbbuu, ºeful fan-

farei din Bãnia de Caraº. Moderatorul sim-

pozionului: NNiiccoollaaee  DDaanncciiuu  PPeettnniicceeaannuu.

A urmat masa festivã, iar dupã prânz a

avut loc concursul fanfarelor, la care au

participat (în ordinea prezenþei), forma-

þiile: ffaannffaarraa  ddiinn  BBããnniiaa, ffaannffaarraa  ddiinn  BBoorrlloo-

vveenniiii-VVeecchhii ºi ffaannffaarraa  ddiinn  CCooººtteeii  ddee

SSeerrbbiiaa.

Comisia de jurizare a fost compusã

din: pprrooff..  DDoorruu  DDiinnuu  GGllããvvaann (preºedinte),
pprrooff..  PPaavveell  PPaanndduurruu,,  zziiaarriisstt  NNiiccoollaaee  IIrrii-

mmiiaa,,  PPeettrruu  BBlliiddaarriiuu (fanfarist, pensionar

din Valea Bolvaºniþa) ºi pprrooff..  MMiihhããiiþþãã

FFeenneeººaann.

Comisia a cerut ca fiecare fanfarã sã

interpreteze cinci melodii: doinã, brâu,

horã, ardeleanã ºi un cântec la alegere.
JJuurriiuull  aa  aaccoorrddaatt  uurrmmããttooaarreellee  pprreemmiiii:

- Fanfara din Borlovenii-Vechi (tineri

elevi), instruitã ºi condusã de preot dr.

Zamela Petricã, a primit premiul III.

- Fanfara din Bãnia, instruitã ºi dirijatã

de Ion Albu – a primit premiul II.

- FFaannffaarraa  ddiinn  CCooººtteeii  ddee  SSeerrbbiiaa,,

iinnssttrruuiittãã  ººii  ddiirriijjaattãã  ddee  aarrttiissttuull  ((ppooeett,,  aaccttoorr

îînn  ffiillmmee  ººii  ppee  sscceennãã))  IIOONN  RROOTTAARRUU

CCOORRDDÂÂNN  ––  aa  ddoobbâânnddiitt  pprreemmiiuull  II. Fiecare

fanfarã a primit câte o cupã ºi o diplomã.
FFaannffaarriissttuull-ººeeff  ddiinn  CCooººtteeii  aa  pprriimmiitt  ººii  oo

ccaarrttee  ddee  eexxcceeppþþiiee  ––  „„AA  ssoossiitt  DDoommnnuull  EE-

mmiinneessccuu””  ((ººaappttee  ssuuttee  ppaaggiinnii,,

ffoorrmmaatt  AA44))  ddiinn  ppaarrtteeaa  aauuttoorruulluuii

NNiiccoollaaee  DDaanncciiuu  PPeettnniicceeaannuu.

Cupele ºi diplomele au fost

citate de dl. primar Iancu

Panduru, iar înmânarea lor a

fost fãcutã de dl. deputat Ion

Tabugan.
ÎÎnn  ffiinnaall  aa  lluuaatt  ccuuvvâânnttuull

ddoommnnuull  DDoorruu  DDiinnuu  GGllããvvaann, de

la Radio Reºiþa, Radio

Semenic, care, printre altele, a

spus: „AAssttããzzii,,  aaiiccii,,  îînn  VVaalleeaa

BBoollvvaaººnniiþþaa,,  îîmmpprreeuunnãã  aamm  îînnffããppttuuiitt  uunn  aacctt

ccuullttuurraall    îînnsseemmnnaatt,,  aamm  vveenneerraatt  uunn  VVeeaacc

ddee  ccâânntteecc  rroommâânneesscc  llaa  ffaannffaarrãã,,  aa  ffoosstt  oo

ssããrrbbããttooaarree  bbiinnee  ggâânnddiittãã,,  ffrruummooss  rreeaalliizzaattãã

ººii  aacceeaassttaa  ddaattoorriittãã  pprriimmaarruulluuii  dduummnneeaa-

vvooaassttrrãã,,  IIaannccuu  PPaanndduurruu,,  sseeccoonnddaatt  ddee

CCoonnssiilliiuull  LLooccaall,,  uunn  ccoonnssiilliiuu  bbiinnee  iinntteenn-

þþiioonnaatt,,  ccee  sspprriijjiinnãã  iinniiþþiiaattiivvaa  pprriimmaa-

rruulluuii,,  uunn  pprriimmaarr  sseeccoonnddaatt  ddee  ssccrriiii-

ttoorruull  NNiiccoollaaee  DDaanncciiuu  PPeettnniicceeaannuu,,

„„OOmmuull  ccuu  PPllããcciillee””,,  ccaarree  aa  îîmmppâânnzziitt

BBaannaattuull  ddee  TTiimmiiºº  ººii  BBaannaattuull  ddee

CCaarraaºº  ccuu  ppllããccii  ccoommeemmoorraattiivvee,,  îînnttrruu

ppoommeenniirreeaa  îînnaaiinnttaaººiilloorr  nneeaammuulluuii

rroommâânneesscc..  SSãã  ffiimm  mmâânnddrrii  ccãã

PPeettnniicceeaannuu  eexxiissttãã..  ÎÎii  mmuullþþuummiimm  ccãã

eexxiissttãã!!  AAººtteeppttããmm  ººii  aallttee  iinniiþþiiaattiivvee

ddiinn  ppaarrtteeaa  ssaa  ººii  aallttee  ppiillddee  ddee  aaccttee

ccuullttuurraallee  îînnffããppttuuiittee  ppee  rraazzaa

ccoommuunneeii  MMeehhaaddiiaa..  În ultimii cinci ani am

realizat din sediul primãriei Mehadia

douã întâlniri radiofonice „La o ceaºcã de

cafea”, douã întâlniri de anvergurã, ceea

ce alte centre comunale nu au avut parte!

Înseamnã cã primarul dumneavoastrã ºi

comuna dumneavoastrã, prin realizãrile

pe diverse planuri, inclusiv cultural, ca

cel de astãzi, înseamnã cã s-a meritat.

Felicitãri tuturor!”

S-au dat un însemnat numãr de diplome

bãtrânilor fanfariºti din Valea Bolvaºniþa ºi

unui numãr însemnat de personalitãþi

participante la dezvelirea plãcii ºi la

realizarea Simpozionului. Diplomele au fost

înmânate de domnul Doru Dinu Glãvan.

În final, a urmat horã câmpeneascã, în

cântecul fanfarei din Coºtei de Serbia. A

fost o încântare binecuvântatã sub cerul

azuriu al satului de munte: VALEA

BOLVAªNIÞA.
NICOLAE DANCIU PETNICEANU

Nota redacþiei: Publicãm câteva co-

municãri expuse în sala Cãminului Cul-

tural din Valea Bolvaºniþa, la 5 august

2010
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Sã explici unei comunitãþi ce este
aceea o fanfarã, când obºtea respec-
tivã beneficiazã de multã vreme de
binefacerile unei astfel de formaþii
instrumentale, este un lucru nefiresc.
ªi, totuºi, pentru cei care încã nu
cunosc sensul noþiunii precizãm cã
„fanfara” este un ansamblu
de instrumente muzicale de
suflat din lemn ºi din alamã
la care se adaugã ºi cele de
percuþie care au rolul de a
marca tempo-ul, miºcarea,
mãsura cântecelor compuse
de muzicieni în acest scop.

Repertoriul specific fan-
farelor este alcãtuit din:
marºuri, dansuri ºi prelu-
crãri de muzicã popularã,
cântece de paradã, potpu-
riuri din opere etc.

Potrivit cu scopul urmã-
rit, aceste alcãtuiri pot fi: militare sau
ostãºeºti, populare sau „civile”, neo-
protestante º.a.

Vizavi de grupãrile corale, forma-
þiile camerale, orchestrale de muzicã
popularã sau simfonicã, fanfarele au
o sonoritate amplã, puternicã, de
unde ºi o atmosferã de mãreþie, de
fastuos, ce se degajã în rândul ascul-
tãtorilor. Tocmai datoritã „sonoritãþii
ample”, formaþiile de acest gen se
manifestã de cele mai multe ori în aer
liber, mai rar în incinta unor lãcaºuri
de cult sau instituþii de culturã. At-
mosfera de „fast” o dã ºi strãlucirea
instrumentelor muzicale din alamã ºi
uniforma purtatã cu mândrie ºi
demnitate de fanfariºti.

Înfiinþate, prima oarã, în secolul al
XIX-lea, nu pe un teren arid, fan-
farele au descins din aºa-zisele „me-
terhanele militare turceºti” alcãtuite
din: „trompete diferite, talgere de
alamã care se loveau unul de altul ºi
tobe de toate mãrimile”1.

O astfel de formaþie blamatã ca
fiind „detestabilã”, „oribilã ºi ridicu-
lã” cânta alãturi de o grupare germa-
nã ºi alta lãutãreascã „delicioasã” la
curtea domneascã a lui Nicolae Ma-

vrogheni din Þara Româneascã, prin
anul 18762.

Aceastã muzicã instrumentalã, „de
import”, „evropeneascã”, bântuia pe
la curþile marilor dregãtori la sfârºitul
secolului al XVIII-lea ºi prima jumã-
tate a secolului al XIX-lea fiind inter-

pretatã de cântãreþi: turci, maghiari,
italieni, austrieci, ruºi º.a.

La români prima fanfarã milita-
rã s-a temeluit în Moldova, la Iaºi,
în anul 1830 sub îndrumarea diri-
jorului François Ruzitski. Astfel de
înjghebãri muzicale instrumentale au
împânzit apoi mai multe oraºe ale
þãrii: Bucureºti, Craiova, Galaþi,
Piatra Neamþ ºi în alte centre urbane
unde fiinþau garnizoane militare.

În Transilvania ºi Banat la:
Aiud, Arad, Braºov, Caransebeº,
Sibiu, Timiºoara, fanfarele au avut
rol de „ordin militar”, festiv, spec-
tacular3.

Primii interpreþi (fanfariºti) ºi di-
rijori au fost, aºa cum am amintit mai
sus, veniþi dinafarã. Ca atare ºi reper-
toriul vehiculat purta semnãtura unor
compozitori strãini. Ei cântau: ma-
zurci, polci, poloneze, piese de bra-
vurã.

Dupã anul 1850, pe lângã fanfa-
rele militare (ostãºeºti) în care s-au
format cei mai mulþi dintre diri-
jorii þãrani din Banat, au apãrut ºi
formaþiile sãteºti, fanfarele „ci-
vile”. Atunci „Numeroase fanfare se
organizeazã în mediul rural, îndeo-

sebi în Banat – menþioneazã muzico-
logul Octavian Lazãr Cosma – ajun-
gând sã susþinã un repertoriu dificil.
Fanfarele þãrãneºti, mândria satelor,
au servit la deºteptarea gustului în pã-
turi[le] largi ale populaþiei”4.

La începutul veacului XX existau
în zona noastrã: 4 societãþi
muzicale; 144 societãþi co-
rale; 12 Reuniuni de cântãri
ºi muzicã; 40 de fanfare iar
în Banatul Sârbesc 14 coruri
ºi fanfare. Toate cele 184 de
formaþii muzicale vocale ºi
instrumentale au luat un
având deosebit în anul 1922
odatã cu înfiinþarea „Aso-
ciaþiei Corurilor ºi Fanfa-
relor Române din Banat”
din iniþiativa compozitori-
lor Ion Vidu ºi Iosif Velce-
leanu. În Statutele Aso-

ciaþiei se prevedea între altele: înfiin-
þarea de nuclee vocal-instrumentale
în aºezãrile care nu aveau încã astfel
de societãþi; înzestrarea cu toate cele
necesare desfãºurãrii activitãþii lor;
organizarea cursurilor de iniþiere mu-
zicalã; a unor congrese; a emulaþiilor
(olimpiadelor) muzicale; înfiinþarea
unui organ de presã propriu „Revista
corurilor ºi fanfarelor române din
Banat” etc.

În cele ce urmeazã ne propunem sã
„inventariem” miºcarea muzicalã a
fanfarelor din aºezãrile Vãii Cernei
pentru a vedea în ce mãsurã aceasta a
contribuit la progresul artei muzicale
amatoare din Banat.

Din mulþimea criteriilor alegem pe
cel cronologic, gãsindu-l cel mai po-
trivit pentru acest moment sãrbãto-
resc.

Cea mai veche fanfarã din acest
areal, dupã cercetarea noastrã, a
fost „ªtabul” din Mehadia înfiinþat
în anul 1781. Este chiar cea mai ve-
che muzicã militarã din judeþul Ca-
raº-Severin care a promovat cântarea
orãºeneascã. Din repertoriul fanfarei
a fãcut parte „Cântecul lui Bunãpar-

Contribuþii la cunoaºterea muzicii instrumentale a „Domnilor-Contribuþii la cunoaºterea muzicii instrumentale a „Domnilor-
þãrani” din Valea Cernei. Despre muzica de fanfarãþãrani” din Valea Cernei. Despre muzica de fanfarã

continuare în pag. 5

Motto: „…sigurã cântarea e din rai”. (Vasile Goldiº)

Discurs Dumitru Jompan



Majoritatea evenimentelor copilã-
riei ºi adolescenþei noastre (a „tine-
rilor” de vârsta a doua) au fost în-
soþite de una din fanfarele din Valea
Bolvaºniþa sau Plugova.

Ne-am petrecut la nunþi ºi
botezuri ºi la baluri pe tonurile lor
(tonuri „lucrate” de vestitul Gore
Burtã), dar ne-am jelit ºi morþii
plecaþi prea devreme dintre noi, tot
alãturi de fanfarã.

Avem în suflet regretul cã dupã
1990 activitatea lor s-a stins treptat,
iar astãzi nu avem ce pune în locul
lor, tradiþia fanfare necontinuând la
noi în zonã aºa cum s-a întâmplat în
alte pãrþi.

În data de 5 septembrie 2010 am
participat la aniversarea a 100 de ani
de la înfiinþarea fanfarei din V.
Bolvaºniþa, iar nostalgia la care
facem referire în titlul articolului ne-
a cuprins pe toþi ascultând interpre-
tãrile fanfarelor din Coºtei (Serbia),
Bãnia ºi Prigor.

Cu aceastã ocazie a avut loc un
simpozion pe aceastã temã, cu
participanþi de marcã ºi referenþi pe
mãsurã.

Eu personal am avut o singurã
pãrere de rãu ºi anume aceea cã, cei
care au mai rãmas din vechile
fanfare nu au avut puterea (din
cauza vârstei) sã se reuneascã ºi sã

ne producã bucuria de a-i reasculta.
Am avut plãcerea de a întâlni

câþiva din vechii „maistori” pentru
care instrumentele lor nu aveau
secrete, toþi aceºtia fãcând parte din
familii tradiþionale de muzicanþi
cum sunt: Blidariu, ªoca, Corºea,
Jâncu, Gorcan etc.

Pentru efortul depus, un cuvânt
de laudã ºi de apreciere li se cuvine:

- Primarului Iancu Panduru
- Deputatulu Ion Tabugan
- Scriitorului N.D. Petniceanu
- Consiliului Local Mehadia

ec. NICÃ DRÃGAN, 
Plugova
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te” (Bonaparte), un cântec „de ta-
bãrã”.

Fanfara din Pârlipaþ a luat
naºtere în anul 1910. În anul 1927
numãra 28 de inºi iar în 1946, într-
un concert a cântat „fãrã conducã-
tor”. Reînfiinþatã în anul 1980, scur-
tã vreme a devenit o „formaþie ves-
titã”. Instrumentiºtii de aici i-au în-
cântat cu armoniile, meºteºugit înlãn-
þuite, pe locuitorii satelor ºi oraºelor:
Anina (1972, 1973), Bãile Herculane
(1969), Bârza (1971), Bozovici
(1965), Orºova (1964), Topleþ (1967)
º.a. Prin priceperea ºi strãdania lui
Gligor Blidariu-Burtã s-a înfiinþat
fanfara din Valea Bolvaºniþa (1913).
Într-o vreme la Valea Bolvaºniþa
au existat trei fanfare, una mai
bunã decât alta.

Pe locul patru se situeazã Fanfa-
ra „Dorul” din Mehadica înfiinþatã
în anul 1920 ºi instruitã de Ioan ºi
Iosif Milu.

Serenada interpretatã de fanfa-
ra din Globu Craiovei în anul 1924
cu prilejul unei vizitaþiuni cano-
nice, scria un cronicar, a fost „deo-
sebit de succeasã”.

14 iubitori ai genului, din Pri-
gor, au înjghebat o formaþie de
acest fel în 1930. Instrumentele, de
origine cehã, în valoare de 74.000 de
lei le-au cumpãrat pe banii lor.

Despre fanfara din Cruºovãþ cu-
noaºtem cã în anul 1937 se afla „în
plinã activitate”.

Dupã cel de al doilea flagel mon-

dial au apãrut fanfare noi la:
Globurãu (1950), Pãtaº (1951) ºi
Plugova (1960).

