
În viaþa aºezãrilor urbane - în special, dar,
desigur, nu în exclusivitate - presa a deþinut, ca
mijloc de informare, un loc important, iar ca mij-

loc de atitudine, un rol distinct chiar de la apa-
riþia primelor forme ale acesteia. Este un fapt pe
care-l dovedesc filele de istorie a jurnalismului,
care coincid cu începutul epocii moderne, fiind
unul dintre produsele cele mai tipice ale acelei
perioade.

Desigur, începuturile presei sunt coborâte de
diverºi exegeþi sau analiºti ai fenomenului pânã
în gestul soldatului de la Maraton, care a adus în
Atena, operativ, informaþia victoriei pe câmpul de
luptã, cãzând de îndatã mort. Alþii considerã ca
începuturi ale presei acele anunþuri din forumul
de la Roma, care informau asupra diferitelor or-
dine de interes comunitar, iar variantele acestui
moment pot fi considerate ºi altele. Totuºi înce-
puturile presei în sensul real al acesteia nu pot fi
despãrþite de unele descoperiri ale ultimelor vea-
curi, pornindu-se de la inventarea de cãtre
Gütenberg a tiparului ºi continuatã cu perfecþio-
narea mijloacelor de comunicaþie ºi transport,
informaþiile transmise apoi prin eter ºi ajungând
(deocamdatã) pânã la Internetul zilelor noastre.
Un lucru este clar: presa, indiferent de modalitã-
þile sale contemporane, nu mai poate fi eliminatã

din peisajul cotidian ºi dintre necesitãþile inte-
lectuale de prim- ordin ale lumii ºi societãþii
contemporane.

Orºova, cu ascensiunea sa spre urbanism din
a doua jumãtate a secolului al XIX-lea - pe care
am demonstrat-o în mai multe rânduri ºi care s-
a concretizat mai cu seamã în devenirea sa,
înainte de oficializare chiar, ca o aºezare cu mul-
tiple elemente orãºeneºti, dar mai cu seamã cu
locuitori ce aveau deja în ei mentalitatea urbanã
- a beneficiat încã din acea perioadã de o presã
localã proprie. Este  contextul  în  care,  la  1873,  a
apãrut  aici  primul  ziar,  sãptãmânal,  „Orºovarer
Wochenblatt”1 (într-o lucrare a sa, bazatã mai cu
seamã pe informaþii cunoscute ºi pãstrate în me-
morie dinaintea redactãrii acesteia, dar în lipsã la
acel moment a întregului material documentar,
profesorul Theodor Trâpcea o cita ca „Orºovaer
Tageblatt”2 („Cotidianul  Orºovei”), ceea ce ar
clasa publicaþia respectivã, aºa cum îi spune nu-
mele, printre cotidiene; noi am gãsit exemplare
din sãptãmânal sub numele consemnat mai sus,
(„Orºovarer Wochenblatt”). Acest prim ziar orºo-
vean a avut o existenþã lungã, durând din anul
1873 pânã la primul rãzboi mondial, cercetãrile
asupra lui fiind deocamdatã sumare; gazeta pu-
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PRESA ORªOVEANÃ PRESA ORªOVEANÃ 
DE-A LUNGUL TIMPULUIDE-A LUNGUL TIMPULUI

Faptul cã „Presa” este a
patra putere în stat a fost
lansat ºi legiferat în timpul
Revoluþiei Franceze (1789).

„Vestea” a încercat în nu-
merele ºi ediþiile sale sã fie la
înãlþime, sã sprijine Primãria
ºi Consiliul Local Mehadia în
proiectele ºi mãsurile sale.
„Vestea” a fãcut adesea, prio-
ritar în plan cultural, o serie
de propuneri ca: simpozioa-
ne, întâlniri cu oamenii de
artã ºi culturã, montarea de
plãci comemorative etc., ma-
nifestãri care au contribuit la
popularizarea ºi ridicarea ºta-
chetei spirituale a comunei ºi
a satelor arondate.

Cu mulþumiri,

Presa

Primar IANCU PANDURU

Prof. Constantin Juan Petroi, istoric ºi ziarist, cores-
pondent la Radio Oltenia, prezintã comunicarea sa

continuare în pag. 2-3

NOTA REDACÞIEI:
În 05.09 a.c. a avut loc

Simpozionul Fanfarelor din
Banat, în satul Valea Bolvaº-
niþa, cu participarea fanfa-
relor din: Borlovenii-Vechi,
Bãnia ºi Coºtei de Serbia.
Prezent Radio Reºiþa. În nu-
mãrul viitor vom reveni cu
amãnunte. (REDACÞIA)



blica întreaga gamã de informaþii, de la cele locale
la cele din Imperiu, dar ºi pagini de literaturã,
ºtiinþã (gen „magazin”) ºi, important pen-
tru nivelul gazetei, bogate reclame locale.

Tot în anii antebelici au mai apãrut
„mai multe foi de interes local” în limba
maghiarã.3

Din câte cunoaºtem, din sãptãmânalul
„Orºovarer Wochenblatt” se mai pãstreazã
la aceastã orã o colecþie pe câþiva ani
(1899-1902) la Arhivele Naþionale ale Ro-
mâniei, Direcþia judeþeanã Mehedinþi (din
Drobeta Turnu Severin). Cercetarea aces-
tei colecþii, de importanþã documentarã
pentru istoria Orºovei moderne, ar impli-
ca o cãutare a ei, dar ºi a altor publicaþii
locale antebelice în arhive sau biblioteci
din Viena ori Budapesta4 (unde s-au arhi-
vat asemenea documente din perioada
imperiului Austro-Ungar), dar ºi, eventual, bã-
nãþene ori transilvane; firesc pentru aceasta ar fi
necesar un proiect de cercetare ºi finanþare,
realizabil cu un specialist cunoscãtor al limbilor
germanã ºi maghiarã.

Tot  în  acei  ani  au  apãrut  ºi  primele  douã
anuare  ºcolare,  unul  pentru  anul  de  învãþãmânt
1890-11891,  celãlalt  pentru  anul  1894-11895, dar
conþinutul lor îl putem doar intui. Oricum, pe
baza acestora profesorul Daniil Laitin realiza o
sintezã statisticã a învãþãmântului secundar de la
Orºova la aniversarea a 50 de ani ai acestuia,
care consemna faptul cã „la ºcoala civilã din Or-
ºova s-au înscris în total 1510 elevi, dintre care
656 au fost români, 598 nemþi, 195 maghiari ºi
65 sârbi sau alþi slavi”. Dintre aceºtia „882 îºi a-
veau pãrinþii în Orºova, iar 688 în alte localitãþi”.5

Dacã  pânã  la  primul  rãzboi  mondial  nu  a
existat  pe  plan  local  presã  de  limba  românã,  în
schimb  -  dupã  cum  consemna  în  lucrarea  sa
autobiograficã  „Monumentul  meu”  luptãtorul
unionist  Ion  Cârlan-TTicuºanu  -  existau,  în  anul
1886,  abonamente  la  câteva  publicaþii  româneºti
din  Transilvania,  printre  care  „Gazeta  Transilva-
niei”  de  la  Braºov  ºi la „Tribuna” de la Arad -
câte 3 la Oraviþa ºi Caransebeº, iar la Orºova, Bi-
serica Albã ºi Iablaniþa doar câte unu; din pãcate,
la Mehadia ºi Topleþ, comune fruntaºe din
preajma Orºovei, nu exista nici un abonament la
vre-un ziar românesc6. Prin colportaj, în perioada
urmãtoare numãrul acestor publicaþii distribuite
în zonã, mai cu seamã la Orºova, a sporit tem-
porar, dar autoritãþile maghiare ale timpului au
împiedecat în numeroase rânduri difuzarea ºi cu
atât mai mult sporirea numãrului lor. Iar situaþia
aceasta va dura pânã la primul rãzboi mondial.

*  *  *
O  adevãratã  emulaþie  în  presa  localã  întâlnim

în  perioada  imediat  urmãtoare  Marii  Uniri  de  la  1
Decembrie  1918,  în  primii  ani  apãrând  sãptãmâ-
nalele  „Gazeta  Românã”  ºi  „Dunãreanã”7,  ambele
cu  existenþã  foarte  scurtã, pe care în stadiul ac-
tual al cercetãrilor noastre nu o putem preciza.
Dintre acestea suntem documentaþi totuºi asupra
faptului cã sãptãmânalul „Dunãreanã”, „organ
politic democrat independent” cum este înscris
în „capul ziarului”, a apãrut începând (foarte pro-
babil) de la 6 februarie 1921, la 24 aprilie 1921
apãrând numãrul 12 alacestuia. Gazeta era con-
dusã de Dimitrie Apãteanu, iar articolele aveau
caracter politic (în acel numãr apãrea articolul
„Oameni ºi partide politice”), de actualitate lo-
calã, literare chiar (apare, sub pseudonimul

Sandy Alion, un poet local, care va insera versuri
în multe ziare locale ºi-n ani interbelici urmã-
tori). Sunt prezente reclamele, care, spre exem-

plu în numãrul din 24 aprilie, informeazã cititorii
despre sosirea în portul oraºului a unui lot de
maºini de cusut, sârmã pentru instalaþiile de
curent electric, dar ºi hârtie pentru tipãrit ziare.8

La  20  februarie  1922  a  apãrut  primul  numãr
al  noului  sãptãmânal  liberat  „Grãnicerul  Banatu-
lui”,  „organ  naþional-lliberal”  cu  apariþie  neîntre-
ruptã  pânã  în  anul  1926.  Printre  personalitãþile
care  conduceau  acest  ziar  s-aa  numãrat  profesorul
universitar  dr.  Traian  Lalescu,  deputat  de  Clisu-
rã,  precum  ºi  profesorul  Daniil  Laitin,  directorul
gimnaziului  ºi  alþi  fruntaºi  locali  ai  timpului.

Între anii 1922-1926 a apãrut sãptãmânalul
„Grãnicerul Banatului”, ziar de orientare liberalã.
În paginile acestuia erau inserate o serie de artico-
le cu caracter politico-economic în care s-au dez-
bãtut aspecte ale vieþii oraºului pe multiple pla-
nuri în condiþiile noii sale existenþe de dupã Uni-
rea din 1918. ªi tot acest sãptãmânal a inserat
apoi un amplu reportaj despre inaugurarea inter-
natului, care a avut loc în data de 21 noiembrie
1922, în prezenþa ministrului instrucþiunii, pro-
fesorul dr. C. Angelescu, a secretarului general
din minister, I. Valaori ºi directorul învãþãmântu-
lui superior, I. Burileanu, plus, desigur, profeso-
rul dr. Traian Lalescu, fondatorul internatului.
Momentul era astfel descris de gazeta orºoveanã:

„Pe o nea ca spuma laptelui, a sosit la 21 crt.
în oraºul nostru d-l. dr. Angelescu, ministrul in-
strucþiunii publice, dimpreunã cu însoþitorii sãi,
d-nii Traian Lalescu, prof. univ. ºi deputat al
Orºovei, Valaori, secretarul general al ministe-
rului Instr.[ucþiunii] Publ.[ice] ºi I. Burileanu,
directorul învãþãmântului superior.

Orºova, pe tot cuprinsul ei, era deosebit de
împodobitã, ca de o rarã sãrbãtoare, cu steaguri
naþionale ºi cu nenumãrate arcuri frumoase de
triumf între altele: gara, la podul Cernei, la
Bisericã, la Internat, la ªcoala superioarã de
comerþ, având inscripþiunea: Bine aþi venit!

La oprirea trenului de Bucureºti, în gara
Orºova, numeroase steaguri, cari fâlfâiau vesele
de vizita deosebit de rarã, ce i se fãcea acestui
orãºel, port frumos la Dunãrea bãtrânã, muzica
militarã a cântat un imn de bunã primire, apoi d-
l. dr. P. Corneanu, prefectul judeþului Caraº-Se-
verin, în puþinele cuvinte inimoase, a urat bun
sosit domnului ministru, pe pãmântul mãnos al
Banatului, care i-a mulþumit, mãrturisind cã-i
ferice sã poatã lua parte la inaugurarea inter-
natului ºcolii sup.[erioare] de comerþ din Orºova
ºi sã-ºi continue activitatea pentru înmulþirea
ºcolilor din Banat.

Urale nesfârºite au acoperit cele din urmã
cuvinte.”

Articolul - reluat în Anuarul gimnaziului pe a-
nul ºcolar 1933-1934, când internatul a trecut în
gestionarea acelei ºcoli, cea de comerþ închein-

du-ºi activitatea - descrie evenimentul în
detalii ºi pe mai departe: deplasarea con-
voiului de trãsuri pânã la Biserica ortodo-
xã, cu primirea la podul Cernei de „mân-
dru banderiu din Jupalnic ºi Eºelniþa”,
sãvârºirea Sfintei Liturghii de PC Pãrinte
Constantin Dure împreunã cu PC Pãrinte
Mihai Costescu de la Eºelniþa, corul
elevilor, dirijat de profesorul Constantin
Bâtea dând rãspunsurile, slujbã la care au
luat parte „un numeros public, compus
din ofiþeri, medici, advocaþi, ingineri,
profesori, autoritãþi civile ºi militare”.

A urmat vizita la internat, unde oas-
peþii au fost primiþi de eforia ºcolarã,
preºedintele acesteia, colonelul Gam-
bert, salutându-i ºi prezentându-le lo-

caþia. La rândul sãu ministrul dr. C. Angelescu a
rãspuns accentuând „rolul internatelor pentru
ºcoli, ºi a lãudat eforia pentru aceastã faptã fru-
moasã”. A urmat sfinþirea internatului, sãvârºitã
de preoþii Constantin Dure, Mihail Costescu din
Eºelniþa ºi Pavel Madghescu din Jupalnic, mo-
ment dupã care au rostit alocuþiuni preotul Con-
stantin Dure, profesorul Taraian Lalescu ºi
ministrul Angelescu.

Cuvântul final a aparþinut profesorului Daniil
Laitin, directorul internatului, care a arãtat efortul
de realizare a acestui cãmin pentru elevi, a scos
în evidenþã „nãzuinþa neclintitã a profesorului dr.
Traian Lalescu ºi îndemnul lui neþãrmurit la în-
fãptuire, rugându-l de d-l ministru sã ia sub
aripa sa ocrotitoare acest internat, pe care eforia
i-l oferã cu toatã nãdejdea.”11

De asemenea, o serie de articole fãceau pre-
zentarea localitãþii, în vederea dobândirii sta-
tutului de oraº: „Orºova a avut totdeauna aspec-
tul unui oraº. Curat, bine edificat, cu numãrul
puternic al oficiilor publice, cu o populaþie ex-
clusiv intelectualã, þi-a fãcut totdeauna impresia
cã te afli în sânul unui orãºel apusean.”12

În acelaºi an, unul dintre redactorii ziarului
este prezent la ceremonia plecãrii familiei regale
din Orºova, din portul „Coroana” spre Belgrad,
pentru cãsãtoria principesei Marioara cu regele
Alexandru al Serbiei. Aºa cã în numãrul din 11
iunie 1922 al gazetei era publicat un amplu re-
portaj de la acest eveniment, din care reþinem un
fragment:

„...în faþa debarcaderului [din portul „Co-
roana”, de a poalele Alionului - n.n.] se înãlþa un
arc de triumf erau arborate numeroase drapele
ale României ºi Serbiei iar calea ce lega peronul
unde va opri trenul guvernamental cu debar-
caderul unde aºtepta yachtul regal „ªtefan cel
Mare” a fost acoperitã cu covoare. La ora 6, va-
poarele „Traian”, „Korngeld” ºi „Ciclop” au
transportat publicul orºovean în port. La ora 7 se
aflau aici autoritãþile, garda militarã de onoare,
reuniunile corale, pompierii, mulþi oaspeþi din
insula Ada Kaleh ºi oraºele Lugoj, Caransebeº,
Bãile Herculane.

În timpul aºteptãrii trenului regal un fapt aparte
a ridicat temperatura emoþionalã a celor prezenþi:
pe cerul senin a apãrut un vultur în zbor. Toate pri-
virile s-au îndreptat spre el. „Aeroplan” au strigat
unii; „Vulturul Þãrii Româneºti!” le-au rãspuns cei
mai mulþi. Iar vulturul, dupã ce a trecut în revistã
sãrbãtoreasca adunare ce-l aºtepta pe Marele
Vodã, ºi-a îndreptat zborul deasupra bãtrânului
fluviu spre Belgrad, ca o solie împãrãteascã...

La ora 9 trenul a sosit. O tãcere solemnã se a-
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urmare din pagina 1

Profesorul Mihai Feneºan, directorul Liceului „Nicolae
Stoica de Haþeg” deschide lucrãrile simpozionului



ºeazã deasupra publicului. Trenul se opreºte înain-
tea debarcaderului. Cel dintâi a descins M.S.
Regele, apoi A.S. Marioara, M.S. Regina, A.A.L.L.
Carol, Elena, Nicolae, Irina, Ileana, domnii
miniºtri I. Brãtianu, Duca, Th. Florescu etc.
Muzica militarã intoneazã Imnul Regal iar dl.
Alexandru ªerban prezintã tradiþionala pâine
cu sare. Dl. Corneanu, prefectul judeþului
Caraº-Severin, aduce omagiul bãnãþenilor.

Dl. A. Buha, prim-pretorul plãºii, pre-
zintã capii autoritãþilor ºi mai multe
dame, care au prezentat buchete de flori
Reginei ºi Principesei Marioara. Toþi erau
veseli, numai viitoarea reginã a Serbiei
avea ochii plini de lacrimi.

În timpul acesta corul lui Vidu din Lu-
goj intoneazã Imnul Regal ºi alte cântece
bãnãþene, care au durat pânã la plecarea
yachtului din port. Publicul aclameazã
entuziasmat, fericit ºi emoþionat pânã la
lacrimi.

Soseºte timpul plecãrii ºi yachtul este
escortat de ºalupa „Traian“ pânã la Moldova iar
„Kornfeld” ºi „Ciclop” pânã în Clisurã, având la
bord o mare parte din publicul Orºovei.

Tunurile sârbeºti aºezate deasupra Tekiei
vestesc sârbilor apropierea reginei lor ºi bucuria
e generalã pe ambele maluri ale Dunãrii.”13

Sãptãmânalul local cu cea mai longevivã
apariþie a fost însã „Gazeta Orºovei”, care a fiinþat
între anii 1926 ºi 1939, iniþial ca sãptãmânal so-
cial-cultural (1926-1930), apoi social-cultural ºi
economic (1930-1933) iar în final sãptãmânal
cultural, economic, social ºi politic. Redactat la
început „de un comitet”, l-a avut apoi ca director
permanent pe fruntaºul naþional-þãrãnist Traian
V. Þãranii. Redacþia ºi administraþia erau la librã-
ria „Lumina”, tipãrirea fiind fãcutã la tipografia
lui Ferdinand Tillman pânã în anul 1933, apoi la
tipografia „Minerva” (februarie 1933 - ? 1937)
iar în final la tipografia „Iosif B. Handl”.

„Gazeta  de  Orºova” a tratat o serie de pro-
bleme politice, inclusiv cele locale, acestea sti-
mulate mai cu seamã de perioada alegerilor ºi
luptelor electorale locale. Am  reþinut  în  acest
sens  articolul  „Preoþii  ºi  politica”  despre  nece-
sitatea  neamestecului  clerului  în  politic14 ori rela-
tarea despre instalarea consiliului oraºului Or-
ºova din februarie 1933, când se reliefa faptul cã
un mandat a fost invalidat, un consilier demis
dar ºi cã viceprimar a devenit un etnic german.15

Nu au fost ocolite nici aspecte generale legate de
slaba evoluþie postbelicã a oraºului, în articolul
„20 de ani de la Unire” arãtându-se cã datoritã
cãderii unor industrii locale ºi pierderii unor in-
stituþii „Orºova a dat înapoi ca racul, faþã de sta-
rea în care era când a intrat aici armata românã ºi
s-a alipit la Þara Mamã”16.

O serie de numere din vara anului 1934 ale
gazetei s-au ridicat împotriva încercãrilor unor
consilieri locali de a face lobby ºi a decide des-
prinderea Orºovei ºi a plasei sale de judeþul bã-
nãþean Severin ºi alipirea la Mehedinþi.

A  fost  un  moment  în  care  solidari  cu  locui-
torii  Orºovei,  cei  din  Mehadia  ºi  satele  învecinate
au  organizat,  în  ziua  de  25  august  1934  o  mare
adunare  la  care  au  participat  o  serie  de  per-
sonalitãþi  din  Banat  (printre  care  Dr.  Georgevici,
fost  primar  al  oraºului  Timiºoara,  dr.  Cornel  Do-
garu,  avocat  din  Timiºoara,  A.  Hossu,  directorul
staþiunii  Bãile  Herculane,  dr.  D.  Novãcescu,  pri-
marul  oraºului  Caransebeº,  Ioan  Cãpuºã,  admi-
nistrator  general  al  Bãilor  Herculane,  Maior  Os-
wald  ºi  Grigore  Sârbu  (viitorul  ultim  primar  de-
mocrat  al  oraºului  înaintea  instaurãrii  comunis-

mului  -  n.n)  din  Orºova,  Virgil  Nemoianu,  avocat
din  Bucureºti,  poetul  Gheorghe  Bãlteanu  din  To-
pleþ  plus  toþi  preoþii,  învãþãtorii,  notarii  ºi  pri-

marii  satelor  din  plasa  Orºova. Luãrile de cuvânt
au respins o asemenea alipire, iar în final a fost
prezentatã o listã a celor care militau pentru
desprinderea plasei Orºova din Banat ºi alipirea
ei la Mehedinþi. Totodatã s-a adoptat o moþiune
prin care se arãta cã dorinþa unanimã a partici-
panþilor de a aparþine de judeþul Severin, „deoa-
rece interesele noastre economico-sociale ne
leagã în mod firesc de acest judeþ si nu vrem ca
interesele noastre generale sã se suprapunã
interese de ordin individual ale câtorva strãini de
noi ºi cari nu sunt legaþi cu nimic de interesele
acestui pitoresc Banat”.17

Numeroase ºi diverse sunt informaþiile despre
viaþa culturalã a Orºovei, cum a fi sãrbãtorirea a
111 ani de la întemeierea biserici ortodoxe locale
(cu note atacatoare la adresa preotului Constantin
Dure)21, dar ºi cele referitoare la trecutul bisericii
ortodoxe române din Mehadia, acesta din urmã
semnat de Coriolan Buracu, pe atunci deja
director al palatului cultural din Tr. Severin22.

