
Printre personalitãþile care s-au ridicat
din mijlocul locuitorilor aºezãrii de la
poalele Strãjoþului un loc aparte îl au cele
care au îmbrãþiºat cariera militarã, care
prin activitatea lor au ajuns sã se situeze
în elita profesiei.

Vom încerca, în continuare, sã vã pre-
zentãm pe cei care, prin gradul ºi funcþia
pe care au avut-o, au rãmas figuri emble-
matice, nu numai pentru armatã, ci ºi
pentru viaþa  socialã, politicã ºi culturalã a
Banatului ºi nu numai.

Locotenentul-mareºal LADISLAU
CENA.

Vlãduþ Cena, cunoscut în armata
imperialã sub numele de Ladislau Cena,
s-a nãscut în Mehadia pe 18 septembrie
1843, ca fiu al sublocotenentului Nicolae
Cena din Regimentul  13, ºi al Elisavetei.
Dupã terminarea claselor primare la
Mehadia a fost înscris la ªcoala Militarã
din Marisch Weisehirchen, iar dupã absol-
virea acesteia ºi-a continuat studiile la
Academia din Wiener Neustadt ºi la
ªcoala de Rãzboi din Viena.

Se va remarca în rãzboiul din 1865
contra Prusiei ºi în campania din Bosnia
din anul 1878. Datorita calitãþilor sale mili-
tare, Ladislau Cena a fost decorat cu „Or-
dinul Francisc Iosif I” ºi cu „Crucea de Ca-
valer al Ordinului Leopold”. A fost aghio-
tant al arhiducelui Eugen. Ladislau Cena
are o activitate deosebitã în cadrul Insti-
tutului Geologic din Jena ºi, în special, la
triangularea geologicã a Bosniei.

Ajuns colonel, comandã Regimentul
de artilerie din Linz ºi din Timiºoara, apoi,
ca general de brigada, fortãreaþa Premysl.
Avansat general de divizie i se încredin-
þeazã comanda Corpului de armata din
Galiþia, care era cantonat în Lemberg
(I.wow).

Moare pe data de 1 mai 1916 ºi a fost
înmormântat la Graz.

Generalul NICOLAE DOMAªNIANU
s-a nãscut  la 20 octombrie 1858 într-o
veche familie grãnicereascã, la Mehadia.
Tatãl sãu, Iancu, era originar din Petnic,
iar mama, Ana, provenea dintr-o familie
din Globurãu. Tatãl avea gradul de capo-
ral în Compania a V-a din Mehadia a Re-
gimentului Confiniar româno-balcanic.

Tânãrul Nicolae Domãºnian(u) a
frecventat ºcoala elementarã din Orºova,
apoi o ºcoalã realã militarã inferioarã din
Eisenstadt ºi ªcoala realã militarã supe-
rioarã din Biserica Albã pe care o va

absolvi cu epitetul de „eminent”. Cu aju-
torul generalului Traian Doda este primit
la Academia Militarã din Wiener Neustadt
pe care o va absolvi ca ºef de promoþie.

Ca tânãr ofiþer, a fost repartizat, la do-

rinþa lui, în Regimentul 43 Grãniceri din
Caransebeº. Avansat locotenent este tri-
mis la ªcoala de Rãzboi din Viena pe ca-
re  a absolvit-o pe primul loc. Este avansat
în mod excepþional la gradul de cãpitan ºi
trecut în cadrul Statului Major al Armatei
imperiale. I se prevesteºte o carierã
excepþionalã, ajungând mâna dreaptã a
ministrului de Rãzboi Krabotin ºi se an-
ticipa cã va deveni chiar urmaºul acestuia.

În timpul Primului Rãzboi Mondial a
început ca ofiþer de Stat Major al Armatei
„Principele Eugen de Savoia”. Devenit
general de brigadã pe frontul din Isonza
(Italia), iar apoi ªef al Statului Maior al
Armatei a 10-a a fost pe frontul tirolez,
fiind rãsplãtit cu cea mai înaltã distincþie.

În 1917 este avansat general. Dupã
Marea Unire de la 1913, generalul se
pune la dispoziþia Consiliului Dirigent de
la Sibiu, condus de Iuliu Maniu. I se încre-
dinþeazã misiunea de a proceda la orga-
nizarea armatei naþionale de Ardeal ºi
Banat. În aceastã calitate a organizat
patru divizii româneºti, precum ºi jandar-
meria din Banat ºi Transilvania. Când ar-
mata românã a intrat în Ardeal, generalul
Domãºnianu era ºef al Statului Major al
armatei din noile provincii. Refuzã propu-
nerea generalului Cristescu, ªef al Mare-
lui Stat Major al Armatei Române de a
avea  funcþia de Subºef al Marelui Stat
Major al Armatei Române, preferând sã
rãmânã în Ardeal, trecând la comanda
Diviziei a 19-a de la Timiºoara.

Dupã demisia din armata, 1919, va fi

ales preºedinte al Comunitãþii de Avere
din Caransebeº.

În anul 1929 (februarie – 23 decem-
brie) a fost ales primar al Municipiului
Timiºoara. În aceasta calitate a avut o
seamã de realizãri de interes obºtesc:
mutarea liniei ferate Timiºoara –Buziaº
ce traversa oraºul, terminarea lucrãrilor
clãdirii „Capitol” destinatã iniþial „Filarmo-
nicii”, susþinerea înfiinþãrii Episcopiei, de-
venitã ulterior Mitropolie ºi construirea
Catedralei. Pentru activitatea sa ca pri-
mar, la data de 30 noiembrie 1930 i s-a
conferit titlul de Cetãþean de Onoare al
Timiºoarei (a finanþat publicarea revistei
“Analele Banatului” ºi ridicarea Statuii
UNGUREANU - nota N.D.P.).

Prin Înalt Decret Regal cu nr. 1142/14
din 3 aprilie 1931, Regele Carol al II-lea i-
a conferit generalului Domãºnianu „Ordi-
nul Ferdinand I în grad de comandor”.

Generalul Gheorghe Domãºnianu a
încetat din viaþã la data de 18 septembrie
1940, fiind înmormântat în Cimitirul de pe
strada Cosminului din  Timiºoara.

Printre bãrbaþii nãscuþi în Mehadia,
care au îmbrãþiºat cariera militarã, o
figurã emblematicã rãmâne  generalul
NICOLAE CENA.

S-a nãscut la 21 noiembrie 1844 în
Mehadia. Tatãl sãu, locotenentul de grã-
niceri Nistor Cena provenea dintr-o veche
familie din Macedonia româneascã venitã
pe la începutul secolului al XVII-lea. A
urmat ªcoalã Militarã Grãnicereascã din
Caransebeº ºi ªcoala Specialã de
Pionieri de la Tuln. În  1863 a devenit
sublocotenent în Regimentul 64 Infanterie
Românesc. Se remarcã în timpul rãz-
boiului din 1865 împotriva Prusiei, luând
parte la celebra bãtãlie de la Koniggratz.
Cu gradul de locotenent, între anii 1874-
1879, a fost profesor la Liceul Militar din
Timiºoara. În 1881 este trimis la Viena ºi
de aici în Bosnia. Remarcându-se ca mili-
tar de excepþie este avansat la gradul de
maior. Între anii 1881-1885 este coman-
dant al Liceului Militar din Konigsfeld, iar
în 1887 este comandant al Curtii arhidu-
celui Sedolf de Luxemburg. Datoritã însu-
ºirilor sale i se încredinþeazã misiunea de
organizare a liceelor militare din Marburg
ºi Komenitz. Foarte mulþumit de rezulta-
tele sale, împãratul Franz Iosif a dispus a-
vansarea pe loc, iar, dupã doi ani, înain-
tarea la gradul de colonel ºi investit co-
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mandant al Regimentului 74 din Galiþia.
Este avansat la gradul de general-maior
în 1903. În anul 1904 suferã un accident
de cãlãrie ºi este nevoit sã se pensio-
neze! Va fi pensionat foarte greu, cu gra-
dul de general de divizie. Se retrage la
Mehadia, satul natal. Aici întreþine o vie
activitate culturalã. Este membru activ în
toate societãþile culturale româneºti din
acele timpuri, în cadrul cãrora a militat ac-
tiv pentru desãvârºirea unitãþii naþionale.
Generalul susþine preocupãrile unor so-
cietãþi ºi asociaþii: ASTRA, „Societatea
pentru un fond de teatru român”, „Socie-
tatea Ortodoxã a Femeilor Române”. Este
întemeietorul „Casinei Culturale” din Me-
hadia. A susþinut mereu activitatea ºco-
larã, prin împãrþirea de cãrþi cu caracter
istoric elevilor, urmãrind sã trezeascã în
sufletul acestora sentimentul conºtiinþei
naþionale. A contribuit cu sume de bani la
cumpãrarea de cãrþi pentru biblioteca
parohialã.