Cei care au fost atenþi la enumera-
rea noastrã, pe bunã dreptate ne pot
reproºa, vizavi de trecerea sub tãcere
a activitãþii de aceastã naturã în staþiu-
nea Bãile-Herculane: o oarecare stare
de amnezie. Da, DAR spre surprin-
derea unora, acest oraº n-a avut
niciodatã o fanfarã proprie. În rotonda
sau, cum atât de plastic o numea un
cronicar în presa vremii „ºopru de
laþuri”, au cântat, în sezonul estival,
fanfarele din: Caransebeº, Lugoj, Ti-
miºoara etc. ºi chiar din oraºul Debre-
þin. În cele mai multe cazuri acestea
au fost fanfare „cãtãneºti” (militare).

Ne întrebãm, la acest ceas aniver-
sar, câte din „glasurile” instrumen-
telor de alamã ºi din lemn nu au amu-
þit, parafrazând unul din versurile
„Corului sclavilor evrei” din opera
„Nabuccodonosor” de Giuseppe
Verdi care suna astfel: „ªi, voi, harfe
de aur de ce aþi amuþit?”.

Oare de ce au „amuþit” corurile ºi
fanfarele noastre? Fiecare dintre noi,
desigur, are un rãspuns. Cine poartã
vina absenþei din localitãþile noastre,
astãzi, a acelor „oaze de luminã”,
„pârghii” ale progresului cultural? Bi-
serica, ªcoala, Primãria, „afurisita de
politicã”, manelele ce duhnesc a
hoit… Sau, mai rãu, fiecare dintre noi!

Slãbirea coeziunii dintre membrii
aceleiaºi obºti sãteºti se manifestã
acolo unde „forþele active” au pãlit.

Meritul D-voastrã, ca de exemplu

ºi al corului din Gliomboca, formaþie
care în aceastã zi serbeazã 40 de ani
de la reînfiinþarea corului bisericesc,
aveþi un mare merit cã aþi pãstrat
aceastã nobilã tradiþie ºi cã, încã mai
existaþi. Acest lucru mi-aminteºte un
cântec deosebit de frumos din
repertoriul poporului rus pe care cei
de vârsta mea trebuie sã-l mai ºtie:
„Drept în câmp / Creºtea un mes-
teacãn / Falnic cu mândrie / Pe câm-
pie / Liuli, liuli, mesteacãn / Liuli,
liuli, lenchi mesteacãn…”.

Fanfara D-voastrã este asemenea
mesteacãnului, solitarã (singurã) ºi
falnicã asemenea unui stejar care nu
se îndoaie la nici una dintre cauzele
care au dus la dispariþia formaþiilor
muzicale surori, din legendara Vale a
Cernei.

Tocmai pentru solitudinea, fãlni-
cia, temeritatea D-voastrã vã felicit ºi
vã urez mulþi ani cu sãnãtate ºi în
deplinã armonie alãturi de instituþiile
administrative ºi culturale ale satului.

Prof. univ. dr. DUMITRU JOMPAN

1 Octavian Lazãr Cosma, Hronicul
muzicii româneºti, vol. II, Bucureºti,
Editura Muzicalã a Uniunii Compo-
zitorilor, 1974, p. 102.

2 Idem, ib.
3 Idem, ib., vol. III, p. 166 – 168.
4 Idem, ib., p. 127

Nota redacþiei: În acte oficiale,
fanfara din Valea Bolvaºniþa apare
fondatã în 1913. În realitate ea s-a
fondat în 1910, a funcþionat fãrã avi-
zul Guvernului de la Budapesta.

urmare din pagina 4
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Belºugul de înþelepciune acumulat în miracu-
loasa memorie a locuitorilor acestei vetre strã-
bune, numitã „tradiþie”, prin varietãþile de formã
ale culturii concretizatã în obiceiuri, datini, legen-
de, credinþe ºi neîntrecutã creaþie popularã trans-
misã prin viu grai din generaþie în generaþie, dove-
deºte faptul cã aici a existat permanent un izvor
nesecat de culturã, de dragoste ºi credinþã.

Oamenii acestei vetre adaptându-se la acest
izvor au primit permanent imboldul de a comuni-
ca, voinþa de a intra în contact cu realitatea atât de
variatã, de a ºti, de a afla, de a învãþa, iar prin te-
zaurul de poveste adunat în ungherele cugetelor,
încã din copilãrie au contribuit la desãvârºirea
acestui spaþiu divin, numit «VALEA-BOLVAª-
NIÞA».

Din mijlocul acestui sat în care oamenii ºi-au
manifestat din totdeauna prin cântec bucuria de a
trãi, au rãsãrit douã talente care au ridicat la rang
de artã comorile melodiilor noastre de veac. Este
vorba despre fondatorii fanfarei din satul de pe
malurile râului Lubiana: Corcescu Vasile zis «Cor-
cea» ºi Blidariu Gligore zis «Moº Burtã».

Astãzi, sãrbãtorim cu aleasã bucurie un cen-
tenar de când pentru prima datã au rãsunat gla-
surile melodioase ale fanfarei satului, care adu-
ceau oamenilor în suflet bucurie ºi le aminteau ca
pe pãmântul acesta secular din totdeauna cântecul
l-a însoþit pe om în toate manifestãrile importante
ale vieþii sale.

Devotat tradiþiilor noastre Corcescu Vasile zis
Corcea a înfiinþat în 1910 Fanfara satului Valea-
Bolvaºniþa, alãturi de care s-a remarcat tânãrul Bli-
dariu Gligore zis Burtã, care de mic copil a dovedit
o înclinaþie deosebitã în receptarea cântecului nos-
tru descifrând tainele trompetei la o vârstã fragedã
de numai 12 ani.

Figura emblematica a rapsozilor populari
«Moº Burtã» a demonstrat cã harul primit de la
Dumnezeu nu are nevoie pentru a-ºi manifesta
mãiestria în ale cântecului nostru popular de stu-
dii, ci doar de o trãire intensã dusã pânã la uitarea
de sine a descoperirii inefabilului esteticului ridi-
cat la rang de artã.

Moº Burtã este numit de locuitorii satului nos-
tru «micul geniu», care a ridicat prestigiul satului
prin creaþia sa, reflectând dragostea pentru popo-
rul din mijlocul cãruia s-a ridicat ºi a cãrei sensi-
bilitate a identificat, creând o muzicã cu un vãdit
caracter popular, fãcând dovada unor extraor-
dinare aptitudini muzicale încã din copilãrie.

Geniul creator al fiului de þãran din satul Valea-
Bolvaºniþa de sub munþii Arjanei, a revoluþionat
gândirea creatoare a veacului sãu, devansând ex-
presia formelor contemporane ºi creând gramatica
nouã a unor sinteze esenþiale în note muzica.

Un moment deosebit în cultura muzicalã a
acestui veºnic iubitor al folclorului îl are anul
1917, când înrolat, are ocazia sã înveþe notele
muzicale în cadrul fanfarei militare.

Întors acasã de pe front în toamna anului 1918,
tânãrul anunþã într-un mod deosebit încetarea rãz-
boiului urcând pe dealul Bilibuc ºi prin sunetele
maestre ale trompetei sale anunþã toatã suflarea cã

de atunci înainte bucuria pãcii s-a revãrsat peste
întreaga suflare.

Dincolo de marele rapsod popular care a fost
«Moº Burtã», s-a dovedit a fi un om adevãrat care
a înþeles cã singura bucurie pe care o poate face
oamenilor este muzica pe care o cântã fãrã a
urmãri avantajele materiale, singura mulþumire
fiind cea sufleteascã atunci când vedea ca oamenii
care-l ascultau uitau de grijile lumeºti transpor-
tându-se în sferele pure ale melosului.

O datã grãitoare este o întâmplare oarecum
amuzantã petrecutã în satul nostru, când un sãtean

încântat de farmecul sunetului trompetei lui Moº
Burtã «l-a îmbrãcat» în banii pe care-i câºtigase
de pe urma vânzãrii unei perechi de boi. Om
credincios ºi cu fricã de Dumnezeu a doua zi de
dimineaþã Moº Burtã a mers în sânul familiei
petrecãreþului înapoindu-i suma ºi oprindu-ºi doar
valoarea unei sticle de vin, o sumã simbolicã
pentru vremea aceea.

Un moment important în istoria fanfarei satului
Valea-Bolvaºniþa, îl reprezintã anul 1936 când
membrii fanfarei se împart în douã formaþii: una
condusã de Corcescu Vasile zis Corcea ºi cealaltã
condusã de Blidariu Grigore zis Moº Burtã.

Membrii fanfarei condusã de Corcea au fost:
Lãzãrescu Iosif (Corneanu), Blidariu Ianas (Jancu),
Blidariu Mihai (Tãtucu), Blidariu Petru (Putulanu),
Blidariu Vasile (Jâncu), Vasilescu Gore (Toni),
Corcescu Ionica (Siureasa).

Din componenþa fanfarei condusã de Moº
Burtã amintim pe: Bordanc Ion, Drãgan Ianas,
Blidariu Mihai, Drãgan Filip, Vânturiº Dãnilã,
Blidariu Petru, Vasilescu Grigore, Blidariu Ianas ºi
Lãzãrescu Mihai.

Dupã 1936 numãrul fanfaragiilor a crescut ºi a-
mintim pe: Vasile Jancu (bas), Pau Mihan (toro-
goatã), Vasile Soca (trompetã), Lãzãrescu Mila-
Manta (trompetã), Blidariu Petru (bas), Vânturiº
Dãnilã (clainet), Gore Purgela (tobã), Ianas Drãgan
(bas mare), Muica Dumintru (bas), Humiþã Ion
(bas mare) ºi Ianas Jancu (trompetã), Laie Iuca
(taragot). 

Aceste fanfare chemau ascultãtorul cãtre o
lume în care se îmbinã culturi diverse, fanfaragii
depãºind diferenþele aparente ºi creând un univers
colorat ºi viu în care fiecare om îºi poate gãsi un
loc al sãu.

Faptul cã nu aveau studii în domeniu le asigura
autenticitatea stilului ºi le conferea o personalitate
distinctã, linia melodicã fiind aceiaºi, însã fiecare
muzicant împreunã cu instrumentul sãu manifes-
tându-se în funcþie de starea de spirit, cãutând
acele note care sã redea cu cea mai mare acurateþe
nuanþele melodice.

Membrii fanfarei puneau mai presus de foloa-
sele materiale bucuria de a încânta sufletul ascul-
tãtorului cu farmecul melodiilor populare. Un fapt
grãitor este acela cã dupã 1936 membrii celor
douã fanfare se adunau în centru satului în fiecare
Duminecã în jurul orelor 14-15 ºi cântau pentru
toþi cei prezenþi fãrã a aºtepta recompensã bã-
neascã.

În scurt timp fanfara a devenit o prezenþã obiº-
nuitã ºi doritã la toate manifestãrile tradiþionale ale
satului: botez, nunþi, înmormântãri, nedee ºi aretii,
adicã sãrbãtoarea oilor.

Repertoriul fanfarei era variat ºi cuprindea toate
melodiile specifice jocului ºi cântecului popular
din zonã, jocul de voie bunã ca de exemplu arde-
leana, poºovaica ºi bolbora adicã brâul, un joc
bãrbãtesc specific zonei montane ce semnifica
ºerpuirea apei printre stânci ºi munþi, borgeiul ºi
iegera adicã sârba ce reprezintã ideea de transhu-
manþã a cântecului, zona de înfrãþire a Banatului cu
Oltenia ºi nu în ultimul rând doina ce exprimã sen-
timente ºi trãiri de dor, de jale, de înstrãinare, de
trecere a timpului ºi schimbare a lumii care pro-
voacã asemenea trãiri sufleteºti de mare
intensitate.

Datoritã mãiestriei membrilor fanfarei, aceasta
a ajuns sã fie cunoscutã rapid în întreaga zonã
limitrofã satului ºi datoritã înfiinþãrii formaþiei de
cãluºari în anul 1946 din componenþa cãruia
amintim pe Gore Burtã, vãtaful cãluºarilor, Macica
Blidariu, Ion Tulean, Petru Feneºan, Bãºulescu Ilie
Gheorghe Costaº, Vasilescu Lica, Domilescu
Iovan, Ilie Ogãºanu, Bujanca Simion ºi Bãºulescu
Dumitru

Valoarea  fanfarei  a  fost  recunoscutã  în  scurt
timp  ºi  la  diferite  concursuri  din  cadrul  fostului
raion  Almãj-MMehadia  ºi  apoi  raionul  Orºova,  iar  în
cadrul  concursului  Fluieraºii  din  1961  de  la  Ora-
dea  au  obþinut  locul  III.

Modernitatea timpurilor care a fãcut ca tinerii
noºtri sã înceapã sã uite cântecul nostru strãmo-
ºesc a fãcut ca audienþa fanfarei sã fie tot mai
redusã, ea nemaigãsindu-ºi locul printre noile
formaþii care au împânzit scena noastrã muzicalã ºi
astfel cã, în 1989 -1990 fanfara s-a desfiinþat.

Rãmân însã în amintire repertoriul bogat al fan-
farei, faima ºi prestigiul sãu, precum ºi încercarea
de nealterare a comorilor cântecului nostru popular.

Prof. DOMILESCU IONELA MIHAELA
Liceul Tehnologic Mehadia
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Comunicare Ionela Domilescu



Stimaþi invitaþi, þin sã vã mulþu-
mesc pentru prezenþa dumnea-
voastrã la acest act cultural. Þin
sã mulþumesc Consiliului Loca ºi
Primãriei comunei Mehadia pen-
tru sprijinul acordat în realizarea
acestui obiectiv, nu în ultimul
rând d-lui primar Iancu Panduru
ºi d-lui scriitor Nicolae Danciu
Petniceanu, care au fost „su-
fletul” ca sã spun aºa a acestei
frumoase manifestãri „Centena-
rul fanfarei din Valea-Bolvaºniþa
1910 – 2010".

Tot aici vreau sã le mulþumim,
pentru cã au rãspuns „prezent”,
fanfarei din Coºtei, din þara ve-

cinã ºi prietenã, Serbia, fanfarei
din Bãnia, fanfarei din Borloveni
ºi fanfarei din Lãpuºnicul Mare,
fãrã de care nu s-ar fi putut
desfãºura „Maialul fanfarelor”.

De asemenea, mulþumim pre-
zenþei dl. profesor lector Jompan
de a fi alãturi de noi.

Înainte de a începe lucrãrile
simpozionului aº vrea sã reme-
morãm o manifestare ce a avut
loc în aceastã localitate acum a-
proape 50 de ani ºi anume inau-
gurarea a 3 obiective majore:
ºcoala, Cãminul cultural ºi ma-
gazinul, construcþii noi, fãcute
prin muncã voluntarã de cãtre

cetãþenii acestei localitãþi cu
sprijinul ºi sub îndrumarea con-
ducerii de atunci, ºi anume:

- primar: Domilescu Pavel (Au-
rel)

- secretar: Blidariu Iosif (Jupâ-
nu)

- contabil: Domilescu Ion (Tu-
lean)

Funcþionari: Bujancã Simion
(Bagea)

Iliescu Ilie (Ceacã)
Feneºan Trãilã (Budu)
Vînturiº Grigore (Vîlcan)
Domilescu Ilie (Giuri), 

directorul ºcolii de atunci fiind
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Din totdeauna omul s-a simþit
mai confortabil, în siguranþã, au-
zind în jurul sãu sunete armonios
închegate, reluate, cu o linie melo-
dicã care-o încãlzea sufletul ºi
existenþa cotidianã. A încercat din
vremi imemoriale sã reproducã ori
sã creeze noi armonii sonore, folo-
sindu-se de ce îi oferea mediul în-
conjurãtor. Fascinat de foºnetul
frunzelor a îndrãznit sã facã din
frunze „instrumente” muzicale, ºi-a
asociat lemnul ºi lutul în fãurirea
fluierelor, naiului, ocarinei, cava-
lului, cimpoiului. Cu acestea s-a
îmbãrbãtat ºi la muncã ºi la luptã
pentru a-ºi apãra familia, moºia,
þara.

Strãmoºii noºtri daci ºi-au aso-
ciat dârzeniei în luptã ºi efectul
produs de sunetele pe care le
produceau stindardele lor de luptã.

Câtã dreptate avea marele nos-
tru poet naþional M. Eminescu când
punea în gura gloriosului domnitor
Mircea cel Bãtrân cuvintele: „Tot
ce miºcã în þara asta, râul, ramul
etc.”, dovedind prin aceasta cã
strãmoºii noºtri îºi întãreau convin-
gerile ºi speranþele bazându-se ºi
pe ce Dumnezeu le punea la înde-
mânã...

Reverberaþiile cântecului patrio-
tic le gãsim chiar ºi-n cântecele de
jelanie, bocete, când mamele,
soþiile, îºi plâng suferinþa produsã

de prinderea celor dragi, în bãtãlii
cu duºmanii, transmiþând urmaºilor
dorinþa de a nu renunþa la luptã.

Înfiorare de vâlvãtaia cântecului,
potop de durere în suflet desprin-
dem ºi din cântecele de „cãtãnie”
ale lui Grigore Leºe.

Aº  spune  cã  ºi  doinele,  baladele
noastre  transmit  prin  muzica  ºi
versul  lor  fiorul  dragostei  pentru  lo-
cul  natal,  pentru  þinutul  ºi  þara  în
care  trãim.