Tot printre inserãrile culturale se numãrã
poezii ale unor scriitori cunoscuþi, precum Geor-
ge Coºbuc sau Aron Cotruº, dar ºi foarte multe
versificãri ale unor condeieri locali (printre aceº-
tia reapãrând Sandy Alion), marea majoritate lip-
site de valoare ºi uitate sub vãlul timpului. Totuºi
îi  amintim  pe  Gheorghe  Bãlteanu  din  Topleþ  pre-
cum  ºi  pe  Samuilã  Vlãduceanu  din  Orºova,
scrierile  acestuia  din  urmã  fiind  restituite,  dupã
ani,  într-oo  antologie  selectivã  de  cãtre  fiica  sa.23

Cenzura instituitã ca urmare a dictaturii car-
liste ºi întãritã ca urmare a evenimentelor politice
de dupã vara anului 1939 au grãbit sfârºitul a-
cestei apariþii. De altfel, în ultimele luni de apari-
þie, ziarul ºi-a închinat parþial sumarul probleme-
lor revizionismului vecinilor care atentau la inte-
gritatea Româmei Mari („Graniþele României mari
nu se pot schimba”25), dar ºi la pregãtirile ineren-
te din preajma rãzboiului, printre care exerciþiile
de alarmare a populaþiei în cadrul „apãrãrii pa-
sive”26 sau chemãri la donaþii pentru Crucea Ro-
ºie.27 Chiar ºi mutarea tipãririi gazetei, în aceastã
perioadã, la un etnic german poate fi consideratã
un „gest politic”, menit sã faciliteze apariþia zia-
rului în continuare încã pentru câteva luni. Dar
mai elocventã este schimbarea „crezului-pro-
gram” al redacþiei: „Luptãm împotriva oricãrei
dictaturi, fiindcã-i o nouã robie ºi o negare a ci-
vilizaþiei” înscris luni de zile pe „capul” ziarului,
între 20 martie ºi 4 septembrie 1938 devine „Lup-
tãm pentru solidaritatea moralã a naþiei”, pentru
ca apoi, începând cu nr.595 din 11 septembrie
1938 acesta sã fie înlocuit cu citate din mesaje
ale Regelui ori ale Patriarhului Miron Cristea.

Oricum înfiinþarea Partidului Unic al Naþiunii,

condus de însuºi Carol al II-lea pânã la abdica-
rea sa din 6 septembrie 1940, a pus capãt pentru
o jumãtate de veac presei locale orºovene.

În anii interbelici Gimnaziul din Orºo-
va a editat cu regularitate, la început sub
direcþia profesorului Enache Þepeneag
(anii ºcolari 1920-1921 ºi 1921-1922),
apoi a profesorului Daniil Laitin (înce-
pând cu anul 1922 ºi pânã în 1945),
anuarele acestei ºcoli, - cu un numãr va-
riabil de pagini, de la 20 la 65, funcþie de
posibilitãþile materiale ale diferitelor mo-
mente, - au prezentat datele generale des-
pre ºcoalã ºi componenþa claselor cu
situaþia ºcolarã a elevilor, regulamentele
ºcolare, dar ºi scurte lucrãri de istorie ºi
folclor local, ori materiale despre activi-
tãþi extraºcolare.

*  *  *
În  luna  ianuarie  a  apãrut  primul  ziar  al  Orºo-

vei  post-ddecembrieste  -  „Cuvântul” - ºi a avut o
apariþie regulatã timp de 27 de sãptãmâni, care
din diferite motive - faptul cã în primele adver-
sitãþi politice de dupã decembrie 1989 nu a fost
partizan al nou înfiinþatului FSN ºi nu „lovea” di-
rect partidele „istorice” revenite în viaþa politicã,
ba, dimpotrivã, le acorda spaþiu. Ori cei ce sco-
teau „Cuvântul” nu erau pregãtiþi pentru partiza-
nat partinic. Ceea ce a grãbit finalului ziarului, la
el contribuind noua putere, inclusiv subordonaþii
ei (fiscul având un cuvânt decisiv)29. Locul aces-
tui ziar l-au luat apoi pagini dedicate Orºovei de
„Redeºteptarea” lugojanã, prin alte încercãri
similare pânã la apariþia „Gazetei de Orºova”,
care are deja o vechime de cinci ani.

Note:
1 Daniil Laitin, Dunãrea dintre Baziaº ºi Turnu Severin

(Bucureºti: 1925), 59.
2 Theodor Trâpcea, Clisura Dunãrii cu privire specialã asupra

Orºovei ºi insulei Ada Kaleh (Timiºoara: 1958), 46
3 Daniil Laitin, „Orºova”, Anuarul Gimnaziului de bãieþi ºi fele

al statului din Orºova pe anul ºcolar 1926-1927 7 (1927):6.
4 O informaþie oralã primitã cu douã decenii în urmã de la dr.

Viorel Achim ne atrãgea atenþia asupra faptului cã la Biblioteca
Naþionalã din Budapesta a gãsit multe ziare orºovene antebelice.

5 Daniil Laitin, „50 de ani de la înfiinþarea ªcoalei Civile din
Orºova”, Anuarul ºcoalei medii (civile) de bãieþi ºi fete din
Orºova pe anul ºcolar 1923-1924 4 (1925): 12.

6 Ion Cârlan-Ticuºanu, Monumentul meu (Turnu Severin:
Editura DATINA, 1931), 142.

7 Laitin, 1927, 6.
8 Capul ziarului ºi un scurt sumar al sãu a fost prezentat ºapte

decenii mai târziu în Cuvântul. Sãptãmânal independent al
oraºului Orºova, I, no.21 (1990. 06. 21):3.

9 Grãnicerul Banatului I, no.26 (1922, 08, 13): 1.
10 Daniil Laitin, „Internatul Gimnaziului”, Anuarul XV al Gimna-

ziului de stat din Orºova pe anul ºcolar 1933-1934, 15 (1936):46.
11 Grãnicerul Banatului I, no.40 (1922. 11. 27): 1.
12 Grãnicerul Banatului II, no.19 (1923. 05. 13):1.
13 Grãnicerul Banatului I, no. 17 (1922. 06. 11): 1-2.
14 Gazeta Orºovei VIII, no.8/124 (1929. 02. 29):2.
15 Gazeta Orºovei VIII, no.6/331 (1933. 02. 05): 1-2.
16 Gazeta Orºovei XIV, no.613 (1939. 01. 15):l-2.
17 Grãnicerul 11, no.73 (Mehadia: 1934.09.02): 1-2.
18 Gazeta Orºovei I, no.13 (1926. 10. 24):l-2; no.14 (1926.

10.31):l-2.
19 Gazeta Orºovei IV, no. 13/129 (1929. 03. 24): 1-2; no.

14/130 (1929. 03. 29): 1-2.
20 Gazeta Orºovei IV, no.29/146 (1929. 07. 14): 1-2; 30/147

(1929, 07, 21):1.
21 Gazeta Orºovei IV, no.35/152 (1929. 08. 29): 1.2.
22 Gazeta Orºovei IV, no.2/116 (1929. 01. 06):1.2; no.3/117

(1939. 01. 13):l-2.
23 Samuil Vãduceanu, Ecou de baladã, (Timiºoara: Editura

MIRTON, 2000).
24 Gazeta Orºovei, XIV, no.643 (1939. 08. 27):3.
25 Gazeta Orºovei, XIV, no.643 (1939. 08. 27): 1.
26 Gazeta Orºovei, XIV, no.647 (1939. 10. 01): 1
27 Gazeta Orºovei, XIV, no.645 (1939. 09. 17):1; no.646 (1939.

09. 24): 1; no.647 (1939. 10
28 Constantin Juan, „Presa orºoveanã - arc peste 13 decenii”,

Informaþia de Severin III, no.611 (2009, 09, 24): 11;
29 Idem; vezi ºi Constantin Juan, „Presa orºoveanã în contextul

publicisticii bãnãþene”, Gazeta de Orºova V, no.250 (2009. 09.
29):2.
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Gheorghe Jurma, liderul legitim al presei din Banatul
Montan prezintã comunicarea sa
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În oraºul industrial, de odinioarã, sub
egida Bibliotecii orãºeneºti „Tata Oancea”,
vede de ceva vreme lumina tiparului revista
culturalã „Bocºa culturalã”, plãmãditã de
harnica ºi capabila colegã, publicistã prin
excelenþã, doamna Gabriela ªerban. E
prea adevãrat cã naºul fiecãrei „copile”
este ziaristul Gheorghe Jurma, starostele
presei bãnãþene, bãnãþene-cãrãºene, autor
de carte înþeleaptã, mânã de meºteºugar
de litere rotunde ºi de cuvânt care înnobi-
leazã sufletul cititorului întru clasicul sublim
ºi patriarhul altruism românesc.

Am primit mai multe numere la redacþia
noastrã ºi le-am lecturat cu interes ºi aten-
þie sporitã, fiecare numãr a venit cu ceva
nou, dupã lectura „Bocºei Culturale” m-am
simþit mai bogat spiritual, fapt pentru care îi
mulþumesc doamnei Gabriela ªerban,
pentru darul fãcut.

Cu permisiunea cititorilor mã opresc
asupra „Bocºei Culturale”, numãrul 1 (68)
pe 2010. În acest numãr, între altele am
lectural interviul luat domnului profesor uni-
versitar dr. Rudolf Gräf, prorectorul Univer-
sitãþii din Cluj, interviu realizat de ziaristul
reºiþean Titus Criºciu, autorul multor repor-
taje ºi interviuri, sub vremi ºi peste vremi.

Au reþinut trei întrebãri puse în discuþie
de Criºciu ºi tot atâtea rãspunsuri date de
dl. profesor Gräf, originar din Reºiþa.
Aºadar:

1. Care apreciaþi cã ar fi momentele
de cotiturã din istoria Banatului? Existã
multe asemenea evenimente?

Rãspuns: Dacã mã refer numai la pe-
rioada modernã, pe baza lecturilor mele, a
ceea ce ºtiu eu, ar fi multe. Unul foarte im-
portant, decisiv pentru cristalizarea profilu-
lui cultural al Banatului, ar fi anul 1718,
când Banatul devine domeniu al coroanei
imperiale habsburgice, care introduce aici
sistemul legislativ, economic ºi cultural,
transformând Banatul din rãdãcini. Este
momentul reintegrãrii provinciei în Europa.
Banatul cunoaºte o dezvoltare economicã
fãrã precedent. Sunt puse bazele unui
învãþãmânt modern. Este colonizatã popu-
laþia germanã din Europa centralã. ªi, ab-
solut remarcabil, nu existã descriminãri
etnice sau religioase (...).

2. Vã propun sã revenim la momentul
1718, care a avut influenþã pozitivã în
timp asupra Banatului.

Rãspuns: Trebuie precizat cã pãmântul
Banatului nu este retrocedat nobilimii, ci a
devenit domeniu al Coroanei, împãratul

devine singurul stãpân pe pãmânt, iar ce-
tãþenii (atunci însã supuºi) au drepturi
egale, indiferent de naþionalitate, de religie,
ceea ce creeazã premizele pentru o dez-
voltare, sã nu exagerãm, dar pentru o dez-
voltare armonioasã, favorizantã, pentru
toate grupurile etnice ºi religioase, care
trãiau aici, indiferent dacã erau români,
germani, maghiari, evrei (în prima fazã a

stãpânirii austriece evreii sunt totuºi discri-
minaþi...). În manualele de istorie din anii
1960 – 1980 se vorbea despre jugul de fier
austriac (comparându-l cu cel de lemn oto-
man), pentru cã era o fiscalitate excesivã,
era o administraþie severã, o administraþie
care, însã, fãcea ordine. Dar în aceastã pe-
rioadã un numãr important de români din
Þara Româneascã se aºeazã în Banat. Nu
vin la mai rãu...

3. Trebuie sã precizãm cã era un alt-
fel de organizare faþã de þãrile române...

Rãspuns: Sigur, era un model de orga-
nizare care vine din Europa Centralã, care
vine de la Viena... în ciuda faptului cã
habsburgii sunt catolici, vine un val spre
raþionalizare, spre sistem, spre o legislaþie
care îl trateazã în mod egal pe supuºi...

*

Am prezentat trei întrebãri ºi tot atâtea
rãspunsuri în care dl. profesor Gräf bate
monedã pe ideea de egalitate ºi de binefa-
cere a Coroanei de la Viena, în calitate de

ocupant, faþã de supuºii din Banat. În
contra-balans voi prezenta câteva argu-
mente, lãsând comentariile la bunul plac al
cititorului din þarã ºi din strãinãtate.

1. Pacea de la Pasarowitz (Pojorevaþ),
în urma rãzboiului dintre Austria ºi Turcia
(1714 – 1718), favorabilã Coroanei de la
Viena (dobândeºte Oltenia, Banatul ºi o
parte din Serbia), încurajeazã colonizarea
Banatului cu sârbi, apoi ºi cu austrieci. În
exil sunt aduºi, în colonii, infractori de drept
comun ºi prostituate, apoi sunt colonizaþi
germani din Lorena, Alsacia, Würtenberg ºi
Swabenland. Banatul devine un fel de
gulag pentru Imperiul habsburgic.

Populaþia autohtonã, românii, suportã
cu stoicism urmãrile colonizãrii, pãmânturi-
le cele mai fertile, arabile ºi productive,
sunt date coloniºtilor, în timp ce românii
sunt împinºi spre terenurile mlãºtinoase ºi
aride. În oraºe, românii sunt sortiþi sã
trãiascã în cartiere mãrginaºe, în timp ce
populaþia de etnie germanã locuieºte în
centre civice. Românii sunt expuºi unei
duble asupriri: una social-politicã ºi alta
religioasã.

ªcoala este folositã ca instrument de
catolicizare. Pe umerii bietului român se
adaugã cu greu zeciuiala, robota ºi alte
servituþi medievale, un impozit anual
mãrit, în timp ce etnicii germani sunt
scutiþi de aceastã obligaþie vreme de
ºase ani, de la aºezare în colonie, ur-
mând ca dupã ºase ani sã plãteascã un
impozit preferenþial, ºase la sutã din
ceea ce plãtea supusul român.

2. Ca urmare legitimã, fireascã, a asu-
pririi, între anii 1738 – 1739 are loc o rãs-
coalã cu ecou în întregul imperiu. Þãranii
nemaiputând suporta asuprirea austriacã
au pus mâna pe furci, topoare ºi coase ºi
au dat foc la conace ºi la casele parveniþi-
lor. În fruntea rãsculaþilor au fost preoþii ro-
mâni din Valea Caraºului (Mercina, Greoni,
Marcovãþ, Vãrãdia, Comorâºte, Lãþunaº
etc.). Un numãr de 300 rãsculaþi în frunte
cu popa Brenca au pornit la 28 septembrie
1738 împotriva satului ºvãbesc Kudritz, cu
care þãranii din Marcovãþ ºi Comorâºte
aveau vechi socoteli pentru Dealul Viilor
(Tentzenberg), deal plantat cu butuci de
viþã-de-vie de cãtre români, luat de
Coroanã ºi dat la coloniºtii germani. Dupã
cucerirea dealului ºi a satului, rãsculaþii au
pornit spre Vârºeþ, unde se aflã administra-
þia imperialã. În pãdure, la Gruni, rãsculaþii
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Scriitorii bãnãþeni, precum ºi scriitorii din
zonele limitrofe Banatului, cei din judeþele
Arad ºi Mehedinþi, cândva membrii ai Filialei
Uniunii Scriitorilor din Banat, datoreazã e-
norm de mult domnului Ion Arieºanu, au fost
promovaþi ºi încurajaþi de cãtre domnia sa,
fãrã prejudecãþi ºi fãrã reticenþe, în paginile
revistei „Orizont” (ceea ce nu se întâmplã
astãzi...), al cãrui redactor-ºef fusese ani de-a
rândul ardeleanul Ion Arieºanu.

(...) Se anunþase prin staþie de la Radiofi-
care Orºova întâlnirea literarã cu scriitori din
Timiºoara ºi Reºiþa la Cinema „Dunãrea”, se
difuzase ziua ºi searã de searã, ºi amatorii de
poezie se înmulþiserã de la zi la zi. Pe uºa ci-
nematografului, în ziua anunþatã, intraserã cu
mic ºi mare: elevi ºi eleve din liceu, de la Li-
ceul „ªtefan Plavãþ”, din localitate, profesori
ºi profesoare de românã ºi nu numai de ro-
mânã, funcþionari ºi muncitori, marinari ºi
docheri, unii aduºi încolonaþi. În sala cinema-
tografului, cu o capacitate de 500 de locuri,
lumea se îmbulzise mai ceva de cum se
îmbulzise la filmul „Vagabondul”, ce rulase o
varã întreagã, în oraºul de la Dunãre. Mulþi
stãtusem în picioare, uitaserãm pur ºi simplu
cã stãteam în picioare!

Pe scena cinematografului urcaserã mulþi

scriitori ºi multe scriitoare. Pe rând, citiserã
fiecare: poeþi, poetese ºi prozatori. Am reþinut
câteva nume, cu care în viitor mã voi împrie-

teni: poeþii Alexandru Jebeleanu ºi Damian
Ureche, prozatorii Laurenþiu Cerneþ ºi Ion
Arieºanu. Ion Arieºanu rãsucise cu proza sa
ceva miraculos în sufletul meu. La sfârºitul
întâlnirii, în uliþã, îl acostasem:

-  Domnule  Arieºanu,  vã  rog,  vã  invit  la
masã  la  mine.  Veniþi?  insistasem  eu  frãmân-
tându-mmi  mâinile.  Mã  motivasem,  vãzând
nedumerirea  sa,  invitaþia  unui  necunoscut.
ªtiþi,  ºi  eu  scriu,  dar...

- Vin, cu o rugãminte...
-  Orice,  domnule  Arieºanu.
- Sã acceptaþi sã vin la masã cu un

prietenar de-al meu, un poet de perspectivã.
Da?

-  Da,  domnule  Arieºanu.

A venit însoþit de un tânãr student, scund,
frezurã Cicero, vioi, plin de viaþã. Era
studentul CRIªU DASCÃLU. Ne-am bucurat.
În casa mea, acolo, în oraºul de la Dunãre, pe
Strada Republicii 103, fusese o zi de sãrbã-
toare a scrisului, în iunie 1965.

Ana mea, „Prinþesa cu ochi asiatici”, pre-
gãtise o masã deosebitã, una pe bazã de peºte
de la Dunãre, somn ºi cegã, stropitã cu þuicã
de Petnic ºi vin negru de Moldova Veche.

În timpul mesei ºi dupã masã, am tãinuit
despre literatura românã ºi despre scriitorii
Banatului, despre scriitorii þãrii. Eram ochi ºi
urechi...

La plecare, domnul Arieºanu ne dãduse
cartea sa de debut „Anii adolescenþei”, cu
autograf, carte pe care o pãstrez, cum pãstrez
Biblia, confiscatã în frontiera Moraviþa, pe
care trebuia s-o ard, dar n-am ars-o... Ambele
cãrþi îmi sunt sfinte ºi dragi.

NICOLAE DANCIU PETNICEANU,
8 septembrie 2010
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au fost decimaþi de armata austraicã, în
frunte cu cãpitanul Hofnungswald. (Biblio-
grafie!: „Monografia Timiºoara”, Ed. In-
stitutului de Artã Graficã, Timiºoara, 1943,
autor prof. dr. Nicolae Ilieºiu; Ion Stoia-
Udrea: „Rãscoala þãranilor din Banat”, Ed.
Uniunea Patrioþilor, Timiºoara, 1945;
Ehrler, J. Johan: „Banatul de la origini pânã
acum – 1774", Ed. Facla, Timiºoara, 1982
ºi N.D. Petniceanu: „Lumina de la Vãrãdia”,
Ed. Gordian, 2008, Timiºoara).

3. Vã mai prezentãm spre lecturare, un
text recent din revista „Zorile” (nr. 5 (211)
din mai, anul 2010), revista lipovenilor,
editatã la Bucureºti.

În pagina 13 existã articolul „Prezenþa
ruºilor lipoveni în Bucovina” (Bucovina
era ocupatã în aceleaºi condiþii de Coroana
de la Viena).

Citez: „(...) aºezarea ruºilor în Bucovina
a fost un privilegiu acordat de împãratul
Iosif al II-lea prin care li se recunoaºte
deplina libertate a exercitãrii cultului ºi sunt
scutiþi de taxe ºi impozite timp de 20 de ani.
Totodatã au primit pãmânt contra unei

sume mici de bani ºi li s-au acordat un
statut oficial. Aceste mãsuri fãceau parte
din politica demograficã a Imperiului
Habsburgic prin care se urmãrea dimi-
nuarea ponderii populaþiei româneºti
prin sprijinirea stabilirii în regiune a
unor populaþii alogene”, adicã populaþie
neromâneascã în detrimentul românilor.

Desigur, domnul profesor Gräf fiind
neamþ era normal sã laude politica impe-
rialã ºi sã fie subiectiv în toate afirmaþiile,
contra adevãrului istoric, care este unul
singur: ocupantul asuprea, punea jugul
pe grumazul bietului român.

E trist cã reporterul Criºciu nu a sesizat
adevãrul din tabloidul minciunii. Desigur,
neavând o pregãtire istoricã adecvatã, are
scuzele de rigoare.

Mai adaug domnului profesor Gräf cã
au emigrat din Oltenia în Banat toþi aceia
care au sprijinit administraþia austriacã,
fiind persecutaþi de turci, aºa cum a fost
cazul familiei Brediceanu.