Un interes deosebit a manifestat pen-
tru activitatea arheologicã. A fãcut sãpã-
turi pe locul numit „Zidina” unde fusese
castrul roman Ad Mediam, unde a desco-
perit o serie de monede, documente reli-
gioase, profane, inscripþii, statui pe care
le-a adunat într-un muzeu. De asemenea,
a construit macheta castrului roman Ad
Mediam.

Prin comunicarea ºtiinþificã prezen-
tatã la Academia  de ªtiinþe din Viena, la
17 mai 1911, rezultatele cercetãrilor sale
l-au fãcut cunoscut în lumea oamenilor de
ºtiinþã ºi de culturã. (Comunicarea a fost
tradusã din limba germanã în româneºte
de profesorul Constantin Juan-Pietroi din
Orºova ºi tipãritã de N.D.P.). La Mehadia,
primeºte vizite din partea unor însemnaþi
oameni de culturã ºi de ºtiinþã: Dimitrie
Onciul, Vasile Pârvan, episcopul Miron
Cristea, apoi este vizitat de prim-ministrul
generalul Averescu, de Andrei Bârseanu,
preºedintele ASTRA de la Sibiu.

A fondat muzeul din Bãile Herculane,
cãruia i-a donat descoperirile sale de
castrul roman, iar vasta sa bibliotecã a
donat-o Liceului „Traian Doda” din
Caransebeº.

Datoritã convingerilor sale naþionale ºi
suspectat cã întreþine legãturi cu ofiþeri
din armata românã, pe 26 iulie 1914 este
arestat, împreunã cu Corioian Buracu, de
cãtre  jandarmii unguri ºi închis la Caran-
sebeº. Cancelaria de la Budapesta îl
acuzã ca spion ºi agitator în favoarea Ro-
mâniei. La data de 24 august 1914 este

scos din închisoare ºi i se forþeazã domi-
ciliu forþat la Viena. În eliberare un rol im-
portant l-a avut generalul Gheorghe
Domãºnianu, pe vremea aceea având o
funcþie importantã în Ministerul de Rãz-
boi. La Viena va cerceta arhiva Ministe-
rului de Rãzboi ºi va face numeroase

copii de pe hãrþile privitoare la luptele
desfãºurate în teritoriul graniþei ºi al
Mehadiei.

Se va întoarce din exil în primãvara
anului 1917. Avea 73 de ani ºi a aºteptat
cu emoþie  evenimentele care se petre-
ceau legate de viitorul românilor din
Imperiu.

Dupã prãbuºirea Imperiului Austro-
Ungar, în Ardeal ºi în Banat se formeazã,
în decembrie 1918, Comitetul Naþional
Român. Nicolae Cena este ales preºedin-
te al Comitetului din districtul Mehadia.
Este numit director al staþiunii Bãile Her-
culane, fiind primul director de sub
stãpânirea româneascã. Generalului i s-a
oferit un loc de deputat în primul Parla-
ment al României Mari.

Prin Decretul nr.45471 din 2 decem-
brie 1921 este decorat de cãtre regele
Ferdinand cu „Coroana României” în grad
de mare ofiþer ºi încadrat în rândul gene-
ralilor de divizie.

A decedat la 12 (14) martie 1922 ºi a
fost înmormântat în Cimitirul Ortodox din
Mehadia.

PROF. GRUIA CINGHIÞÃ
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General Nicolae Cena

Primãria comunei Mehadia (Caraº-
Severin) ºi Societatea literar-

artisticã „Sorin Titel” din Banat
Nr. 01 din 06.01.2011

CÃTRECÃTRE
ACADEMIA ROMÂNÃACADEMIA ROMÂNÃ

- CALEA VICTORIEI 125 -- CALEA VICTORIEI 125 -
DOMNULEDOMNULE

ACADEMICIAN IONELACADEMICIAN IONEL
HAIDUC – PREªEDINTEHAIDUC – PREªEDINTE

- BUCUREªTI - BUCUREªTI --
DOMNULE PREªEDINTE!

Rugãm primiþi din partea noastrã
urãrile de bine, acum la început de Noul
An – 2011.

Revenim la propunerea noastrã
exprimatã în scris, anii 2007 ºi 2008, cu
privire la Generalul Nicolae Cena faþã de
care am fãcut demersuri motivate ca sã
fie declarat membru post-mortem al
Academiei Române. Subliniem din nou:
Generalul Nicolae Cena, cu obârºia în
Mehadia (Caraº-Severin), sub dualism
austro-ungar a fost membru corespon-
dent al Academiilor de ªtiinþã din Viena ºi
Budapesta, graþie sãpãturilor arheologice
ºi descoperirilor fãcute la Mehadia,
comunã patriarhalã existentã înainte de
invazia romanilor în Dacia preistoricã.
Generalul Nicolae Cena a þinut o
comunicare cu aceste descoperiri în
plenul Academiei de ªtiinþe din Viena.

Primirea sa ca membru post-mortem
ar fi un act reparator.

Domnule Preºedinte, adãugãm în
plus: la data de 20 iulie 2011, de Sf. Ilie,
ruga la Mehadia, osemintele Generalului
Nicolae Cena vor fi strãmutate din
cimitirul ortodox român în avlia B.O.H. din
Mehadia, cu ritual creºtin, apoi va avea
loc Simpozionul NICOLAE CENA.
Sperãm cã pânã la aceastã datã veþi da
un verdict.

În semn de preþuire ºi ataºament
spiritual faþã de Dvs. ºi faþã de domnul
academician Pãun Otiman, vã trimitem la
fiecare câte o carte poºtalã cu chipul
Poetului Naþional, dupã un tablou inedit,
acum, în preajma Zilei Culturii Naþionale
ºi a Zilei Eminescului – 15 ianuarie 2011.

Cu respectul cuvenit,

PRIMAR PREªEDINTE
IANCU PANDURU PROF. N. DANCIU 

PETNICEANU
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În actualul context european fie-
care dintre „statele” ce alcãtuiesc a-
ceastã mare Uniune, vine cu specificul
sãu. Suntem în faþa unei multitudini de
tradiþii, de „bogãþii” intelectuale ºi nu
numai ºi-n acest caz putem sã ne
mândrim, ºi trebuie, cã „se nasc ºi la
noi oameni” (parafrazându-l pe Miron
Costin).

ªi pentru cã am început cu o para-
frazã, îmi voi permite una, iertatã fîe-
mi îndrãzneala, a marelui Eminescu:
„Fiind... copil pãduri cutreieram”...

Copil fiind, îmi însoþeam de multe
ori tatãl - ing. Silvic ªchiopu Ioan -
prin pãdurile ocolului silvic ºi douã
erau zonele ce mã fascinau: intrarea în
Mehadia ºi satul Globurãu. Prima -
intrarea în Mehadia mã fascina
datoritã Strãjoþului care pãrea a în-
chide calea trãsurii ocolului. Trebuia
neapãrat sã spun o poezie ca sã
„putem trece” ºi miracolul se pe-
trecea vara sau iarna de fiecare datã.