Nu trebuie sã cãutãm, nici în
vremurile de mai demult ºi nici azi,
intelectuali printre rapsozii popu-
lari.

Câtã  trãire  sufleteascã,  ce  su-
blim  rãsunã  ori  de  câte  ori  auzim
cântând  adevãrate  imnuri  patrio-
tice,  soliºti  ca  Veta  Biriº,  Ion  Bocºa,
Sava  Negrean  Budaºcu,  Iancu
Furdui  cu  cântece  despre  Ardeal,
Avram  Iancu,  Horia  etc.

Deºi mai reþineþi ºi noi bãnãþenii
aducem prin cântecele lui Petricã
Moise, Nicu Novac, Nicoleta Voica,
slavã pãmântului pe care cãlcãm,
hãrniciei ºi cinstei bãnãþenilor.

Indubitabil cã muzica elevatã cu
texte pe mãsurã a catalizat voinþe-
le popoarelor în a-ºi asuma dreptul
la viaþã, la libertate, la indepen-
denþã.

Câtã  putere  de  trezire  a  conºtiin-
þelor  patriotice  le-aau  avut  creaþiile
marelui  compozitor  Verdi,  înteþind
prin  mesajul  operelor  sale  lupta  ita-
lienilor  împotriva  stãpânirii  austrie-
ce.  Ne  amintim  din  copilãrie  cã  ºi
noi  ne  înfioram  când  auzeam  „Hora
Unirii”,  „Deºteaptã-tte  Române”,
„Tricolorul” etc.

În lumea de azi, când cosmo-
politismul este tot mai la modã, se
cuvine mai mult respect pentru
cântecul patriotic. Este datoria
ºcolii, a societãþilor de mass-media
dar ºi a familiei pentru promovarea
valorilor noastre autentice patrio-
tice în detrimentul manelismului
cultural-muzical.

prof. MOLAN DOMILESCU

Valenþele cântecului patrioticValenþele cântecului patriotic
în educarea tinerei generaþiiîn educarea tinerei generaþii

Comunicare Molan Domilescu

MãrturisireMãrturisire

continuare în pag. 8
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Domnule Primar ºi distinºi
reprezentanþi ai culturii din
Banat. Stimaþi locuitori din Valea
Bolvaºniþa, am rãspuns la
invitaþia d-lui Primar Iancu
Panduru ºi D-lui scriitor Nicolae
Danciu Petniceanu cu multã
plãcere deoarece sunt legat
sufleteºte de oamenii acestui
sat cãrora le-am venit în ajutor
în probleme de sãnãtate.

Sãrbãtorim azi 100 de ani de
cântec al fanfarei din Valea Bol-
vaºniþa ºi doresc sã aduc un
omagiu acestor virtuoºi cântã-
reþi. Mi-a rãmas în minte expre-
sia „Prins ca muzica de la Bol-
vaºniþa”, dovadã cã aceºti in-
strumentiºti au fost foarte solici-
taþi.

Este cunoscut faptul cã în

Banat cântecul este la el acasã.
Am avut plãcerea în tinereþea

mea sã cunosc numeroºi þãrani
ºi compozitori. Aº aminti pe cei

din Mercina: Vidu, Guga, Nistor
Mideal, Iancu Mitropan cu care
am participat la sãrbãtorirea
celui mai vechi cor din þarã în
1957 la Chizãtãu.

Salut pe dl. Ion Rotaru Cor-
dân din Coºtei – Banatul Iugos-
lav ºi la fel instrumentiºtii din
Bãnia ºi Borlovenii vechi.

Fanfara din Coºtei ne-a ono-
rat cu prezenþa la Bãile Hercu-
lane la congresele spiritualitãþii
româneºti, iar eu i-am cunoscut
ºi la ei acasã, invitându-i.

Doresc ca muzica din Valea
Bolvaºniþa sã nu înceteze a
cânta minunatele doine bãnã-
þene conform unui cântec din
Bandt, cã „doinele-s stâmpãrãri
la omul cu supãrãri”.

dr. IANCU GOGÂLTAN

Feneºan Iancu.
Tot atunci s-a cerut consimþã-

mântul populaþiei strânse în faþa
ºcolii, ca ruga (nedeia) sã fie în
prima duminicã din luna septem-
brie. Populaþia a primit cu bucu-
rie aceastã iniþiativã.

PETRU BLIDARIU,
fanfarist

urmare din pag. 7

Domnul NICOLAE SÂRBU, directorul Bibliotecii “Paul

Iorgovici” din Reºiþa, a împlinit 65 ani, ne-a comunicat Radio

“Semenic”.

Adãugãm: Nicolae Sârbu a avut o bogatã ºi variatã activitate

culturalã în Caraº. Îi dorim grabnicã ºi lungã pensie, ºi, din când

în când, câte-o aspirinã. 
(NDP)

Petru Blidaru

IANCU GOGALTAN

18.02.2007, la Uzdin, în faþa bustului Eminescu, cu D.D. Glãvan, N. Sârbu (bãtrânul
cu ºapcã), Gh. Jurma, V. Barbu, Octavian Doclin, Alexandru Gheorghiu ºi N.D.P.



Într-o atmosferã de aleasã sãrbãtoare ºi într-un peisaj de autenticã
toamnã, sâmbãtã, 26 septembrie a.c., la Tîrnova s-a încheiat Festivalul
creatorilor de poezie în grai bãnãþean, care a debutat în urma cu douã zile în
satul Ohaba Mîtnic din comuna Copãcele, ºi a continuat la Oraviþa. Dupã ce
au fost întâmpinaþi de oficialitãþile locale ºi de copii înveºmântaþi în
strãmoºeºti costume populare ºi dupã ce s-au prins în tradiþionala horã,
participanþii au vizitat cele douã biserici ortodoxe ºi ªcoala generalã de opt
ani, unul din cele mai vechi lãcaºuri de învãþãmânt din judeþ. A urmat, apoi,
în sala de spectacole a Cãminului cultural (director Roodica Blotor Vãran) un
aplaudat regal de poezie în grai la care ºi-au dat concursul recitatori ºi
creatori, membri ai cenaclurilor de profil din Timiºoara Caransebeº, Lugoj,
Bocºa, Oraviþa etc.

Fãrã îndoialã cã, momentul cel mai emoþionant al întâlnirii de la Tîrnova l-
a constituit lansarea volumului de debut „Piºie-m strimþii dã vã mint”, apãrut
în seria de poezie în grai bãnãþean a Editurii Dacia Europa Nova din Lugoj ºi
semnat de Pãtru Fara Racolþ. Care ne-a declarat la masa festivã, onoratã de
P.O. dr. Vasile Petricã, protopopul Reºiþei ºi de prof. dr. Ioan Corneliu
Scheuºan, inspector ºef la Inspectoratul judeþean pentru culturã: „Am început
sã scriu poezie în grai bãnãþean la îndemnul lui ceaica Marius Munteanu,
cunoscutul poet de la Cenaclul Gura satului din Timiºoara, în urmã cu cinci
ani. Zãu cã nu-mi vine sã cred cã eu am reuºit sã scot o carte. De fapt, cred
cã sunt singurul dintre târnovenii mei paori care a reuºit, vorba poetului, „sã-
ºi vadã adunat numele pe-o carte...”. 

“... a venit din mugurul vorbei sãteºti izvodind în fructul
poeziei ca un miracol; recitator neîntrecut în straiul sãu din
zona de munte cu clãbãþ ºi sârmã tricolorã, chimeºã cu
pumnaº ºi mâniºi cosuce cu arãmiz, cu izmene largi legace-
n în obiele roºii, cu vrâste negre ºi cu piºioareli-n optaºi din
piele de vital”; un paure mândra ca taþi oamenii de pã la noi”
- aºa îl caracterizeazã prof. ªtefan Pãtrat în prefaþa singurei cãrþi de poezie în
grai a lui Pãun Fara-Racolþ “Piºã-m ºtrimfii dã vã mint” - apãrutã la colecþia
“Grai bãnãþean” apãrutã la Editura Dacia Europa Nova din Lugoj în 1998.

Poetul dialectal Pãtru Fara-Racolþ s-a nãscut ta 15 septembrie 1944 la
Bratova, comuna Târnova, jud. Caraº-Severin într-o familie de þãrani. Nu a
fost un intelectual umblat prin ºcoli cu nume mari, a fost un paure care a
urmat ºcoala primarã ºi gimnaziul la Târnova, ªcoala profesionalã la Reºiþa,
fiind ulterior angajat la UCM Reºiþa. A cochetat cu graiul prin participarea la
diverse concursuri de recitare de la Caransebeº, Lugoj ºi Bocºa, apucându-
se apoi de scris ºi devenind membru al cenaclurilor literare “La Coºmândre”
ºi “Nechifor Mihuþa” din Caransebeº, ºi al cenaclului “Paul Târbãþiu” din
Bocºa. A fost colaborator al mai multor posturi de radio din þarã. Este cuprins
la culegerile “La Coºmândre” volumele I - IV, editate în anii 1998 - 2002 la
editura Ionescu din Caransebeº ºi la editura Tibiscus din Uzdin (Serbia), în

antologia poeziei în grai
bãnãþean de ªtefan Pãtruþ,
editura Dacia Europa Nova, Lugoj în 1999, la cele douã volume “Bãdia Mihuþa
ºi urmaºii” (vol. I - 2001, vol. II - 2002) apãrute la editura Mirton la Timiºoara
iar postum ºi în culegerea “Poezie ta grai bãnãþean”, vol. I ediþie în grai de
Aurel Turcuº apãrutã la editura Orizonturi Universitare din Timiºoara în 2009.

Se împlineºte în 15 septembrie 2010 un an de la plecarea “la ºieruri sus”
a lui Pãtru Fara-Racolþ, suflet curat, deschis, modest ºi plin de omenie. Din
poezia sa ºi ea plinã de omenie, de moralã, de virtuþi vã propunem douã care
întãresc constatarea fãcutã de Pãtru Fara-Racolþ cu ani în urmã, la finalul
uneia dintre poezii, ºi anume:

“Cã ºe a fost, o mai veni, 
Cã nimic nu-i nou sub soare”
Oriunde te-ai afla, odihneºte-te în pace uica Petre!

TIBERIU POPOVICI
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Festivalul creatorilor de poezie în grai bãnãþeanFestivalul creatorilor de poezie în grai bãnãþean

MEMENTO PÃTRU FARA-RACOLÞ
(1944 - 2009)

POET ÎN GRAIUL DULCE...

Apocalips
Doamne, viaja asta cum ni-i, 
Mor ca mâne dã bãtrân 
ªi dac-un copil mã-ntreabã 
Nu ºciu cum ni-i ca sã-i spun.

Dã mã scapã ca sã-i dzâc 
Cã-i frumoasã, vedz tu, Doamne!, 
O sã-m spunã cã-s nebun 
Când iãl, biertu-i mort dã foame.

Oameni buni, dacã ºî-n casa 
Unge-s numa doi prã lume
Oriºiã goge faºiã unu 
Lu-ãlãlalt nu-i convine.

O fi vriãmia a dân urmã 
Cum ne spune-Apocalipsa, 
Bag sama dã aia lumea 
Binelui ãl duºia lipsa.

Cã ºî moºî-al mãi bãtrâni 
Spun cã nu-º aduc amince 
Sã fi fost ºiã ãi acuma 
Niºi mãcar dân audzâce.

Viscol, piatrã baº cât ou, 
Plai aºa nãvãlitoare, 
Volburã ºiã rupe totu, 
Geaturile-o iau la vale.

Accidenturi dã mãrºâni, 
Crime, boli ºî... vai dã noi, 
Cã, dã numeri morþî dzîlnic, 
Îs mai mulþ ca la rãzboi!

Dacã fracile cu sora 
Nu mãi pot sã sa-nþãleagã
ªÎ ai dã s-or luat dân drag 
Viaþa le-o ajiuns otravã.

Mumilii-º aruncã prunºii 
Fãrã milã, la gunoi, 
Doamne, iartã-ne
ªi-ntoarºeþ 
Faþa blândã cãtã noi!

Doamne,
Dân timpu lu Burebista 
Pan’acuma nisi un ...escu 
N-o vindut poporu ãsta 
Niºi macar N. Ceauºescu.

Aºa cum sã vinge astãdz 
Cu dãrabu la strãini 
ªiupelind, þara, poporu, 
Ca ãi mai înrãiþ câni.

ª-or vindut uzine, fãbriºi, 
ª-o vindut chiar ºi pãmântu, 
Dar acuma, Doamne, Sfince! 
Vreu sa vindã ºî cuvantu.

Prã Pruteanu ºe-o fost cerber 
Apãrând limbe cu sâla
ÎI dau afarã, iar mânie 
O sã punã... un ATILA.

Parcã vãd, cum prunºii noºtri 
Ne’or saluta (pot, nu pot) 
În locu lu: “Bunã dzîua” 
Cu ionapot kyvanok...

Oare ºe veþ mai ºcii faºe? 
Domnilor, plini da’ntãres 
Cã, dzãu dacã m-aº mira, 
Dacã mânie purtaþ... fes.

Mã’nspãimânt când mã ghingesc 
ªe-o spus ECLESIASTUL tare: 
“Cã ºe o fost, o mãi veni, 
Cã nimic nu-i nou sub soare.”

MMOOTTTTOO::
“Poeþii-s cremene ºi iascã,
Ei ard ca soarele de vara.
Poeþii nu ºtiu sã trãiascã,
Poeþii ºtiu doar sã nu moarã”

IIOONN  GGHHEERRAA  

RESTITUIRI
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Motto: „ªcoala trebuie sã te înveþe a fi propriul
tãu dascãl cel mai bun ºi cel mai aspru.”

Nicolae Iorga

13 Septembrie este o zi importantã. Începe
ºcoala! Mulþimi mari,  vesele ºi zgomotoase,
formate din elevi ºi pãrinþi, se îndreaptã spre ºcoli
ºi licee. O atmosferã de sãrbãtoare cuprinde satul.

Nu poþi rãmâne nepãsãtor. Mãcar pentru o clipã, în
suflet þi se aprinde amintirea primei tale zile de

ºcoalã. Amestecul de curiozitate ºi teama îþi
cuprinde sufletul. Chipurile colegilor de clasã,

zâmbetul liniºtitor al doamnei învãþãtoare, prima
orã de abecedar, liniuþele ºi bastonaºele desenate
cu stângãcie pe pagina caietului liniat, prima ieºire
la tablã, scârþâitul cretei, degustarea pacheþelului
de mâncare în pauza mare, bucuria primei note 10,
tristeþea, dojana ºi lacrimile primei note mici,
prima serbare de sfârºit de an, cu diploma ºi
coroniþa premiului primit pentru ca ai fost silitor...
Universul clasei întâi renaºte în sufletul tãu.

Sunet de clopoþel, emoþii în lanþ, uniforme
scoase din cutie, prima întâlnire cu Abecedarul,
flori chiar ºi lacrimi. 13 septembrie este pentru 28
de copii din Mehadia, prima zi de ºcoalã. Cu
pãrinþii de mânã ºi încurajaþi de bunici, prichindeii
s-au aºezat în bãnci ºi au fãcut cunoºtinþã cu noii
colegi. Într-o mânã flori pentru doamna învãþãtoa-
re, în cealaltã, mâna mãmicii sau a bunicii. Fustiþe
noi apretate, pantalonii la linie, codite împletite,
pompoane ºi ghiozdanele ce par mai mari decât ei.
Aºa s-au prezentat prichindeii pentru care 13
septembrie 2010 înseamnã prima zi de ºcoalã. Ce-
i drept, pentru unii, un moment copleºitor. Dupã
momentul care a deschis noul an ºcolar, emoþiile

s-au mutat în clasã, unde bobocii s-au aºezat în
bãnci ºi au fãcut cunoºtinþã cu noii colegi.

Clopotele au sunat pe 13 septembrie 2010
oficial la Liceul Nicolae Stoica de Haþeg Mehadia
la ora 10. Zecile de elevi adunaþi în curte au
izbucnit în urale de bucurie.

Dupã o binemeritatã vacanþã iatã cã se deschid
porþile ºcolii noastre dragi.

Într-un cadru festiv deosebit de plãcut elevii,

pãrinþii ºi profesorii au fost întâmpinaþi cum se
cuvine, în special bobocii din clasa I-A,  a V-A ºi
a IX-A.

Copii s-au bucurat de vederea cu colegii ºi
învãþãtorii, respectiv diriginþii emoþii ºi bucurii au

populat întreaga atmosferã. La aceastã ceremonie
au fost invitaþi ºi domnul Primar Iancu Panduru ºi
cei doi preoþi ai satului care au adresat tutor urãri
de bine ºi de sãnãtate.

Domnul director al ºcolii, Feneºan M. a þinut
un discurs despre începerea noului an ºcolar,
prezentând realizãrile ºi schimbãrile apãrute în
cadrul ºcolii, precum ºi planurile ºi obiectivele
pentru noul an.