N.D. PETNICEANU 

Scriitorul Ion Arieºanu ºi N.D.P., Sala
Revistei “Orizont”, 14.04.1986
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Domnul  inginer  Ionuþ  Birou,  membru  de

onoare  al  Societãþii  „Sorin  Titel”,  ne  comunicã
hotãrârea  Primãriei  Municipiului  Timiºoara  cu
privire  la  Aleea  Personalitãþilor  din  mitropolia
Banatuluii,  alee  aflatã  în  Parcul  Central  al  Ora-
ºului.  În  aceastã  alee  sunt  busturile  urmãtoarelor
personalitãþi:

1.  Sever  Bocu  (1874  –  1951)  –  ziarist  ºi  om
politic  important.

2.  Aurel  Cosma  (1867  –  1931)  –  primul
prefect  român  al  judeþului  Timiº,  dupã  1918.

3.  Eugen  de  Savoya  (1663  –  1736)  –  general
austriac,  eliberatorul  Timiºoarei  de  sub  turci.

4.  Claudius  Florimund  Mercy  (1666  –  1734)  –
primul  guvernator  al  Banatului.

5.  Stan  Vidrighin  (1867  –  1956)  –  primul
primar  al  Timiºoarei,  dupã  1918.

6.  Carol  Küttel  (1818  –  1875)  –  primar  al
Timiºoarei,  care  a  introdus  tramvaiul  cu  cai.

7.  Janos  Török  (1843  –  1892)  –  primar  al  Ti-
miºoarei,  care  a  introdus  iluminatul  electric  stra-
dal.

8.  Bela  Bartok  (1881  –  1945)  –  compozitor,
folclorist  maghiar  din  Banat.

9.  Virgil  Birou  (1903  –  1965)  –  scriitor  impor-
tant  din  Banat,  autorul  romanului  „Lume  fãrã
cer”.

În  pregãtire  douã  busturi:  bustul  sculptorului
Romul  Ladea  ºi  al  Regelui  Iancu  de  Hunedoara.
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Pe dealurile molcome ºi bãtrâne de în Topa
Micã, satul natal al poetului Ioan Alexandru, unde
sãlãºluiesc pãduri domoale, toamna a furat clo-
rofila ºi a risipit nesfârºite culori, ce se sting în tul-
burãtoare simfonii de sunet ºi luminã. Un foc de
vreascuri arde ascuþit în grãdina pãrinþilor poe-
tului, aerul e pur ºi rece, cerul înalt, se aud tãlãngi
suspinând lin ºi mereu, semn cã turmele stau
acum aproape de sat. Incendiate, asemenea unor
ruguri imense, pãdurile petrec parcã ziua de oc-
tombrie spre amurg, într-o lungã ºi gravã prive-
ghere. Stãm în jurul focului, simþim pacea nemãr-
ginitã a podiºului transilvan, respiraþia lui pro-
fundã ºi solemnã, ce vine spre noi prin hãþiºul
atâtor furtuni ºi veacuri, încãrcata de sensuri ºi
lumini scumpe nouã ºi-l iscodesc pe poet...

-  Ce  sunt  pentru  tine  pãdurea,  câmpul,  satul?
Vãd  ca  le  priveºti  mereu  de  parcã  nu  te  mai  saturi,
le  priveºti  într-uun  fel  anume,  adânc,  cu  evlavie  ºi
smerenie,  cu  pioasã  recunoºtinþã...

- Satul este izvorul sacru al fiinþei noastre,
obârºia, semnul definitoriu al existenþei strãmo-
ºilor, al neamului nostru întreg; câmpul este
pâinea noastrã cea de toate zilele, iar pãdurea -
alinarea, refugiul, pavãza ºi ocrotirea noastrã.

-  Cu  ce  crez,  cu    ce  învãþãturã  ai  plecat  din
satul    tãu    natal?

- Cred cã din sat am plecat cu cele trei relaþii
fundamentale pe care trebuie sã le adevereascã un
poet în opera lui. Heidegger, într-un text pe care-1
parafrazez, numeºte acestei trei relaþii astfel: Bezie-
hugen zu Gott zur Natur zur Geschichte; spus pe
scurt, un poet trebuie sã aibã nesfârºite lecturi inti-
me personale, legãturi cu faptele Istoriei, ale omu-
lui ºi ale lucrurilor lumii acesteia. Satul meu este
triadic aºezat dintotdeauna, întâi este dealul unde
odihnesc cei adormiþi în jurul turlei sanctuarului, a
clopotelor; aici se întreþes legãturile cu Fiinþa
supremã a sufletului. Apoi este natura neprihãnitã
a plantelor ºi a seminþelor, a animalelor, a mielului
ºi a mânzului, a pãsãrilor ºi a sãlbãticiunilor pãdu-
rilor. Cel de-al treilea strat este cel al Cuvântului,
în care este cuprinsã istoria omului, inclusiv lumea
neamului tãu, istoria strãmoºilor. Fãrã aceste trei
legãturi puternice cu Natura ºi cu Istoria cred cã o
opera nu poate dobândi viabilitate ºi credibilitate
de mai lungã duratã peste vama ºi puie rea
vremilor.

-  Am  impresia  -  sau  mã  înºel  oare?  -  cã  ai  des-
coperit  satul  mai  profund  abia  dupã  ce  ai  stãruit
îndelung  pe  textele  înþelepte  ale  filosofilor  lumii.

- Inexact. Am plecat cu satul în suflet, în simþire
ºi în fapta mea de fiecare clipã. Textele de care
aminteºti dumneata m-au ajutat sã-i pãtrund
temeiurile, sã-l înþeleg mai în profunzime, mai
adânc, în conºtiinþa ºi în spiritualitatea sa.

-  Te  vãd  în  anii  când  erai  elev  ºi  student  la  Cluj,
citind  pãtruns  ºi  convins  în  cenacluri  sau  ºezãtori,
trecând  mereu  pragul  bibliotecilor,  avid  sã  afli,  sã
cunoºti,  sã  înþelegi,  nestãpânit  uneori,  incomod
alteori,  fascinat  de  cuvântul  ºi  slova  marilor  cãrtu-
rari.  Ce  au  însemnat  acei  ani  pentru  tine,  pentru
poetul  de  mai  târziu?

- Trece vremea ºi amintirile îmbãtrânesc, chiar
se sting ca ºi oamenii. Memorabilã pentru mine
rãmâne întâlnirea cu Lucian Blaga. Cu alþi liceeni,
i-am trecut cu sfialã pragul ºi el ne-a spus, printre
alte multe lucruri, rãspicat ºi fãrã ocoliºuri: „învã-
þaþi limba filosofici, sã o puteþi citi numai în origi-
nal. Cu limba românã doar, dupã Eminescu ºi du-
pã generaþia mea, nu puteþi îmbogãþi ºi înnobila pe
mai departe spiritul ºi sufletul românesc”. Am în-
þeles atunci cã asta însemna cufundarea în greaca
veche, în latinã, în germanã, în studiul limbilor
marilor filosofi. ªi am purces la drum, cu ambiþie
ºi trudã.

-  Câte  limbi  vorbeºti  tu,  cel  ce  ai  lãsat  sumã-
nica  ºi  ai  plecat  spre  magia  cuvântului    filosofilor,
sã-ii  studiezi,  sã-ii  citeºti  în  original?

- Greaca veche, ebraica, germana. Câteva!
-  Sã  revenim  la  filosof  ie...  De  ce  trebuie  stãruit

asupra  ei,  pãtrunse  textele  filosofilor?
- Fiindcã aºa cum spune T. S. Eliot: „Europa

noastrã stã pe trei rãdãcini: lumea veche ebraicã,
lumea greacã ºi cea latinã. Toate trei trebuie asimi-
late într-un mereu nou ev mediu, aºa cum au fãcut-
o Dante sau Glandei sau marii poeþi ai Bizanþului,
Roman Melodul ºi alþii. Am fost profund ºi
definitiv marcat de întâlnirea cu Blaga. Îmi mai
aduc aminte cu iubire de Aurel Gurghianu care,
împreunã cu Aurel Rãu ºi Victor Felea, îmi ascultau
cu multã rãbdare versurile. Am mai pãstrat în
inimã prietenia unor poeþi ca Teohar Mihaclaº, Ion
Cocora, Dumitru Mureºan cu care am ºi fost, de
altfel, la Lancram, unde l-am condus la cele
veºnice pe Lucian Blaga.

-  La  23  de  ani  ai  publicat  prima  ta  carte  „Cum
sã  vã  spun”.  Zoe  Dumitrescu  Buºidenga  a  scris
apoi:  „Volumul  trãdeazã  o  conºtiinþã  sigurã  de
artist  ºi  de  om”.  E  nevoie  de  amândouã?!

- Poetul e una din zilele fericite ale naþiunii
sale. Iar fiecare zi are nevoie de un rãsãrit ºi de un
asfinþit.

-  Vorbim  despre  conºtiinþa  celui  ce  scrie  ºi  eu
nu  pot  iuta  testamentul  tulburãtor  ce  ni  l-aa  lãsat
Coºbuc:  „Sunt  suflet  în  sufletul  neamului  meu...”
Este  un  fel  de  rugã  de  fiecare  rãsãrit  ºi  asfinþit.  N-
ar  trebui  ºi  noi,  searã  de  searã,  când  ziua  moare  ºi
murim  ºi  noi  puþin,  sã  ne  întrebãm  cum  s-aa  vãzut
în  cuvântul  ºi  în  fapta  noastrã  din  acea  zi  sufletul
neamului?

- Fac mereu asta, oriunde mã aflu, acasã sau
printre strãini. Tocmai de aceea, îmi cer iertare cã
am îndrãznit sã mã apropiu de sufletul neamului
prin cãrþile mele. Cei mai fericiþi ani ai vieþii mele
au fost aceºtia din ultimul sfert de veac, de când
am început sã bat la porþile inimii poporului prin
aceste cãrþi de Imne ale Transilvaniei, Moldovei,
ale Þãrii Româneºti, ale Putnei ºi Maramureºului,
ale iubirii mai presus de toate.

-  De  ce  pomeneºti  atât  de  mult  cuvântul  iubire?
- Pentru cã iubirea adevãratã devine credinþã.

Iar credinþa îl face pe om atotputernic, de neînvins.
Ioana, Fecioara, arsã pe rug, a avut o credinþã. Ca
ºi Horea, ca ºi Brâncoveanu, ca ºi Iancu. Fãrã
iubire, fãrã iubirea-credinþã, ei n-ar fi fost decât
muritori de rând.

-  Iubirea  de  patrie  este  o  carte  a  ta.  Rãmânem,
deci  tot  în  universul  sacru  al  iubirii.  Ce  este  patria?

- O iubire, o credinþã care duce întotdeauna,
când vremurile o cer, la jertfa ele sine. Adevãrata
patrie ca ºi adevãrata iubire se aflã în adâncul etern
al inimii, unde nimic nu le poate atinge sau ofili.
Tot ce este în afara inimii, devine efemer, podoabã
pentru ochi ºi nu adevãr pentru raþiune.

-  Ce  relaþie  existã  între  patrie  ºi  poezie?
- Este una esenþialã. Heidegger spune într-un

text fundamental: „Fãrã patrie ºi tradiþie nu a apãrut
nimic esenþial pânã acum în lumea creaþiei” -
Cuvinte adânci, pline ele înþelepciune, care trebuie
sã dea de gândit oricui pune mâna, cu mai mult
sau mai puþin entuziasm, pe creion, pensulã sau
daltã. De ar fi sã sustragem din Dante istoria

Ioan Alexandru Ioan Alexandru (1941 – 2000)(1941 – 2000)

UN DECENIU DE DOLIU ÎN POEZIA ROMÂNÃUN DECENIU DE DOLIU ÎN POEZIA ROMÂNÃ

continuare în pagina 7

Poetul IOAN ALEXANDRU face parte din generaþia de aur a poeziei române, alãturi de Nichit
Stãnescu, Marin Sorescu, Cezar Baltag, Adrian Pãunescu, Ana Blandiana, Constanþa Buzea etc.

Ioan Alexandru a fãcut studii de filologie la Cluj ºi apoi la Bucureºti, a urmat studii în Germa-
nia, ca bursier Humbold, unde ºi-a susþinut doctoratul cu teza „Patria la Pindar ºi Eminescu”. Dupã
doctorat, va fi profesor la Universitatea din Bucureºti, þinând prelegeri filozofice cu uºile larg
deschise, cum þinuse în alte veacuri Titu Maiorescu ºi Nicolae Iorga.

A debutat în poezie cu volumul „Cum sã vã spun” (1964). Vor urma alte volume de poezii, în-
tre care ºi „Imnele iubirii”, „Imnele Maramureºului” etc. A colaborat cu versuri ºi traduceri, cu varia
articole de culturã laicã ºi religioasã în paginile publicaþiilor de referinþã „Luceafãrul”, „România
literarã”, „Tribuna”, „Steaua”, „Cronica”, „Orizont” etc. Vorbea greaca veche ºi ebraica, fiind unul
dintre marii cãrturari ai vremii sale.

Dupã Decembrie 1989 a fost senator în Parlamentul României. A decedat la 16 septembrie
2000, în Berlin, în urma unor operaþii la cap. A rãmas o vãduvã (nemþoaicã), cu mai muþi copii.

Redãm mai jos, in memoriam, un interviu luat lui Ioan Alexandru de Viorel Cacoveanu, publicat
în revista „Steaua”, de la Cluj. (NDP).

RRRR eeee ssss tttt iiii tttt uuuu iiii rrrr iiii

IOAN ALEXANDRU: „Sunt în esenþã un þãran ce poartã în suflet bucuria
ºi nãdejdea, credinþa si curajul si rãbdarea strãbunilor mei din Transilvania”
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Patriei sale, ori din Claude, Ovidiu, Pindar, Hol-
derlin, din Eminescu sau Sadoveanu, ce-ar mai rã-
mâne? Puþin, foarte puþin sau aproape nimic.
Existã o legãturã naturalã a poetului cu fiinþa Pa-
triei, cu tradiþiile unui popor, dar ea trebuie în per-
manenþã cultivatã, aprofundatã, împrospãtatã.

-  Cum  vezi  poezia  modernã,  arta  modernã
care,  vrând-nnevrând,  se  depãrteazã  niþel  de
înþelesul  ºi  sentimentul  elementar,  comun  omului
de  rând  ºi  se  adreseazã  din  ce  în  ce  mai  mult  dacã
nu  specialistului,  oricum  celui  iniþiat!?

- Sunt ºi eu de acord cã parte din arta moder-
nã, experienþele suprarealiste ºi de avangardã cu
orice preþ sunt decadente, nu sunt sortite cu viaþã
lungã. Recent, într-o sinteza de vreo opt pagini, o
cunoscutã revistã francezã spunea cam acelaºi
lucru. Însuºi titlul articolului este revelator:
„Moartea avangardei”. Este arta modernã - spun
criticii revistei respective - inhabitabilã, de ne-
locuit; nu poþi sta între patru pereþi pe care se aflã
o pânzã imensã, suprarealistã, care-þi tortureazã
sufletul ºi privirea. Nu poþi asculta o muzicã fãrã
melos, durã ºi zgomotoasã, pentru a-þi regãsi
fiinþa interioarã.

-  Dar  poezia?
- La ea vroiam sã ajung. Ei bine, o poezie de

acest fel nu se adreseazã inimii omului ºi, mai
ales, nu reuºeºte sã-i comunice nimic sau aproape
nimic. O datã rostul ei amputat, poezia este un
steril, un eºec un fel de manufacturã de serie.

-  Cauza?
- A vorbit despre ea pe larg ºi percutant Octa-

vio Paz. Dupã el cauza este ruptura acestei arte
moderne cu spiritualitatea adevãratã. Arta moder-
nã ignorã, nesocoteºte tradiþia, deci tocmai rãdã-
cinile ei. Urmarea nu-i greu de ghicit: fãrã rãdãcinã
trainicã, nu existã nici trunchi, nici coroanã.

-  De  unde  vin  înnoirile  în  poezie?  Aº  vrea  sã  te
referi  la  poezia  româneascã  actualã.

- În acest sfârºit de mileniu, înnoirile poeziei
româneºti trebuie ºi pot veni din altã parte ºi
nicidecum din acest tabula rasa cu tradiþia.
Înnoirile au apãrut ºi la noi, ca în diferite alte pãrþi,
pe planul identitãþii de fond dintre generaþii. Ce
vreau sã spun? Între Roman Melodul ºi Dante, T.
S. Eliot ºi Voiculescu este o identitate de fond
neschimbatã pentru cã Logosul întrupat în istorie
este un fapt obiectiv ireversibil: cum a fost ieri este
ºi astãzi ºi fi-va ºi mâine. Trebuie sã-i recitim
mereu pe clasici. Spiritualitatea ce a dat naºtere
Voroneþului este eternã.

-  Revine  constant  în  rândurile  ºi  în  versurile
tale  un  alt  cuvânt-oobsesie:  istorie.  Ce-þþi  spune  þie
istoria,  Ioan  Alexandru?

- Am fost ºi rãmân recunoscãtor istoriei popo-
rului meu pentru fãpturile sale de sfinþi ºi martiri
printre cei mai nobili de pe pãmânt. Am fãcut tot
ce mi-a stat în putinþã ºi ºtiinþã sã citesc adânc în
istoria noastrã, sã-i descifrez resorturile intime,
faptele de excepþie, cuvintele adânci... Cercetând
arhiva lui ªtefan cel Mare ºi cea a lui Brâncoveanu
ca ºi a lui Mihai Viteazul am rãmas uluit ele
spiritualitatea ce i-a nãscut, în care au crescut ºi
cãreia i s-au închinat cu evlavie aceºti oameni de
cu totul deosebitã valoare universalã. Ei sunt ceea
ce are mai bun un neam, jertfa ºi mãrirea lui. Iar
poezia nu numai cã nu poate ocoli martiriul lor, ci
trebuie sã-l socoteascã un izvor indispensabil, un
izvor sacru de omenie, jertfã ºi adevãr, de iubire.

-  Aº  insista:  ce  este  istoria?
- Pe scurt: chipul ºi voinþa, suferinþa ºi nãdej-

dea unui neam. Fãrã ea nici un neam nu poate

merge drept, mai înainte în destinul sãu. Istoria
noastrã, jertfele neamului, sunt fapte ale Adevã-
rului întrupat în fiinþa poporului român, care nicio-
datã nu s-a jucat cu viaþa. A fi pe mãsura acestei
istorii, a nu falsifica fapta lui ªtefan cel Mare, a lui
Brâncoveanu sau Mihai Viteazul, ori Mircea cel
Bãtrân, Horia sau Iancu, Neagoe sau Bãlcescu,
þine de conºtiinþa scrisului nostru.

-  Ai  amintit  mereu  numele  unor  filosofi  ºi
poeþi.  Aº  vrea  sã-mmi  spui  care  dintre  prozatori  sau
dramaturgi  te  fascineazã,  care  dintre  ei  sunt  mai
apropiaþi  inimii  tale?

- Evident, sunt mai mulþi cei ale cãror cãrþi le
cobor din raft ºi le recitesc mereu, ca sã le desco-
pãr alte nuanþe, alte sensuri, alte adâncimi tulburã-

toare. M-aº opri acum la unul singur: la Fioclor
Mihailovici Dostoievski.

-  De  ce?!  De  ce  tocmai  la  el?
- Mi-am pus multã vreme o întrebare: de ce a

rodit atât de adânc în întreaga lume scrisul lui? Ei
bine, tocmai pentru cã axa centralã a întregii sale
opere este învierea, speranþa într-o salvare, într-o
rãscumpãrare, într-o zi a celor obidiþi, uriaºa nã-
dãjduire declanºatã în inima omenirii în urma
acestui fapt istoric sãvârºit de milenii spre a ne da
curaj ºi putere. Acest crez, aceastã nãdãjduire ce
rãzbate din opera lui sunt copleºitoare ºi
magnifice. Iatã de ce Dostoievski.

-  Tudor  Vianu  scria  undeva  ca  Fiodor
Mihailovici  „a  fost  unul  din  cei  mai  mari  poeþi
tragici  ai  omenirii,  egalul  lui  Eschil  ºi  Sofocle,  al
lui  Dante  ºi  Shakespeare”.

- De asta îl ºi preþuiesc ºi mã povãþuiesc mereu
din el. Dostoievski a zguduit sufletele omeneºti
prin înfãþiºarea durerilor celor mai grozave, vred-
nice de compasiunea cea mai cutremurãtoare, dar
le-a înãlþat ºi le-a curãþat apoi, prin evocarea zãri-
lor celor mai senine ale omenirii.

-  Omul  este  mãsura  tuturor  lucrurilor,  spunea
cineva.

- Dar nu ºi a lui însuºi. Omul nu-ºi poate fi
propria mãsurã pe pãmânt. Mãsura omului este
adevãrul în care trudeºte, viseazã ºi sperã, în care
trãieºte. Fãrã adevãr, omul umblã ºi trãieºte pe
întuneric, iar ce fãptuieºte este decadenþã ºi
neputinþã. Trebuie sã avem curajul ºi cinstea de a
ne uita faþã-n faþã, de a ne auzi ºi înþelege unii pe
alþii, de a ne spune cine ºi cum suntem.

-  Ioan  Alexandru,    cum  ajunge    un  poet  la    uni-
versalitate?

- Cu cât te aprofundezi în sufletul neamului tãu
dai de universalitate, de sufletul lumii. Nu-i altã
cale de a fi universal, decât de a fi al inimii unui
neam istoric, ce a ºtiut a se jertfi pentru crezul ºi
nãdejdile lui, aºa cum au fãcut-o Horea ºi Brânco-
veanu, Cloºca ºi Iancu. Numai în numele jertfelor
unui neam este cu putinþã o poezie ce poate avea
apoi ecouri adânci în universalitate. Poezia nu este
a vorbelor, a verbelor „ce din coadã au sã sune”,
ci a faptelor de cumpãnã.

-  Spuneai  pe  când  erai  mai  tânãr,  ca  numai
noaptea  poþi  gândi?

- E adevãrat...
-  ªi  tot  noaptea  gândeºti?!  
- ªi noaptea,  mai  ales  noaptea... Atunci inima

ºi  mintea sunt  ferite de nimicurile zilei, deschise
spre ele însele ºi ideile pot fi gãsite prin lungi
cãutãri în adâncuri.

-  Ce  carte  ai  isprãvit?
- Chiar acum am terminat prima scriere a

Imnelor lui Constantin, carte de peste cinci sute de
pagini. Multe nãdejdi ºi multã trudã am pus în ea.

-  Mai  continui  seria  Imnelor?
- Mi-a mai rãmas de fãcut Dobrogea, pentru a

încheia aceastã operã ce mi-a cuprins cea mai
importantã perioadã din viaþã.