A doua era satul Globurãu la care
se ajungea pe drumul vechi, de sus de
pe ªieragãu. O pantã abruptã, drum
greu pentru ca apoi sã aparã satul
înconjurat de dealuri, livezi. ªi pentru
cã sunt legat sufleteºte de cele douã
zone, m-am gândit a aduce-n faþa
dumneavoastrã imaginea unui DAS-
CÃL! A unui dascãl adevãrat pentru
care ºcoala a fost nu doar meserie ci
profesiune de credinþã. E vorba
despre dascãlul IANCU BÃCILÃ pe
care cei din Mehadia îl cunosc bine ºi
ale cãrui rãdãcini sunt aici în Glo-
burãu. (Se pare cã anul 1947 a schim-
bat numele satului ce se numea la
1584 Globurel sau Globºor - în cel de
azi. ªi Doamne, ce frumos erau nume-
le vechi). Fiu al lui Ilia Bãcilã (1864 -
1940) ºi al Paraschivei Greu Bãcilã
(1877 - 1951), nepot al plãieºului
Gheorghe Bãcilã, Iancu e nãscut în
anul 1884, noiembrie 1 în Globºor
(Globurel, Globurãu). Anii copilãriei
sunt petrecuþi în satul natal iar ºcoala
primarã o va face la Orºova (pânã în
1899) plecând apoi la Arad (1900) ºi
Caransebeº - unde va urma cursurile
ªcoalei normale. O absolvã având
calificarea de învãþãtor în anul 1904

Sã ne întoarcem pentru câteva
momente la origini cãci apostolatul
ºi-l face tocmai în Banatul de câmpie -
satul Icloda, conform ordinului
nr.2951 din 12.09.1904. Cãsãtorit cu
Elena Þepeneag vor avea trei copii:
Cornelia, Elena ºi Ion. Copiii îºi vor
petrece primi ani atât la Icloda cât ºi
la Mehadia bucurându-se de ocroti-
rea pãrinþilor, a bunicilor, bucurându-

se de meleagurile minunate ale
Migiei.

Copiii vor îmbrãþiºa ºi ei cariera
didacticã: atât Ion cât ºi Elena ºi Cor-
nelia devenind dascãli cu dragoste de
meserie. ªi ca tradiþia sã se continue
ºi nepoþii vor îmbrãþiºa cariera didac-
ticã. Astfel Cornelia, cãsãtorita Cio-
cârlie va avea doi fii - Ion - medic, pro-
fesor la Facultatea de Medicinã Milita-

rã Bucureºti ºi Livius - cel ce e cu-
noscut ca unul dintre marii critici lite-
rari, scriitori, profesor universitar la
Universitatea de Vest Timiºoara (ale
cãrui fete sunt ºi ele profesoare). Co-
rina absolventã a Facultãþii de Litere
Bucureºti, activeazã câþiva ani ca
profesor, apoi îmbrãþiºeazã specia-
litatea de jurnalist, astãzi în Bruxelles
ºi Alexandra de asemeni absolvent al
aceleiaºi facultãþi, astãzi cercetãtor al
Academiei Române Bucureºti. Elena
Bãcilã - cãsãtorita Novacovici va avea
douã fete Mira ºi Lavinia - ambele
profesoare de muzicã în Timiºoara,
pianiste deosebite. Ionel Bãcilã cu-
noscut de toþi ai zonei cãsãtorit cu
Reta Stãnescu din Câmpina, va deveni
dascãl, director de ºcoalã în Mehadia.
Din cei trei copii (Elena, Ioan ºi Mir-
cea) doi vor urma ºi ei calea dãscã-
liei, spre fala bunicului. Elena - cãsã-
torita Drãghici va termina dupã Liceul
Pedagogic Arad - Facultatea de Filolo-
gie, fiind profesoarã renumitã la Orºo-
va iar Ioan va fi asistent la Universita-
tea Politehnicã Timiºoara - Facultatea
Electrotehnicã - catedra prototipuri.

De la Icloda, Iancu Bãcilã se va
întoarce în Mehadia (1919). Aici îl
aflam ca învãþãtor titular, apoi director
de ºcoalã pânã în 1942. S-a implicat în
viata culturalã, spiritualã a comunei, a
fost cooptat în conducerea Bãncii
Populare Caransebeº. În anul 1922 se
va înfiinþa în Mehadia (ord. Ministe-
rului Instr. Publice 80.107/1922) pri-
ma grãdiniþa în mediul rural din Ro-
mânia, dascãlul, director Iancu Bãcilã
susþinând acþiunea patronatã de

„Societatea Naþionala a femeilor ro-
mâne ortodoxe”.

Activitatea de director ºi dascãl e
remarcatã de asemenea în inspecþia
din 1939, 17 iunie ºi se va stipula în
procesul verbal:“Am gãsit o frumoasã
ºi interesantã expoziþie de lucrãri
practice, organizatã prin grija d-lor
înv. Iancu Bãcilã, Dumitru Mazilu ºi d-
nei Magdalena Mazilu ºi Melania
Nemoianu”.

Se va implementa de asemenea în
edificarea ºi apoi inaugurarea Casei
de Cultura „g-ral N. Cerna” în 1922.

În timp ce era director al ºcolii i-a
avut ca ºi colegi pe doi dintre copii
sãi, pe Cornelia ºi pe Ionel (1925-
1930).

Locuitorii Mehadiei (ºi nu numai)
cei care i-au fost elevi sau doar
consãteni ºi-l amintesc ºi astãzi, ca un
om harnic, drept, aspru cu cei leneºi
ºi bun gospodar. Nu o datã m-am
întrebat cum oare reuºise sã conducã
o ºcoalã, o familie ºi o gospodãrie atât
de bine înzestratã! Cum avea timp ºi
putere? Suntem, noi cei de azi, neîn-
semnaþi faþã de înaintaºii noºtri. Pen-
sionar fiind s-a ocupat de gospodãrie,
de nepoþii cu care se mândrea, a fost
implicat în viaþa comunei.

Anul 1970 este anul „marii
treceri”, ianuarie, 8. Pe ultimul drum a
fost petrecut de familie ºi întreg satul,
iar la mormântul sãu ºi astãzi foºti
elevi, vecini, depun flori ºi aprind o
lumânare gândind la cel care a fost
DASCÃLUL IANCU BÃCILÃ.

Nepotul sãu de fiu ing. Ioan Bãcilã,
în anul 2009 a trecut prin satul Icloda
unde l-a gãsit pe ultimul dascãl ce a
funcþionat în vechea clãdire a ºcolii, a
cãrui mamã a fost eleva lui Iancu
Bãcilã. Din pãcate astãzi în sat nu mai
funcþioneazã ªcoala generalã, elevii
urmând cursurile în comuna Sacoºu
Turcesc. Ne-am propus ca în vara a-
ceasta, dupã demararea diligenþelor
necesare, sã mergem la Icloda ºi sã
facem copii ale documentelor exis-
tente, purtând semnãtura lui Iancu
Bãcilã.

Am îndrãznit a evoca figura DAS-
CÃLULUI IANCU BÃCILÃ nu doar
pentru cã a fost fiul acestor meleaguri
de poveste ci pentru cã a fost un ade-
vãrat dascãl, aºa cum a fost ºi fiul ºi
nepoata lui. Acolo sus, în lumea liniºtii
acum sunt împreunã ºi sigur ne ve-
gheazã pe noi, cei de aici ºi, mai ales
vegheazã dascãlii ce le continua
efortul.
MEHADIA, PROFESOR,
07.01.2011 MIRUNA ªCHIOPU

DASCÃLUL IANCU BÃCILÃDASCÃLUL IANCU BÃCILÃ

Primul din stânga dvs., învãþãtorul Ion
Bãcilã, fiul dascãlului IANCU BÃCILÃ, la

mormântul familiei, în Mehadia, cu
pãrintele PUIU GROZÃVESCU
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Marele istoric ºi om politic a fost de mai
multe ori în Banat, chiar ºi înainte de unirea
Banatului cu România. De fiecare data când
vizita Banatul de Sud poposea la Mehadia,
participând nu o datã la „jocul” din faþa
bisericii. La Mehadia locuia în casa parohialã
ortodoxã. Dacã se citeºte cu atenþie tot ce a
scris Nicolae Iorga despre aceste meleaguri
putem spune fãrã tãgadã, cã Iorga a fost
îndrãgostit de Banat.

În vara-toamna anului 1939, cu câteva
luni înainte de a fi asasinat miºeleºte, la 27
noiembrie 1940, de cãtre aceiaºi banda de
criminali care l-au ucis ºi pe Magearu,
condusã de agentul dovedit NKVD , Traian
Boieru, Nicolae Iorga a fãcut un studiu in
aceastã patre de þarã.