Emoþii mari pentru 28 de prichindei din
„Migee” care astãzi au pãºit pentru prima data
pragul unei ºcoli. Însoþiþi de pãrinþi sau bunici,
care erau la fel de emoþionaþi, bobocii de clasa I-A
s-au adunat în curtea ºcolii pentru a face
cunoºtinþã cu învãþãtorul ºi colegii din clasã.

Nu au fost scutiþi de emoþiile primei zile de
ºcoalã nici cadrele didactice care s-au bucurat sã-
ºi cunoascã sau sã-ºi revadã elevii.

Boboceilor le urãm succes ºi bun venit în
cadru Liceului Tehnologic Mehadia, sperãm sã
rãmânã pe toatã perioada ºcolarã în generaþia din
care fac parte ºi sã se acomodeze cât mai repede.

Tuturor elevilor le urãm succes în noul an
ºcolar, rezultate cât mai bune în cadrul concur-
surilor ºcolare locale ºi judeþene ºi o promova-
bilitate de 100% la examenele naþionale.

Prof. DOMILESCU IONELA MIHAELA, 
Liceul Mehadia

Prima zi de ºcoalãPrima zi de ºcoalã
Dupã o perioadã ca de basm,  ce a þinut doar

trei luni,  clopoþelul neastâmpãrat al ºcolii,  care
uneori se trezea vorbind prea devreme sau prea
târziu, a fost trezit la viaþã de sute de copii nerãb-
dãtori, obosiþi sau chiar dornici de a începe
ºcoala ºi de pãrinþii care nu mai ºtiau cum sã-ºi
încurajeze odorul.

Se putea citi cu uºurinþã entuziasmul ºi ne-
rãbdarea în ochii celor care aveau sã pãºeascã
pentru prima oarã în tainele ºi misterele cãrþilor
groase ºi prãfuite de timp, însã puteam citi ºi
tristeþea ºi regretele din ochii celor pentru care
avea sã fie ultima lor reîntoarcere.

Dupã frumoasa primire, fãcutã de cadrele di-
dactice ºi nu numai, ne-am reîntors în clãdirea care
avea sã ne fie ca o a doua casã, în urmãtorul an.

Bãncile ºi scaunele, pe care deseori ne-am
rãzbunat, ne-au primit cu un zâmbet uriaº, iar
tabla pe care o pudram în fiecare ºi pe care o
uram atunci când eram aºa de aproape de ea ºi
nu-mi ºoptea nimic din cele ºtiute, parcã acum
încerca sã-mi spunã ceva.

Fiecare colþ al ºcolii avea atât de multe de
povestit ºi ne amintea cu nostalgie de bucuria
primei note de 10, de ºiroaiele de cristale
vãrsate la prima notã mica, de cãlãtoriile fãcute
în spaþiu, în lumea anticã, de întâlnirile cu
Napoleon, de nãzbâtiile lui Goe, de minunata
lume a sunetelor, de formulele plictisite ºi
îmbãtrânite de timp, de tot ceea ce ne-a povestit
ºi învãþat fiecare an ºcolar.

Toate aceste amintiri trezite la viaþã în
sufletul fiecãrui elev aveau sã renascã în noi
dorinþa ºi forþa de a ne lupta, încã o data, cu foile
pline de informaþii utile.

Acest an ºcolar va fi pentru toþi o noua etapã,
care prin intermediul profesorilor, ne va pregãti
pentru viaþã.

COSTESCU NICOLETA-ALEXANDRA, 
cl. A XI-a Ec.

* Parcã mã vãd din nou trecând cuminte 
Bãtrânul prag al ºcolii cu paºi mici ºi stingheri...
Vise, speranþe, întrebãri ºi temeri 
Mi se citeau în ochi deºi ascunse-n minte

* Tãcutã ºi naivã ridic încet privirea
ªi-n colþiºorul gurii, un zâmbet mic rãsare:
Doi ochi privesc la mine ºi-n ei citesc iubirea... 
Duios, ei mã îndeamnã sã merg încrezãtoare.

* O mânã caldã, finã, îmi mângâie obrazul
ªi-mi ºterge lãcrimioara nãscutã pe ascuns.
Încet, teama-mi dispare ºi uit de tot necazul 
Aud o voce dulce ce-mi spune c-am ajuns.

* O încãpere micã, gãtitã cu mult drag
Ne invitã-nãuntru... Cu inima deschisã, 
Orice nedumerire o las acum în prag
O lume nouã-ncepe când uºa e închisã.

* M-aºez încet, tãcutã, pe-o bancã secularã
O liniºte profundã se lasã-n încãpere...
ªi azi mã simt vrãjitã de prima zi de ºcoalã 
ªi de puterea minþii de-a dezlega mistere.

* Azi, dupã atâþia ani, o zi aº reveni 
Sã mai privesc cu-aceiaºi ochi naivi în viitor,  
Sã stau din nou în banca pe care-am scris cu dor 
Cuvinte neînsemnate ºi jocuri de copii.

Prof. TURCULEANU MIRELA

13 SEPTEMBRIE – DESCHIDEREA13 SEPTEMBRIE – DESCHIDEREA
NOULUI AN ªCOLARNOULUI AN ªCOLAR

PRIMA ZI DE ªCOALÃPRIMA ZI DE ªCOALÃ

Bobocii cu flori ºi cu pãrinþii în drum spre ºcoalã

Mehadia, 13.09.2010. Deschiderea noului an
ºcolar. Vorbeºte prof. M. Feneºan, directorul
Liceului Nicolae Stoica de Haþeg. În dreapta

sa, primarul Iancu Panduru

Imagine de la deschiderea anului ºcolar.
Prof. Gruia Cinchezã priveºte admirativ

festivitatea. Foto: N.D.P.
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ªcoala nu reprezintã doar o instituþie unde
copiii ºi tinerii vin numai sã primeascã infor-
maþii, ci un loc unde trebuie sã înveþe toþi cei
care lucreazã. Pânã acum, profesorul era con-
siderat principala sursã de informaþii pentru o
anumitã disciplinã. Datoritã democratizãrii
accesului la cunoºtinþe, acest rol al profeso-
rului se reduce dramatic, el devenind un orga-
nizator, o cãlãuzã a învãþãrii, oferind elevilor, în
locul tradiþionalei “transmiteri a cunoºtinþelor”,
veritabile “experienþe de învãþare”. Acest lucru
se poate realiza însã doar într-o ºcoalã inclu-
zivã, cea care poate rãspunde unei diversitãþi
mari de copii, o ºcoalã în care toþi participã ºi
sunt trataþi ca fiind la fel de importanþi.

Toate studiile aratã cã învãþarea vine în
urma exerciþiului, adicã punând în practicã
ceea ce am învãþat pentru a putea, de exemplu,
rãspunde la întrebãri. Acest lucru îi determinã
pe elevi sã prelucreze informaþia ºi sã îi con-
fere un sens gãsit de ei. Învãþarea activã îi de-
terminã pe elevi sã-ºi formeze propria
înþelegere a materialului ºi propria perspectivã.

Imaginea ºcolii secolului XXI este încã ne-
clarã; însã liniile de forþã pe care un observator
atent le poate surprinde se pot regãsi în urmã-
toarele tendinþe:

- centrarea pe „elev”, pe nevoile celui care
este beneficiarul ºi, în acelaºi timp, partenerul
nostru în propria formare;

- folosirea unor metode moderne care sã
acopere cât mai bine întreaga sferã de interes a
persoanei educate, persoanã care va repre-
zenta resursa ºi creatorul de resurse pentru
anii viitori.

Gândirea criticã este una dintre abilitãþile
de bazã pe care ºcoala secolului XXI încearcã
sã o dezvolte la elevi ºi în acest context con-
sider cã ºi întâlnirea cu textul, la orele de limba
ºi literatura românã, trebuie sã aibã ºi aceastã
finalitate.

Pentru a manevra bine informaþiile, elevii
trebuie sã ºtie sã aplice operaþii de gândire, sã
înveþe în mod critic, sã trieze eficient datele, sã
le ofere sensuri care, la rândul lor, vor fi mate-
rializate în anumite comportamente. Impactul
nu se produce automat Elevii vor fi obiºnuiþi sã
identifice, sã proceseze, sã însuºeascã ºi sã
utilizeze informaþii ºi idei, de asemenea li se va
forma abilitatea de analizã ºi reflecþie criticã.
Pentru ca acest lucru sã se producã în clasã,
profesorii trebuie sã le ofere un cadru de
gândire ºi învãþare sistematic ºi transparent:
sistematic - pentru ca sã înþeleagã ºi sã aplice
cu consecvenþã procedeul; transparent - pen-
tru ca elevii sã conºtientizeze, sã urmãreascã ºi

sã-ºi monitorizeze propriile procese de
gândire pe parcursul studiului independent.

Trãind într-o societate aflatã în continuã
schimbare elevul va trebui ca universului in-
formaþional întâlnit sã-i dea sens în mod critic,
creativ ºi productiv. Acþiunea educaþionalã in-
structiv-formativã vizeazã producerea unor
schimbãri de naturã cognitivã, afectiv-motiva-
þionalã, atitudinalã ºi comportamentalã la nive-
lul personalitãþii elevului, a celui supus mereu
instruirii. Pentru a manevra bine informaþiile,
elevul va trebui sã aplice un set de deprinderi
de gândire care sã-i ofere posibilitatea de a

sorta informaþia cu eficienþã. Pentru aceasta va
trebui sã parcurgã un proces sistematic de
analiza ºi reflecþie criticã. Profesorul trebuie
sã-i ofere în egalã mãsurã un cadru de învãþare
ºi gândire. Acest cadru oferit trebuie sã-i dea
elevului posibilitatea sã-ºi dea seama unde se
aflã din punct de vedere al gândirii putând
astfel sã-ºi urmãreascã ºi sã-ºi monitorizeze
propriile procese de gândire în momentul în
care învaþã independent. Rolul profesorului
este de neînlocuit cãci acesta este organiza-
torul condiþiilor de învãþare. Trãind într-un se-
col al „tehnologiilor moderne” când elevul este
tot mai atras de computer ºi net lectura tinde sã
o ia pe un fãgaº supus uitãrii. Fãrã lecturã ºi
exerciþii de comunicare exprimarea tânãrului
din noua generaþie va lãsa de dorit. De aceea,
profesorul trebuie sã-l atragã, sã utilizeze me-
tode moderne care contribuie la dezvoltarea
gândirii critice. Prin utilizarea acestor metode
elevul este atras iar profesorul îi dã posibilita-
tea sã conºtientizeze propria lui gândire ºi sã
îºi foloseascã limbajul propriu. Gândirea criti-
cã este centratã pe testarea ºi evaluarea
soluþiilor posibile într-o situaþie-problemã
datã, pe alegerea soluþiei adecvate ºi respinge-
rea argumentatã a celor mai puþin adecvate.
Condiþie ºi modalitate de realizare a învãþãrii
eficiente cu rol esenþial în dezvoltarea persona-
litãþii individului, gândirea criticã se caracteri-
zeazã prin:

a) formularea de cãtre elevi a unor pãreri
personale, eventual originale; 

b) dezbaterea responsabilã a tuturor ideilor
ºi soluþiilor avansate;

c) alegerea raþionalã a soluþiilor optime din
multitudinea celor posibile;

d) rezolvarea eficientã a problemelor în
timp optim.

Gândirea criticã se învaþã prin practicare ºi
conºtientizare ºi reprezintã o capacitate ce tre-
buie încurajatã ºi dezvoltatã într-un mediu de
învãþare adecvat în urma cãruia, prin experienþã
proprie sub îndrumarea cadrelor didactice ele-
vul dobândeºte anumite capacitãþi ºi abilitãþi.

Învãþarea gândirii critice este eficientã dacã
sunt respectate anumite condiþii:

- încurajarea elevilor sã gândeascã inde-
pendent, sã speculeze, sã reflecteze

- acceptarea diversitãþii de opinii ºi idei
- implicarea activã prin confruntare de idei,

cooperare ºi colaborare pentru gãsirea solu-
þiilor adecvate

- convingerea elevilor cã nu vor fi ridicu-
lizaþi pentru opiniile exprimate

- încrederea în capacitatea fiecãruia de a
gândi în mod critic

- aprecierea pozitivã a gândirii critice.
De ce este nevoie de gândire criticã? Poate

pentru cã noi, dascãlii, urmãrim sã formãm oa-
meni cu putere de decizie, oameni cu idei pro-
prii. Satisfacþia noastrã, a oamenilor de la cate-
drã, nu constã în a vedea cã elevul a reprodus
lecþia cititã, devenind astfel o maºinã de me-
morat. Consider cã ne vom bucura de roadele
muncii noastre atunci când elevii devin con-
ºtienþi de propriile lor cunoºtinþe, le stãpânesc,
ajung sã înþeleagã mai bine noile idei, sisteme,
modalitãþi de a relaþiona informaþiile ºi con-
ceptele.

La orele de literaturã elevul trebuie sã fie
creativ. Avem obligaþia de a le da elevilor sen-
zaþia cã ei sunt adevãraþii descoperitori ai
“noului”, deºi e vorba de o redescoperire. Pe
parcursul unei ore, elevii sunt puºi în situaþia
sã descrie ºi altora situaþia problemã, sã ve-
rifice dacã ceilalþi dispun de toate informaþiile
ºi dacã au o gândire pãrtinitoare, sã raporteze
situaþia la convingerile altora, sã-ºi punã
întrebãri asupra rezultatelor, sã imagineze mai
multe moduri de acþiune ºi sã ia în considerare
ce situaþii le-ar limita acþiunile, sã gândeascã
în colaborare diverse modalitãþi de a proceda,
sã decidã care sunt cele mai bune soluþii. ªi, în
aceste condiþii, mai au timp sã se plictiseascã?

prof. ZIMBRAN IOHANA

DEZVOLTAREA GÂNDIRII LA ELEVIDEZVOLTAREA GÂNDIRII LA ELEVI

Directorul, prof. M. Feneºan, a intrat în
atribuþiuni
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Biblioteca privatã „Casa Cãrþilor” (Casa Daria)
este prima de acest gen din Banat (ºi din Româ-
nia, cu o notã de probabilitate). În ea se regãsesc
circa trei mii de volume de literaturã banaticã,
naþionalã ºi universalã, în limba românã, puþine
exemplare în germanã, mai multe în rusã, având în
vedere cã  amfitrionul este filorus ºi o parte din
cãrþile adunate la un loc sunt dãruite de doamna
profesoarã Rita Evseev, originarã din Moscova,
vãduva regretatului profesor universitar Ivan
Evseev.

Donaþii am mai primit ºi din partea domnilor:
prof. Ion Ciorobarã (Lugoj), scriitor Ion Marin Al-
mãjan (Timiºoara), prof. Doru Dinu Glãvan (Radio
Reºiþa), dr. Carmen Nemoianu (Timiºoara, ruda
regretatului preot Traian Nemoianu). Urmeazã sã
mai primim un lot de carte valoroasã din biblio-
teca celui care a fost prof. univ. dr. Evseev. Le
vom pãstra cu pietate. Aºteptãm ºi alte donaþii.

În prezent, în biblioteca privatã „Casa Cãrþilor”
dominã cartea pe spaþiul literelor bãnãþene. În
viitor, prin mijloace proprii, voi cãuta sã procur

carte ºcolarã, în aceastã enclavã spiritualã îºi vor
da întâlnire clasicii literaturii române: Eminescu,
Caragiale, Creangã, Coºbuc, Slavici, Vlahuþã, Ga-
laction, Ibrãileanu, Sadoveanu, Brãtescu-Voineºti,

Brãescu, Elena Farago, Elvira Bogdan ºi alþii, apoi
clasicii din noua generaþie, amintindu-i pe:
Nichita Stãnescu, Marin Preda, Marin Sorescu,
Damian Ureche, Ion Alexandru, Octavian Doclin,
D. Sârbu, Tomozei, Velea, Rebreanu etc.

Biblioteca privatã „Casa Cãrþilor” va funcþiona
(dimineaþa ºi dupã-masa) în sezon estival,
respectiv din 15 iunie ºi pânã la 15 septembrie, an
de an. Ea va sta la dispoziþia cititorilor tineri ºi
bãtrâni, prioritar tineretului provenit din familii
sãrace, cãrþile urmând sã fie lecturate doar în
spaþiul destinat bibliotecii.

Amintesc cã primul cititor al bibliotecii, în faza
organizãrii, a fost studenta Dana Oprescu, care a
gãsit în biblioteca noastrã, ceea ce n-a gãsit în
Timiºoara, material documentar pentru o lucrare
de sintezã privitor la presa din Banat. Ne bucurã
aceastã modestã reuºitã.

În perspectivã Biblioteca privatã „Casa
Cãrþilor” îºi propune urmãtoarele deziderate

Internetul este un depozit imens de informaþie,
cei care navigheazã în internet au acces necenzurat
la aceastã informaþie. Este un fapt pozitiv sau nu?
Circulã numeroase poveºti “de groazã” referitoare
la ceea ce se gãseºte în Internet (sit-uri porno,
sataniste, grupuri de discuþii pe teme “nepotri-
vite”, etc.), la infracþiunile care se pot realiza prin
Internet (utilizarea de card-uri furate, spargerea de
servere protejate, etc.), la posibilitatea de apariþie
a unor manifestãri ale unor boli de tip psihiatric cu
manifestãri legate de utilizarea calculatorului sau a
navigãrii pe Web.