Pornim prin grãdinã spre casã. Seara a cãzut
grãbitã ºi rece peste sat. Bivoli mari  ºi negri  vin
leneºi  pe  uliþã  ºi intrã în  ogrãzi.

- Aceste pãduri bãtrâne, spune poetul, arãtând
într-un gest vag cu mâna, acest sat ºi aceste
ogoare, puþine ºi cam trudite, ce vin dintr-un trecut
atât de curat ºi depãrtat, de viu ºi de drept, nu ne
îngãduie sã trãim decât numai ºi numai în adevãr.
E lecþia nepreþuitã a satului, a istoriei noastre.

-  Cum  îþi  pare  satul  când  vii  de  departe,  de  la
Bucureºti?

- De oriunde aº veni îmi pare la fel: ca un izvor
dãtãtor de viaþã ieºit în calea unui drumeþ ostenit ºi
însetat.

-  ªi  ce-þþi  spune  acest  izvor?
- Mereu câte ceva frumos ºi tulburãtor despre

oamenii lui.
-  În  loc  de  încheiere  sã  aºezãm  acestor  rânduri

o  deschidere.  Vom  prãznui  în  acest  decembrie  ce
se  apropie  70  de  ani  de  la  acel  eveniment  de  hotar,
de  la  ziua  înaltã  ºi  veºnic  vie  de  1  Decembrie
1918,  zi  de  întemeiere  a  statului  naþional  unitar  ro-
mân.  Sã  ne  întoarcem  deci,  cu  gândul  ºi  cu  fapta,
la  Alba  Iulia,  casa  noastrã  dintotdeauna,  casa  lup-
tei  ºi  speranþei,  suferinþei  ºi  jertfei  poporului  nos-
tru.

- Unirea tuturor românilor în hotarele fireºti ºi
strãvechi a cãzut în pragul sãrbãtorilor de iarnã, la
ceas de cumpãnã între ani ºi între vremi! Când
Transilvania îºi trimitea, din fiecare sat, pe cei mai
buni tribuni la Alba Iulia. Locul unde s-a desfãºu-
rat sãrbãtoarea este acela al suferinþei de veacuri a
românilor. Acolo unde am fost traºi pe roatã, într-
o altã iarnã, cu iobagi fãrã nume ºi fãrã numãr,
acolo unde Mihai Viteazul s-a încoronat, dupã
cum spun hrisoavele „... din mila lui Dumnezeu
domn al Þãrii Româneºti, al Ardealului ºi a toatã
þara Moldovei” ºi el înjunghiat simbolic în bãtaia
de aur a aceloraºi clopote, ce-au rostit apoi sãvâr-
ºirea ºi reînvierea noastrã naþionalã. „Unde priso-
seºte suferinþa creºte ºi mântuirea” spune Höl-
derlin. Acolo a prisosit jertfa ºi sângele martiriul
nostru ºi de aceea, tot acolo s-a ivit izvorul sfânt al
Marii Uniri. De acolo a pornit poporul nostru
în lume, temeinic ºi durabil, ca pãrtaº ºi pãs-
trãtor al civilizaþiei ºi culturii europene.

VIOREL CACOVEANU

urmare din pagina 6

Biserica de la Vidra de Sus, în care a
fost botezat Avram Iancu. Foto N.D.P.



La 60 de ani de la moarte

La Editura Banatului Montan Reºiþa, a apãrut
lucrarea Corespondenþã (scrisori primite), vol.II
(D-I), semnatã de cãtre renumitul muzicolog
cãrãºean prof.univ.dr. Dumitru Jompan.

Cititorul neavizat, la prima vedere, ar putea sã
aibã îndoieli în ceea ce priveºte alegerea mo-
mentului editãrii acestor scrisori ºi sã se întrebe,
firesc, de ce aceastã sarcinã nu a fost lãsatã
moºtenitorilor autorului acestei cãrþi, pentru
atunci când dânsul nu o sã mai fie.

Dar,  dupã  o  atentã  lecturare,  gestul  domnului
Dinu  Doru  Glãvan,  director  al  Studioului  regional
de  radio  din  Reºiþa,  pare  pe  deplin  justificat.

Corespondenþa primitã de cãtre muzicologul
Dumitru Jompan dezvãluie activitatea sa prodi-
gioasã, cât ºi întreita vocaþie de etnomuzicolog,
folclorist ºi scriitor (peste 20 de cãrþi editate).

Scrisorile sunt semnate de personalitãþi din
varii domenii: scriitori, folcloriºti, etnologi, cer-
cetãtori, gazetari, dirijori, compozitori, inspec-
tori ºcolari, preoþi, editori, muzeografi, critici
muzicali, istorici, studenþi ºi chiar simpli þãrani
iubitori ai muzicii corale.

Din conþinutul acestor scrisori se desprind:
o bogãþie de impresii, o diversitate de subiecte,
sentimente de prietenie durabilã ºi preþuire faþa
de muzicologul Dumitru Jompan, aprecieri ale
activitãþii sale ºi ale frumuseþilor inconfundabile
ale satului bãnãþean Marga.

Cartea este cu atât mai valoroasã cu cât co-
respondenþa extrem de bogatã (scrisori primite)
a profesorului Dumitru Jompan, nu a fost editatã
pur ºi simplu, ci fiecare document este autenti-
ficat prin note ºi sublinieri pertinente, însoþit de
trimiteri Ia viaþa muzicalã actualã ºi la cei ce tru-
desc pentru ducerea muzicii corale mai departe.

Gestul domnului Dinu Doru Glãvan, de a-ºi
asuma tipãrirea unui volum de scrisori, acum
când oamenii scriu din ce în ce mai puþin, nu-ºi
mai fac urãri de sãrbãtori ºi zile onomastice prin
frumoase felicitãri, ci prin intermediul telefoniei
de orice fel ºi al internetului, este cu atât mai
merituos.

Aºteptãm apariþia celorlalte scrisori, ca
un omagiu ºi în semn de apreciere a acti-
vitãþii lui Micu Jompan pentru promovarea
muzicii corale din Banatul Montan în þarã,
cât ºi în afara ei.

Prof. ICOANA CRISTESCU BUDESCU,
Dalboºeþ, august 2010

Traian Vuia s-a nãscut la 17 august 1872 în
satul Surducul Mic comuna Bujor, din actualul
judeþ Timiº.

ªcoala primarã a urmat-o în comunele Bujor ºi
Fãget, iar liceul în Lugoj, cu rezultate excepþionale.

În anul  1892 a luat bacalaureatul tot la Liceul
de Stat din Lugoj.

În 1892/1893 a urmat cursurile Politehnicii din
Budapesta. Din lipsa mijloacelor materiale a între-
rupt studiile de la Politehnicã ºi s-a înscris la ªtiinþe
Juridice, pe care le-a terminat în 1901; în 6 mai a
obþinut titlul de doctor în
ºtiinþe juridice, susþinând
dizertaþia “Militarism ºi
industrialism, regimul de
Status Contractus”. În
paralel cu studiile de
drept, a lucrat în birourile
avocaþilor Dr. Vladimir
Spãtaru, Dr. Gheorglie
Dobrin ºi Coriolan Bredi-
ceanu din Lugoj, de
sprijinul acestuia s-a
bucurat pentru realizarea
visului încã din copilãrie,
acela de-a zbura.

Încã din iarna 1901/
1902 ºi-a conceput par-
þial “maºina de zburat”. În
27 iunie 1902 a plecat la
Paris, cu modelul “aero-
planul - automobil” în va-
lizã, prin Budapesta ºi
Viena, unde l-a întâlnit pe
Caius Brediceanu, în ziua
când acesta a luat doc-
toratul în drept, ajungând
la Paris la 1 iulie 1902.

La Paris, în 1902/ 1903, terminã proiectul
aparatului în amãnunt.

La 16 februarie 1903 prezintã Academiei de
ªtiinþã din Paris, memoriul “proiect de aeroplan-
automobil”, care a fost respins de Comisia spe-
cialã pentru navigaþia aerianã de la Paris, con-
siderând zborul cu aparat mai greu decât aerul, “o
himerã”, iar concepþia acestui zbor izvorâtã dintr-
un creier bolnav.

În 17 august 1903 i-a fost acordat brevetul de
invenþie cu denumirea de “Aeroplan-Automobil” ºi
dat publicitãþii abia în 16 octombrie  1903.

Cu sprijinul material a compatrioþilor lugojeni,
în frunte cu Coriolan Brediceanu, începe construi-
rea aeroplanului în toamna lui 1903 ºi-l terminã în
decembrie 1905, care era echipat cu motor, elice,
tren de aterizare, fiind creatorul zborului mecanic.

Soluþiile constructive, valabile pânã azi în
construcþia avioanelor sunt:

- tren de aterizare; avionul monoplan; o
singurã elice contrar adepþilor pentru douã elici cu
învârtire în sens contrar; stabilitatea în zbor a
aparatului cu elicea în faþa aripilor ºi organelor de
conducere (pilotare), de direcþie ºi de profunzime,
plasate în spatele aparatului (avionului), care
asigurã acestuia o mare stabilitate în zbor.

A realizat un sistem pendular al aparatului,
care asigura acestuia o mare stabilitate în zbor.

Aparatul denumit “Vuia nr. 1” a fost încercat în
rulaj pe pãmânt, pe drumul comunal, care ducea
de la Montesson la râul Sena, la sfârºitul lunii de-
cembrie 1905, atingând viteza de 40 km/h numai
cu o parte din puterea motorului.

La datele de 5 februarie ºi 6 martie 1906 Traian
Vuia a exersat experienþe, rulând pe pãmânt cu apa-

ratul prin tracþiunea elicei în premierã epocalul zbor.
În ziua de 18 martie 1906, dupã rulajul de

aproximativ 5 metri, aparatul s-a ridicat la
înãlþimea de 0,60 – 1m, zburând aproximativ
aceeaºi distanþã.

Astfel a demonstrat cã aparatele de zbor mai
grele decât aerul pot decola ºi zbura cu propriile lor
mijloace de bord, deschizând o erã nouã în con-
strucþia avioanelor ºi-n tehnica de pilotaj aviatic.

La zborul de la Montesson – Paris din 18
martie, au participat mecanici ºi 2 prieteni, din

care cauzã zborul nu a
fost omologat de cãtre
autoritatea aeronauticã
francezã, fiindcã nu a
participat la zbor.

Traian Vuia a conti-
nuat experienþele de zbor
în 1906 ºi 1907 pânã pe
17 iulie, ultimul zbor cu
„Vuia nr. 2".

Datoritã lipsei resur-
selor materiale, Traian
Vuia n-a mai putut conti-
nua experienþele sale de
zbor, dar a continuat sã se
ocupe de zborul cu apa-
ratul cu aripi rotative (eli-
coptere), fãcând cercetãri
teoretice ºi practice.

Vuia construieºte eli-
copterele „Vuia 1" ºi
„Vuia 2" între anii 1914 –
1925, cu care a demon-
strat cã este posibil zbo-
rul la verticalã ºi orizon-
talã cu un singur organ –
elicea, contrar celor sus-

þinute de alþi constructori, cã sunt necesare 2 elici,
una pentru zborul pe verticalã ºi alta pe orizontalã.

În felul acesta Vuia a stabilit principiile de zbor
cu elicopterul, valabil ºi azi, atât în construcþia, cât
ºi în pilotarea elicopterelor, având acelaºi organ
pentru zborul vertical ºi la orizontalã – elicea.

Dar Traian Vuia s-a ocupat în paralel, încã din
1902 ºi pânã la sfârºitul vieþii – 2 sept. 1950, de
generatorul de abur, care-i poartã numele ºi care a
fost brevetat cu trei brevete, de diferite autoritãþi
ale Franþei.

De asemenea, s-a preocupat de realizarea unei
turbine speciale, care sã fie folositã în diferite
ramuri industriale cu randament superior.

Traian Vuia n-a fost numai inventator, ci ºi un
mare patriot, desfãºura o vastã activitate pentru
dezmembrarea imperiului austro-ungar ºi elibera-
rea popoarelor subjugate acestuia.

La izbucnirea primului rãzboi mondial Vuia a
fost internat într-un lagãr de concentrare, ca toþi
strãinii din Franþa.

Dar a fost scos din lagãr ºi încadrat la biroul de
invenþii al Ministerului Apãrãrii Naþionale al Franþei,
aducându-þi o contribuþie preþioasã la crearea ºi per-
fecþionarea unor arme folosite pe frontul antigerman.

La 3 aprilie 1918, din iniþiativa lui Traian Vuia,
s-a constituit la Paris „Comitetul Naþional al Ro-
mânilor din Transilvania”, în cadrul cãruia, în ca-
litatea de preºedinte, Vuia a folosit toate posibi-
litãþile ºi ocaziile pentru a chema la înfrângerea
militarismului prusac ºi eliberarea popoarelor de
sub jugul imperiului austro-ungar.

Astfel, prin activitatea sa a contribuit la rea-
lizarea României Mari din 1 Decembrie 1918.

General (r) ION STOIAN
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Primul zbor mecanic din lumePrimul zbor mecanic din lume
l-a fãcut românul Traian Vuial-a fãcut românul Traian Vuia

PROF. UNIV. DR. DUMITRU JOMPAN:
Corespondenþã
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Dragã Domnule Danciu Petniceanu, alias
Kolea,

Am primit calda dumneavoastrã scrisoare,
însoþitã de xerocopia frumoasei evocãri despre
„Ceainãria lui Cehov” ºi despre fabuloasa
cãlãtorie în Siberia. Eu vã mulþumesc din inimã
pentru dragostea
constantã pe care mi-
o arãtaþi de atâþia
ani, iar soþia mea
Margarita e deosebit
de plãcut impresio-
nantã de frumoasele
cuvinte despre patria
ei ºi despre poporul
rus.

Nu v-am rãs-
puns imediat la scri-
soare, deoarece am
fost internat timp de
douã sãptãmâni la
Spitalul Judeþean.
Atmosfera de acolo,
cãldurile infernale ºi
tratamentul „dupã ureche” la care am fost supus
nu mi-au fãcut bine, dimpotrivã, mi-au creat
probleme în plus cu sãnãtatea care lasã mult de
dorit. Practic, am fugit de la acest nenorocit spital
românesc ºi, încetul cu încetul, încerc sã mã refac
în condiþiile de acasã.

Tot ce scrieþi despre relaþiile noastre obediente
faþã de America este un pur adevãr, pe care po-
porul nostru ori nu-l înþelege, ori este total zãpãcit
de clasa noastrã politicã, venalã ºi lipsitã de
principii. Ce mã deranjeazã foarte mult e faptul cã
politicienii vorbesc în numele poporului, pe care

nu l-au consultat de loc nici în privinþa bazelor
americane, nici în privinþa politicii total
antiproductive pe care o duce faþã de Federaþia
Rusã. Singurul om din parlamentul României
care a votat împotriva instalãrii bazelor militare
americane în Dobrogea a fost deputatul nostru, al

ruºilor lipoveni, dom-
nul Miron Ignat.
Înainte de vot, eu l-
am sfãtuit telefonic
sã adopte aceastã ati-
tudine demnã, cãci
nu e numai in inte-
resul comunitãþii pe
care o reprezintã, ci ºi
pentru orice român
care îºi iubeºte þara ºi
nu vrea s-o vadã la
cheremul lui Bush.

Ieri am avut o
surprizã plãcutã, pri-
mind un telefon de la
înalt Prea Sfinþia sa,
Mitropolitul Nicolae

Corneanu, care mi-a comunicat cã are în faþã En-
ciclopedia simbolurilor religioase ºi semnelor
culturale, pe care mi-au publicat-o la Mitropolia
Banatului. Sper s-o primesc în curând ºi voi putea
s-o trimit în dar bunilor mei prieteni, printre care
se numãrã ºi neobositul scriitor ºi publicist Nicolae
Danciu Petniceanu, autoexilat la Mehadia, care
trãieºte intens durerile patriei sale.

Timiºoara, 25 iulie 2007
prof. univ. dr. Ivan Evseev

Se împlinesc 170 de ani de la naºterea
marelui compozitor rus, fost profesor la
Conservatorul din Moscova, care astãzi îi
poartã numele.

Creaþia sa muzicalã are un puternic
caracter realist, pãstreazã pecetea inspiraþiei
naþionale. Ea s-a nãscut în epoca luptei împo-
triva autocraþiei þariste ºi este strâns legatã de
epoca fãuririi conºtiinþei naþionale a poporu-
lui rus, de aspirarea maselor la libertate, re-
vendicarea dreptului la viaþã a individului
þinut sub obrolul þarist.

A creat lucrãri în cele mai variate genuri,
pãtrunse de fantezie ºi lirism poetic, de dra-
matism sau de veselie exuberantã, devenite
populare printr-o veridicitate debordantã,
prin sensibilitate ºi accesibilitate.

Enumerãm câteva din lucrãrile muzicale
ale lui Ceaikovski, pãtrunse în conºtiinþa
universalã a melomanului: „Romeo ºi Julieta”

(1869), „Furtuna” (1873(, „Hamlet” (1888),
„Francesca da Ramini” (1876), „Evgheni
Oneghin” (1878), „Dama de picã” (1890) etc.

În opera lui Ceaikovski, conflictul se ba-
zeazã pe opoziþia dintre prejudecãþile unei
epoci pe cale de dispariþie ºi aspiraþiile lumi-
noase care prinseserã rãdãcini ºi se afirmau
la finele veacului al XIX-lea în Rusia.

Muzica de balet a lui Ceaikovski se carac-
terizeazã prin bogãþia conþinutului plastic,
prin dinamismul acþiunii, prin ampla dezvol-
tare simfonicã, marcând o nouã etapã în dez-
voltarea baletului „Lacul lebedelor” (1876),
„Frumoasa din pãdurea adormitã” (1889),
„Spãrgãtorul de nuci” (1892) etc. Baletul ru-
sesc a fost solicitat de marile scene ale lumii.

(KOLEA SIBERIANU)
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Din corespondenþaDin corespondenþa
savantului Ivan Evseevsavantului Ivan Evseev

UUNN  TTIITTAANN  AALL  MMUUZZIICCIIII  UUNNIIVVEERRSSAALLEE::

RUSUL PIOTR ILICI CEAIKOVSKI
(1840 – 1893)

Lansare de carte de poezii (bilingvã românã –
rusã), de Tatiana Cernicova Dincã. Prezintã

prof. univ. dr. Ivan Evseev, asistat de
Veronica Balaº, de la Radio Timiºoara

Toamna poetuluiToamna poetului
Iar mã aruncã strugurii pe foc,
La flacãra unei adânci balade;
Nici anul ãsta n-am avut noroc,
Nici toamna asta nu-mi 

aduse roade.

În galbenul regal de prin gutui
Se zbate jarul verii ce se duce
Iubirile pe toate le pierdui,
ªi surâzând îmi duc aceastã cruce.

Cad frunzele, recolta mea din gând,
Recoltã de nãluci ºi de duratã;
Sunt greierul care-a cântat 

plângând,
ªi n-a cãzut din cer nici o rãsplatã.

Dar vine iarna, vine gerul greu;
Sã ne-ncãlzim, noi ascultãm balada.
La rãdãcina cântecului meu
Mai sunt vãpãi ce vor topi zãpada.

Iar mã aruncã strugurii pe foc,
La flacãra unei adânci balade;
Nici anul ãsta n-am avut noroc,
Nici toamna asta nu-mi 

aduse roade!

28.oct.1981
DAMIAN URECHE

Am primit mai multe scrisori de la domnul profesor universitar IVAN EVSEEV, lipovean la
origine, timiºorean prin adopþie, scrisori calde, pilduitoare, încãrcate de delicateþe ºi
învãþãminte, de realitãþi culturale. (NDP)
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Cândva, pe ecranele cinematografelor din

România a rulat un film sub un asemenea ge-
neric, un film de calitate artisticã, în care a ju-
cat un celebru actor negru de sorginte ameri-
canã.

Vizionând acea peliculã, de câteva ori, de
fiecare datã atunci ºi azi, mã gândesc la pro-
fesorul meu de românã, la cel dintâi profesor,
care mi-a dat zece la teza de absolvire a clasei
a VII-a, la ªcoala Elementarã din Iablaniþa
(Caraº-Severin), prilej cu care intuise în mine
o brumã de talent literar ºi ºansa de-a ajunge
condeier, dacã voi fi perseverent ºi am per-
severat la îndemnul Domniei Sale. Vã mul-
þumesc, Domnule Profesor George Pãtrãº-
cioiu (*), zic „George” ºi nu „Gheorghe”, cum
semnaþi dvs., deoarece „George” vã zicea ºi
domniºoara Rodica Butmalai, profesoara
noastrã de istorie. „Româna” ºi „Istoria” sunt
surori gemene, izvoare de nesecat în mode-
larea întru sublim ºi altruism a sufletului

copiilor, mai abitir a unor copii sãrmani, cum
sãrman fusesem ºi eu, elevul din banca a
doua! Nu puteam sã mã aºez în banca întâia
deoarece pantalonii mei erau cârpiþi în spate
ºi în genunchi, iar puloverul era petecit ºi
dumneavoastrã m-aþi înþeles.

Copiii îºi cautã modele în perspectiva
vieþii, modele de oameni frumoºi pe dinãun-
tru ºi pe dinafarã, înalþi, spilcuiþi, cu zâmbetul
lipit pe buze, generoºi, oneºti, care mag-
netizeazã pânã ºi stele de pe cer ºi seamãnã
rouã pe unde calcã, roua Îngerilor. Pentru
scribul de Banat, zãmislit în Valea Sfârdinu-
lui, în periferia unui sat, hrãnit cu lapte de
caprã din pruncie, aþi fost, DOMNULE PRO-
FESOR, un MODEL de neînlocuit. Vã mulþu-
mesc pentru toate, cu eternã recunoºtinþã, al
Dumneavoastrã

NICOLAE DANCIU, elevul din banca a doua
MEHADIA, septembrie 2010

Istoria unui steagIstoria unui steag
Nu ºtim cu exactitate matema-

ticã de când dateazã, în orice caz a
fost moºtenit de la o generaþie la
alta de „apostoli” ai neamului ro-
mânesc, e vorba de ºapte generaþii
de preoþi ºi dascãli, cititorul este
rugat sã reþinã cã a fost o vreme, în
alte veacuri, când preotul satului
era ºi dascãl, având dublã calitate.
Aºa s-au petrecut lucrurile ºi în fa-
milia regretatului învãþãtor COSTI
GIURGINCA din Petnic (Caraº-
Severin), educator de elitã ºi lup-

tãtor pentru fãurirea României Mari, personaj de roman.
Învãþãtorul Costi Giurginca, „Tata Domnul” pentru cei apropiaþi,

a trãit între anii 1875 – 1937, nãscut în Petnic ºi a decedat la Orºova,
proaspãt pensionar, unde fiul sãu reputatul avocat Costicã Giurginca
fusese primarul urbei.