În urma acestui studiu a scos o carte,
printre ultimele cãrþi tipãrite de Iorga,
OBSERVAÞII  ªI  PROBLEME  BÃNÃÞENE.
Redau câteva citate din aceasta carte:
„Constatãrile pe care le-am putut face în
timpul câtorva sãptãmâni de petrecere în
Banat, ºi problemele pe care caut a le ridica
vor trebui ºi ele sã fie reexaminate pe baza
unei cunoºtinþe mai largi a izvoarelor.
Cercetarea de care vorbesc ar trebui sã se
facã metodic, de oameni modeºti ºi
muncitori, pe care sã nu-i dezguste
necontenita întoarcere a foilor în registre sau
orbecãirea obositoare în acte separate, unde
utilul ºi superfluul se amestecã în fiecare
moment” (citat închis).

Iorga sugereazã sursa cea mai valoroasã
în a studia trecutul istoric: „Un alt mijloc de
informaþie care nu a fost aproape de loc
întrebuinþat este acela al protocoalelor, pe
care foarte multe biserici le pãstreazã într-un
dulap anume. Protocoalele nu am avut vreme
sã le vãd, mã mulþumesc sã spun cã ele se
gãsesc în cea mai bunã stare la Moldova
Româneascã, la Peciniºca, în toate bisericile
mai mari ºi chiar în unele din cele mici, pe
linia care duce de la Mehadia la Caransebeº.
însemnãrile din biserici, de multe ori
adevãrate pagini de cronicã. Le-am ales nu
fãrã ostenealã, umblând din bisericã în
bisericã” (citat închis).

Nu se sfieºte a critica alterarea portului
popular: „Stând atâta vreme în mijlocul
acestor oameni aºa de interesanþi cu toatã
stricarea parþialã a portului, deasupra
cãmeºii întinzându-se, în locul catrintei,
frumos lucrate dupã tradiþie, bucata de stofa

vulgarã luatã de la prãvãlie” (citat închis).
La Globu Rãu, Iorga menþioneazã câteva

însemnãri fãcute pe cãrþi bisericeºti, cum ar fi
pe un Triod:

- Acestu Triodu s-au cumpãrat în luna lui

Octom. 26 la anul 798 de cãprariu Nicola
ªuvãgãu ºi epitropu Lazãr Vãlsanu ºi cu toatã
cheltuiala Globalilor de la învãþãtorul Ion
Marga, cu bani gata, 22 fl., 30 cr., ºi cu al
nostru ajutor spre lesnire. Gheorghe Vlãdu-
ceanu, paroh Plugovan, Octombrie 26 798". 

O menþiune interesantã este despre Lazãr
Suþescu, îngropat „înaintea bisericii, în faþa
altarului”. Lângã el, Ludvih, dupã datina
„cãtãneascã, soldaticã, prin darea cea de 3
ori cu foc la groapã, aici s-au îngropat, ºi
preotul lui cel catolicesc slujindu-i trupul cel
mort, însã ºi preoþii cei pravoslavnici cu toatã
compania am fost la aceastã jalnicã
petrecere”. Fusese îngropat, dintre militarii
strãini ai companiei, altul mai vechi,
cãpitanul Paºcovici, „ºi hontoloanele lui s-au
stropit cu isop prin preoþi”.

La Globu Rãu, Iorga a fãcut ºi multe
fotografii (din cele relatate de cãtre parohul
Mehadiei Ion Urechiatu, care l-a însoþit pe
istoric în aceastã perioada). În carte apare o
singurã fotografie din Globu Rãu.

GLOBU RÃU, 15 IANUARIE 2011
ION IONESCU BLOJU

VIZITA LUI NICOLAE IORGA 
ÎN BANATUL DE SUD- 1939

Zulea Iorga, mama lui N. Iorga (colecþia
familiei). Foto comunicatã de N. Iosub

Staþiunea Bãile Herculane a avut numeroºi
oaspeþi distinºi de-a lungul celor peste douã
veacuri de existenþã. Bãile miraculoase ale
acestei staþiuni se numeau înainte de cucerirea
austriacã „Bãile Mehadiei”. Ulterior, numele
staþiunii a fost schimbat în Bãile Herculane.
Vestea calitãþilor tãmãduitoare ale acestor ape

a ajuns în toate colturile tarii ºi chiar peste
hotare. Printre numeroºii scriitori români care
au cãutat tãmãduire pe aceste meleaguri se
numãra ºi poetul George Coºbuc.

Vizita poetului Coºbuc la Herculane are
loc în jural anului 1903 dupã cum rezultã din
datarea poeziei „Prin Mehadia” scrisã cu

aceastã ocazie.
Cãlãtorind spre Herculane într-o searã

foarte rãcoroasã de toamnã („porumburile
coapte” / „prin rãcoarea-mult-a nopþii”), sub
un cer înstelat, însoþit numai de calul sãu,
poetul este cuprins de un sentiment de singu-

Prin Mehadia
de G. Coºbuc

ªi era un vuiet jalnic prin porumburile coapte. 
Carul-mare scoborâse jos de tot spre 

miazãnoapte 
ªi-i pãreau pe deal înfipte roþile de dinapoi; 
Lira ne-nsoþea la dreapta, iar Antares dupã noi.

Prin rãcoarea mult-a nopþii îmi vedeam suflarea gurii 
Eu mergeam pe strâmta cale de sub marginea 

pãdurii 
Obosit ºi de mânie ºi de drum îndelungat. 
Uneori izbea copita calului descãlecat 
Pietrele-ngrozind tãcerea câtã mã-nsoþea pe cale. 
Noaptea neagrã tot mai negru vãl punea pe 

neagra vale 
Vântul zbuciuma frunziºul ºi prin stânci la 

cotituri, 
Fioros scotea-n durere muget cu-nzecite guri.

ªi urcam, urcam poteca. Parcã m-aº fi dus spre 
moarte, 

Singur, închizându-mi ochii, ca-ntâmplarea sã 
mã poarte, 

Unde-o vrea. Mânia-n suflet parcã-mi tot sporea 
pe drum 

ªi trecea, trecea ºi noaptea, ºi era spre zori acum.

Dar pe culme sus, deodatã, Doamne, tu, Pãrinte-
al vieþii! 

Când ieºii pe culmea goalã în rãcoarea dimineþii, 
Sufletu-mi simþii deodatã liber de uimire plin: 
Încetase-acum ºi vântul, cerul scapãrã senin. 
Iar în zarea limpezitã ca un scut de aur luna 
Sta pe piscul unui munte, roºiu aurind cununa 
Muntelui, ºi pânã-n vale ca ºi ziua luminând.

Iatã turle de biserici cum s-aratã rând pe rând,
Sate risipite-n lungul vãilor, grãdini prin sate,
Toate-n alba zare-a lunei ºi-n rãpaos cufundate,
Iatã, dealuri pe-unde via îºi întinde viþa ei.
Râul colo-n negre maluri ca un fulger cu scântei
Ce-alergând în strâmbu-i umblet a-mpietrit 

pãstrându-ºi locul.

Iar departe, de sub poala codrului, de unde focul 
Potolit ardea prin noapte lângã carul ocolit 
De bãrbaþi, doinea de-a lungul vãilor, ca aiurit, 
Tulnicul cel trist la cântec ºi cu întorsãturi 

duioase, 
ªi cântau cuvinte-acolo, din adânc de suflet 

scoase? 
Prin atâta vraj-a nopþii cea cu chip dumnezeiesc. 
Trãgãnat plângea-n rãstimpuri cântecul 

ardelenesc:

„Colo-n vale la fântânã 
Douã fete spalã lânã”.

PPRRIINN    MMEEHHAADDIIAA
de George Coºbuc

continuare în pagina 5

Prof. MIRELA TURCULEANU:
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Personalitate remarcabila a comunei Mehadia, Nicolae Stoica de
Haþeg a fost preot, protopop, director al ºcolii româneºti neunite,
istoriograf, preot militar, numismat, arheolog amator, culegãtor de
folclor, difuzor de carte. N. S. de Haþeg (1751-1833), fiul preotului
Athansie Stoica ºi a Varvarei s-a nãscut în satul Mehadia, unde a
început ºcoala la vârsta de 6 ani.