Nu este mai simplu sã evitam astfel de
probleme nepermiþând accesul tinerilor la
Internet? La scara istoriei la început informaþia s-a
transmis din om în om. Evident nivelul de
rãspândire era limitat la nivel familial, maxim
tribal. Fiecare nouã tehnologie de comunicaþie a
lãrgit aria de acces a informaþiei. Deocamdatã
Internetul reprezintã nivelul maxim la care s-a
ajuns, un mijloc prin care accesul la informaþie
transcende graniþele de toate tipurile. Eliminând
Internetul rãmâne nivelul anterior (în fond ºi
televiziunea bate destul de departe, discuþiile
referitoare la ceea ce este acceptabil sau nu pentru
a fi difuzat sunt încã deschise), eliminând ºi
nivelul anterior ne putem propune sã ne întoarcem
la o stare în timp. Unde este nivelul acceptabil?

Nu ar fi mai simplu sã evitam astfel de probleme
reintronând analfabetismul? În fond existã ºi cãrþi ºi
reviste porno, sataniste, cu un conþinut “nepotrivit”.
Dacã toate aceste rele vin din afarã nu ar fi mai bine
sã închidem graniþele în ambele sensuri? Întâmplã-
tor unii dintre noi am fost “protejaþi” ani de zile
împotriva accesului la informaþii “nepotrivite” (mã
refer la cei mai în vârstã, tinerii erau prea tineri sã
bage de seamã cã sunt protejaþi). Sã cream din nou
o pãturã care are dreptul sã ºtie ce se întâmplã în
lume ºi care sã filtreze informaþia cãtre “prostime”?

În privinþa posibilitãþilor de apariþie a unor
manifestãri de tip boalã, ele apar la persoane care
dacã nu ar fi avut manifestãrile respective în legã-
turã cu calculatoarele le-ar fi avut în legãturã cu
alte fenomene. Cu alte cuvinte, nu sunt induse de
calculatoare sau Internet ci reprezintã un mod de
manifestare pentru persoane care au oricum
probleme psihice.

Sã ne imaginãm cã am aduna acum la un loc

toate cãrþile existente în lume. Este bine sau rãu sã
dãm acces unui tânãr la toate aceste cãrþi? Se pot
imagina diferite scenarii. Unul dintre ele este cã
tânãrul respectiv s-ar bloca pe primul raft fãrã sã
realizeze cã nu are timp sã citeascã toate cãrþile ºi
fãrã sã ºtie cã limitându-se la primul raft rateazã
capodopere importante. În alt scenariu tânãrul se
întâlneºte numai cu cãrþi de oceanografie în timp
ce pe el îl intereseazã istoria anticã. Numãrul de

scenarii negative se poate dezvolta în continuare.
Dar un scenariu în care, în loc sã se repeadã la raf-
turi tânãrul o sã consulte catalogul unde pentru
fiecare carte este menþionat atât titlu ºi autorul cât
ºi domeniul ºi biblioteca din care provine iar în
plus va avea ºi discernãmântul sã selecteze ceea
ce îi este util pentru dezvoltarea sa intelectualã, nu
sunã mai bine? Este bine sau nu sã lãsam pe tineri
în biblioteci?

Cred cã rãspunsul se rezumã la o problemã de
educaþie. Dacã interesul tinerilor va fi orientat cãtre
informaþii “nepotrivite” atunci oriunde or sã se du-
cã vor cãuta acest tip de informaþie. Dacã vor avea
discernãmânt, dacã li se va cultiva gustul pentru
altceva, atunci vor cãuta acel altceva. Nu Internetul
este “vinovat” cã în el este conþinuta informaþie
“nepotrivitã”, nici mãcar cei care o publica nu sunt
complet vinovaþi (scopul lor este sa facã bani, ºi
atât timp cât nu existã un mecanism legal prin care

sã li se interzicã publicarea unor astfel de informa-
þii, ei sunt în deplinã legalitate), vinovaþi sunt cei
care au nevoie de acest gen de informaþie, ºi care,
dacã nu ar gãsi-o pe Internet ar cãuta-o în altã parte.

De ce internet în învãþãmânt?
În fond, de ce este nevoie ca unitãþile de învã-

þãmânt din România sã fie conectate la Internet? Se
ºtie cã rezultatele “olimpicilor” români la diferite
materii au demonstrat constant cã ºcoala româ-
neascã este foarte bunã ºi aºa. Trecând peste fap-
tul cã nivelul olimpicilor nu spune mare lucru des-
pre ce poate ºi ºtie sã facã media de elevi ºi stu-
denþi, se poate constata uºor cã ºcoala în România
traverseazã o perioadã criticã. Aflatã în primã re-
formã, pe un fond de acutã lipsã de fonduri, ºcoala
nu dispune nici de dotãrile ºi nici de cadrele di-
dactice de care ar avea nevoie pentru a realiza
reforma.

De fapt, în toatã lumea, învãþãmântul trece prin
transformãri importante iar Internetul este o parte
majorã a acestor transformãri ºi asta nu se aplicã
numai învãþãmântului de calculatoare. Învãþãmân-
tul de calculatoare este de altfel dincolo de discu-
þiile legate de utilitatea Internetului, în orice facul-
tate “respectabilã” cu profil de calculatoare sau in-
formaticã din lume, Internetul este în acelaºi timp
un obiect de studiu (prin tehnologiile sale) ºi o
sursã de documentare semnificativã. Transformã-
rile au loc acum în celelalte ºcoli, care încep sã
utilizeze Internetul ca un mijloc de documentare ºi
de expresie. Apariþia ºi rãspândirea tot mai semnifi-
cativã a învãþãmântului la distanþã este o parte im-
portantã a mutaþiilor care au loc în învãþãmânt.
Existenþa Internetului deschide extraordinar de mult
porþile ºcolilor pentru “studenþi” de toate vârstele ºi
gradele de pregãtire. Existenta reþelei academice
RoEduNet a reprezentat un mare câºtig al ultimilor
ani, distrugerea sau transformarea ei în altceva nu
este decât o nouã loviturã datã ºcolii româneºti.

Economia care s-ar face acum prin lipsirea
actualei generaþii de accesul la Internet va produce
cheltuieli mari în viitor ºi va însemna o nouã în-
chidere a României. Desigur cã ulterior problema
se va rezolva, vor venii alþii ºi ne vor învãþa cum sã
facem ceea ce am ºtiut dar am uitat ºi ne vor da ce
am avut ºi am pierdut. ªi din nou vom plãti.

prof. POPESCU ADRIAN

V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã12

Internetul ºi tineretulInternetul ºi tineretul

BBBBiiiibbbb llll iiii oooo tttt eeee ccccaaaa     DDDDaaaarrrr iiiiaaaa
Proiect-program

Doamna Popescu, contabila ºcolii, în
plinã activitate

Liceul de Informaticã din Timiºoara. Prima
din stânga, jos (blonda): prof. MARGARITA

EVSEEV, soþia profesorului Evseev

continuare în pagina 13



(Din seria amintirilor unui codrean)
În anul 1954, proaspãt absolvent al ªcolii Me-

dii Tehnice cu profil silvic, sunt angajat la Ocolul
silvic Mehadia în funcþia de tehnician responsabil
cu activitatea de produse accesorii ale pãdurii;
perioada scursã de la angajare ºi pânã la ieºirea
mea la pensie în anul 1998 dar ºi ulterior pânã as-
tãzi, nefiind rupt complet de aceastã activitate, ce
mi-a marcat cea mai mare parte a vieþii, prin relaþia
ce am pãstrat-o cu foºtii mei colegi ºi poate mai
mult prin fiul meu, ce mi-a continuat munca ºi
realizãrile la ocolul silvic Mehadia, mi-au permis
sã pot analiza evoluþia produsã în aceastã perioadã
de mai bine de o jumãtate de secol a activitãþilor
specifice gospodãririi ºi valorificãrii produselor
pãdurii.

Mã voi referi pentru început la activitatea de re-
coltare ºi prelucrare a produselor lemnoase, în pri-
mul rând datoritã evidenþei evoluþiei ei pe parcur-
sul acestor ani, de la tehnicile ºi mijloacele rudi-
mentare de la mijlocul secolului trecut, ce se ba-
zau în mod special pe munca fizicã, pânã la meca-
nizarea ce marcheazã astãzi preponderent aceastã
activitate.

Revenind la anul angajãrii mele, trebuie sã fac
cunoscut pentru început cã accesul în pãdure se
fãcea doar pe poteci, cu picioarele, neºtiindu-se în
nici un fel de drumuri forestiere, bazine întregi
parcurgându-se astfel de cãtre cei ce-ºi desfã-
ºurau activitatea în pãdure, ºi aici mã refer în
special la personalul silvic ºi la muncitorii
forestieri. Principalul produs al pãdurii, lemnul se
obþinea exclusiv prin munca manualã, respectiv cu
firizul ºi securea, iar transportul pânã la depozitul
final se efectua cu atelaje tractate de animale.
Lemnul în acea perioadã era folosit ca materie
primã în diferite activitãþi productive, produsele
finite fiind specifice nevoilor acelor vremuri,
oarecum diferite celor de astãzi datoritã fãrã
îndoialã evoluþiei fireºti a societãþii în aceastã
jumãtate de secol ºi nevoilor ei. Îmi aduc aminte
de una dintre aceste activitãþi, ce astãzi se practica
pe o scarã mai redusã ºi cu tehnici total diferite
faþã de acele vremuri, ºi anume confecþionarea
doagelor pentru butoaie. În bazinul Suiac, în jurul
aceluiaºi an (1954) ocolul silvic producea un
asemenea sortiment, solicitat de cãtre fabricile de
butoaie. Pentru aceasta erau angajaþi cetãþeni, în
special originari din Valea Bolvaºniþa, ce munceau
zi de zi, confecþionând sute de metri steri. Aºezate
în stive, se recepþionau la metru ster, prin mãsura-
rea înãlþimii ºi lãþimii acestora. Astãzi gândindu-
mã la munca acelor oameni, ce solicita un efort
fizic deosebit, consider cã nimeni nu ar mai face
faþã unei asemenea solicitãri.

Dupã trei ani de militãrie, revenind la Ocolul
silvic din Mehadia, în anul 1957, nu am gãsit
multe schimbãri în ceea ce priveºte tehnologia de
lucru. Exploatarea masei lemnoase se executa tot
cu joagãrul ºi toporul, lemnul de foc se clãdea în
stive pe curbã de nivel iar transportul pânã la baza
versantului se efectua cu aºa-zisa CUªCAE (douã

scânduri îmbinate oblic, tratate cu parafinã pentru
ca lemnul sã poatã aluneca), de unde era încãrcat

în vagonete CFF (cale feratã forestierã) ºi
transportat pânã la depozitul final, aflat în faþa
staþiei CFR din Mehadia, de unde se încãrca în
vagoane CFR ºi lua drumul beneficiarilor din þarã.

Dupã anul 1960 încetul cu încetul apar primele
semne de modernizare, în primul rând în domeniul
exploatãrilor forestiere. Apariþia drumurilor era un
prim semn, ce avea sã schimbe ulterior cu totul ºi
sã uºureze munca forestierilor. Primul drum fores-
tier se construieºte în bazinul IARDAªTIÞA, ce
ajunge într-un timp relativ scurt pânã în vârful
Sfârdinului. Simultan apar ºi se înmulþesc mijloa-
cele de transport auto forestiere, înfiinþându-se
chiar ºi o coloanã auto specializatã la Gura Iar-
dastiþei. Fãrã îndoialã un alt element esenþial în
modernizarea ºi uºurarea exploatãrii lemnului l-a
constituit apariþia ferãstrãului mecanic - DRUJBA,
de provenienþã sovieticã este cea care înlocuieºte
joagãrul ºi securea, atât în doborârea cât ºi în sec-
þionarea arborilor, ce duce la o sporire ini-
maginabilã a productivitãþii muncii forestierilor.
Accesibilizarea arboretelor prin construcþia a tot
mai multe drumuri forestiere a dus ºi la o extin-
dere a tãierilor de masã lemnoasã. De asemenea,
se diversificã sortimentele, apar sortimentele
industriale, bunã parte dintre acestea fiind
solicitate în special pentru export.

Astãzi cuºcaelele, jilipurile, þapina, mai existã
doar în amintirea celor ce au trãit acele vremuri,
din pãcate din ce în ce mai putini.

Poate cã nostalgia vremurilor trecute este iz-

vorul amintirilor mele, însã întotdeauna am consi-
derat cã legãtura între trecut, prezent ºi viitor tre-
buie sã fie mereu una “fireascã ºi continuã, gene-
raþiile pe lângã faptul cã trebuie sã continue lucru-
rile începute de antecesorii lor, trebuie sã înveþe ºi
sã cunoascã toate etapele care au dus la ceea ce
exista în prezent, pentru a fi pregãtiþi în a înfrunta
viitorul ºi implicit pentru a putea progresa. Întreru-
perea acestei legãturi, destrãmarea acestei trinitãþi
nu poate constitui decât o rupturã sau o piedicã în
calea evoluþiei noastre ca fiinþe raþionale.

COSTA VLAICU 
(pensionar silvic)

majore, de interes civic:
- Biblioteca va debuta an de an în ziua de 15

iunie, ZIUA EMINESCULUI, cu sinteze despre
viaþa ºi opera Poetului Naþional, cu un recital din
creaþia poeticã eminescianã;

- În fiecare an, la 15 iunie, va debuta „Sãptã-
mâna literarã” de la Mehadia. Aceastã sãptãmânã
ineditã ºi insolitã, constã din:

*Participarea la „Sãptãmâna literarã” a unui
numãr de 12 tineri ºi tinere, talente literare, cu
vârste între 14 – 15 ani, absolvenþi de opt clase,
proveniþi prin selectare câte doi, o fatã ºi un bãiat,
din judeþele: Caraº-Severin, Timiº, Mehedinþi,
Gorj, Arad ºi Hunedoara.

* În cele ºapte zile, tinerii ºi tinerele vor audia
lecþii de formare din partea unor cadre profesio-
nalizate în materie de poezie, prozã scurtã ºi
reportaj; în consecinþã vor fi invitaþi sã þinã
prelegeri: ziariºti, scriitori, lucrãtori în presa

vorbitã ºi scrisã, profesori, inclusiv cadre univer-
sitare ºi artiºti ai cuvântului.

* În cele ºapte zile, tinerii ºi tinerele vor audia
medalioane literare despre personalitãþi ale Ba-
natului, enumerând câteva: învãþãtorii Traian Henþiu,
Costi Giurginca ºi Nicolae Mergea, luptãtori pentru
limbã ºi identitatea fiinþei naþionale, preoþii Coriolan
Buracu, George Tãtucu, Petre Barbu ºi Ioan Chendi,
poeþii George Bãlteanu ºi Sabin Opreanu.

* Cu participanþii la „Sãptãmâna literarã” se vor
organiza excursii pentru cunoaºterea Banatului de
Munte, având în vedere obiectivele: Mãnãstirile Sf.
Ana ºi Putna, Bãile Herculane ºi Valea Cernei,
Valea Sfârdinului ºi cascada Bobotului, Cetãþile
Mehadiei, apoi aºezãmintele de învãþãmânt: Traian
Lalescu, Nicolae Stoica de Haþeg ºi Coriolan
Buracu.

* Sãptãmâna se va încheia cu un foc de tabãrã
ºi cu un concurs literar în materie de poezie, prozã
scurtã ºi reportaj.

Alte obiective ale bibliotecii private „Casa
Cãrþilor” (Casa Daria) vor fi:

- premii în cãrþi pentru premianþii (clasele V –
VIII) ai ºcolilor de pe raza Comunei Mehadia ºi ale
Comunei Iablaniþa;

- procurarea de rechizite ºcolare pentru copiii
sãraci, elevi ai ºcolilor amintite.

Biblioteca privatã „Casa Cãrþilor” propune un
comitet de sprijin, format din urmãtoarele
personalitãþi ale locului:

1. Primar Iancu Panduru,
2. Preot Ciprian, parohul ºef al Mehadiei,
3. Prof. Mihai Feneºan, directorul Liceului

„Nicolae Stoica de Haþeg”,
4. Dr. Corneliu Zeicu, medicul Mehadiei,
5. Victor Cârstoiu, preºedintele Cooperaþiei

Mehadia,
6. Doru Dinu Glãvan, ºef Radio Reºiþa,
7. Gabriela ªerban – Bocºa, „Tata Oancea”,

Preºedinte N.D.P.
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Unui codrean meginþ
Cum plânge sufletul am auzit când moartea a

intrat în viaþa mea. Sã mergi împreunã cu cineva
drag pe ultimul drum, apoi sã mai vezi pãmântul
proaspãt ca loc de veci pentru trupul înfrãþit cu
þãrâna se numeºte un fel de durere.