„Tata Domnul” urmase Preparandia din Arad, unde persista du-
hul corifeilor întru românism: Þichindeal, Moise Nicoarã ºi Iosif Ior-
govici. Încã de la finele veacului al XIX-lea, când Cancelaria de la
Budapesta pornise campania de maghiarizare forþatã a tot ce purta
nume de român, dascãlul Giuginca aºezase cu pietate în spatele
tablei, la geam, tricolorul românesc, iar în fiecare dimineaþã, dupã ce
copiii spuneau „Tatãl Nostru”, cântau „Marºul Iancului”, Craiul
Munþilor Apuseni. Dascãlul semãna fãrã reticenþe polenul românis-
mului în sufletul ucenicilor sãi, care admirau tricolorul românesc.
Steagul a fost moºtenit de nepotul învãþãtorului, de domnul profesor
CONSTANTIN GIURGINCA, absolvent al Universitãþii din Bucureºti,
fost o viaþã de om profesor de românã la Liceul Militar din Breaza,
de unde a ieºit recent la pensie.

Încheia fiecare orã de românã cu un cântecel al Iancului Mare, cel
ce s-a rãzboit cu ungurii pentru ideea de pãstrare a identitãþii de lim-
bã ºi neam a românilor de pretutindeni.

TOMA OSTRIª

Grigore Popiþi ºi Gherghinesc-VaniaGrigore Popiþi ºi Gherghinesc-Vania
Între fotografiile poetului ºi

istoricului bãnãþean Grigore Po-
piþi am reþinut de interes literar
fotografia în care Popiþi este
într-un grup de tineri scriitori
îndatã dupã Primul Rãzboi
Mondial, în curtea fostului cã-
min studenþesc din Bucureºti. În
mijloc, Grigore Popiþi, între trei
tineri neidentificaþi, în faþa sa
fiind Domnica Gherghinescu-
Vania ºi, în stânga scriitoarei, se
aflã soþul ei, cunoscutul scriitor
Gherghinescu-Vania, Dumitru.

Intereseazã pentru cititori
câteva cuvinte despre Dumitru Gherghinescu-Vania (1900 – 1971), bãº-
tinaº din Oltenia (Cârceni de Mehedinþi), fiu de învãþãtor, cu studii de
drept la Universitatea din Bucureºti, fost magistrat, procuror ºi mulþi ani
notar-ºef în Braºov, unde va deceda.

A debutat ca poet în „Datina” din Turnu Severin, 1920, cu un pseudo-
nim inspirat din creaþia cehovianã, de „Vania”, olteanul fiind pasionat
pentru marea literaturã rusã (Cehov, Tolstoi, Turgheniev, Gorki, Gogol
etc.).

A colaborat cu poezii în presa literarã a vremii: „Tribuna” de Arad, „Bi-
lete de papagal”, „Gândirea”, „Calendarul”, „Familia”, „Pagini literare”,
„Universul literar”, „Înnoirea”, „Claviaturi” etc. A condus mulþi ani revista
„Claviaturi” de Braºov.

Despre Domniþa Gherghinescu-Vania (1909 – 1969) se ºtiu puþine lu-
cruri, era originarã din Bucureºti, fire sensibilã ºi plãpândã, bolnãvicioa-
sã, cu studii despre limbile moderne, la Universitatea din Bucureºti, a fost
o finã ºi excelentã traducãtoare, i-a apãrut postum „Cartea pierdutã”
(1971), volum îngrijit de soþul ei, cu postfeþe de Zaharia Stancu ºi ªerban
Cioculescu.

În 1995, i-a apãrut volumul „Domniþa nebãnuitelor trepte” – un epis-
tolar cu poetul Lucian Blaga, carte îngrijitã ºi prefaþatã de Simona Ciocu-
lescu.

Relaþia celor doi s-a perpetuat în timp cu Grigore Popiþi. (N.D.P.)

*
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Un tânãr reporter, Caius N. Danciu, rãspunde
prezent în cadranul actualitãþii cu cartea sa „Între
falii culturale”.

Autorul  s-aa  nãscut  la  13  aprilie  1971  la  Timi-
ºoara,  prenumele  Caius  i-aa  fost  dat  de  tatãl  sãu,
scriitorul  Nicolae  Danciu  Petniceanu,  din  dra-
gostea  acestuia  pentru  cãrturarii  familiei  Bredi-
ceanu  (Coriolan  ºi  Caius)  un  model  de  conºtiinþã
patrioticã  ºi  devotament  pentru  afirmarea  culturii
bãnãþene. A crescut într-o familie de artiºti, cu
harul meºteºugului cuvântului – tatãl, ori al cân-
tecului – mama. Mama sa a urmat ªcoala Medie
de Muzicã din Reºiþa, clasa violoncel, reuºind în
vara anului 1953, cu prilejul Festivalului Mondial
al Tineretului ºi Studenþilor gãzduit de Bucureºti
sã câºtige locul I pe Regiunea Banat, la concursul
de selecþie soliºti vocali, muzicã popularã, iar la
concursul naþional din cadrul Festivalului al Tine-
retului, de la Bucureºti, a luat locul II pe þarã. De
menþionat cã locul I pe þarã l-a luat o mare solistã,
tot din Banat, Aurelia Fãtu-Rãduþu (din Bocºa, de
lângã Reºiþa), pregãtitã special de faimosul ION
LUCA BÃNÃÞEANU.

Tatãl sãu, scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu
este un autentic Panait Istrati al Banatului, un mare
povestitor al zonei Banatului montan. Romanele,
nuvelele ºi povestirile sale reamintesc de un
veritabil „Han al Ancuþei” al spaþiului ºi timpului
Banatului sud-vestic montan. Odatã cu legendele
ºi cântecele  Banatului montan coborâte din caie-
rul munþilor noºtri mãiaºtri peste crestele ºi sufle-
tele noastre au prins a ºopti tainic – cu izvoare fer-
mecate descoperite de scriitorul N.D.Petniceanu –
Vrãjitorul din Almãj – cel care a fost Paganini al
Þãrii Almãjului: violonistul Ion Luca Bãnãþeanu, ºi
viaþa romanþatã a ucenicului ºi urmaºului lui Luþã
Ioviþã, taragotistul Luca Novac. Întru veºnicia
Mãieºtrilor, N.D. Petniceanu lasã pioasã închinare
în romanele sale „Orfeu s-a nãscut în Banat”,
„Vrãjitorul din Almãj” ºi „Lacrimã de taragot”.

Tânãrul debutant în Galaxia Guttenberg a
urmat ªcoala elementarã în Timiºoara, apoi Liceul
Filologie-Istorie tot în Timiºoara, continuându-ºi
studiile superioare la Facultatea de Filologie,
secþia românã-germanã din Timiºoara, pe care o
absolvã în anul 1996.

Caius N. Danciu cunoaºte viaþa literarã din
metropola Banatului, Timiºoara, încã din anii ado-
lescenþei. În primul sãu an de liceu, la 15 ani, tatãl
sãu, scriitorul N.D.P., conducãtorul cenaclului
literar „Victor Eftimiu”, din Timiºoara, îi deschide
porþile spre o experienþã ºi o lume atât de fasci-
nantã în manifestarea ei intelectualã, cât ºi în fas-
cinantul ei limbaj. Adolescentul Caius Danciu are
ºansa sã cunoascã o serie de poeþi ºi prozatori din
capitala Banatului: Alexandru Jebeleanu, Mircea
ªerbãnescu, Nicolae Dolângã, Damian Ureche, Ion
Marin Almãjan, Titus Suciu, Ion Nicolae Anghel ºi
criticii  literari Nicolae Þirioi ºi Adrian Dinu Racheru.

Poetul Nicolae Dolângã intuieºte în tânãrul
Caius Danciu un inspirat artist, oferindu-i posibili-
tatea sã lucreze  sub privegherea sa la Radio Timi-
ºoara, la emisiunea de folclor „Izvoare fermecate”.
L-a considerat ca pe unul dintre principalii sãi
colaboratori.

A debutat ca eseist la cenaclul „Victor Eftimiu”,

în aprilie 1988, la 17 ani (chiar de ziua lui), reali-
zând turul Banatului, pe urmele poetului Octavian
Goga, cu opriri la Oraviþa ºi în satul Ilidia de
Caraº, satul doctorului ºi scriitorului Ion Þeicu,
prietenul poetului „Pãtimirii noastre”.

În mai 1988 se împlineau 50 de ani de la moar-
tea marelui poet-tribun O. Goga. În þarã, acest mo-
ment, în 1988, nu a fost comemorat, ecoul meta-
forei simbol din volumul „ne cheamã pãmântul”
începuse sã se audã tot mai puþin! Cenaclul literar
„Victor Eftimiu” fãcuse simbolic un pelerinaj pe
urmele lui Goga ºi realizase în Timiºoara, la
Clubul Tehnolemn un Simpozion închinat bardului
de la Rãºinari, cu comunicãri ºi recitaluri din
creaþia poetului comemorat. Tânãrul adolescent,
Caius N. Danciu, a prezentat eseul sãu „Octavian
Goga ºi câteva prietenii literare din Banat”. (De

reþinut cã scriitorul N.D. Petniceanu, absolvent al
Facultãþii de Filologie din Bucureºti, ºi-a susþinut
examenul de licenþã cu lucrarea „Concepþia
mesianicã în poezia lui Octavian Goga”).

În 21 decembrie 1988, scriitorul N.D.P. înte-
meiazã cenaclul literar „Sorin Titel”, de pe lângã
Casa de Culturã a oraºului Timiºoara, viitor oraº
martir peste un an, cenaclul care în martie 1990 se
transformã în Societatea literar-artisticã „Sorin
Titel” din Banat, pe care o conduce ºi astãzi. Între
membrii fondatori este ºi viitorul reporter Caius N.
Danciu.

Studentul Caius N. Danciu începe sã-ºi mani-
feste vocaþia sa cãrturãreascã citind eseuri în ca-
drul Societãþii. În iunie 1993 are loc Simpozionul
literar internaþional (cu participarea câtorva scrii-
tori din Voivodina – Jugoslavia) ION POPOVICI-
BÃNÃÞEANU – un secol de la moarte. Profesorul
universitar dr. Richard Sârbu, preºedintele co-
misiei de premiere, îl premiazã pe tânãrul student
cu menþiune pentru eseul închinat scriitorului
amintit, scriitor remarcat de Titu Maiorescu în
„Criticile” sale, la vremea respectivã.

Anul 1995 consolideazã succesul din 1993,
când i se oferã premiul Casei de Culturã „George
Suru” din Caransebeº pentru un eseu închinat me-
moriei prozatorului bãnãþean, Sorin Titel, cu prilejul
comemorãrii celor zece ani de la trecerea sa în e-
ternitate. Anul 1996 îi rãsplãteºte efortul sãu crea-

tor cu Premiul I pentru proza „Matrozul”, la un con-
curs de creaþie literarã închinat scriitorului bãnã-
þean Victor Vlad Delamarina, concurs organizat de
Societatea literar-artisticã „Sorin Titel”, la un veac
de la moartea poetului ºi prozatorului Delamarina.

Colaboreazã cu eseuri, reportaje, medalioane
ºi interviuri literare în revistele „Anotimpuri
literare”, „Vrerea” ºi „Eminescu”. ªtie sã îngemã-
neze perfect pasiunea reporterului cu vocaþia sa de
dascãl. Este profesor de limba românã ºi de limba
germanã la ªcoala generalã româno-maghiarã din
comuna Dumbrãviþa, de lângã Timiºoara. Ca
reporter a cunoscut o serie de scriitori de seamã
contemporani din Banat, mulþi cunoscuþi în casa
tatãlui sãu, unde se afla ºi redacþia revistelor
„Vrerea” ºi „Eminescu”. În afara scriitorilor pome-
niþi mai înainte, a cunoscut ºi s-a întreþinut cu o
seamã de profesori universitari, precum Ion Neaþã,
Virgil Vintilescu, Ion Iliescu, Ion Viorel Boldu-
reanu, Richard Sârbu etc., de asemenea a cunos-
cut rapsozi ºi artiºti instrumentiºti de faimã
naþionalã între care: Luca Novac, Sandu Florea,
Nicolae Anghel, Luþã Popovici, Gheza Novac,
Ioniþã Ienea, Maria Tudor, Ana Pacatiuº, Maria
Sadovan, Iosif Puºchiþã etc.

Preferinþele literare ale profesorului ºi reporte-
rului Caius N. Danciu s-au îndreptat spre Mihai
Eminescu, Camil Petrescu, Ion Slavici, I. L.
Caragiale, apoi contemporanii: Marin Preda,
Marin Sorescu, Nichita Stãnescu, Sorin Titel, Ion
Marin Almãjan, Damian Ureche, Mircea ªer-
bãnescu (prozã S.F.), Titus Suciu, Criºu Dascãlu,
Nicolae Sârbu, Gheorghe Azap, Marcel Turcu etc.

A discutat cu mulþi scriitori contemporani care
îl vizitau pe tatãl sãu, unora dintre ei le-a luat inter-
viuri, ce vor fi izvorul viitoarelor sale reportaje.
Tânãrul cãrturar creºte ºi se educã în mijlocul
familiei sale sub genuinele raze ale Luceafãrului,
înþelegând cã drumul spre Luceafãr este drumul
fiecãrui cãtre Sine, cãtre acea stare primordialã de
a fi a noastrã: starea de EMINESCU.

Recomand cititorului un palpitant reportaj cu
profesorul dr. Ionel Bota despre urmele trecerii lui
Eminescu prin Oraviþa, oraºul cu cel mai vechi
teatru românesc din România. Lãsãm cititorul sã
descopere surpriza: Originea celui mai frumos
poem românesc „Luceafãrul” se aflã în poveºtile
din Caraº. Este ºi un document literar care va
sclipi de acum înainte în monumentalul tezaur
eminescologic.

Reporterul debutant Caius Danciu e unul care
peregrineazã între falii de orizont, luminând atât
destine din alt veac: Eminescu, Hasdeu, V. Micle,
Slavici, Caragiale, Creangã, Johann N. Preyer, cât
ºi destine în contemporaneitate: Dumitru Pãdeanu
(scriitor român stabilit în Canada), Mia Pãdurean
(scriitoare românã stabilitã în Canada), Ion Marin
Almãjan, universitarii: Ion Iliescu, Iulian Negrilã ºi
Virgil Vintilescu, cãrturarul Ionel Bota ºi alþii.

Este un debut care anunþã ºi viitoarele sale
cãrþi de reportaje ºi de istorie literarã (deþine fapte
literare inedite privindu-l pe Liviu Rebreanu), cãrþi
realizate cu pasiunea unui întreg organic: repere în
spiritualitatea româneascã.

Prof. CONSTANTIN GIURGINCA – CRAINA
Breaza, decembrie 2009

Sub zmeul cuvintelor: Sub zmeul cuvintelor: 
reporterul Caius Nicolae Danciureporterul Caius Nicolae Danciu

Placa aniversarã Eminescu ºi prof.
Caius Danciu, 15 ianuarie 2000



Bãtrânul profesor de istorie a scos
iarãºi zece elevi la rãspuns. Se înghe-
suie unul lângã celãlalt în spaþiul prea
strâmt dintre tablã ºi primul ºir de
bãnci. Deºi sesizeazã inconvenientul,
bãtrânul profesor nu renunþã la modul
sãu de a proceda. Nu mai vede ºi nici
nu mai aude tocmai bine. În bãncile
prea îndepãrtate ale clasei aflându-se,
elevii ºtiu de minune sã profite de a-
cest handicap al unui biet dascãl aflat
la sfârºitul carierei. Eh, copii... îºi spu-
ne. A fost ºi el cândva de vârsta lor.
Cum a mai trecut timpul, dom’le!...
Parcã mai ieri îl scotea ºi pe el fie-
iertatul Simu la rãspuns în faþa clasei.
Fãcea haz cã era cel mai scund între
vlãjganii dintr-a zecea. Numai bãieþi
în clasã, cã aºa era pe-atunci... Da’ a
lãsat-o mai moale cu hazul când a fost
singurul care i-a rãspuns la întrebarea
cine a condus Invincibila Armada. Cu
toate cã se învãþa ceva mai mult, chiar
ºi la istorie, pe vremea aceea!...

Profesorul îºi scruteazã învãþãceii
cu ochii sãi înguºti, mongoloizi. De la
aceºti ochi i se trage porecla “Tamer-
lan”. Cine i-a scornit-o nu se mai ºtie.
Generaþii de elevi au preluat-o de la
înaintaºii lor. ªi profesorul a aflat de
ea. Auzi, tu! mai zice câteodatã, mi-
rându-se. Sã-i spunã lui Tamerlan!
Cã doar n-a îngrozit el lumea ca fero-
cele învingãtor al lui Baiazid Ilderim.
Mimeazã severitatea, e drept, ca orice
profesor care se respectã. Mãcar
aparenþele sã fie pãstrate dacã nu
altceva. Dar toatã lumea ºtie cã, de
fapt, e pita lui Dumnezeu.

Bãtrânul dascãl alege cu grijã între-
bãrile pe care le pune elevilor. E sfârºit
de semestru. Nu-i face plãcere sã lase
corigenþi. Teama din privirea unora
dintre cei verificaþi îl indispune. E pri-
mul care rãsuflã uºurat când poate ob-

þine rãspunsurile dorite sau, mã rog, pe
aproape... Clipa în care îi trimite pe toþi
la loc cu un gest larg, însoþit de vagi
aprecieri, îi aduce ºi lui liniºte în cuget.

Se precipitã sã treacã notele în
catalog, când sesizeazã cã unul dintre
cei scoºi la rãspuns se încãpãþâneazã
sã rãmânã locului.

„Pe mine, dom’ profesor, nu m-aþi
întrebat nimic!” reclamã îndãrãtnicul.

Aºa par sã stea lucrurile. Tamerlan
e în vãditã încurcãturã.

„Pãi bine, încearcã el s-o dreagã,
clipind mai des din ochii sãi oblici.
Dar am vãzut cã ºtii. Am bãgat de
seamã cã ai dat din cap când au rãs-
puns ceilalþi!”

Elevul cautã un semn de ironie pe
chipul imobil al profesorului. Nimic
însã. Deplinã seriozitate.

„Aveþi dreptate, confirmã el atunci
pe un ton grav. De trei ori am dat din
cap pânã acum!”

Prof. DAN FLORIÞA-SERACIN

Pe 20 septembrie vor bate ºi rãsuna a tristeþe clopotele din
Mehadia, murmurând cã s-au scurs în eternitate douã decenii de când
Domnul Profesor a urcat la cer sã sporeascã licãrul stelelor, ori a
pogorât la izvoare pentru a le tocmi susurul molcom sub frunziºul
fagilor de pe Valea Sfârdinului, unde adesea Profesorul cu
pseudonimul BARDAC a suit pentru reportajele sale.

De când profesorul s-a îmbarcat în luntrea lui Charon pentru a
trece Râul Stix, literele bãnãþene sunt mai sãrace, iar ºcoala de la
Mehadia îi simte lipsa ºi colegii de odinioarã îi poartã dorul. În Liceul
„Nicolae Stoica de Haþeg”, fost pe vremea sa „Traian Lalescu”, se
simte duhul sãu binefãcãtor, se simte în fiecare clasã umbra unui
nume cu aurã legendarã: NISTORICÃ DOP. Sã-þi fie în veci þãrâna

uºoarã ºi numele în neuitare. Adio, amice, pe curând!
NICOLAE DANCIU PETNICEANU

P.S. L-am rugat pe domnul profesor Mihãiþã Feneºan sã avizeze ca SALA
PROFESORALÃ de la liceul „Nicolae Stoica de Haþeg” sã se numeascã de
acum înainte „SALA PROFESOR NISTOR DOP”. Trãiesc speranþa cã în inima
feciorului dascãlului Iancu Feneºan, amic al lui Nistoricã Dop, existã o stea a
Bunei Speranþe.

Acelaºi scrib de Banat

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

Domnul profesor (1932 – 1990)Domnul profesor (1932 – 1990)

TTTTaaaammmmeeeerrrr llllaaaannnn

Prof. Nistor Dop de la Liceul din Mehadia - vorbind cu prilejul
unei întâlniri cu N.D.P.

Peisaj de la Mehadia din cimitir, la mormântul prof. Nistor Dop.
Amicii N.D.P. ºi C. Juan Petroi, martie 2002

Ultima agapã, ultimul discurs, 29.06.1990
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Comloºul-Mare, care a avut cin-
stea de-a primi vizita unor persona-
litãþi ilustre, ale vieþii noastre politi-
ce ºi culturale, cum au fost: Nicolae
Iorga în 1923, Regele Ferdinand I-ul
(primul rele al României Mari)
însoþit de primul sãu sfetnic
I.I.C. Brãtianu în 1923 (noiem-
brie, 23),Vasile Goldiº în 1926,
Octavian Goga, în 1926 ºi
1937, Baronul Hainisch, fost
preºedinte al Austriei în 1929
împreunã cu scriitorul francez
Melchior de Vogüe (marchiz);
Gala Galaction în 1936, Otilia
Cazimir în 1943, poetul D. Iov
în 1944, aa  mmaaii  ffoosstt  vviizziittaatt  ººii  ddee
MMaarreeººaalluull  IIoonn  AAnnttoonneessccuu,,  ccoonn-
dduuccããttoorr  aall  SSttaattuulluuii  RRoommâânn,,  îînn
aanniiii  11994400  ––  11994444..  îînn  vviizziittaa  ssaa,,
mmaarreeººaalluull  aa  ffoosstt  îînnssooþþiitt  ddee
MMiihhaaii  AAnnttoonneessccuu,,  ººeeffuull  gguuvveerr-
nnuulluuii,,  PPiikkii  VVaassiilliiuu,,  mmiinniissttrruu  ddee
iinntteerrnnee,,  PPeettrree  NNeemmooiiaannuu,,  mmii-
nniissttrruu  aall  aaggrriiccuullttuurriiii,,  EEmmiill  BBãã-
ddããuuþþãã,,  mmiinniissttrruu  pprrooppaaggaannddeeii,
general Jienescu, ministrul ae-
rului, general Schmidt, coman-
dant corp de armatã Timiºoa-
ra, general Doliceanu, prefectul jud.
Timiº, fotoreporteri, ziariºti, opera-
tori de film etc. La Comloº au fost
aºteptaþi de „Asociaþia Agricolã
„Bunii Gospodari”, care a organizat
primirea, în frunte cu preºedintele
ei Aurel Huzovi ºi secretarul Ghiþã
Bãlan-ªerban. Din partea Ocolului
agricol local, au fost prezenþi ing.
Paul Tomacinschi, ºeful ocolului, ing.
agr. Gheorghe Timariu, adjunctul
ocolului, iar din partea Camerei
Agricole din Timiºoara, directorul
ei, dl. Dr. Ioan Martin (ing. agr.). Pri-
mar al comunei era Stefan Topârcea-
nu, iar comandantul formaþiei de
premilitari învãþãtor Ioan Ursu (de-
venit mai târziu mare comunist). Era
prezent ºi Corul vocal bisericesc,
din Comloº, condus de ªtefan Ciolac
(pe atunci muncitor la C.F.R., mai
târziu,membru de partid comunist!).