În 1763 a fost trimis la ºcoala sârbeascã de la Timiº, pentru a fi
fãcut preot, dar dupã 4 ani s-a mutat la ºcoala germanã, unde a primit
o educaþie mai aleasã. Practic a urmat 4 ani de ºcoalã sârbeasca, 3
ani de ºcoalã germanã, ºi câteva luni latineascã în urma cãrora ºi-a
însuºit trei limbi ºi a învãþat a scrie curent în alfabetele chirilic, latin
ºi gotic.

În 1768 face prima vizita la Carlovitz, reºedinþa mitropolitanã ºi
asistã la vizita împãratului Iosif II la Timiºoara, dupã care se
reîntoarce în Mehadia. În 1773, cu ocazia vizitei lui Iosif II în Banat,
N.S. de Haþeg îi va servi acestuia drept translator prin Mehadia ºi
satele din jur. Dupã aceastã perioadã intrã în slujba episcopului
Vichentie Vidac, strãbãtând Banatul în lung ºi-n lat ºi ajungând sã
cunoascã foarte bine regiunea.

În 1777 devine învãþãtor în satul Cornea, unde este ºi hirotonisit
diacon, apoi preot deplin.

În 1788 izbucneºte rãzboiul austro-turc ºi pânã în 1791 a fost
preot militar al regimentului româno-sârb. În 1792, ca urmare a
faptelor sale meritoase din timpul rãzboiului, a fost numit director al
ºcolilor reunite din regimentul valaho-ilir ºi administrator al
protopopiatului Mehadiei. În  1830,  datoritã  vârstei  înaintate,  locul
sãu  la  direcþia  ºcolilor  a  fost  luat  de  Constantin  Diaconovici-LLoga, iar
pe 6 ianuarie 1833 s-a stins din viaþã la Mehadia, cu puþin timp
înainte de a împlini vârsta de 82 de ani.

Opera istoricului bãnãþean este bogatã ºi variatã, lucru ce reiese
din cele 12 lucrãri:

1) Catehismul mic, Viena, 1776-1777
2) Cartea de mânã a dascãlilor, Viena, 1777
3) Cântece (culegere de colinde, poezii), 1778-1795
4) Scurtã istorie a Banatului, 1815
5) Sârbii în Banat, 1816
6) Faptele lui Hercule,1817
7) Viaþa lui Alexandru cel Mare, 1825

8) Scurtã cronicã a rãzboiului din 1788-1791, publicatã de
Nicolae Iorga în 1940

9) Cronica Banatului, 1826-1827
10) Cronica Mehadiei ºi a Bãilor Herculane ,1829
11) Poveºti mosasti, ºcolarilor rumaneºti,1830
12) Un  manuscris  de  102  pagini:  „Protocolul  din

Protoprezviteratul  Mehadiei”.  Scurta  cuprindere  a  poruncilor  început
de  la  1  mai  1792,  scris  între  anii  1792-11832  în  limba  româna,  sârbã,
germanã  ºi  latinã.

Manuscrisul a fost scris într-un limbaj specific epocii, o
combinaþie de limba românã, vorbitã în zonã de popor ºi
particularitãþile limbii slavone bisericeºti, folosindu-se un sistem de
rubrici concepute de autor pentru a-l ajuta mai bine în urmãrirea
datelor ºi faptelor din protopopiatul Mehadiei ºi Episcopia Vârºeþului.

Cronicarul bãnãþean Nicolae Stoica de Hateg este, fãrã îndoialã,
produsul epocii sale; viaþa sa, opera ºi preocupãrile sale nu pot fi
desprinse de cadrul larg al epocii în care a trãit ºi a muncit.

Nicolae Stoica de Haþeg este o personalitate culturalã cu un rol
distinct în istoria Banatului sec. XVIII-XIX ºi prin faptul cã opera sa
cuprinde abordãri multiple din punct de vedere al subiectelor ori
domeniilor tratate.

Opera scrisã a lui Nicolae Stoica de Haþeg este cea care l-a lãsat
ca nume ºi ca personalitate pentru posteritate.

Prin natura funcþiei sale, Nicolae Stoica de Haþeg a avut
posibilitatea sã fie aproape atât faþã de omul de rând, cât ºi lângã
monarhul atotputernic.

Istoria dialogului dintre oamenii de ºtiinþa ºi teologi este la noi
îndelungatã. Una dintre personalitãþile ilustre ale cunoaºterii a fost,
fãrã îndoialã, preotul ºi cronicarul bãnãþean Nicolae Stoica de Hateg.
A primit o serioasã educaþie în mai multe limbi, cunoaºterea la care a
ajuns rezultã atât din ºcolile prin care a trecut, cât ºi prin propriile
lecturi, având în 1821 o bibliotecã de 263 de volume.

Implicarea sa în evenimentele sociale, culturale, religioase,
politice ºi militare ale vremii l-a transformat într-o figurã umanã, într-
o personalitate respectatã, iubitã ºi admiratã nu numai de românii
bãnãþeni dar ºi de naþionalitãþile din zonã.

PROF: DOMILESCU IONELA-MIHAELA,
LICEUL TEHNOLOGIC MEHADIA

POMELNICUL LUI NICOLAE STOICA DE HAÞEGPOMELNICUL LUI NICOLAE STOICA DE HAÞEG
„Mehadia iaste în lumina de poveste Ce au rãbdat ºi rabdã ºi nima nu-i iaste” (N.S. de Haþeg)

rãtate, ºi îngrozit de „vuietul jalnic” al vântu-
lui din lanurile de porumb. Cu calul de cãpãs-
tru, se lasã purtat de hazard pe o cãrare în-
gustã de la marginea pãdurii. Poetul urcã po-
teca spre vârful dealului, înaintând în „noap-
tea neagrã” ca pe un drum apocaliptic, fãrã de
sfârºit. Senzaþia de spaimã este dublatã de
„mugetul fioros” al vântului printre stânci ºi
arbori. Coºbuc este un pictor desãvârºit, des-
crierea senzaþiilor trãite ºi a tabloului nocturn
având darul de a transpune pur ºi simplu
cititorul în cadrul acestui peisaj.

Poezia poate fi împãrþitã în douã pãrþi:
prima, pictatã în nuanþe de negru ºi gri
(„noaptea neagra” cerul înstelat) ºi cea de a
doua coloratã în nuanþe de auriu ºi roºu („ca
un scut de aur luna”, „roºu aurind cununa”,
focul). Dacã citind prima parte, avem im-
presia cã aceastã atmosferã solemna ºi întu-
necatã nu va suporta modificãri majore în

structura acestei poezii, ne înºelãm. Coºbuc
are darul de a face ca imaginaþia ºi aºteptãrile
cititorului sã fie surprinse ºi depãºite de
fiecare datã în mod diferit.

Ajuns în vârful dealului, poetul descope-
rã o naturã în antiteza cu cea prin care tre-
cuse. întunericul devine acum luminã, vântul
amuþeºte, iar sentimentul de singurãtate este
„vindecat” de prezenþa omului. Tãcerea este
inundatã de o doinã ardeleneascã, iar
noaptea „neagra” prinde „chip dumnezeiesc”.

Acolo unde lumina se întrepãtrunde cu
întunericul, acolo unde cerul pare cã se
uneºte cu pãmântul, acolo unde nici vântul
nu îndrãzneºte sã disturbe liniºtea nopþii,
acolo, pe culmea dealului, poetul contemplã
mut de uimire, peisajul mirific al Vãii Cernei.

Mãiestria poetului constã în adaptarea
cât mai exactã a mijloacelor prozodice la
ideea poetica pe care urmãreºte sã o ex-
prime. Întreaga poezie stã sub semnul miº-

cãrii, al dinamismului. Imaginile vizuale ºi
auditive se întrepãtrund mai ales în prima
parte, dând senzaþia permanenþei nopþii. Poe-
tul foloseºte o gamã largã de mijloace artis-
tice: epitetul „strâmta cale”, personificarea
„vântul fioros scoate-n durere muget cu-
nzecite guri”, repetiþia „noaptea neagrã tot
mai negru val punea pe neagra vale”, compa-
raþia „ca un scut de aur luna” , inversiunile
foarte numeroase „negre maluri”, „strâmbu-i
umblet” etc., cadenþa verbului, sentenþiozita-
tea frazei impecabil ritmatã, toate acestea
conferind poeziei o valoare stilisticã aparte.