Am înþeles cã durerea are chipuri diferite, ur-
mãrind un film despre Delta Dunãrii pe OASIS,
un canal TV canadian despre naturã. Retragerea
arealului pelicanilor printr-o politicã agricolã
absurdã ºi, de curând, prin satisfacþia orgolioasã
de a avea casã de vacanþã într-un loc unde se
naºte pãmântul provoacã moartea, moartea
pelicanilor care vin prea târziu la viaþã. ªi am
simþit iar cum plânge sufletul în mine, în timp ce
alãturi fiica mea nu-ºi putea stãpâni revolta.

Atunci mi-am adus aminte cã existã ºi inimi
româneºti.

În adolescenþã, pentru a avea bani de ºcoalã,
trãiam vacanþele muncind. În silviculturã, în mare
parte, munca era sezonierã.

Din depãrtarea care pare o negurã densã, într-
o poianã din Sfârdin, lângã cabana Doiu, un
codrean se îndreaptã spre un lãstãriº. Îngenun-
chiat, rupe cu mâinile iarba care nãpãdea un brã-
duþ. Se vede cã n-am putut uita gestul pãdurarului.
Dupã ce a fãcut luminã în jurul bradului, i-a
mângâiat acele poate cum îºi alinta acasã copilul.
Grija codreanului nu venea din conºtiinþa datoriei,
ci din patima pãmântului, o patimã moºtenitã de la
pãrinþii sãi în hotarul mai mult pietros al Mehadiei.
Codreanul era Constantin Vlaicu, iar brãduþul un
duglas, adus tocmai din Canada.

Cât existã simþire româneascã, dorul „frunzã
verde”, sufletul se strânge în durere, dar izbuc-
neºte în speranþã. ªi nu ºtiu cum are sã mai plân-
gã sufletul!

TEODORESCU CONSTANTIN, 
Kitchener, Canada
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Dacã sãliºtea Cornerevei se întinde pe-o su-

prafaþã egalã cu suprafaþa Capitalei României,

aflaþi cã sãliºtea patriarhalã a Mehadiei, atestatã

înainte de venirea împãratului Traian pe aceste

meleaguri de legendã, are cea mai mare întinde-

re rusticã din arealul judeþului Caraº-Severin.

Parte din tãrâmurile Herculanelor ºi ale Tople-

þului sunt revendicate adesea de meginþi (locui-

torii Mehadiei), de altfel Bãile termale de la Her-

culane pânã în 1882 erau apelate cu apelativul

„Bãile de la Mehadia”, amintiþi-vã de corespon-

denþa lui Alecsandri cu Ghica, în care Bardul de

la Mirceºti expedia scrisori de la Herculane gu-

vernatorului Ghica vorbind la Mehadia.

Aºadar, în rândurile ce vor urma vom vorbi

despre cartierele cãtune ale Mehadiei, unele

foarte vechi, altele create, graþie unor întreprin-

deri, pânã în 1989, anul fatidic care rãsculându-

se ne-a adus bucurii cât iei între trei degete ºi

amãrãciune cu carul, tras de patru boi cu lanþul

în coarne...

1. CÃTUNUL IERDÃªIÞA MARE1. CÃTUNUL IERDÃªIÞA MARE
Pornim cu automobilul, trecem de Gara

Herculane ºi ajungem la circa doi kilometri de

Topleþ, pe ºoseaua naþionalã. Facem la dreapta,

pe un drum forestier, unul de piatrã, crescut din

pãmânt ºi iarbã de munte, ne afundãm în

pãdure, într-un verde crud de sfârºit de august

ºi început de septembrie, copacii cresc în zare,

în susurul izvoarelor de munte ºi în cântecul

pãsãrilor din codru. Pe parte ºi alta din loc în

loc, cãsuþe din piatrã sau din cãrãmidã arsã,

împrejmuite de garduri ºi strãjuite de pomi

fructiferi, din pãcate în acest an fãrã prea multe

poame. Îl cãutãm pe domnul Aurel Neagu,

cunoºtinþa noastrã, domnul Neagu a fost ani de-

a rândul dirigintele Oficiului Poºtal din

Mehadia, unul ce dateazã de pe vremea

împãrãtesei Maria Terezia, între cele mai vechi

din Banat. Aflãm de la un tânãr anonim cã

domnul Neagu, vrednic de felul sãu, a ieºit la

întâia geanã de luminã, cu vitele la pãscut. Îl

gãsim într-o poianã cu iarbã grasã, datã prin

roua îngerilor. Bucuros de revedere.

Prietenul Aurel Neagu are debit verbal, are

disponibilitãþi native de-a vorbi, se lasã inter-

vievat, iar noi îl lãsãm sã vorbeascã, punând în

rãstimp câte-o întrebare suplimentarã. Mini-

casetofonul, docil, înregistreazã convorbirea pe

bandã magneticã.

- Când am ieºit la pensie, atât eu, cât ºi ne-

vastã-mea, Floarea, Dumnezeu s-o ierte (a

trecut recent la cele veºnice – n.r.), ne-am

stabilit aici, la Ierdãºiþa Mare, unde socrul meu,

Ion Feneºan, Gomoi, a avut o cãsuþã ºi o micã

moºie, atât cât prin muncã sã putem trãi

omeneºte, noi ºi copiii. Stau ºi mã gospodãresc

cu Aurelia, fiica mea, de 51 ani, cãsãtoritã cu

Ionel Popa, mecanic auto, cu care are doi copii,

nepoþii mei, ca doi îngeri, Ionel, de 31 ani, ºofer

pe Tir în Italia ºi Geta, 32 ani, care îmi aduce zi

de zi la 12 fix prânzul aici, la câmp, unde eu ies

zi de zi cu cele trei vaci la pãscut.

Privim spre cele trei marve, una mai

arãtoasã decât alta, nenea Aurel Neagu

zâmbeºte fericit ºi face completãri:

- Le-am pus nume: una e Stela, alta e

Sâmba, de la Sâmbãta, când a fost fãtatã, ºi a

treia e Florea, dupã numele soþiei mele, ca sã-

mi treacã de dorul ei, atunci când o strig ºi o

strig într-una. Laptele îl dau la porci, cã nu-l

vrea nimeni, mai adaugã Aurel Neagu, cu rouã

în ochi

- Câte familii s-au aciuit în cãtunul de la

Ierdãºiþa Mare, întrebãm, schimbând subiectul

ºi atmosfera ce tindea sã devinã lãcrãmoasã.

- Pe parcurs, de la un anotimp la altul, s-au

aºezat 42 de familii, constituind un mic cãtun.

Aºezarea oamenilor a fost determinatã de

sãlaºele ºi pãmânturile moºtenite din moºi-

strãmoºi, dar ºi de prospecþiunile geologice

realizate pânã în decembrie 1989. Pros-

pecþiunile înseamnã douãsprezece galerii în

munte, în cãutarea de minereuri, ele se

înºiruiesc ca niºte mãrgele pe Valea Ierdãºiþei

Mari, trec dincolo de Cariera de piatrã roºie,

nativ, granit roºu de calitate superioarã, cum nu

existã în altã parte. Descoperirile acestea s-au

fãcut prin participarea personalã a domnului

profesor geolog EMIL CONSTANTINESCU, el a

stat o bunã vreme prin aceste coclauri, venea

dimineaþa ºi seara se ducea la Topleþ, locuia

într-un bloc, de lângã farmacie. Astãzi cariera

de granit roºu a devenit proprietatea fraþilor

miliardari Pãunescu din Bucureºti, granitul –

piatra roºie – este transportatã cu camioanele la

Oradea ºi Satu Mare, se foloseºte la fabricarea

mozaicului. În carierã se exploateazã cu utilaje

performante de provenienþã americanã.

Probabil americanii îºi au cota lor de profit, mai

spune domnul Aurel Neagu, cu o anumitã notã

de amãrãcune în glas. Se întreabã el, ne

întrebãm ºi noi de ce nu a fost unul din aretul

Mehadiei sau al Topleþului ca sã exploateze

aceastã bogãþie naturalã, cu ºansa de-a crea

locuri de muncã pentru oamenii din zonã?! E o

întrebare retoricã. Aurel Neagu face confesiuni

pe mai departe:

- Granitul roºu a fost descoperit în anii 1979

– 1980, cariera e la locul numit de localnici

Puþa Fetei, pentru descoperirea aceasta domnul

profesor Emil Constantinescu a fost felicitat ºi

premiat de Elena ºi Nicolae Ceauºescu. Primele

transporturi de granit s-au fãcut pentru

mozaicul de la Casa Poporului ºi pentru

mozaicul Metroului din Bucureºti. Aºa cã

bucureºtenii calcã pe piatrã roºie de la Puþa

Fetei, din Ierdãºiþa Mare, pãdurea celor din

Mehadia.

- Ai stat de vorbã, în vremea aceea, cu Emil

Constantinescu?

- Stat...

- Ce ne mai poþi spune?

- Multe... Emil Constantinescu era basara-

bean. Socrul sãu era de la Bradul de Jos, de

lângã comuna Nucºoara, de pe Argeº. La Bradul

de Jos ºi la Nucºoara a fost un nucleu de

luptãtori anticomuniºti, conduºi de un anume

Rizea, patron, fabricant de teracote ºi cazane de

þuicã. Socrul lui Constantinescu s-a refugiat din

Rusia þaristã în anul 1918, fusese nobil,

avusese relaþii cu lumea avutã din zonã, de pe

Argeº. În comuna Poienari, satul Corbu, se aflã

castelul mareºalului Ion Antonescu ºi cetatea

lui Þepeº Dracula, ºi Râul Doamnei, intrat în

legendã, în care s-a înecat, vorba vine, cãþeaua

Doamnei lui Neagoe Basarab, doamna fusese

hãituitã de turci...
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- Domnul Neagu, sã revenim la... lumea ce

locuieºte în cãtunul Ierdãºiþa Mare. Ce aveþi, ce

nu aveþi, cum trãiþi, ce probleme vã preocupã?

- Avem cam de toate, trãim civilizat, cum

trãiesc ºi alþii... Ne bucurãm cã este iluminat

electric cãtunul nostru, iluminat pe care îl dato-

rãm lui Ion Achim, Dumnezeu sã-l þinã în

dreapta Sa, Achim, fostul vice de pe vremea pri-

marului Pãtru Lãzãrescu... Lumea de la Ierdãºiþa

Mare întâmpinã o mare greutate, care se trage

de prin anii 1998, din acest an nu avem ºi noi

aici un chioºc alimentar, nu avem pâine, ulei,

zahãr, alimente vitale, zilnic trebuie sã ne

ducem distanþã de doi kilometri ºi ceva pânã la

Topleþ pentru aprovizionare. E greu ºi neplãcut

mai ales pe timp ploios ºi pe vreme de iarnã. Ar

trebui cineva sã gândeascã, majoritatea

oamenilor sunt în etate... Pânã în 1998 a fost un

chioºc deservit de Tibi Bardac, acesta a decedat

ºi de atunci, pauzã!... Copiii, 7 – 8 la numãr,

sunt duºi la ºcoalã ºi aduºi cu maºina de la

Topleþ, mulþumitã domnului primar Ilie Haºcã...

Un alt necaz al nostru este acela al fumului!

Douã familii, un ungur ºi un ucrainean, fac

cãrbuni din lemn ºi vând, ºi e o mare fumãraie.

E vorba de Jakab Gheorghe ºi Modest Rus, ffaacc

ccããrrbbuunnii  ffããrrãã  aauuttoorriizzaaþþiiee  ººii  vvâânndd  llaa  nneeggrruu. CCuumm-

ppããrrãã  lleemmnnee  ddee  llaa  OOccoolluull  SSiillvviicc  HHeerrccuullaannee,,  ffaacc

ccaamm  1122  bbooxxee  ppee  lluunnãã,,  llaa  kkiilloommeettrruull  33......  RRoogg  ppee

ddoommnnuull  pprriimmaarr  IIaannccuu  PPaanndduurruu  ººii  ppee  ddoommnniiii

ccoonnssiilliieerrii,,  pprreeccuumm  ººii  ppee  ººeeffuull  ppoolliiþþiieeii  ddiinn

MMeehhaaddiiaa,,  ssãã  iiaa  mmããssuurriillee  ddee  ccuuvviiiinnþþãã,,  ccãã  nnuu  mmaaii

ppuutteemm  ttrrããii  îînn  aacceesstt  ffeell......  PPrreecciizzeezz  ccãã  ppoolliiþþiiaa  ddiinn

MMeehhaaddiiaa  nnuu  aa  ffoosstt  vvããzzuuttãã  vvrreeooddaattãã  îînn  aacceesstt

ccããttuunn!!......  AArr  ffii  bbiinnee  ssãã  vviinnãã  ººii  ssãã  mmãã  ccoonnttaacctteezzee......

- Ce alte probleme vã frãmântã? întrebãm

curioºi.

- Problema care mã frãmântã e una de

neînchipuit! Am umblat în lume, am colindat

Banatul în lung ºi-n lat, n-am gãsit a doua co-

munã fãrã cãmin cultural! Mehadia nu are

Cãmin!... Mã doare sufletul pentru cã eu, cu ani

în urmã, pe când copii mei erau mici, eu cu

mâinile mele am lucrat la Cãminul Cultural din

Mehadia ºi acum Cãminul l-a luat cu japca un

avocat din Bucureºti! Cum s-a întâmplat aºa

ceva?! Am aflat cã acel domn din Bucureºti,

bãºtinaº din Mehadia, avea ceva parte de teren

ºi clãdire, trebuia rãscumpãrat. Îl rog pe actua-

lul primar, pe domnul Iancu Panduru, sã aibã

grijã de banul public. Sã-l gospodãreascã în

interesul sãtenilor, în realizarea unui Cãmin

Cultural. Un primar este ales de obºtea sãteascã

ºi este obligat sã fie responsabil în tot ce

purcede, în tot ce gândeºte ºi plãnuieºte. Am

auzit vorbe frumoase despre domnul Iancu Pan-

duru, mai ales cu podul nou, cu amenajarea

unor strãzi, cu noua ºosea, ce ocoleºte satul.

Dupã decembrie 1989, s-au fãcut multe învâr-

teli cu pãmânturile meginþilor, proprietarii au

decedat, au dispãrut fãrã urmã, iar pãmânturile

lor au devenit tranzacþii de afaceri necurate!...

Aºa s-a întâmplat cu pãmântul lui Rãdulescu

din Mehadia care a fost dat lui LAITIN

CONSTANTIN zis CONEREVINÞU.

- Ce ne puteþi spune de vila generalului Ion

Ion?

- E mai la vale... Se pãstreazã... A moºtenit-

o legal un copil înfiat de doamna Elsa, fiica

generalului... E o poveste de film...

- Te ascultãm...

- V-o zic, aºa cum am auzit-o ºi eu de la

urmaºi ºi vecini... Generalul a fost om mare la

propriu ºi la figurat... Comandant în armata

austriacã. Aici, unde e vila, a fost încãrtuitã o

unitate militarã, compania a V-a, care fãcea

parte dintr-un divizion comandat de general. În

spatele vilei erau grajdurile de cai, cai de rasã

ale armatei. Grãjdar ºef era un soldat din Meha-

dia, unul Gheorghe Þepeneagã, un flãcãu chi-

peº, bãrbãtos, vorba aia, cu sânge în... „insta-

laþie”, cum, necum, Elsa, fata generalului, ºi ea

o frumuseþe de femeie, s-a încurcat cu grãjdarul

soldat ºi de încurcãtura lor aflase generalul ºi

generaleasa, nemþoaicã din Rusca-Montanã, cu

pãrinþi în Biserica Albã. Generalul într-o searã,

pe nevãzutelea, a tras cu arma, sã-l ucidã pe

grãjdar. A ucis pe un altul, un soldãþoi care

semãna cu grãjdarul Þepeneag. Pe chestia asta

s-au fãcut cercetãri ºi generalul a fost trecut la

pensie. Generalul va deceda în 1924, iar

generaleasa mai înainte, în 1919. Amândoi sunt

înmormântaþi în aretul vilei (construcþie din

1868), nu se cunoaºte locul exact, locul nu este

marcat cu o cruce sau cu un monument funerar,

se identificã dupã un copac liliac. E trist cã

urmaºii unei vile nu s-au învrednicit sã le facã

un mormânt ca lumea!...

Elsa Sidonia Ion a decedat în 1960 ºi este

înmormântatã în cimitirul catolic din Mehadia.

(Grãjdarul Gh. Þepeneag a fost unchiul soþiei

fostului vice Achim, din Mehadia).

Precizez cã generalul Ion Ion s-a numit în

actele de stare civilã, Ion Iohanes Enache (ca sã

se poatã cãsãtori cu o nemþoaicã a trebuit,

conform legilor militare austriece, sã treacã la

religia catolicã – N.D.P.).

În timpul Primului Rãzboi Mondial, vila a

fost devastatã de soldaþii români aflaþi în

conflict cu armata austro-ungarã. (E vorba de

un detaºament din armata generalului Ion Drã-

gãlina, comandat de cãpitanul Victor Popescu,

detaºamentul aflat în legãturã informativã cu

învãþãtorul ºi poetul patriot George Bãlteanu,

din Topleþ – N.D.P.).