În cele ce urmeazã, voi descrie
numai o parte a desfãºurãrii acestei

vizite a lui Antonescu în Comloº,
urmând ca în altã parte sã descriu
alte aspecte ale vizitei, între care ºi
prânzul luat de mareºal la locuinþa
lui Aurel Herzovi, fiind anturat de
majoritatea miniºtrilor ce-l însoþeau

ºi care au participat la acest prânz...
M-am prezentat apoi, de-a drep-

tul la garã, unde aºtepta mulþimea
de cãruþe ºi populaþie. Cãtre ora 10
(dimineaþa) a sosit primul tren (o lo-
comotivã cu douã vagoane) dar din
el nu a coborât nimeni. Emoþia ºi ru-
moare ce s-a produs în rândurile
noastre a fost zadarnicã cãci era nu-
mai trenul de siguranþã, care merge,
de obicei, înaintea oricãrei garnituri
cu care cãlãtoresc înalþii demnitari.
Cineva, care a coborât din tren a
spus cu glas tare: „Trenul, cu oas-
peþii va sosi în curând!” ºi, într-ade-
vãr, dupã vreo 15 – 20 minute, a sosit
un tren automotor din care au
coborât oaspeþii!... Cineva a strigat:
„AA  ssoossiitt  ddoommnnuull  MMaarreeººaall  IIoonn  AAnnttoo-
nneessccuu!!” Am încremenit cu toþii lo-
cului ºi am rãmas muþi, cãci nimeni
nu se aºtepta la aceastã vizitã, mai
ales în împrejurãrile de atunci când
mareºalul, ca comandant suprem al

armatei române combatante, era de
presupus a fi la Iaºi, în Moldova, prin
apropierea frontului. Primarul, emo-
þionat, a bâlbâit câteva cuvinte de
bun venit, oferindu-i pâine ºi sare. L-
a scos din încurcãturã dl. Ion Martin,

directorul Camerii
Agricole Timiº-Toron-
tal, care era singurul
om ce ºtia din timp
despre aceastã înaltã
vizitã ºi care, deci, nu
ºi-a pierdut capul. A
vorbit ºi dânsul scurt,
apoi a luat pe mareºal
ºi Mihai Antonescu ºi
i-a dus în cãruþã la
mine, pe ºezuturile
din ’napoi,, iar dl.
Martin a luat loc lângã
mine, pe „ºiþul” din
faþã, de unde condu-
cea caii. În spatele
nostru, s-au încolonat
celelalte cãruþe, care
la rândul lor au luat pe
ceilalþi demnitari ºi
persoane oficiale, în
numãr de vreo 40. În

lature, pe marginea cortegiului de
cãruþe mergeau junii cãlãri, pe cai
frumoºi – majoritatea iepe de soiul
„Nouius”, aparþinând Sindicatului
local de creºterea calului Nouius –
care erau scutite de rechiziþie ºi,
unele, bune de cãlãrie.

La un moment dat, Mareºalul (în
timpul cât cortegiul înainta pe stra-
da Gãrii înspre Contru), l-a întrebat
pe dl. Martin:

- OObbsseerrvv  ccãã  llaa  ccããllããrreeþþiiii  dd-vvooaassttrrãã,,
ccaaiiii  nnuu  ssuunntt  ppoottccoovviiþþii!!  DDee  ccee  nnuu  ssee
ppoottccoovveesscc  ccaaiiii??

Domnul Ioan Martin care, proba-
bil, nu se aºtepta la o astfel de ob-
servaþie, a umflat din umeri, ne-
ºtiind, din pripã, ce rãspuns sã-i dea.

Atunci am intervenit eu,
spunându-i:

- Domnule Mareºal, la noi, nefiind
drumuri pietruite prea multe, caii nu
prea au nevoie de potcoave, cãci

Generalul Ioan Antonescu, doamna general Maria Antonescu 
ºi miniºtrii generalului (Din arhiva N.D.P.)

INEDIT:            INEDIT:            CCRONICÃRONICÃ DEDE LALA CCOMLOOMLOºº

ASPECTE DE LA VIZITA ÎN COMLOªU-ASPECTE DE LA VIZITA ÎN COMLOªU-
MARE A MAREªALULUI ION ANTONESCUMARE A MAREªALULUI ION ANTONESCU

(Duminicã, 25 iunie 1944)
(Material primit de la dl. prof. Traian Galetaru, redactor la ziarul „Suflet nou” din Comloºu Mare)

continuare în pagina 14
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lucreazã mai mult pe drumuri de
câmp ºi pe ogor – iar pe de altã
parte, sunt totodatã, iepe gestante
din Sindicat ºi dacã sunt potcovite
atunci calcã mânjii!...

Nu l-a mulþumit pe deplin
rãspunsul meu (mai ales cã dânsul,
ca fost ofiþer de cavalerie, nu putea
concepe cal nepotcovit!) ºi mi-a
rãspuns: „UUnn  ccaall  nneeppoottccoovviitt  ee  ccaa  ººii
uunn  oomm  ccee-ll  ppuuii  ssãã  mmeeaarrggãã  ddeessccuullþþ  ppee
ddrruummuurrii  nneeccuunnoossccuuttee  ººii  aasspprree”.

Pe drum (pe parcurs) vede iarãºi
în parcul satului câþiva pomi uscaþi,
în urma umiditãþii mari, din anul
1942 când au fost mari inundaþii în
nordul Banatului (Torontal). Din
mers, mareºalul exclamã: „IIaa  uuiittee
ppoommii  uussccaaþþii,,  iiaa  uuiittee!!” ªi, întorcându-
se la primarul Topârceanu, care-l
însoþea (puþin mai în urmã) zise:
„DDoommnnuullee  pprriimmaarr,,  ddee  ccee  nn-aaþþii  ssccooss
aacceeººttii  ppoommii??”

- Nu a fost voie sã-i scoatem fãrã
autorizaþie de sus! i-a rãspuns pri-
marul.

- MMããii  SSttrriihhaannee  ––  ii-aa  zziiss  mmaarreeººaalluull
––  aaddrreessâânndduu-ssee  mmiinniissttrruulluuii  ––  ccee  ccaapp
ddee  ooaaiiee  oo  ffii  aavvâânndd  aacceell  mmiinniissttrruu  ccaarree
aa  ddaatt  ppoorruunnccãã  ssãã  nnuu  ssee  ssccooaattãã  ccooppaa-
cciiii  uussccaaþþii  ddee  ppee  ddrruummuurrii  ffããrrãã  oo  aauuttoo-
rriizzaaþþiiee  pprreeaallaabbiillãã!!

Ajunºi la gospodãria lui Tone
Ureche, se duce peste tot: la grajd,
la coteþul porcilor, la ºurã, la paie,
peste tot: „„UUiittee,,  SSttrriihhaannee,,  oorrddiinnee  llaa
uunn  mmiicc  pplluuggaarr!!  TToottuull  llaa  llooccuull  lloorr,,
ppâânnãã  ººii  pplleeaavvaa,,  ccaarree  llaa  nnooii  ssee  aarruunnccãã
ccaa  cceevvaa  nneettrreebbnniicc..  PPaarrccãã  vvããdd  llaa  TTîînn-
ccããbbeeººttii,,  ccoocceenniiii  ppeessttee  ppaaiiee,,  ppaaiieellee
ppeessttee  pplleeaavvãã,,  ººii  ppeessttee  ttooaattee,,  ppoorrcciiii,,
vviiþþeeiiii  ººii  oorrããttããnniiiillee  ddiinn  ccuurrttee  ddrrii-
ppiinndduu-llee  ººii  ddeeggrraaddâânndduu-llee!!””

Intrã în locuinþã, unde gãseºte cu-
rãþenie, ºi ordine, practic aranjatã.
Gospodina se prezintã:Victoria Ure-
che! Mihai Antonescu, care se afla la
spatele mareºalului, observã, cu o
butadã: „Domnule Mareºal, v-aþi
întâlnit, la Comloº, cu… Victoria!!”
(Aluzie la victoria care o aºteptau pe
fronturile de luptã!) A întrebat-o pe
gospodinã dacã are copii. „Da, i s-a
rãspuns, am un fecior, care se aflã
pe front, într-o unitate motorizatã!”
Cu vãditã încântare, mareºalul se în-
toarce la demnitarii ce-l însoþeau ºi
ordonã: „„SSãã  ii  ssee  ddoonneezzee  uunn  ttrraaccttoorr
„„HHaannoommaagg-DDiieesseell””  aacceessttuuii  þþããrraann-
mmiicc  ddee  llaa  CCoommllooººuu  mmaarree!!”” (Dupã
douã sãptãmâni de la acest eveni-
ment, într-adevãr, Tone Ureche pri-
meºte cel mai scump tip de tractor

german „Hanomag-Diesel”, care
atunci valora impresionanta sumã
de 500.000 lei!)

Dupã plecarea de la Anton Ure-
che, mareºalul, puþin cam neîncrezã-
tor, crezând ca nu cumva sã fie vreo
mistificare la mijloc, fiind o gospo-
dãrie aranjatã ad-hoc (un fel de po-
tenkinism) s-a luat din casã în casã,
dând oarecum buzna în curþile veci-
nilor lui Ureche ºi spre mirarea lui,
peste tot a gãsit ordine ºi bunãstare,
bineînþeles, la fiecare dupã stilul
sãu propriu.

- SSãã-mmii  ssppuunnii,,  dduummnneeaattaa,,  ccee  ppãã-
rreerree  aarree  lluummeeaa  ddeesspprree  mmiinnee;;  ee  mmuull-
þþuummiittãã  ccuu  ccoonndduucceerreeaa  mmeeaa??

- E mulþumitã toatã lumea, dom-
nule mareºal, dar sunt nemulþumiþi:
aceia cari au copiii pe front!

- DDaa,,  ddaa,,  ttee  ccrreedd  ––  mmii-aa  rrããssppuunnss
ddâânnssuull,,  ddaarr  ººeezzâânndd  aaccaassãã,,  nnuu  nnee
aappããrraa  ddrreeppttuurriillee  ssffiinnttee  aassuupprraa  ppãã-
mmâânnttuulluuii  ssttrrããmmooººeesscc  ººii  nniiccii  lliimmbbaa,,
nniiccii  rreelliiggiiaa,,  nniiccii  oonnooaarreeaa  ffaammiilliiiilloorr
nnooaassttrree,,  aajjuunnggâânndd  ssllaavvii  ffããrrãã  lliibbeerr-
ttaattee!!  SSppuunnii  ccãã  eeººttii  mmuullþþuummiitt  ººii  mmãã
bbuuccuurr;;  ddaarr  ccee  ssppuunnii  ddee  MMaanniiuu,,  ccããccii
aamm  aauuzziitt  ccãã  ppee  aaiiccii  ssuunntt  mmuullþþii  mmaanniiººttii
ººii  ddâânnssuull,,  ccaarree  iieeººiirreeaa  ddiinn  rrããzzbbooii  ººii
pplleeccaarreeaa  mmeeaa  ddee  llaa  ccâârrmmãã??

- N-am auzit aceasta, domnule
mareºal, i-am rãspuns scurt, cãci am
ajuns, cãci am ajuns în faþa porþii,
deschise larg, a gospodãriei mele.

Ajunºi în curte am scoborât cu
toþii ºi eu, punându-mã, curtenitor,
în faþa lui l-am întrebat:

- Domnule Mareºal, pe unde sã vã
conduc?

A rãmas puþin contrariat la aceas-
tã întrebare, deoarece dânsul nu
crezuse – pesemne – cã eu, cel ce
fãceau pe vizitând acestui echipaj,
sunt stãpânul acestei gospodãrii.

Dupã mirarea ce i-au cetit-o pe
faþã, i-am rãspuns: „Eu sunt proprie-
tarul! Pe unde sã vã conduc?”

- PPee  uunnddee  ccrreezzii  dduummnneeaattaa,,  eeuu  ssuunntt
aaccuumm  ooaassppeettee  ººii  mmãã  llaass……  ccoonndduuss!!  aa
rrããssppuunnss  ddâânnssuull..

L-am dus astfel, prima datã la ma-
gazia de bucate (grâu, porumb, ovãz
etc.). Intrând în ea, n-a vãzut slãninile
afumate de la 5 porci atârnate de
tavanul magaziei, la rãcoare. Mihai
Antonescu, i-a atras atenþia zicându-i:

- Domnule mareºal, n-aþi observat
slãnina!

S-a întors apoi ca sã o vadã ºi,
oarecum mirat, m-a întrebat: „CCee
ffaaccii  ccuu  aattââttaa  ssllããnniinnãã??”

- Dau la muncitorii mei, cu care
lucrez! i-am rãspuns.

- CCââttee  ggrraammee  ddaaii  llaa  ffiieeccaarree,,

ooddaattãã??
- Nu ºtiu, domnule mareºal, sã

chem soþia ca sã o întrebaþi.
Am chemat-o pe Sida, care so-

sind, a întrebat-o:
- CCââttee  ggrraammee  ddaaii  llaa  ffiieeccaarree  mmuunn-

cciittoorr,,  ddiinn  ssllããnniinnaa  aassttaa??
- Domnule mareºal, eu nu le dau

mâncare cu cântarul!
- DDaarr  ccuumm??
- Punem pe masã ºi fiecare mã-

nâncã cât doreºte!
De la magazia de bucate, l-am dus

pe mareºal – luându-l prieteneºte
de braþ – la grajdul cailor. Grajdul în
care am intrat era aproape gol,
întrucât caii ce-am avut (4 la numãr)
erau rechiziþionaþi pentru front.

- PPeennttrruu  ccee  aaººaa  ggrraajjdd  mmaarree,,  ººii  nnuu
aaii  nniiccii  uunn  ccaall?? m-a întrebat.

I-am rãspuns cã „am patru cai
daþi la rechiziþie”.

A clãtinat din cap ºi a zis: „LLaass’’  ccãã
vvii-ii  rreeffaacceeþþii  vvooii,,  dduuppãã  rrããzzbbooii!!”

L-am condus la grajdul vacilor,
unde aveam patru vaci de lapte
(rasa Siementahl) ºi tot atâtea
juninci, precum ºi un tãuraº.

- CCuu  ccee  llaa  hhrrããnneeººttii?? fu întrebarea,
când le-a vãzut frumoase ºi grase.

I-am arãtat bazinul din beton,
zidit în grajd, în care era preparatã
sfeclã cu uruialã de porumb ºi
pleavã de grâu.

Dânsul, la vederea nutreþului, a
chemat miniºtri ce-l însoþeau ºi le-a
zis: „La noi, pleava se aruncã ºi aici,
priviþi ce rezultate admirabile dã!”

La coteþul porcilor, alcãtuit dupã
cerinþe moderne, aveam 30 bucãþi,
dintre care 15 graºi (gata sã fie vân-
duþi); restul mai mici. Aici, m-a în-
trebat iarãºi:

- DDee  ccee  nnuu  vviinnzzii  ppee  cceeii  ggrraaººii??
- Nu au preþ! – i-am rãspuns.
Rãspunde dl. Martin, directorul

Camerei agricole: „Domnule mare-
ºal, am fixat preþul porcilor graºi la
160 lei kilogramul.”

Mã întrebã dacã sunt mulþumit cu
preþul.

- Mã închin pânã la pãmânt de
preþ – le rãspund eu ºi, dacã-i aºa,
atunci consider porcii graºi ca ºi
vânduþi!

La pivniþa-cramã cu vin, unde-l
conduc acum, butoaiele sunt toate
pline (în iunie). Aveam circa un
vagon ºi jumãtate vin din producþia
celor patru iugãre de vie nobilã ce o
plantasem.

- DDee  ccee  nn-aaii  vvâânndduutt  vviinnuull  ppâânnãã
aaccuummaa??  fu iarãºi întrebarea.

- Nu are preþ.

continuare în pagina 15
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Rugã la Þebea
„De ce ne-am adunat aici mulþimi, 
Patricienii, preoþii ºi plebea? 
Îºi retrãieºte viaþa printre noi 
Mormântul de luminã de la Þebea.

Se auzise-un zvon cã l-au furat
ªi-n miez de noapte l-au zvârlit la fiare.
Dar asta nu se poate întâmpla
Cât el, acum, e-n noi, în fiecare.

ªi noi venim aici ca sã-nvãþãm 
Ce-nseamnã jertfa pentru neam ºi þarã, 
Lângã altarul nostru tricolor,
Pe-un fluier de cireº cu coaja-amarã.

ªi te rugãm, Mãria Ta, sã-ncerci 
Sã ne-aminteºti cât de ciudatã-i firea 
ªi cã nimic nu vom putea zidi, 
Dispreþuind iubirea ºi unirea!

Ne reînvaþã, Crãiºor viteaz, 
Nãravul de-a munci ºi bucuria, 
Credinþa-n Dumnezeu ºi-n acest neam 
ªi sacrificiul pentru România.

Cã suntem divizaþi, Mãria Ta,
ªi nu mai ºtim nimic din cele sfinte,
Minþim ºi înºelãm ºi uneltim
ªi nu ne ruºinãm nici de morminte.

Nici þara nu ne e decât pretext, 
De alte arogante privilegii, 
Cã de-ndeletnicirea de-a fi om 
Se mai ocupã, azi, numai betegii.

Priveºte-ne, Mãria Ta, pe toþi 
ªi iartã-ne de toate cele rele -
ªi dã-ne semnul marii regãsiri, 
Ca sã renascã Patria sub stele.

Dar dã-ne nouã, în sfârºit, acum 
Un simplu drept la pace ºi la pâine. 
ªi-i suntem Europei cauzaºi,
Nu bieþii chiriaºi de azi pe mâine!

De ce ne-am adunat aici mulþimi, 
Patricienii, preoþii ºi plebea? 
Ca sã jurãm credinþa noastrã-n neam, 
În cimitirul sacru de la Þebea,

Cã suntem istoviþi ºi sãrãciþi.. 
ªi drumul fãrã sens nu se mai poate. 
Venim aici sã te rugãm, plângând,
Sã te ridici din nou pentru dreptate.

ADRIAN PÃUNESCU
(Poezie scrisã ºi cititã Ia Þebea, 

la Serbãrile Avram lancu din data 
de 17 septembrie 2006)

- CCuu  ccââtt  ssee  vviinnddee??
- Cu 25 lei kilogramul!
- VVeeddeeþþii,,  eeuu  aamm  ccuummppããrraatt  ppeennttrruu

aarrmmaattãã  ccuu  6600  lleeii  kkiillooggrraammuull!!  zziissee
cceelloorr  ddiinn  jjuurr..

- Cine a plãtit taxa – impozit, la
percepþie, domnule mareºal? (taxa
era 6 lei/kilogram).

- NNuu  ººttiiuu – mi-a rãspuns, cu fran-
cheþã ºi sinceritate.

De aici, apoi, am condus oaspeþii
în camerele de locuit ale casei
mele. Pe masã, era pregãtit de soþie
ºi fiicã-mea, tacâmuri cu sandvich-
uri ºi mezeluri.

- Domnule Mareºal, cu ce sã vã
servesc? Cu þuicã sau cu vin? Toate,
produse de-ale mele!

- SSãã  bbeemm  îînn  ssããnnããttaatteeaa  dd-vvooaassttrrãã::
ccuu  vviinn!!  rroossttii  mmaarreeººaalluull..  DDaarr  ssãã  vviinnãã
ººii  ddooaammnnaa  ccaasseeii,,  ccaa  ssãã  îînncchhiinnããmm  ººii
ccuu  ddâânnssaa!!

Venind soþia îi spun: „Domnul
mareºal doreºte sã închini un pahar
cu vin!”

- Mulþumesc, dar eu nu beau, cãci
la noi nu prea beau muierile! a
rãspuns Sida.

- NNiiccii  eeuu  nnuu  bbeeaauu  ––  rrããssppuunnddee  mmaa-
rreeººaalluull,,  ddaarr  aaccuumm  ttrreebbuuiiee,,  ccããccii  vvãã
ssuunntt  ooaassppeettee!

Dupã ce s-a prânzit, la Herzovi,
toate cãruþele ne-am încolonat pen-
tru ducerea oaspeþilor la garã, unde
erau aºteptaþi de trenul ministerial.
Eu mergeam cu cãruþa în fruntea
convoiului, iar lângã mine ºedea
acelaºi inginer agronom, director al
Camerei agricole, dr. Ioan Martin.
La spate, mareºalul cu Mihai Anto-
nescu.

Ajungând în dreptul casei lui Iosif
Pascu („Iosa”) pe fereastra deschisã
se uitau la trecerea convoiului spre
garã, generalul Barbu ºi soþia Cor-
nelia, care erau aici în vacanþã, cãci,
dupã cum se ºtie, Generalul Barbu
Vasile, fost comandant suprem al
jandarmeriei din capitalã în perioa-
da 1932 – 1937, la Comloº îºi avea
casa soþiei sale, originarã de aici.