Scrisã într-o limbã româneascã impeca-
bilã, accesibilã oricui, poezia „Prin Mehadia”
demonstreazã încã o datã talentul de pictor ºi
versificator desãvârºit al celui care a tradus în
româneºte „Divina Comedie” în exact acelaºi
numãr de silabe câte are originalul, al celui care
are darul de „a vedea” poezia, de a se simþi liber
ºi care are conºtiinþa originalitãþii sale.

urmare din pagina 4



V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã6

În 16 noiembrie 2010, Camera
Deputaþilor a adoptat un proiect de
lege prin care ziua de naºtere a lui
Mihai Eminescu a devenit Ziua
Culturii Naþionale. Preºedintele Ro-
mâniei Traian Bãsescu a semnat
decretul de promulgare a Legii pe
6 decembrie 2010, acesta fiind
publicat în Monitorul Oficial nr. 831
din 13 decembrie 2010.

Spania ºi-a fixat Ziua Culturii
Naþionale de ziua morþii lui Miguel
de Cervantes, Portugalia ºi-a ales
ziua de naºtere a lui Luis de
Camoes, astfel, urmând modelul

altor þãri europene care se mân-
dresc cu nume importante, de talie
mondialã, România ºi-a ales ca
Ziua Culturii Naþionale sã fie mar-
catã inevitabil, de ziua naºterii
poetului naþional ºi de talie univer-
salã Mihail Eminescu.

Dintr-un început se doreºte ca
aceastã zi sã fie nu doar o cele-
brare a marelui poet, românii de
pretutindeni sãrbãtorindu-l oricum,
aºa cum au fãcut-o întotdeauna, ci
„sã fie o reflecþie asupra culturii
române, în genere, ºi a proiectelor
culturale de interes naþional”. O zi
în care românii sã omagieze oa-
meni ºi fapte de culturã, sã-i cin-
steascã pe cei care, de-a lungul
timpului, au contribuit la ctitorirea
spiritualitãþii ºi culturii româneºti.

Într-uun  astfel  de  argument  s-aa
încadrat  perfect  Simpozionul  Ce-
tãþii  Globurãu,  organizat  de  Primã-
ria  ºi  Consiliul  Local  Mehadia  chiar
în  data  de  15  ianuarie  2011.

Primãria comunei Mehadia, în

colaborare cu scriitorul Nicolae
Danciu Petniceanu - unul dintre cei

mai de seamã prozatori ºi oameni
dedicaþi culturii Banatului - organi-
zeazã în mod permanent activitãþi
culturale importante, sãvârºind ve-
ritabile acte de culturã ºi istorie
culturalã spre cinstirea unor perso-
nalitãþi de marcã ºi a unor fapte
demne de remarcat ºi de reþinut.
Dincolo de simpozioane ºi dezba-
teri transpuse în comunicãri foarte
bune ºi în lucrãri excelente, de
spectacole tradiþionale menite sã
pãstreze ºi sã promoveze folclorul
autentic, rãmân mãrturie numeroa-
sele plãci comemorative ºi oma-
giale, precum ºi numeroase tipã-
rituri constând în cãrþi, reviste, ga-
zete, cãrþi poºtale ºi diplome. Sunt
acte  de  culturã  ºi  tradiþie  autenticã

pe  care  un  primar  înþelept,  cu  mult
curaj  ºi  putere  de  muncã  -  atribute
oferite  de  tinereþea  sa  -,,  secondat
de  un  important  om  de  culturã,  le-
au  sãvârºit  în  beneficiul  comunitãþii
pe  care  o  pãstoresc  (administrativ
ºi  spiritual),  dar  ºi  în  semn  de  a-
dâncã  preþuire  a  valorilor  româ-
neºti.

Iar manifestarea culturalã din
15 ianuarie 2011 a fãcut faþã cu
cinste sãrbãtorii marcate: Ziua
Poetului Naþional Mihai Eminescu
ºi, pentru prima datã în România,
Ziua Culturii Naþionale.

Organizatorii au avut straºnica
idee de deschidere a acestei im-
portante sãrbãtori cu o slujbã reli-
gioasã la biserica ortodoxã din sat,
o slujbã sãvârºitã cu smerenie ºi
har de un sobor de preoþi. De a-
preciat iniþiativa, mai ales într-o
astfel de zi sfântã pentru spirituali-
tatea româneascã, deoarece orice

lucru trebuie început cu voia lui
Dumnezeu ºi cu o rugãciune în-
dreptatã spre divinitate, dar ºi
pentru cã primele focare de cultu-
rã au fost mãnãstirile, iar primele
tipãrituri au pornit de aici, din lãca-
ºul Domnului, prin truda slujitorilor
lui, cãlugãrii. (Felicitãri, Gaby!)

A fost omagiat Poetul, iar ver-
surile sale au fost rostite cu vãditã
plãcere de elevii instituþiilor ºcolare
prezente - ªcoala din Globurãu ºi
Liceul din Mehadia. Dar, fiind sãr-
bãtoritã ºi Ziua Culturii Naþionale,
temele abordate au fost diverse:
Lucian Blaga, Ioan Slavici, Juni-
mea, Unirea Principatelor, Istoricul
Bisericii Ortodoxe din Globurãu, Is-
toricul satului Globurãu, Pãdurea
de la Globurãu, Istoricul ªcolii Glo-
burãu, vizita lui Nicolae Iorga la
Globurãu, medalion înv. Iancu Bã-
cilã sunt teme ale comunicãrilor
pregãtite ºi prezentate cu profesio-
nalism de oameni de culturã: das-

SIMPOZIONUL CETÃÞII, EDIÞIA IV,SIMPOZIONUL CETÃÞII, EDIÞIA IV,
15 IANUARIE 2011, ZI IMPORTANTÃ15 IANUARIE 2011, ZI IMPORTANTÃ
ÎN VIAÞA CULTURALÃ A MEHADIEIÎN VIAÞA CULTURALÃ A MEHADIEI

La microfon, Gabriela ªerban, inega-
labila directoare a Bibliotecii „Tata

Oancea” din Bocºa

Artista vocalã MARIA PETCHESCU, fiica
satului, delectând cu cântecele sale

asistenþa

Primarul IANCU PANDURU a deschis
lucrãrile Simpozionului de la Globu-Rãu

(Caraº-Severin)

Pãrintele Gheorghe Bubã, fiul satului,
pastor bisericesc în Topleþ, vorbind în

cadrul simpozionului

continuare în pagina 7
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cãli, preoþi, elevi, oameni ai locului.
Cuvinte calde de primire au

rostit oficialitãþile locale ºi jude-
þene, dar meritã consemnat faptul
cã primarul  Iancu  Panduru  ºi  de-
putatul  Ioan  Tabugan  au  susþinut
adevãrate  comunicãri  în  cinstea
Zilei  Culturii  Naþionale,  zi  pe  care
domniile  lor  au  ales  sã  o  sãrbãto-
reascã  într-uun  mod  cât  mai  plãcut,
dar  ºi  eficient,  dându-ii  importanþa
cuvenitã.

La îndemnul dlui. Iancu Pan-
duru, primarul Mehadiei, lucrãrile
Simpozionului Cetãþii Globurãu s-
au derulat sub bagheta maestrului
de ceremonii Nicolae Danciu
Petniceanu.

O zi plinã, bogatã spiritual, care
s-a încheiat cu un program literar-
muzical prezentat de elevi. De
remarcat numãrul surprinzãtor de
mare al elevilor ºi cadrelor didac-
tice, cum rar mai observãm astãzi.
Bineînþeles  cã  în  frunte  l-aau  avut  pe
directorul  Liceului  „Nicolae  Stoica
de  Haþeg”  din  Mehadia.  Merita  din
plin  felicitãri  pentru  munca  pe  care
o  desfãºoarã  în  plan  profesional,
dar  ºi  pe  tãrâm  cultural,  acordând
atenþie  ºi  importanþã  cãrþii  ºi  actului
de  culturã.