Pãrãsim Ierdãºiþa Mare cu gândul la pro-

fesorul ºi diplomatul Ion Ion, cãruia primãria

Mehadia ºi Societatea „Sorin Titel” din Banat, i-

au montat pe casa pãrinteascã o placã întru co-

memorare. Ion Ion a fost rudã cu generalul Ion

Iohanes Enache, nepot de frate. ªtim cã pãrinþii

ºi tatãl cãrturarului Ion Ion cãrau lemne cu trã-

gacii (patru perechi de boi) ºi cu slugile din Ier-

dãºiþa Mare ºi de pe Valea Sfârdinului, iar gene-

ralul era frate cu unul dintre þãranii cu carele cu

boi...

2. Cãtunul Acehaº...2. Cãtunul Acehaº...
Oprim, în drumul nostru, dincolo de Gara

Herculane, în acest mic cãtun. Sunt constructori

de ieri de la sistemul hidroenergetic din arelul
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Mehadiei ºi Herculane, o superbã colonie de

muncitori, copiii de ieri, bãrbaþii ºi femeile

tinere de azi. Au cumpãrat cãsuþele, le întreþin,

se simte mâna unor femei gospodine ºi braþul

muncitorului de ieri. Astãzi mai toþi sunt ºomeri

sau lucreazã pe unde pot ºi pe unde apucã.

Mahãrii de la Bucureºti, în frunte cu Petre Ro-

man ºi Ion Iliescu, au lichidat clasa muncitoare.

Muncitorii de ieri ºi urmaºii lor slugãresc prin

Germania, Italia, Franþa sau Spania, din

constructori de vazã au ajuns culegãtori de frcte

exotice (în cel mai fericit caz!...) ºi spãlãtori de

vase ºi de canale urât mirositoare!

La Acehaº am stat de vorbã cu Ion Boatcã,

bãºtinaº din Bacãu, fost sudor la Acehaº, cãsã-

torit, are douã fiice, una elevã, clasa a zecea, la

Liceul din Mehadia. În prezent el, Ion Boatcã,

lucreazã ca muncitor la gaterul lui Rãdoi, din

Bogâltin, ar soþia sa lucreazã la un chioºc de

lângã Loto, în Mehadia. E mulþumit cã toþi copiii

sunt duºi ºi aduºi în condiþii optime de

transport, de acasã la ºcoala din Mehadia ºi

invers. Este nemulþumit cã a fost tãiatã alocaþia

suplimentarã pentru copii.

Mai aflãm de la interlocutorul nostru cã cei

de la Acehaº se aprovizioneazã cu de-ale gurii

de la chioºcurile existente în arealul Aceha-

ºului. Nemulþumirea lor se referã la starea de

inculturã în care se gãsesc, nu ziar, nu o carte,

nu o acþiune culturalã în zona lor!

În periplul nostru de la Acehaº am dat ºi

pentru un chioºc deservit de o damã, bine fãcu-

tã, orãºancã, nu am aflat prea multe despre ea,

arogantã ºi îngâmfatã, cum sunt nevestele de

bossi! Nu ne-a dat nici o relaþie! Lângã amãrâtul

ei de chioºc era improvizat un ºopru, lipsit de

igienizare, scaune ºi o mãsuþã improvizatã,

unde se vindea bere ºi alte bãuturi. Bani sã iese!

Fãrã comentarii...

3. Cãtunul Maierului...3. Cãtunul Maierului...
Plasat dincolo de Mehadia, pe drumul

naþional, în arealul fostei mine de cãrbune. Sunt

mai multe blocuri în care au locuit minerii de pe

vremea lui Ceauºescu. Astãzi, parte dintre ele,

sunt în paraginã, unele abandonate, nelocuite,

altele locuite, cât de cât amenajate.

La parterul unei clãdiri un punct alimentar,

cu o vânzãtoare tânãrã ºi amabilã, una din

neamul fostului primar Budãnescu. Am fost

puºi în temã cu informaþiile curente. Tânãra

vânzãtoare ne-a recomandat un clinet (amator

de bere) sã-l intervievãm.

Fostul miner GAICI face mãrturisiriFostul miner GAICI face mãrturisiri
„Sunt originar de la Podul Turcului, din

Moldova, pe aproape  de Bacãu. Am fost miner

la mina Mehadia, din 1983 ºi pânã la lichidare.

Astãzi sunt ºomer. Câºtig o bucatã de pâine ºi

un pahar de bere trudind cu ziua pe la unul, pe

la altul... Am un fecior ºi el fãrã loc de muncã...

Tineretul vrea sã munceascã, nu sã cerºeascã,

dar nu are unde, trãim speranþa unei radicale

schimbãri în România... AAmm  ssaalluuttaatt  îînnffiiiinnþþaarreeaa

PPaarrttiidduulluuii  PPooppoorruulluuii  aall  ddoommnnuulluuii  DDaann  DDiiaaccoo-

nneessccuu,,  îînn  ccaarree  aa  ddoouuaa  zzii,,  eeuu  ººii  aallþþiiii  ccaa  mmiinnee,,

mm-aamm  îînnssccrriiss..  TTrrããiieesscc  ccoonnvviinnggeerreeaa  ccãã  aacceesstt

ppaarrttiidd  vvaa  ccââººttiiggaa  vviiiittooaarreellee  aalleeggeerrii  nnaaþþiioonnaallee..

VVrreeaauu  ccaa  ddoommnnuull  DDaann  DDiiaaccoonneessccuu  ssãã  aajjuunnggãã

PPrreeººeeddiinntteellee  RRoommâânniieeii,,  vvrreeaauu,,  ppeennttrruu  ccãã  aa  pplleeccaatt

ddee  jjooss  ººii  ººttiiee  gguussttuull  ppââiinniiii  aammaarree..  VVrreeaauu  ssãã

aajjuunnggãã  DDaann  DDiiaaccoonneessccuu  pprreeººeeddiinnttee,,  iiaarr  MMIIRROONN

CCOOSSMMAA,,  oommuull  nnoossttrruu,,  aall  mmiinneerriilloorr,,  ssãã  ffiiee  nnuummiitt

pprriimm-mmiinniissttrruu  îînn  RRoommâânniiaa..  CCuu  eeii  ddooii,,  oommuull

ssããrraacc  ddiinn  RRoommâânniiaa  vvaa  aajjuunnggee  ssãã  ttrrããiiaassccãã  îînn

ddeemmnniittaattee..  RReeþþiinneeþþii,,  ppeennttrruu  ddeemmnniittaattee,,  aa  rrããssccuullaatt

MMiirroonn  CCoossmmaa  lluummeeaa  mmiinneerriilloorr  ddiinn  VVaalleeaa  JJiiuulluuii..

EEssttee  oo  ppaaggiinnãã  ddee  iissttoorriiee  mmuunncciittoorreeaassccãã,,  uunnaa

rroommâânneeaassccãã..  VVoomm  ffii  aallããttuurrii  ddee  eeii!!” La ideea

fostului miner, Gaici, subscriem, fiind vorba de

Miron Cosma, unicul deþinut politic în România

post-decembristã.

Am încheiat periplul duminical prin cãtunele

Mehadiei, mãcinaþi de gânduri funeste. Cãmi-

nul Cultural din Mehadia abandonat în mod

conºtient, când se putea câºtiga la barã, un ge-

neral român, unicul din Banat, care a renunþat la

credinþa strãmoºeascã pentru un fund de

muiere, ajunge în final criminal, un grãjdar chi-

peº, un meginþ, care se plimba cu caleaºca gal-

benã a generalului, zi de zi, între Ierdãºiþa Mare

ºi Mehadia; niºte inºi adoptaþi prin generaþii, de

frumoasa Elsa Sidonia, moºtenitorii Vilei gene-

ralului, nu s-au încumetat sã facã un mormânt

celor doi binefãcãtori, un teren înstrãinat abuziv

cu acte, apoi o femeie cu alurã de doamnã, fudu-

lã, fãcutã ºi nu nãscutã, ºi, în final, un fost miner,

ajuns cerºetor, graþie domnilor parlamentari de la

Bucureºti ºi celor trei preºedinþi (perindaþi la

cârma þãrii) de la Cotroceni. Halal Þarã! Halal

conducãtori!... Vai de bietul popor, care l-a dat

pe Bãlcescu, Alecu Cuza, Eminescu, pe Goga,

Rebreanu, Blaga ºi Nikita. Iartã-i, Doamne, cã nu

ºtiu ce fac! Iartã-i, cã au minte de bufniþã de

noapte. N.D. PETNICEANU
COSTEL VLAICU

Mehadia, septembrie 2010

Un chilipir!Un chilipir!
DOAMNA ANA VELCAN DIN MEHADIA

NR. 317 (TELEFON 0731694234) VINDE
LA UN PREÞ MODEST (NEGOCIABIL)
URMÃTOARELE BUNURI:

- MOARÃ ÞÃRÃNEASCÃ (CU PIETRE),
CURENT TRIFAZIC, PENTRU MÃCINAT
PORUMB;

- UN CIRCULAR ELECTRIC PENTRU
TÃIAT LEMNE, FÃCUT SCÂNDURI ºI
FOSNE (DULAPURI);

- UN TEREN ARABIL, CERNOZION, PE
BÃNUÞ, ÎN PREAJMA SATULUI, PÃMÂNT
CLASA I-A, MÃRIMEA – DOUÃ ZILE DE
ARÃTURÃ.

ANA VELCAN ESTE OM SERIOS, FÃRÃ
COMPLICAÞII, UNIC PROPRIETAR. 

(REDACÞIA „VESTEA”)
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‘Nu am avut ºansa de a-l cunoaºte personal,
am avut încã ºansa de a-i cunoaºte familia, pe
doamna Bugarin ºi pe fiica sa, Mica, balerinã la
Opera din Timiºoara, cãsãtoritã cu doctorul Puiu
Stoichescu, medic internist la Spitalul Judeþean
din Timiºoara, feciorul popii Stoicãnescu din
Teregova.

Mi s-au vorbit multe ºi mãrunte despre
pedagogul de excepþie, care a fost Grigore
Bugarin, apoi despre poetul Grigore Bugarin, o

voce de aur a poeziei în graiul bãnãþean, un fidel urmaº al celui ce a fost
Victor Vlad Delamarina, ºi unul ºi celãlalt lugojeni.

De la doamna Bugarin, o femeie în etate, dar cu nobleþe sufleteascã, de
la Mica ºi de la doctorul Stoichescu, amicul meu, încã din anii tinereþii, de
la Orºova de odinioarã (unde Puiu fusese uns medic ºef, dupã ce fusese
doctor în Cornea), am primit douã cãrþi de poezie, semnate de poetul
GRIGORE BUGARIN, ºi anume: „La Nana-n Vale” (Editura Fruncea,
Timiºoara, 1937) ºi „Simfonia Rusticã” (sonete, Editura Fruncea, Timiºoara,
1935). Ulterior, în anii comunismului, Grigore Bugarin, din motive politice
(adept al lui Corneliu Zelea Codreanu) n-a mai fost editat, dar poezia sa,
în special cea în grai, a circulat pe la ºezãtori ºi în diverse ocazii, agape
scriitoriceºti ºi nu numai.

L-am solicitat pe cãrturarul lugojean Dan Floriþa-Seracin, cãrturar de frunte al Lugojului, de-a evoca post-
mortem ilustra figurã a lui Uica Grigore Bugarin. (N.D. PETNICEANU)

Îmi încãlzesc amintirile

În vatra focului copilãriei mele.

Sã pãzeascã urmele fãcute 

de opincile pãrinþilor, 

Îmi stau gândurile veghe,

ªi plâng, proptindu-mi fruntea 

de loitra carului,

Atunci când mã revãd venind 

din þarinã,

Ghemuit în ºireghe.

Peste câte cãi bãtute

Nu mi-i dorul rãsfirat?

Peste câte nopþi de veghe

Nu mi-i gândul depãnat?

Peste câte doruri oare

Cãile mi-am ºiruti?

Peste câte gânduri duse

Nopþile mi-am luluit?

Peste câtã pribegie

S-a-ntins traiul meu de-acum?

Peste câte cruci de drumuri

S-a-ntins nesfârºitu-mi drum?

Peste câtã viaþã dusã

Pribegii am semãnat?

Peste câtã nesfârºire

Crucea mi-am fost închinat?

(Simfonia Rusticã I)
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Gioc dã doi prã piºior

Io îl gioc pân’ mor...

Io gioc cu mândruþa mea,

Cu faþa dã nea...

Sã s’audã ‘n sat viestât

Cã ni-am îndrãjit...

*
Frundzã vierge foaie latã 

Nu mi-i mândra prea bogatã,

Da-i ca fata dã ‘mparat

La port ºî la stat...

*
Sus opincã

Dã jiunincã

Dã când a fost muma micã

Sus obeala o rãgicã

C’am o floare ibovnicã... 

*
Mi-i gurguiul chicit bine,

Mândro, nu cie uiþi la mine?

Am cuþit dupã obealã,

Nu mi-s mândro o schidoalã!... 

*
Nu cãuta cã ‘s morºielit, 

Cam ºãdzut la oi sgârºit, 

Cu capu prã muºuroi, 

Cu ochii sgâiþi la oi...

Hop, hop,  hop !...

Dã doiDã doi



GRIGORE BUGARINGRIGORE BUGARIN
- 50 de ani de la moarte -- 50 de ani de la moarte -
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Adept al poeziei chtonice, aºadar al orientãrii
tradiþionaliste în literatura interbelicã, Grigore Bu-
garin s-a nãscut în 1910 la Ohabiþa, jud. Caraº-
Severin. A studiat la Caransebeº, unde a absolvit
ªcoala Normalã, devenind învãþãtor. A funcþionat
la Revizoratul ªcolar din Lugoj, ulterior la Inspec-
toratul Regional din Timiºoara. S-a remarcat pu-
blicând versuri ºi diverse articole în „Seminicul”
(Lugoj), „Vestul” (Timiºoara), „Banatul literar”
(Caransebeº), „Luceafãrul” (Timiºoara), „Fruncea”
(Timiºoara), „Gând românesc” (Cluj), „Convorbiri
literare” (Bucureºti), „Dacia” (Timiºoara), gazetã al
cãrei redactor a fost, etc. A tipãrit mai multe volume
de poezii, Simfonia rusticã (Ed. Fruncea, Timi-
ºoara, 1935), Cântece de searã (Ed. Luceafãrul,
Timiºoara, 1936), Cântarea dragostei (Ed. Luceafã-
rul, Timiºoara, 1937), La nana-n vale, poezii în grai
bãnãþean (Ed. Fruncea, Timiºoara, 1937), Florile
satului (Ed. Cuvântul satelor, Lugoj, 1937), Amiaz
liniºtit (ediþia autorului, Lugoj, 1939), împãratul,
poem (ediþia autorului. Timiºoara, 1942). Postum îi
apare volumul selectiv Cântecele mele (ed. Litera,
Buc, 1980.) A mai scris libretele operelor Horia ºi
Simfonia libertãþii de Sabin Drãgoi, precum ºi cel
al operei Corul de la Chizãtãu de Filaret Barbu. Mai
multe lucrãri i-au rãmas în manuscris, între care
poemul dramatic Decebal.

Volumul de debut al lui Grigore Bugarin, Sim-
fonia rusticã, degajã o prospeþime încãrcatã de
miresmele telurice. Poetul retrãieºte intens amin-
tirile copilãriei, ce i s-au imprimat în conºtiinþã în-
tocmai cum lãsau urme cândva în glia reavãnã
opincile tatãlui ºi ale mamei: „Îmi încãlzesc amin-
tirile / In vatra focului copilãriei mele / Sã pãzeas-
cã urmele fãcute de opincile pãrinþilor / îmi stau
gândurile veghe / ªi plâng, proptindu-mi fruntea

de loitra carului / Atunci când mã revãd revenind
din þarinã / Ghemuit în ºireghe”. (Acord).

Chtonismul 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
scenelor de sorginte biblicã datele realitãþii
autohtone: „La gomilã, trei muieri / Pe fum de
tãmâie suie / Prin descântec sã descuie / Nevãzu-
tele puteri. / 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
Cosinzeana.” (Descântec pentru rodul livezilor)

Interesul de care se bucurã în perioada
interbelicã specia literarã a baladei îl determinã pe
Grigore Bugarin sã o cultive cu succes, mai ales
cã întreþinea strânse legãturi cu Cercul Literar de la
Sibiu, condus de Radu Stanca, autorul Baladelor
lacrimei de aur. în articolul sãu Resurecþia baladei,
acesta teoretiza, în spirit goethean, despre necesi-
tatea conlucrãrii dintre liric, epic ºi dramatic. în
Baladã de Sânziene, apãrut în volumul Cântece de
searã, poetul bãnãþean interpreteazã un mit al mor-
þii, aºa cum se pãstreazã în vechi credinþe popu-
lare: „Când luna-a scãldat / în argint curat / vãile-
adormite, / tropot de copite a trezit vãzduh / parc-
a fost un duh / scãpãrând potcoave / peste largi
ponoave. // Din raze de lunã / a þâºnit nebunã / o
iapã sireapã / ºi prin vad de apã / a trecut ca vân-
tul, / neagrã ca mormântul, / trecea peste zãri / foc
prâsnind pe nãri.” Asocierea morþii ºi mai ales a
credinþei în strigoi de strãvechiul cult cabalin are o
largã rãspândire în Banat.