Când au fost vãzuþi stând pe fe-
reastrã, Mihai Antonescu s-a adresat
Mareºalului: „Acesta-i generalul
Barbu? Dar ce cautã aici?”

Le-am rãspuns eu: „Aceasta-i
casa soþiei ºi dânsul vine adeseori
aici!”

Mihai Antonescu a adãugat apoi:
„Rivalul d-voastrã, domnule mare-
ºal!”

(AAlluuzziiee  llaa  ffaappttuull  ccãã  ggeenneerraalluull
BBaarrbbuu  ººii  îînnccãã  aallþþii  33  ggeenneerraallii  rroommâânnii,,

ii-aauu  cceerruutt  lluuii  AAnnttoonneessccuu  ssãã  ssee  oo-
pprreeaassccãã  llaa  NNiissttrruu  ººii  ssãã  nnuu  mmaaii  ccoonn-
ttiinnuuee  rrããzzbbooiiuull  ººii  îînn  RRuussiiaa,,  ddee  ddiinnccoolloo
ddee  NNiissttrruu..  NNeeffiiiinndd  aacccceeppttaattãã  aacceeaassttãã
pprrooppuunneerree  ((aacceeaassttãã  ttaaccttiiccãã))  ss-aa  iissccaatt
oo  nneeîînnþþeelleeggeerree  îînnttrree  aacceeººttii  ggeenneerraallii,,
pprriinnttrree  ccaarree  eerraa  ººii  VVaassiillee  BBaarrbbuu).
Despre aceastã neînþelegere cu ge-
neralii, contemporanii acelor vremi,
îºi vor mai aminti, poate, cât caz fã-
ceau posturile de radio Londra ºi
„Vocea Americii”. Ajunºi la Bucu-
reºti, dupã aceastã vizitã la Comloº
a Conducãtorului Statului, din acele
timpuri, Mareºalul Ion Antonescu, în
presa vremii au apãrut ample repor-
taje, - elogioase ºi admirative – des-
pre Comloº ºi despre þãranii com-
loºeni. Asociaþia „Bunii Gospodari”
a fost datã pe întreg cuprinsul þãrii
ca model de organizare cultural-
profesionalã a þãranilor ºi îndemnu-
ri mari ºi elocvente a publicat ºi cu-
noscuta gazetã „Cuvântul Mareºa-
lului”, din capitalã. Mai amintesc de
încheiere, cã la Comloº mareºalul
era modest îmbrãcat, cu multã so-
brietate: era încãlþat în cizme (ca
ofiþer de cavalerie ce a fost) cu pan-
taoni bufanþi, ºi o tunicã modestã,
fãrã lustru ºi zorzoane. În cap avea
chipiul cu epoleþii de mareºal ºi-l
purta cam îndesat pe cap, ca un cã-
lãreþ în ºauã. În mâini avea o cravaºe
ºi pãºea rar, cu capul în pãmânt. EErraa,,
ppooaattee,,  îîmmppoovvããrraatt  ddee  ggâânndduurrii,,  ccããccii
ttããvvããlluugguull  rruusseesscc  ssee  aapprrooppiiaa  ddee  ffrruunn-
ttaarriiiillee  MMoollddoovveeii,,  aavviiaaþþiiaa  aammeerriiccaannãã
((ffaaiimmooaasseellee  „„LLiibbeerraattoorr””))  ffããcceeaauu  iinn-
ccuurrssiiuunnii  ffooaarrttee  ddeessee  ppeessttee  nnooii  ººii
ooppoozziiþþiiaa  îînn  ffrruunnttee  ccuu  MMaanniiuu  ººii  DDiinnuu
BBrrããttiiaannuu,,  dduucceeaa  ttrraattaattiivvee,,  pprriinn
BBaarrbbuu  ªªttiirrbbeeii  llaa  CCaaiirroo,,  ppeennttrruu  iieeººii-
rreeaa  RRoommâânniieeii  ddiinn  rrããzzbbooii, ceea ce s-a
ºi întâmplat la numai douã luni îm-
plinite de la vizita în Comloºu Mare,
vizitã care, oricum, va rãmâne în is-
toria acestui mare sat românesc de
la marginea de vest a României. AArr-
mmiissttiiþþiiuull  ddee  llaa  2233  aauugguusstt  11994444  aa  ccoonn-
ffiirrmmaatt  tteeaammaa,,  eexxpprriimmaattãã  ddee  MMiihhaaii
AAnnttoonneessccuu,,  llaa  pprrâânnzzuull  ddee  llaa  HHeerrzzoovvii
ccâânndd  aa  eexxccllaammaatt  ccuu  îînnggrriijjoorraarree,,  îînn
ttiimmppuull  ccâânndd  ssee  ccoommeennttaa  ssiittuuaaþþiiaa  rrããzz-
bbooiiuulluuii::  „„CCee  ffaacceemm,,  ddoommnnuullee  mmaa-
rreeººaall,,  ccããccii  rruuººiiii  ssuunntt  llaa  VViinniittzzaa??””

Dar, despre aceasta, în altã parte
a „Cronicii mele comloºene”

GHIÞÃ BÃLAN ªERBAN, 

scriitor þãran
Nota  redacþiei: În iunie 1944, Jugoslavia era

ocupatã de nemþi, iar Italia de anglo-americani.
Oare ce gândea Antonescu Ion? Care a fost scopul
real al vizitei la Comloºul Mare, un sat pe graniþã?
(N.D.P.)
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Greu se lasã gândul..., cãci astrul te orbeºte cu
strãlucirea-i ºi cauþi zadarnic „cuvântul ce exprimã
adevãrul”. Þi se pare chiar o pietate sã încerci... Cã
Eminescu aparþine organic neamului românesc, ºi
aºa va fi pânã la sfârºitul sfârºitului, o dovedeºte
adânca suferinþã despre durerea românilor
(poezie, prozã, articole politice) încât a-i evoca
opera înseamnã a-þi asuma riscul de a bea cupa
plinã cu venin, într-o perioadã când pigmeii îl
maculeazã (a câta oarã, fiindcã „fenomenul” se
petrece ciclic!) cu veninul lor de „mititei”.

Istoria, în clipele lungi ca veacurile, de eroism,
nu poate fi decât pildã pentru urmaºi, chiar ºi
pentru aceºti contemporani care nu mai au nimic
sfânt în afara banului.

Versurile condensate ale marelui poet
concentreazã lupta, confruntarea dramaticã.
Mircea, „atât de simplu, dupã vorbã, dupã port”
are asupra vieþii ºi a morþii optica unui bãtrân
înþelept. Strãbunii geþi, apoi dacii erau vestiþi
pentru atitudinea dionisiacã în faþa morþii; ei
plângeau la naºterea cuiva ºi râdeau la moarte.
Actul volitiv al civilizaþiei a metamorfozat
înþelepciunea popularã în iubire fierbinte de þarã,
întrucât pierderea rostului echivala cu imagini
însufleþite, dinamice cum numai Viaþa poate fi.

Cândva, un tânãr, cu ochii mari cât istoria,
cutreiera aceastã binecuvântatã þarã. Munþii, apele,
codrii ºi basmele îl mângâiau în tânguirea lor
eternã, încrustându-i sufletul ºi inima, legãnându-
l cu sacru legãmânt de glia strãbunã. Astfel,
tânãrul a devenit spirit al pãmântului, „mistuit
lãuntric”. El a reuºit, într-o existenþã meteoriticã,
sã-ºi scrie viaþa, a lui ºi a poporului care se zbãtea
zadarnic sub nemilosul cãlcâi al politicienilor
venali. A reînsufleþit ºi viaþa minunatului astru

rãmas singur „în lumea lui, departe de „cercul...
strâmt”, generator de noroc, dar ºi a tinerilor” ce
puteau troieni toatã floarea teilor într-un sãrut”...

Trecând mereu „pe lângã plopii fãrã soþ” din
ochii lui plini de întuneric izvora fluviul vijelios al
întrebãrilor, pânã când Demiurgul, nemaiputând
sã îi rãspundã, l-a pus în locul lui. Pe tânãr l-a cu-
prins un dor adânc ºi „fãrã saþ” de þarã, rotindu-ºi
privirea printre sori ºi acolo, pe o parte bine-
cuvântatã a pãmântului, s-au nãscut iarãºi munþi
ºi ape ºi codri, încât fiecare tânãr pãrea uneori
cugetarea de pe „câmpurile asire ºi întunecata
mare”, pentru a-ºi sãruta iubita. ªi înfloreau florile
albastre cu tainicã tristeþe, tot pe plaiuri româneºti.

Serile coborau lin, când ciobanii le chemau
buciumând „cu jale” iar sub „streºini bãtrâne” se
abãtea dorul. În liniºtea lunarã sub salcâmul ce se
legãna încet, tânguindu-se, tinerii ardeau în
dragostea lor ºi mureau dupã o orã, pentru a
reveni a doua zi iarãºi ºi iarãºi..., prin atotstãpâ-
nitorul fior transmis de poet.

Un  proletar  rãscolea  sufletul  adormit  al  mun-
citorilor  care,  în  uriaºa  lor  furtunã,  aruncau  stânci
peste  asupritori,  cufundându-ii  în  nimicnicie.

Ca membru al societãþii „România junã” din
Viena 1870 – 1871, Eminescu se simte obligat sã
ia atitudine, prin articolul “Echilibrul”, publicat în
revista „Federaþiunea” din Pesta, faþã  de  încercãrile
autoritãþilor  austro-uungare  de  a  desconsidera
naþiunea  cea  mai  veche  din  Transilvania,  naþiunea
românã.

În cele peste 50 de articole intitulate Austro-
Ungaria, poetul „monitorizeazã” reciprocitatea „de
interese ce existã între România ºi Imperiul
Austro-Ungar”, neacceptând pentru români
„libertatea de a muri în mizerie”.

În Amintiri fugare despre Eminescu, Mite
Kremnitz surprinde ataºamentul adânc ºi sincer
pentru români, patriotismul sãu: „Tot  binele  îl
aºtepta,  mai  ales  de  la  popor,  cãci  cele  zece  mii
din  clasa  conducãtoare  nu  aveau  nici  o  valoare  în
ochii  lui”.

În manuscrisul Academiei nr. 2257, fila 65,
poetul afirma: „Iubesc  acest  popor  bun,  blând
omenos,  pe  spatele  cãruia  diplomaþii  croiesc
ckarte  ºi  resbele...,  acest  popor  care  serveºte  decât
de  catolici  tuturor  acelora  ce  se  înalþã  la  putere...”
Pornind de la aceste considerente, Eminescu a
susþinut cu argumente plauzibile trei concepte,
perfect valabile ºi azi – adevãrul, munca ºi cultura,
deoarece „nu  existã  nici  libertate,  nici  culturã  fãrã
muncã”.

Marele  poet-zziarist  constatã  cã  România
tindea,  ca  ºi  astãzi,  sã  devinã  colonie  a  Europei
apusene,  care  îºi  dirija  aici  capitalurile  ºi  populaþia
flotantã, de aceea o numea „America dunãreanã”,
Belgie a Orientului” sau Colifornie.

Limbii îi acorda atenþie maximã, considerând
cã este „mãsurariul cilivaþiunii unui popor...”

Eminescu  a  ars  ca  un  rug,  a  ars  pentru  neamul
sãu  murind  secãtuit  de  fantastice  ºi  perpetue
eforturi. (...)

În catedrala operei marelui poet, fiecare cuvânt
contribuie la ansamblul construcþiei, încât arcade
masieve, granitice, între codri, sub cerul înnourat
al istoriei, îndoaie tãcerea, conferindu-i sens.
Arborii îi doinesc patriotismul, izvoarele îl cântã,
iar vãzduhul etern va persista mireasma florilor de
tei, pentru cã, deºi „timpul creºte-n urma” lui, el,
poetul,  rãmâne  mereu  tânãr,  mereu  român.

Prof. MARIA TOMA-DAMªA
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Istoric, critic literar, documentarist, dra-
maturg, poet, enciclopedist, memorialist,
profesor universitar, academician, parlamen-
tar, ministru ºi prim-ministru. Dotat cu o me-
morie extraordinarã, cunoºtea istoria univer-
salã ºi în special pe cea românã, în detalii. Nu
este domeniu din istoria românilor fãrã ca
Nicolae Iorga sã nu-l fi studiat ºi tratat în mod
fundamental. Nicolae  Iorga  este  cel  mai
prolific  dintre  români  în  ceea  ce  priveºte  ope-
ra  ce  a  lãsat-oo  posteritãþii. Este autorul a
1.003 volume, 12.755 articole ºi 4.963 re-
cenzii. Opera sa istoricã cuprinde diverse do-
menii: istoria românilor, istorie universalã,
istoria bisericii, a armatei, a comerþului, a
literaturii, a tipãriturilor, a cãlãtoriilor în strãi-
nãtate, monografii de oraºe, de domnii, de
familii etc.

A  murit  la  27  noiembrie  1940,  asasinat  de
legionari  în  Pãdurea  Strejnic  din  judeþul  Pra-
hova.  Dupã  aflarea  veºtii  despre  asasinarea
lui  Iorga,  în  semn  de  înaltã  apreciere,  47  de

universitãþi  ºi  academii  din  întreaga  lume  au
arborat  drapelul  în  bernã.

Versurile redate alãturat, scrise de Nicolae
Iorga, par o premoniþie pentru sine.

Brad Bãtrân
A fost tãiat un brad bãtrân 
Fiindcã fãcea prea multã umbrã 
ªi-atuncea din pãdurea sumbrã 
S-a auzit un glas pãgân.

O, voi ce-n soare cald trãiþi 
ªi aþi rãpus strãmoºul vostru 
Sã nu vã strice vouã rostul, 
De ce sunteþi aºa grãbiþi?

În anii mulþi cât el a fost, 
De-a lungul ceasurilor grele, 
Sub paza crengilor rebele, 
Mulþi au aflat un adãpost.

Moºneagul, stând pe culme drept, 
A fost la drum o cãlãuzã 
ªi-n vremea asprã ºi ursuzã 
El cu furtunile-a dat piept.

Folos aduse cât fu viu 
ªi mort acuma, când se duce, 
Ce alta poate-a vã aduce 
Decât doar încã un sicriu.

Pentru conformitate, ªT. MÃGRIN

REDACÞIA „SUFLET NOU” DIN COMLOªU MARE (TIMIª) NE SEMNALEAZÃ:
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Deceniul al patrulea al veacului trecut ni se
înfãþiºeazã acum plin de frãmântãri politice,
sociale ºi economice. La sfârºitul primului rãzboi
mondial, Europa era devastatã ºi se cãutau cãi
pentru refacerea grabnicã a cursului vieþii.
Conºtiinþele se radicalizau, aºteptând cu speranþe
mãrite o schimbare a situaþiei.

Unul dintre marile evenimente istorice
româneºti a fost realizarea Marii Uniri la 1 De-
cembrie 1918 - act istoric de importanþã majorã cu
implicaþii fundamentale, nu numai în viaþa politicã,
dar ºi culturalã a poporului nostru.

Se constatã o creºtere a forþelor scriitoriceºti,
precum ºi o substanþializarea literaturii scrise,
aceasta cãpãtând o arie de circulaþie mai largã,
nãzuind la o afirmare tot mai pregnantã pe plan
european, punându-se accent mai ales pe
valenþele ei naþionale.

Cu toatã instabilitatea epocii interbelice, frã-
mântate de acute probleme politice, cu implicaþii
din ce în ce mai grave în planul social-economic,
se cuvine a fi subliniatã efervescenþa spiritualã ne-
maicunoscutã pânã atunci, care a dus la înfãptuiri
remarcabile impunând valori artistice de necon-
testat.

În ceea ce priveºte literatura românã, în perioa-
da dintre cele douã rãzboaie mondiale, asistãm la
apariþia ºi consacrarea unor scriitori de marcã:
Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu,
Lucian Blaga. Camil Petrescu, George Cãlinescu,
Ion Pillat, Eugen Lovinescu etc.

Orice  miºcare  literarã  apare  ºi  se  dezvoltã  mai
ales  în  jurul  unor  publicaþii  prestigioase,  care  au
jucat  un  rol  hotãrâtor  în  dezvoltarea  literaturii  ºi
culturii  noastre.  Dintre acestea un loc aparte l-au
avut „Sburãtorul” (1919), „Gândirea” (1921), „Ra-
muri” (1919), „Gând românesc” (1933) etc. Alãturi
de acestea, menþionãm ºi „Viaþa româneascã” ce
reapare dupã rãzboi ºi polarizeazã forþele scrii-
toriceºti cele mai reprezentative de la Ion Agâr-
biceanu, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Ion Barbu,
Matei Caragiale, la Tudor Vianu ºi Hortensia
Papadat Bengescu.

ªirul publicaþiilor literare importante din acea
perioadã poate fi continuat cu „Cetatea literarã”

(1925), „Bilete de papagal” (1929), „Revista fun-
daþiilor regale” (1934), „Revista românã” (1941)
etc. Acestea chiar dacã n-au creat direcþii ºi cu-
rente literare distincte ºi-au adus contribuþia
substanþialã la dezvoltarea literaturii române.

Din  constelaþia  acestor  importante  reviste
literare  face  parte  ºi  revista  ,,Luceafãrul”(1935)
condusã  de  Aurel  Cosma,  ca  director  ºi  Dorian
Grozdan,  ca  secretar  de  redacþie  ºi  apãrutã  în  capi-
tala  Banatului, „ca un zid de culturã româneascã”.
Redacþia revistei s-a strãduit ºi a reuºit sã fie la
nivelul celor mai bune publicaþii din capitalã sau
din strãinãtate, „cu aspect modern ºi cu material
redacþional reprezentativ”, ea fiind locul de
întâlnire a scriitorilor bãnãþeni cu cei din alte
centre culturale!”

Câþiva scriitori ai vremii, dintre care îi amintim
pe Cezar Petrescu, Adrian Maniu, Ion Pillat ºi Vic-
tor Eftmiu au sprijinit ºi au încurajat efectiv apariþia
„Luceafãrului”. Aurel Cosma precizeazã mai întâi
necesitatea apariþiei acestei reviste pentru Banat,
subliniind menirea ei de „a lumina calea progre-
sului sãu spiritual ºi literar în cadrul unitar al þãrii.

Am vrut o revistã bãnãþeanã subliniazã el în
continuare - cu specific ºi tradiþii locale, dar care
sã aducã universalitãþii de literaturã româneascã o
contribuþie aº zice , un fel de zestre intelectualã ºi
sufleteascã de culturã ºi de artã, care sã marcheze,
în condiþii optime, aportul bãnãþenilor pe plan na-
þional” (Petru Novac Dolângã, Mãrturisiri ºi
repere. Editura Facla, Timiºoara, 1980. p.51).

De altfel, într-o însemnare din primul numãr al
publicaþiei se aratã cã «„Luceafãrul” care apare
astãzi pe orizontul frontierei de vest, va fi o revistã
literarã ºi artisticã menitã sã ridice un zid de cul-
turã româneascã de-a lungul acestei graniþe. Arhi-
tectura spiritualã a acestui zid va fi aºezatã pe fun-
damentul istoric al culturii bãnãþene ºi va fi
construitã de cãtre scriitorii din Banat cu ajutorul
celor mai bune condeie din Bucureºti ºi din toate
regiunile þãrii».

Cercetãtorul care rãsfoieºte colecþia revistei,
rãmâne de la început impresionat de frumuseþea
ilustraþiilor sale: reproduceri de artã, picturã ºi
sculpturã - executate în mod deosebit de Catul
Bogdan, Virgil Simionescu, Corneliu Liuba, Ion
Isac, precum ºi de conþinutul ei enciclopedic.

La 28 februarie 1937 a fost fondatã Astra  Bã-
nãþeanã, iar „Luceafãrul” va sta în slujba acesteia,
urmându-ºi drumul de afirmare româneascã, tot
pe atât de însufleþit, de strãdalnic ºi de jertfelnic, ci
mai metodic, aºa cum i se cere unei reviste, ser-
vând un aºezãmânt de culturã. Credincios înaltei
sale meniri, „Luceafãrul” va fi o revistã de culturã,
cu considerare în primul rând la preocupãrile ºi
manifestaþiile de creaþie bãnãþeanã” (Sabin
Evutianu, Ne cheamã Banatul, în „Luceafãrul”, nr.
1-2/iulie - august 1937, pp. 1 – 2).

În 1943, „Luceafãrul” îºi schimbã numele în
„Revista  Banatului”, editatã tot de Astra Bãnãþeanã
ca „o torþã pe drumuri de luminã întremãtoare de
suflet” ºi fiind condusã de Traian Topliceanu”
(„Revista Banatului”, nr. 1-3/1943, p. 48).

Revista „Luceafãrul” ºi apoi „Revista Banatu-
lui” ºi-au îndeplinit cu prisosinþã rolul lor de
publicare a poeziei bãnãþene în deceniul al patrule
al secolului al XX-lea în aceastã parte de þarã.