De asemeni, numãrul mare de
participanþi - oameni ai locului,
invitaþi din Reºiþa, Timiºoara, Bãile
Herculane, Bocºa, Turnu Severin -
demonstreazã seriozitatea organi-
zatorilor ºi calitatea evenimentelor
pe care aceºtia le desfãºoarã.

Gazde excelente, organizatorii
au oferit participanþilor o zi de
sãrbãtoare româneascã veritabilã,
care s-a prelungit prin cântec,
dans ºi voie bunã pânã târziu în
noapte.

Iar nouã, participanþilor, nu ne
rãmâne decât sã felicitãm încã o
datã organizatorii ºi sã mulþumim
dlui primar Iancu Panduru ºi scrii-
torului Nicolae Danciu Petniceanu
pentru rodnica lor trudã întru
pãstrarea ºi promovarea tradiþiei,
cinstirea personalitãþilor, preþuirea
oamenilor locului, editarea unor
publicaþii deosebit de importante
în plan cultural ºi deschiderea pe
care o au spre comunicare ºi cola-
borare cu oameni ºi instituþii din
þarã ºi de peste hotare.

Felicitãri ºi mult spor!
GABRIELA ªERBAN

urmare din pagina 6 TOMA SCRIPETE ºi revoltaTOMA SCRIPETE ºi revolta
antihabsburgicã din 1808antihabsburgicã din 1808

Sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul sec. al XIX-lea Europa era în plinã
efervescenþã revoluþionarã, scânteia fiind datã de cãtre revoluþia francezã.
Napoleon dorind sã „exporte” revoluþia francezã ºi sã înfãptuiascã o „Europã
Unitã”, chiar ºi prin rãzboi.

În lupta de la Austerlitz din 1805, câºtigatã de Franþa, tânãrul locotenent Toma
Scripete din Globu Rãu ºi locotenentul major Pârvu Jumanca din Ciclova, ambi
fãcând parte din Regimentul de Graniþã Valaho-Ilir Nr. 12, au cãzut prizonieri.

În prizonierat - susþine V. Maniu în cartea „Unitatea latinã sau causa românã
în procesul naþionalitãþilor”, Bucureºti 1867, p.56 - ar fi gândit „eroicul plan de a
elibera Banatul ºi Transilvania de sub Austria”.

În primãvara anului 1808, generalul Iosef Simbschen întocmeºte un raport
informativ cãtre comandantul militar al Banatului, Petru Duca. în acest raport se
spune cã românii din Banat sunt foarte entuziasmaþi de rãscoala sârbilor din
dreapta Dunãrii, conduºi de Caragheorghe.

De sãrbãtoarea Rusaliilor, localitatea Cruºiþa (lângã Biserica Albã) de pe
teritoriul Regimentului Valaho-Iliric, a devenit centru pregãtirilor de rãscoalã.

Colectivul de iniþiere a rãscoalei antihabsburgice era format din cãpitanul în
pensie - iubilirt, cum scrie Nicolae Stoica de Haþeg - Marian Iovanovici din Biserica
Albã, locotenentul major scos la pensie, Pârvu Jumanca din Ciclova, locotenentul
Petre Stoica, diaconul Dimitrie Popovici - numit si Popa Giac - fiul parohului din
Cruºiþa, loan Popovici ºi locotenentul Toma Scripete, comandantul postului
de grãniceri din localitate. Adevãratul iniþiator al revoltei.

Organizatorii rãscoalei s-au folosit ºi de nemulþumirea grãnicerilor faþã de
situaþia lor economicã tot mai precarã. Trebuie, totuºi menþionat, cã ei si-au fãurit
un plan aproape fantezist, condamnat de la bun început la eºec. Anume,
organizatorii rãscoalei au avut în vedere rãscoala românilor ºi sârbilor într-un
spaþiu foarte larg, din Ardeal pânã în Slovenia.

Locotenentul Toma Scripete socotea cã având ajutorul ofiþerilor, va rãscula
50.000 de grãniceri, cãrora li s-ar adãuga ºi þãranii din cele douã regimente de
graniþã, Regimentul Valaho-Iliric Nr. 12 ºi Regimentul Româno Bãnãþean Nr. 13.

Ca sã îndemne poporul la rãscoalã, conducãtorii s-au folosit de o proclamaþie
imaginarã a voivodului sârb Petru Dobrniac, privind ajutorarea rãsculaþilor.

Organizatorilor le-a fost de folos ºi ºtirile cã austriecii vor ocupa Belgradul. Din
Cruºiþa sunt trimise în tot Banalul de Sud ºi în Clisura Dunãrii chemãri cu îndemnul
la rãscoalã, care au cãzut o mare parte din ele în mâna colonelului Branovaciki.
El trimise în noaptea de 12/13 iulie o patrulã care a fost dezarmatã de cãtre
rãsculaþi.

Cu un steag bisericesc desfãºurat, Popa Giac cheamã poporul sã i se alãture,
în numele Sfintei Treimi. El a trimis soli în satele din jur pentru a ridica poporul.

Toma Scripete avea misiunea de a asigura un bac la Nova Palanca, pentru a
avea o legãturã cu rãsculaþii sârbi.

Cu un numãr redus de rãsculaþi porni spre Suºca, în Clisurã, cu gândul de a
porni acolo rãscoala. Cum nu a reuºit acest lucru, a pornit spre Lescoviþa, în
Poliadia, unde fu arestat de o patrulã de grãniceri, datoritã unor trãdãtori. ªi al
doilea grup de rãsculaþi, avândul în frunte pe comerciantul Atanasie Staici, ajunse
la Berliºte pe la miezul nopþii de 13 iulie 1808, unde trãgând focuri de armã ºi
trãgând clopotele bisericii ridicã populaþia. împreunã cu organizatorii rãscoalei
pornirã doar 20 de localnici, ceilalþi renunþând cã nu credeau cã la Suvaia, unde
plãnuiau sã se întâlneascã cu 4.000 de rãsculaþii din Serbia. Auzind cã în locul
rãsculaþilor sârbi, la Suvaia îi aºteaptã husarii austrieci. Rãsculaþii s-au împrãºtiat.

A urmat arestarea organizatorilor. Popa Giac ºi Pârvu Jumanca au murit în
timpul cercetãrilor la închisoarea din Timiºoara. Alþii sunt osândiþi la diferite
pedepse.

Toma Scripete este degradat ºi condamnat la moarte prin spânzurare,
aninat, cum scrie Nicolae Stoica de Haþeg.

GLOBU RÃU, 15 IANUARIE 2011
ION IONESCU-BLOJU
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Învãþãtorul Dãnilã Iliþiescu s-a nãscut în anul 1885 la Globurãu,
jud. Caraº-Severin. ªcoala primarã a urmat-o în comuna natalã, gim-
naziul la Caransebeº, tot aici absolvind ºi Institutul Pedagogic. Mult
timp a funcþionat ca învãþãtor la Fãget, Consiliul Dirigent numindu-l
director al ºcolii din Fãget (1919 - 1927), este numit revizor ºcolar.

Desfãºoarã în Fãget o bogatã activitate cultural-politicã pentru
afirmarea conºtiinþei naþionale. A fost dirijorul corului „Doina” din
Fãget. În toamna anului 1918, este ajutor de comandant al Gãrzii Ro-
mâne din Fãget. La Marea Adunare Naþionalã de la Alba Iulia participã
alãturi de Sebastian Olariu, protopopul Fãgetului, dr. Gheorghe
Garda, Victor Feneºiu membru marcant al PNR, Vasile Iancu, Nicolae
Madar ºi Adrian Olariu ca delegat titular al Reuniunii de cetire ºi
cântare a plugarilor români din Fãget. Numit revizor ºcolar, este
transferat la Oraviþa unde „a pus un interes deosebit în îndrumarea ºi
controlul unitãþilor ºcolare”.

în anul 1927, în Oraviþa pune bazele bãncii populare „Carasul” iar
in 1932 a publicat lucrarea „ªcoala Banatului”. Este transferat în
Timiºoara, la început revizor ºcolar, mai apoi inspector ºcolar, unde
activeazã pânã la pensionare.