Remarcând inspiraþia lui Grigore Bugarin din
lumea satului bãnãþean ce a perpetuat pânã în
zilele noastre datinile strãbune, unele vechi de
milenii, într-o scrisoare din anul 1949 Caius
Brediceanu observã: „Poeziile dumitale sunt aºa
de frumoase ºi reuºite, pentru cã sunt izvorâte din
atmosfera acestui mediu traco-roman, pe care d-ta
acolo sus la munte ai penetrat-o ºi ai înþeles-o.
Nicio lege omeneascã nu o poate perverti, mai ales
dacã vom avea poeþi de inspiraþia d-tale mioriticã.”

Poezia eroticã a lui Grigore Bugarin este de o
suavitate eminescianã, puritatea sentimentului
care înfloreºte în ambianþa silvanã, tonalitatea fol-
cloricã, ne duc cu gândul la meleagurile Ipoteºtilor
ºi la barduf pe care acestea l-au zãmislit: „Peste
umbrele de brad / Picurii de rouã cad. / Rouã-n
gene þi s-a prins, / Ochii stele au aprins. / ªi în fie-
care geanã / E o piatrã scumpã, nanã.” (Somnul
cântecului)

Atât de ataºat locurilor natale, Bugarin n-a
rezistat tentaþiei de a versifica în grai bãnãþean. El
îºi descrie lumea copilãriei, cu cei care au rãmas
sã-ºi ducã acolo traiul lor „ãl pãuresc”: „Cã satu
mi-i ‘ntr-o voapinã dã muncie / ªi oamenii mai
îmbla cu obialã, / Muierile îs în opinºi dã frunie /
ªi nu prea ºciu sã-º’ giãiã cu albialã.” (Pr-acasã)

„Majoritatea poeziilor în grai ale lui Bugarin
sunt de aceastã facturã; adevãrate satire împotriva
maimuþãrelii oraºelor, prin împrumuturi de «forme
fãrã fond», prin urbanizare degeneratã”, noteazã
Gabriel Þepelea (v. Aprecieri despre Grigore
Bugarin ºi opera sa în Grigore Bugarin, Cântecele
mele, ed. Litera, Buc. 1980, p. 76).

Poetul  bãnãþean  se  stinge  prematur  din  viaþã,
rãpus  de  o  boalã  de  piept,  în  1960.

DAN FLORITA-SERACIN

Eu port în mine
lanþuri sfãrâmate

- Eu port în mine lanþuri sfãrâmate 
Purtate de strãmoºi, voi ºtiþi cât an. 
Clocotã-n mine sânge de cioban 
ªi nostalgii de doine legãnate.

Cu suflete adânci cât un ocean 
În case torc tãrãncile bronzate 
ªi satul plânge-n troiþe încrustate 
ªi satul râde-n grânele din lan.

De-acuma nu-s altora, sunt al meu; 
Ascult plângând suspinul rugãciunii 
Pãrinþilor spre bunul Dumnezeu.

Am rupt pe veci convenþia minciunii 
Mi-am abãtut puternicul meu eu, 
Sã povestesc Ia vatrã cu strãbunii...

Rugãciunea Profetului
Învaþã-mã sã ºtiu muri, Stãpâne, 
De subt ruina lumii tâlhãrite, 
Mã-nalþã spre lumini nebãnuite 
Sã pot vesti chemãrile de mâne.

Cuvântãtor de fulger mã trimite, 
Cu veºnicia vorba sã se-ngâne 
Dã-mi mãreþia vremilor bãtrâne 
ªi frãgezimea zorilor ivite.

Sã-mi fie gândul din cuminecare 
ªi sã-mi creezi din adevãr simþirea 
Iar sufletul din stea strãlucitoare.

Fã-mi inima adânc ºi culme visul;
Mãsoarã gândului nemãrginirea,
Sã mã sfârºesc ºtiind c-am fost trimisul!

Nu poate vorba...
Deasupra cerul, boltã bizantinã, 
Pe munte noi ºi nourii din jos; 
Iar soarele împarte maiestuos 
Bogata risipire de luminã.

Auzi? Ne chemã fluierul de os... 
În crengi de brad el doinele-ºi aninã. 
ªi fluierul de fag - auzi? - alinã 
Durerile baladelor duios.

Privindu-te în ochi mi se aratã 
Întreaga lume piatrã nestematã 
Cu uitãtura ta asemenea.

Cum poate lumii vorba mea sã spunã 
Ce frumuseþi trãim noi împreunã 
Când cerurilor te ºopteºti abia?

Dimineaþã
De aur geanã soarele-a deschis; 
Lumina ne inundã dintr-odatã. 
Foºnind pãdurea mea cea fermecatã 
Al dimineþii cântec mi-a trimis.

Sclipeºte rouã, piatrã nestematã... 
Mireasma brazilor, în zbor închis, 
Îþi leagãnã copilãrescul vis 
În pasãre mãiastrã preschimbatã.

Un cântec vine dinspre ceruri, mire; 
Tu încã dormi pe braþul meu, Iubire... 
Nu cumva eºti o dulce melodie?

Îmi pare clipa asta, nu ºtiu cum,
Cã dintr-un strop de stea, sorbit acum,
Te-a fãurit un tril de ciocârlie.
Crucea mi-am fost închinat?

Mama
Mama mea, tu rai de mamã,
Þi-aud vorba cum mã cheamã;
Din cuvinte jucãuºe
Ai fãcut flori de brânduºe,
Dintr-un vers, mãrgea în salbã,
Dintr-un gând, cãmaºã albã,
ªi din visul satului
Graiul împãratului
ªi le-ai socotit sã fie
Glas senin de liturghie...

GRIGORE BUGARINGRIGORE BUGARIN

POEZIIPOEZII



Cu prilejul inaugurãrii Bibliotecii „Casa Cãrþilor” (Casa Daria) –
Mehadia, 1 octombrie 2010 –, bibliotecã privatã, prima din Banat,
între oaspeþii de vazã au fost ºi renumiþii artiºti Luca Novac (taragotist
de faimã naþionalã) ºi Maria Tudor (solistã vocalã a Radiodifuziunii
Române).

Avem deosebita bucurie de-a informa în premierã cititorii din þarã
ºi strãinãtate cã rapsozii Luca Novac ºi Maria Tudor sunt culegãtori de
folclor autentic, ambii au cules ºi publicat câte-o carte cu cântece
culese din vatra lor folcloricã. Amintim, pentru cei interesaþi, titlurile
celor douã cãrþi (necesare melomanilor ºi interpreþilor de cântec
autentic românesc): Luca Novac, „Cântece  din  Banat” (Editura
Gordian, Timiºoara, 2006) ºi Maria Tudor, „Povestea  unei  fete  de  la
moþi” (Editura Tipo-Art, Oraviþa, 2009). Reproducem din fiecare carte
câte un cântec, drept mostrã de valoare viabilã ºi autenticã. (NDP)

Luca Novac, doina  „Gugulan  cu  car  cu  mere”

Maria Tudor, cântecul  evocator  „Gorunul  lui  Horea”
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Cheia

Cheia e la tine -
ascunsã-n labirintul inimii.
Poarta spre cunoaºtere 

au închis-o
gândurile negre.
Simt cum valul speranþei -
te împresoarã cu fluturi 

de gheaþã...
Ascultã ruga mea,
e ultimul geamãt din floarea 

vieþii.
Nu lãsa sã te doboare -
cheia e la tine...

Despre Dragoste

Poþi pãºi cãtre iubire, 
pe cãrãrile amintirilor. 
Poþi zbura cãtre iubire, 
pe aripi de vise. 
Poþi cânta iubirii -
la pianul timpului. 
Poþi sau nu...? 
iubirea poate...

Chemarea

Nemiºcaþi privim –

mireasma existenþei fãrã zbor. 
Din canapea zâmbim –
dorinþei ascunse.... 
Chemarea veºniciei –
atinge umbra visului.
Labirint

Sufletu’ prins în al doilea 
labirint – 

strigã ºi-ngenuncheazã,
dupã al tãu fir...
Aºezatã lângã stânca mutã,
Caut –
sensul semnelor imaginare,
Suflete, unde te ascunzi?

Mama

Tu ºi azi aduci raze în plânsu-mi
pentru tine mâinile mele –
creeazã primãveri cu fluturi.
Pentru tine lira mea –

îmbinã ritmul cu vibraþia 
amintirilor.

Pentru tine ºi numai pentru tine 
noi prefacem fluturii – 
în vise, în zâmbete ºi-n flori...

Visul

Visul, realitatea, cuvinte opuse -
visul strecoarã gândurile,
ne doboarã ascultând muzica 

inimii.
Vei fi mereu acolo, visul meu
acoperit de parfumul ludic.
Mã strecor printre razele 

de soare...
sã gust petalele vieþii.
Visul nostru, temeiul speranþei -
asemenea unui mac într-un lan 

de grâu...

(din volumul 
“Mimesis Personal”)

GEORGETA PANAIT, 
profesoarã, Râmnicul
Sãrat, judeþul Buzãu

GORUNUL LUI HOREA
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Tânjeam dupã un costum de haine noi!
De când mã ºtiam, de când fãcusem ochi,
purtasem doar haine vechi, haine date de
pomanã, haine de împrumut, haine date
„unui copil de suflet”.

Ajuns în clasa a ºaptea primarã, în
vacanþa de iarnã, fusesem pus de domnul
profesor de românã sã recit poemul
„Wroclaw”, un poem lung, cât „Postul
Paºtelui”, despre minerii polonezi, despre
lupta lor pentru o viaþã de om ºi nu una
de ºobolani, cu care convieþuiau în minã.
Învãþasem pe de rost poemul, îl ºtiam
dumnezeieºte de frumos sã-l recit, dar cum
sã mã urc pe scenã?! Nu aveam o hainã
nouã, iar cea veche era peticitã din coate ºi
pânã-n guler! ªi atunci tata Lae avusese o
idee: îmi oferise puloverul sãu, el urmând
sã rãmânã acasã, sã nu vinã la „Cãmin”
sã-ºi vadã odrasla declamând poemul
„Wroclaw”. Eram atunci, dupã rãzboi, cu
toþii goi-goluþi!

Terminasem al treilea ºcoala primarã,
dupã Ion Becºu ºi Vioreaua Delagreci,
dãdusem admiterea la liceu, mama se
rugase la Maicaprecistã sã reuºesc, tata se
rugase la Moº Nicolae sã nu reuºesc,
mama mã visa dascãl în sat, tata mã
vedea croitor, zidar sau papugiu în Valea
Sfârdinului. Tata Lae care cãlca pragul
bisericii doar în ziua de Crãciun nu fusese
ascultat de Sfântul Nicolae, în schimb,
ruga mamei, care era duminicã de du-
minicã, pe soare ºi pe zloatã, la bisericã,
fusese luatã în seamã de Maica-Bunã.

Vara dupã admitere! Într-o zi cu cer
senin ºi raze coapte, gãlbui, prietenoase îmi
fãcusem buletin de identitate, pe atunci se
zicea „Biroul populaþiei”.

- Niculiþã!
- Aud, tatã!
- Acu ai ºi tu buletin, dar n-ai þoale! Nu

te poþi duce în sfeter la liceu. Ce te faci,
amarului?! Ce sã vând?! N-am ce, ca sã-þi
cumpãr þoale noi, ca sã fii în rând cu
lumea bunã, se cãina tata Lae. Ce te faci?!
încheie tata Lae, cu mâinile adunate la
piept, a neputinþã.

- Ce mã fac, tatã?
- Da, cã eu n-am cum sã te ajut, copile!
- Iau, tatã, calea codrului.
- Te faci, amarului, lotru de codru?
- Nu chiar, tatã, nu chiar…

*
Era vremea zmeurelor. În „Uliþa sãra-

cilor” trãia mama Anca, o þigancã blondã,
ghicitoare în cãrþi ºi, când nu ghicea,
cânta ºi ºurluia prin casele bogãtanilor.
Era ºi o bucãtãreasã cum puþine erau, a-
junsese sã gãteascã în douã rânduri chiar

ºi Regelui în trecerea lui prin Valea Sfâr-
dinului!

Mama Anca cunoºtea pãdurea cum
cunoºtea propriul buzunar, lua an de an
drumul pãdurii la fragi, zmeurã ºi la
mure, era o culegãtoare de neîntrecut, avea
un bãrbat ofticos ºi trei copii de crescut ºi
avea nevoie de bani.

Þiganca blondã, însoþitã de copiii ei ºi
de Niculiþã, fiecare cu câte o gãleatã în
mânã ºi cu un coº în spinare, cãlcarã dru-
meagul pãdurii, îl cãlcarã zi de zi atât cât
þinuse luna zmeurilor. Din pãdure cobo-
râserã cu vasele pline ochi de zmeurã în

Mehadia, coborâserã pe rol, un soi de
jghiab pe care aluneca apa ºi în apã plu-
tea lemnul ster, asta cânt era apã, dar
acum, în sezon de secetã, puteau oamenii
pãdurii sã cãlãtoreascã în tihnã. În Me-
hadia, pe aproape de garã, se afla un
punct de colectarea fructelor de pãdure, se
câºtigau bani ºi Niculiþã fãcuse bani
frumoºi.

Haine noi se aflau doar la oraº ºi
oraºul cel mai apropiat de Valea Sfârdinu-
lui era Herculane. Cum sã ajungã la
oraº?! Cu trenul, dar trenul costã bani ºi
el nu voia sã intre cu mâna în banii de
haine, aºa cã va lua în picioare drumul
pânã la Herculane, care însemna douãzeci
de kilometri. Se sculase cu noaptea-n cap ºi
pornise la drum. Avusese, însã, noroc! Din
urmã îl ajunse cãruþa cu un cal a
bobonþarului Bobicu, uica Iosif cu frâiele
în mâini ºi Gheorghe, colegul sãu pe
caprã, mergeau la oraº dupã marfã.

Oprirã trãsura fãrã nici un semn. Nicu-
liþã urcã ºi ajunse dis-de-dimineaþã în
oraº, când dughenarii ridicã rulourile ºi
deschid uºile, aºteptând muºterii.

Pe „Terasã” era un magazin cu haine
fel de fel pentru mici ºi pentru mari, în
diferite culori. Intrã cu sfialã ºi se opri în
mijlocul încãperii, rotindu-ºi ochii de la
stânga la dreapta ºi de la dreapta la
stânga, îºi plimbã ochii a nedumerire ºi a
mirare, fapt observat de dughenar. Acesta
îl întrebã:

- Ce doreºte, tânãrul domn?
- Un costum de haine, aº…
- Ce culoare?
- Unul pepit, cu…
- Ce numãr?
- Nu ºtiu, aº vrea sã fie mai mare, sã-l

am… mai mulþi ani, vã rog…
- Se face…
Prãvãlierul urcã pe un scaun ºi cobo-

râse douã, trei costume pe care le puse pe
pult.

- Poftim, încearcã, îndemnã vânzãtorul.
Niculiþã întinse pantalonii, desfãcu

fiecare crac, luã ºi haina , o puse pe piep-
tul sãu, ºi pantalonii ºi haina erau nu-
mere mari. Se socoti în sinea lui - costumul
îi va sluji vreme de patru ani, pânã la
isprãvirea liceului. Achitã ºi luã costumul
subsioarã.

Ajunse fericit acasã. Pãrinþii îl primi-
serã cu zâmbetul pe buze, erau ºi ei fericiþi.
Mama Ioana îi ceru sã se îmbrace în
costum ºi Niculiþã se îmbrãcã. Hainele
atârnau pe el. Erau mari, prea mari…

- Tatã!
- Da, Niculiþã!
- Vrei sã îmbraci ºi dumneata costumul.
- De ce?! fãcu tata Lae, curios.
- Aºa, sã te vãd ºi pe dumneata în cos-

tum, nu te-am vãzut vreodatã în costum.
Vreau sã vãd cum arãþi, insistã Niculiþã.

- Bine, dacã zici tu…
Tata Lae se îmbrãcã în costum. Haina

îi era ca turnatã pe el. Era mãrimea lui.
Tata Lae însoþit festiv se rotea de pe un
picior pe celãlalt, în faþa celor doi, mama
Ioana ºi Niculiþã.

- ªtii ce, tatã?
- Ce sã ºtiu, Niculiþã!
- Pãstreazã costumul…
- Cum aºa, copile?! ªi tu?!...
- Încã un pic, tatã, ºi vine vremea

murelor.
În tata Lae se rãsuci ceva senin. Ochii

i se umplurã de rouã. Aceeaºi rouã se
întrezãri ºi în ochii lui Niculiþã.

N.D.PETNICEANU
(din volumul “Un cãþelandru muºcând

dintr-un nor”)

CONFUCIUS: “Sã ne cunoaºtem trecutul, dacã vrem sã ne cunoaºtem viitorul”
“Caracterul fãrã inteligenþã poate mult, dar inteligenþa fãrã caracter nu valoreazã

nimic. (CICERO)

Haine noiHaine noi

Niculiþã ºi costumul sãu. 
Herculane, iunie 1951
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