Prof. Univ. Dr. IULIAN NEGRILÃ

piatrã scobitã
de maree ºi pescãruºi
o mare mare
uitarea noastrã pe aceste
pãmânturi de apã ºi stâncã
O imensã mare verde
pretutindeni mare
gândul de melancolie al
vikingului
brãzdeazã astãzi insula
în mii de furnici pe biciclete
grãbite spre zarea de nisip
ºi gheatã
asemeni vechilor corãbii
topite în râurile calde
ºi îndepãrtate ale
unei Europe
speriate de curgerea mare a
timpului

IONUÞ ÞENE,
Odense, 19.03.2001
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Vara trecutã am întrebat pe Catinca,
nepoþica mea de trei ani:

- Unde vrei sã mergem la joacã?
- Acolo, la Farmec, în parcul pe care l-a

fãcut primarul tatãlui meu, Ionuþ.
- Nu e numai primarul lui tatãl tãu cã

este ºi al meu.
- Nu, nu este primarul tãu, cã tu nu ai

servici la primãria lui tãticu...
- Bine...
Fântâna artezianã rãspândea o rãcoare

plãcutã. De pe iarbã încã nu se ridicase
rouã. Porumbeii ciuguleau pietricele. Am
adunat ºi eu cinci pietricele cu care sã o
învãþ pe Catinca sã se joace aºa cum mã
jucam în copilãrie. Ea mã privea cu ochii
ei albaºtri, nevinovaþi, iar eu încercam un
sentiment de început de viaþã, amestecat
cu toamnã. Eram acolo în parc, jucam
pietricelele, începutul cu sfârºitul. Dintr-
odatã Catinca se uitã în ochii mei ºi mã

întreabã:
- Tu ai mamã?
- Nu.
- De ce?
- A murit!
- De ce?
- Era bãtrânã.
Catinca rãmâne gânditoare ºi

frãmântã, în mânuþele mici, pietricelele.
Priveºte în zare cu ochii ei albaºtri ca cerul.
Se întoarce spre mine:

- ªi tu mureºti?
Dintr-un copac din marginea parcului,

zboarã, cu croncãnit puternic, niºte ciori.
Frunze galbene cad, alene, spre pãmânt.
Semn cã vara e pe sfârºite. Pe aleea par-
cului trece, sprijinitã de baston, o bãtrânã.
Catinca o priveºte lung ºi când ajunge în
dreptul nostru zice:

- Titina, vezi, ea e bãtrânã ºi n-a murit!
TITINA NICA ÞENE

Întrebare fãrã rãspunsÎntrebare fãrã rãspuns



„Casa Cãrþilor”„Casa Cãrþilor”
Pe data de întâi octombrie 2010, se va inau-

gura prima bibliotecã privatã din Banat, sub
genericul „Casa Cãrþilor”, în comuna Mehadia,
str. Pãdurii nr. 389, amfitrion scriitorul N.D.
Petniceanu. Vor fi invitaþi scriitori, ziariºti,
publiciºti, oameni de artã ºi culturã din Timiº

ºi Caraº-Severin, vor fi invitaþi cu prioritate
donatorii de carte pentru „Casa Cãrþilor”.

Panglica tricolorã de inaugurare va fi tãiatã
de primarul comunei Mehadia, Iancu Panduru
ºi de redactorul-ºef al Radioului Reºiþa, Doru
Dinu Glãvan.

Biblioteca se va înregistra juridic pe nu-
mele domniºoarei DARIA-IOANA Danciu, fiica
profesorilor Caius Nicolae Danciu ºi Miriana
Danciu, nãscutã Milicin, iiaarr  ddee  uuzzuuffrruucctt  vvaa
bbeenneeffiicciiaa  SSttuuddiioouull  ddee  RRaaddiioo  „„SSeemmeenniicc””,,  RRaaddiioo
RReeººiiþþaa,,  ppee  oo  ppeerriiooaaddãã  ddeetteerrmmiinnaattãã..  DDee  rreeggllee-
mmeennttaarreeaa  aacctteelloorr  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  jjuurriiddiicc
ssee  vvaa  ooccuuppaa,,  tteessttaammeennttaarr,,  ddoommnnuull  aavvooccaatt
CCoossmmiinn  PPaanndduurruu,,  ddiinn  TTiimmiiººooaarraa,,  ccuu  ssoorrggiinntteeaa
îînn  PPrriiggoorr  ddee  AAllmmããjj.

Menþiuni:
- biblioteca beneficiazã de un fond solid

de carte ºcolarã ºi rarã, de publicaþii vechi
(„Familia”, „Societatea de Mâine”, “Emi-
nescu”, “Vrerea” etc.);

- biblioteca este orientatã spre spaþiul lite-
relor bãnãþene;

- în ea se vor pãstra manuscrisele ºi co-
respondenþa amfitrionului.

ªT. MÃGRIN

Anotimpul crizantemelor
Se ºtie cã florile exprimã frumuseþe,

sensibilitate, gingãºie, feminitate ºi cã
ele înfloresc cel mai adesea primãvara,
odatã cu trezirea naturii la o nouã via-
þã. De asemenea, se ºtie cã florile au un
colorit vesel ºi multicolor ºi-un parfum
specific ºi cã ne-nsoþesc pretutindeni,
de la ocazii fericite la cele triste.

Orice s-ar zice, florile ne-ncântã
privirea ºi ne determinã sã fim entu-
ziaºti ori poate melancolici, depinde de
persoanã ºi situaþie.

Spre deosebire de florile primãverii
ºi ale verii, crizantemele ocupã un spa-
þiu separat ºi-nfrumuseþeazã grãdinile
toamna pânã târziu. Când valul brumei
argintii al lui Brumar se va aºterne pes-
te tot cuprinsul, minunatele crizanteme
în culori diferite, mai mari ori mai mã-
runte (tufãnelele) împodobesc grãdinile
ºi parcurile cu miresmele lor specifice
ºi cu gingãºia din petalele lor parcã
cercelate de-atâta bogãþie de supra-
puneri straturi peste straturi.

Culorile lor vii ºi atrãgãtoare nu te
lasã sã le ignori. Astfel, poþi vedea flori
cu petale albe, galbene, mov ºi cãrãmi-
zii, rozalii, viºinii ºi alte multe nuanþe
de culoare. Frumuseþea lor naturalã le
transformã la un moment dat în adevã-
rate ghirlande ce împodobesc grãdinile
ºi aleile parcurilor. Sunt fermecãtoare
ºi dureazã tare mult, însã iubesc aerul
rece! Aºa cã, dacã sunt tãiate pentru
pus în vazã, e bine sã fie aºezate într-un
spaþiu mai rãcoros ºi aerisit.

O sã vã încânte ochiul pânã spre
sãrbãtorile de iarnã. Doar îngheþul le
ucide ºi în grãdinã.

Sunt superbe! Admirându-le ºi iu-
bindu-le, o sã mã credeþi mai bine.

înv. OLIMPIA BLIDARIU,

Liceul „NICOLAE STOICA DE HAÞEG”

Mehadia, Noiembrie 2009

Ziua pe crucea cuvântului
Sunt ºi azi pe crucea zilei rãstignit, 
iarba cuvintelor mi-a crescut
pânã la nas
pânã la orgoliu rãnit
gâdilându-mi verbul bãtut cu nit
în fraza-scut
dintre mine ºi ce-a rãmas…

Firul de iarbã înãlþat pânã la piept
îmi rãscoleºte orgoliu
încât inima a început sã-mi batã
în sipet
unde þin invitaþiile netrimise
la nunta în care o fãcusem latã
cu o sticlã de vin
când un pian hodorogit chinuia sunete
ucise.

Ziua avea iz de pelin
ºi pe deget îþi pusesem verighetã de afin
ºi vise
eu una de iarbã,
iar soarele îþi împletise la gât
din luminã salbã
ºi rouã în plete…

Rãstignit pe crucea zilei
azi, scriu sonete
pe cutia milei… AL. FLORIN ÞENE
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Elevã la Lceul „Nicolae Stoica de Haþeg”
din Mehadia, clasa profesoarei MARIA
CAPRA. Corina este fiicã de intelectuali,
mama este din Valea Bolvaºniþa de Caraº.
Eleva, de acum în clasa a IX-a, este un real
talent, despre care vom mai auzi, vorbindu-se.
Bine ai venit, Corina Paraschiv, în peisajul
literelor bãnãþene! (REDACÞIA)

Dealul

Pe Dealul îngropat în mii ºi mii de amintiri
Sub clopotele tãcute, pierdute ºi uitate

Pe turla înnegritã
Sub cerul de cristal e totul atât de trist
Cu frunze veºtejite, purtate pe niciunde
Copaci dezgoliþi, cu murmur de tristeþe
Sub paºi neconteniþi doar vise ºi speranþe
Doar Dealul îngropat în mii ºi mii de amintiri.

Destinul

Destinul meu e scris pe-o filã
ªi cât aº vrea nu pot s-o întorc
ªi cât aº vrea nu pot s-o rup
O privesc în nopþi tãcute

ªi rãspund privind spre zare:
„Facã-se a filei voie
Cãci oricum sunt trecãtor”.

Visul

E un loc în al meu suflet
Unde nimeni nu ajunge,
Unde nimeni n-a ajuns.

Sã alungi însingurarea
Pe un steag sã atârni uitarea
E un vis ca o poveste
E o poveste ca un vis!

Aspect din “Casa Cãrþilor”

DEBUT:DEBUT: CORINA PARASCHIVCORINA PARASCHIV

Bancomatul din

Mehadia furã legal!!!

Tehnica, progresul în pas cu... hoþia! În faþa
Primãriei din Mehadia, vizavi, s-a instalat un
Bancomat, de cine?! Habar n-am” E foarte bine cã
introduci cardul ºi scoþi bani ºi-þi faci treburile,
nu mai alergi la oraº, la Herculane ori la Orºova.
Numai cã Bancomatul nostru e dat în mãsa, e al
dracului de ºmecher! Nu-þi dã suma necesarã! Îþi
dã bancnote mici ºi puþine! Eºti pus în situaþie sã
repeþi figura cu cardul ºi se repetã povestea:
bancnote puþine ºi mici! Faci figura cu cardul de
douã, trei ori pânã scoþi amãrâþi de lei ºi de
fiecare datã Bancomatul te taxeazã, reþine din
banii tãi. În loc sã reþinã o datã, reþine de douã,
trei roi, te furã legal!

Sã vã fie ruºine, stimaþi domni hoþi! L.C.
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Mi-a venit sã-nchin paharul
Pentru dorul mândrii mele;
Sã cuprindã-n el amarul
ªi cu doruri ºi cu jele.

Mândra mea priveºte gândul
Ce-þi trimit în seara asta;
Sã îþi lumineze, blândul
Gândurilor ºi casa.
Nu-ntreba din ce adâncuri
Inima-mi îþi cautã vorba;
ªi din care cer cu stele
Îþi trimite-n rânduri slova.

Strânge-le-n buchet sub tâmple,
Când visezi sã le spui lor;
ªi pe gângurit de înger
Sã mi le trimiþi în zbor.

*
Dorule aþine-mi calea
ªi astãzi ºi mâine mereu;
Dorule îmbie-mi jalea
Cu raze din râsul ei

Dorule, ºopteºte-i mândrii...

*
Du-te, du-te, gând, uºor
Lasã-i dorul meu pe gene
Sã îi fie-n semn aproape
ªi la lucru prin poene.

*
Cerule, ce-n legãnarea 
norilor, cuprinzi pãmântul,
înfrãþeºte-ne cu-albastrul
feþei tale ºi cu vântul;

Lumineazã-ne obrazul
ªi ne descreþeºte fruntea...

Catrene de dragoste 
de George Voºtinaru 

(1920 – 2005)

Mariana Sperlea
Ea se prezintã „Mariana”, nume de alint ce

vine de la „Maria”, nume de fecioarã, de sfânt,
de mamã, în cazul nostru ºi de poetã, ºi de pictor.
A cãlcat dezinvolt cu piciorul meleagurile Meha-
diei, a fost încântatã de serile de istorie ºi de
serile de poezie de la Mehadia, patriarhala aºe-
zare strãjuitã de ochiul de veghe al Muntelui
Strãjoþ, munte lãudat ºi sacralijat de învãþatul
Alexandru Nemoianu, în precuvântãrile sale în
„Vatra americanã”.

De data asta, Mariana Sperlea s-a întors cu
licãriri de luminã plãmãdite în grãdina
Maestrului Zaharia Stancu, consãteana Domniei
Sale, logoditã cu „Pãdurea nebunã” ºi cu
„Mãrie, ce mult te-am iubit”. Prin urmare, citiþi-
o pe Mariana-Carmen a poeziei din acest
binecuvântat areal de Banat. (NDP)

Poezii de Mariana Sperlea
Ecce homo

Alerg
Între douã spaþii.
Alerg.

Nedumeritã 
Vreau sã cuprind 
Nemãrginirea.

Ochiu-mi se opreºte
La graniþa
Ce marcheazã orizontul.

Ca un acrobat
Pe sârmã,
Mã clatin nesigurã.

Un fir de nisip 
Pe-ntinsul þãrmului 
Ecce homo!

Tu. Doamne, 
Eºti nemãrginirea! 
Cum s-o pot cuprinde?!

Alerg, alerg din nou 
Între douã spaþii. 
Alerg.

Ei, pãrinþii...
Când se-ntorc dinspre zenit 
Doruri cu miros de cetini 
Sufletu-mi deszãpezit, 
Cãlãtor stingher prin datini.

Mai viseaz-o primãvarã,
De smarald, pe-un colþ de rai 
ªi-optimist se despovãra 
Prins pe-o aripã de rai.

Ceru-n slava-i se rãsfrânge 
Peste lumi demult pierdute 
ªi-mi revãd pãrinþii – aºtrii –
Pe colinele tãcute.

Ei, pãrinþii... astãzi mituri, 
Din adâncuri luminând,
Vin sã binecuvânteze 
Glia-n curcubeu de gând.

Viaþa lor – o torþã vie –
Risipitã-n lupta vieþii 
Pãstorind cu semeþie 
Peste pleoapa dimineþii.

Azi smeritã sãrut umbra 
Cu miros greu de pãmânt 
Implorând cerul sã-ntoarne 
Visul ce mi-a fost mai sfânt.

Carte de vizitãCarte de vizitã

Prof. dr. AUREL E. PETEANU, din
Lugoj, Str. C. Dobrogeanu-Gherea

nr. 6,
trimisã cu mesaj scriitorului
Grigore Popiþi din Timiºoara,
directorul Arhivelor de Stat.

Închin acest „Inedit” domnului
profesor Dan Floriþa-Seracin, cãr-
turar de elitã lugojean. 

(NDP)

„Prof. dr. Aurel E. Peteanu
recomandã foarte cãlduros în
atenþia binevoitoare a d-lui director
Popiþi din Timiºoara pe prietenul
Constantin Târziu, profesor în
Lugoj, care solicitã sã fie numit în
postul de referent tehnic la Arhivele
Statului din Timiºoara. Informaþii
detaliate vã dã dânsul, cu ocazia
prezentãrii acestui bileþel.

Fiindu-mi ºi elev ºi colaborator
ca profesor la liceul din Lugoj, am
avut posibilitatea sã-l cunosc bine,
ca ºi un om integru, cu frumoase
pregãtiri ºi aptitudini, caracter
ferm, cumpãnit ºi mãsurat în toate
ºi cu o linie de conduitã bine
precizatã. Am ferm convingerea cã
va fi o foarte valoroasã achiziþie
pentru importanta instituþie.

Cu toatã dragostea ºi stima
pentru Dvs.”

Semneazã: Peteanu

INEDITINEDIT INEDITEINEDITE
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Tipãrit la Editura GORDIANEditura GORDIAN, Timiºoara, Str. Herculane nr. 35, tel. 0256 / 215615

Autobiografie 
sub semnul cifrei 24

Sunt Trifu ªoºdean nãscut Ia
Uzdin în data de 24 noiembrie
1940 într-o familie de þãrani.

ªcoala cu opt ani în limba românã am
terminat-o  la Uzdin (Uzdâni, cum se zice satului
nostru în graiul vechi) iar pe urmã m-am înscris
la ºcoala medie de meseriaºi de la Zrenianin ºi
dupã absolvirea ei am devenit mecanic agricol.

De mic am îndrãgit desenul. Artele plastice
mi-au fost în ºcoalã cel mai îndrãgit obiect iar la
ºcoala profesionalã cel mai mult mi-a plãcut
desenul tehnic, obiect la care am ºi avut cele mai
mari note.

În anul 1962 pe data de 24 martie m-am
cãsãtorit cu soþia mea, Viorica.

Tatã am devenit cu 24 de zile înainte de a
împlini vârsta de 24 de ani. Cred în soartã ºi o
respect mult iar numãrul meu norocos este - 24!

Prima poezie am scris-o anul trecut în data de
... 24 aprilie. Cartea aceasta de poezie în grai
bãnãþean în cinstea numãrului preferat conþine 24
de poezii.

Sunt paore. De fapt ºi pensionar. ªi paore.
Lucrez la munca câmpului ºi am toatã
mecanizaþia agricolã. Sunt un om pe deplin
realizat. Am doi copii ºi cinci nepoþi iar pe mine
medicii nu mã cunosc. De peste 42 de ani (numãr
invers de 24) nu le-am trecut pragul. Nu folosesc
deloc medicamente. Medicamentele mele sunt
cãrþile: de poezie, beletristicã, prozã, îl iubesc pe
Mircea Eliade, clasicii români precum ºi cãrþi din
domenii precum: parapsihologia, ºtiinþele
ezoterice, astrologia.

Sunt ºi un pictor ºi fotograf amator. Aparatul
foto îl am mereu cu mine oriunde mã duc: la
holdã, la târgul mare de la Dibilieºia, chiar ºi
lucrând prin curte.

În final aº sublinia cã-mi doresc doar aceia ce
merit. Am respect adânc faþã de legile existenþei
ce guverneazã totul în lume. ªi aº mai mulþumii
societãþii „Tibiscus” din Uzdin datoritã cãrei sunt
ºi eu asvârlit în lumea minunatã a creaþiei literar-
artistice.

TRIFU ªOªDEAN

Înaincea cãºî mielie
Când iera vara sub sarã 
Prã liemnu dã lângã dudz 
Viniau moºî la givan 
ªî aviai ºie sã audz

Stãciam lângã firiastrã-ascuns 
Aºa dat mãi la o parcie 
Sã nu vadã cã ascult 
C-aºi sã vorbia dã toacie

Spuniau mulcie dãsprã iei 
Dã rãzboaie ºî bichieri 

Întâmplãri ºî aminciri 
Sã audz dã carie vriei

Dar dân tãþ al mãi bãtrân 
O fost taica lu Bulic 
S-o pus sã pãvãstuiascã 
Tãt dã când o fost iei mic.

Dã când am fost jiunãlãu 
Tot lucru ieu l-am fãcut 
Am pãurit ca un zmãu 
Dar acum m-am mãi lãsat.

Io º-acuma mierg la loc 
Aº pucia sã dau cu plugu 
Dar acasã am dã lucru 
Cu oamini fãrã noroc.

Io nu vriau ca sã mã labd 
Dar am fost doctor în sat 
Pãntru scrâncituri dã oasã 
Dar ºî prântru dãscântat.

Vin cu mânilie scrâncice 
Vin giochiat sã lie dãscânt 
ªî când marva li biciagã 
Iar vin la minie plângând.

Mãi strâng prunie dân grãginã 
ªî dugie dã prân amvlie 
Ca sã am pãn la mãºânã 
Dã un cazan dã rãchie.

Când avieþ obdzãºi dã ani 
ªî nu vã doarie nimic 
Puceþ frai sã vã lãbdaþ 
Cã vis ca Paviel Bulic!

12.06.2009

„La cantina „Sf. Nicolae” nu s-au semna-
lat abuzuri din partea personalului, calitatea
ºi cantitatea alimentelor sunt respectate cu
sfinþenie. Gramajul de pâine este cel legal, de
160 (una sutã ºaizeci) grame la fiecare
porþie. Poate la început a fost mai mare, din
simplã generozitate, dar legal atâta este ºi
este respectat.”

Cele relatate de pãrintele Ciprian au fost
confirmate de dl. primar Iancu Panduru, pri-
mãria având partea sa de contribuþie, ca sta-
bilimentul Sf. Nicolae sã funcþioneze corect.

Redacþia „Vestea” precizeazã cã cele
publicate în paginile ei, cu privire la gramajul
pâinii, ne-a fost semnalat de trei meseni: un
ungur, un evreu ºi un român. Nu s-a discutat
cu nici un þigan.

Un fapt în plus, aflat de la cei trei: se dã
masa acasã, în sufertaº, se umple suferta-
ºele, încât pe lângã unul mãnâncã doi, poate
trei... Felicitãm personalul care deserveºte
cantina sãracilor de la Stabilimentul „Sf.
Nicolae”.

LAE CARABINÃ

Pãrintele Ciprian, parohul-ºef al
Mehadiei, relateazã cu privire la
stabilimentul „Sfântul Nicolae”

4)

Catrene bocºeneCatrene bocºene
Guvernul BocGuvernul Boc

Vreþi sã tãiati ce are omu’ 
Salariu, pensie - deci bani! 
Rãmâneþi în istorie peste ani 
Drept “Guvernul Ciomu!”

Unui instructor de laUnui instructor de la
Scoala de ºoferiScoala de ºoferi

Dreptate are Marioara, 
Când spune ca nu-i educat;
Sub geam maºina-i mi-a parcat 
Fapt, ca nu-i lipseºte „ºcoala”!

Lui Vasile Barbu pentruLui Vasile Barbu pentru
“54 de poeme plus unul”“54 de poeme plus unul”

din volumul-Nicolae Nicoarã-Horea ºi
Vasile Barbu,”Doi poeþi - aceeaºi limbã”,Ed
Nigredo, Arad,2008

Cu cartea asta nene 
Vasa Barbu, ne-ai “tradus”; 
Cãci din totalul de poeme 
Cinzeci ºi patru-sunt în plus!

Domului Mircea Croitor-Cromy,Domului Mircea Croitor-Cromy,
pentru Cuvinte potcovite cu ...pioneze!

(epigrame, Oraviþa, 2009)
Nu ºtiu, spuneþi-mi voi 
În cuvinte potrivite; 
Eu cred dupã cele citite 
Cã cei potcoviþi ni-s noi

TIBERIU POPOVICI

Noutate editorialã
Prin bunãvoinþa domnului Vasile Barbu, de la Editura „Tibiscus” din Uzdin (Voivodina – Serbia),

a sosit la „Vestea” cartea de poezie în graiul moºilor din Banatul istoric, scrisã de preabunul prieten
þãran, TRIFU ªOªDEAN, din Uzdin de Serbia.

Prietenul Trifu a fost gazda noastrã (N.D.P., Jurma, Ceama, primar Panduru) ºi a multora din
România, în casa sa, mulþumitã lui ºi mamei Viorica, pictoriþa (prezentatã în „Vestea” precedentã)
ne-am simþit ca acasã ºi nu în strãinãtate. De data asta, gazdã va fi „Vestea”, prezentându-l pe vãruþul
Trifu. Felicitãri, fracele nostru! (N.D.P.)

Prin urmare, TRIFU ªOªDEAN, „Înaincea cãºî miele”, Editura „Tibiscus”, Uzdin, 64 pagini,
redactor Ionel Stoiþ (alt drag becher!...), culegere text: Daniel Susa (talent de anvergurã), desene de
autor. Vã rog lecturaþi ºi vã încântaþi pentru vorbele cu alean ºi gând divin zise de Trifu ªoºdean.
(acelaºi scrib: N.D.P.)