Dãnilã Iliþiescu a desfãºurat ºi o bogatã activitate publicisticã,
publicând articole în „Gazeta Banatului”, a editat ºi condus revista
„ªcoala noastrã” (1923), a tipãrit anuare ale unor ºcoli. Se stinge din
viaþã în 1958 la Timiºoara.

TIBERIU POPOVICI
* În unele lucrãri, precum Banatul ºi Marea Unire 1918, autori Ioan Munteanu,

Mircea Vasile Zaberca, Mariana Sârbu, Ed. Mitropoliei Banatului, 1982 (p. 220),
Cãrãºeni de neuitat, de Petru P. Ciurea ºi Constantie C. Falca, Ed. Eurostampa, 2010
(p. 45), Neamul Mostonilor în Banat” de Horia Musta, Ed. Marineasa, 2009, numele
învãþãtorului este trecut Danil Iliþescu

Simpozionul CetãþiiSimpozionul Cetãþii

Învãþãtorul Dãnilã Iliþiescu - un luptãtorÎnvãþãtorul Dãnilã Iliþiescu - un luptãtor
pentru afirmarea conºtiinþei naþionalepentru afirmarea conºtiinþei naþionale
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Datoritã împrejurãrilor interne ºi externe nefavorabile, poporul român a
trãit timp de secole în unitãþi statale ºi provincii distincte, fiecare cu o viaþã
politicã proprie. Nici diviziunea statalã, nici stãpânirile strãine, n-au putut
împiedica dezvoltarea unitarã ºi continuitatea poporului român pe teritoriul pe
care s-a format. El ºi-a pãstrat nealterate limba ºi portul, tradiþiile ºi obiceiurile.

Dupã revoluþia de la 1848 - Unirea a devenit problema centralã,
dominantã a vieþii politice româneºti, punând în miºcare cele mai largi
mase ale poporului. Însã dorinþele legitime ale românilor aveau nevoie de
un puternic sprijin extern. Acþiunile unioniste ale românilor se desfãºoarã
în principal în Franþa, creându-se astfel un curent european favorabil
acestei acþiuni.

Imperiul francez, prin oamenii de culturã, dar ºi acþiuni diplomatice,
sprijinã activ unirea, în special datoritã faptului cã toate persoanele care sus-
þineau politica de unificare aparþineau din punct de vedere cultural Franþei.
Însã Franþa nu putea în mod direct sã intervinã în crearea unui nou stat.

În vara anului 1853 izbucneºte rãzboiul Crimeei. Început de Rusia îm-
potriva Imperiului Otoman, eveniment care aduce în prim plan politic
internaþional chestiunea orientalã, inclusiv situaþia Principatelor dunãrene,
unirea acestora fiind una din problemele importante ale Congresului de pace
de la Paris (1856).

Statutul internaþional al Moldovei ºi Þãrii Româneºti a devenit o
problemã de echilibru european. Puterile europene doreau sã scoatã

navigaþia pe Dunãre de sub ameninþarea interceptãrilor de cãtre Rusia,
stãpâna Deltei. În acelaºi timp, libertatea navigaþiei pe Dunãre ºi crearea
unei zone tampon durabile între Rusia ºi Imperiul Otoman îndreptau inte-
resele marilor puteri asupra statutului Principatelor.

Reprezentanþii statelor participante la Congres au luat atitudini
diferite faþã de viitorul regim al Principatelor Române. În sprijinul unirii s-
au pronunþat Franþa, Prusia, Sardinia ºi Rusia, iar o împotrivire netã au
manifestat Turcia ºi Austria.

Adoptarea poziþiilor faþã de problema Principatelor era determinatã de
anumite interese statale.

Tratatul de pace prevedea ca poziþia Principatelor sã fie consultatã prin
intermediul unor Adunãri ad-hoc. Totodatã s-a stabilit ca cele douã þãri sã
intre sub garanþia colectivã a puterilor semnatare ale Tratatului de la Paris.

Deºi rezoluþiile emise de Adunãrile ad-hoc din 1857 aveau caracter
pur consultativ, in realitate cu ajutorul acestora, Franþa putea pune
presiuni pentru acceptarea unirii. Franþa reuºeºte sã îºi impunã interesele
în negocierile directe, însã la nivel local planurile sale sunt dejucate. Aºa
încât, deºi este obligatã sã accepte soluþiile impuse de Franþa, Imperiul
Austriac îºi joacã propriile sale cãrþi locale.

Influenþeazã Imperiul Otoman ºi impune conducãtorul de facto al
Moldovei - Teodor Balº, iar la moartea acestuia pe Nicolae Vogoride, care
falsificã în mod grosolan alegerile înlocuind pur ºi simplu listele aleºilor.
Franþa ºi aliaþii sãi - Sardinia ºi Piemontul, cât ºi Prusia ºi Rusia, din dorinþa
ca areopagul european sã se rupã, solicitã anularea alegerilor.

Imperiul Otoman, susþinut de Marea Britanie ºi Austria, refuzã acest
lucru, considerând cã alegerile au fost corecte.

Situaþia se detensioneazã în data de 9 august 1857 cu prilejul
întâlnirii dintre Napoleon III ºi Regina Victoria a Marii Britanii. Pus în

ipostaza unei situaþii fãrã ieºire, Napoleon al III-lea acceptã toate
condiþiile care distrugeau de facto ideea unirii Principatelor: doi domni,
douã guverne, douã Parlamente.

Cu siguranþa victoriei, Marea Britanie ºi Austria acceptã anularea
alegerilor. Numai cã în termenul înþelegerii Napoleon III reuºeºte sã
introducã „glonþul de aur”. Nu se prevedea în mod expres ca cei doi
domni sã fie persoane diferite

Din acel moment toatã acþiunea unionistã urmãrea gãsirea unui candi-
dat care sã corespunda ambelor opþiuni, atât în Moldova, cât ºi-n Valahia.

În ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivã de la Iaºi a ales ca
domn al Moldovei pe candidatul Partidei Naþionale – Al. I. Cuza. Dupã
alegerile din Moldova privirile întregului popor român erau aþintite spre
Bucureºti. Adunarea electivã ºi-a deschis lucrãrile pe 22 ian.1859. Încã
din prima zi, mii de oameni mobilizaþi de tinerii unioniºti, se adunaserã
în faþa clãdirii unde avea loc Adunarea. Mulþimea manifesta vehement
împotriva Partidei reacþionare, care susþinea alegerea lui Gh. Bibescu.

În aceasta atmosferã în noaptea de 23-24 ianuarie 1859 deputaþii
Partidei Naþionale au convocat o ºedinþã la hotelul „Concordia”, unde au
hotãrât sã propunã Adunãrii ca domn al Þãrii Româneºti tot pe Al. I. Cuza.

În dimineaþa zilei de 24 ian. 1859 la ora 11 reprezentanþii Partidei
Naþionale au propus tinerea unei ºedinþe secrete pentru desemnarea
candidatului. Propunerea fãcutã de Vasile Boerescu în persoana lui Al. I.
Cuza a fost acceptatã în unanimitate, deputaþii conservatori fiind nevoiþi sã
cedeze voinþei poporului. Trecându-se la vot toate cele 64 de buletine purtau
numele celui ales pe 5 ian. în Moldova.

Ziua de 24 ianuarie 1859 se înscrie pentru totdeauna în istoria patriei
ca „ziua renaºterii naþionale”.

Punând bazele României moderne, Unirea din 1859 a însemnat o
etapã esenþialã pe drumul unitãþii naþionale, a cãrei întregire deplinã avea
sã se înfãptuiascã în 1918.

PROF. DOMILESCU IONELA-MIHAELA 
LICEUL TEHNOLOGIC MEHADIA

Simpozionul CetãþiiSimpozionul Cetãþii
UUNNIIRREEAA    PPRRIINNCCIIPPAATTEELLOORR    RROOMMÂÂNNEE    ªª II

AAJJUUTTOORRUULL     DD IIPPLLOOMMAATT IICC     FFRRAANNCCEEZZ

Prof. Ionela Mihaela Domilescu, de-o frumuseþe picturalã,
vorbind la microfon

Poetul ºi publicistul Tiberiu Popovici din Bocºa, vorbind la microfon

Asistenþa în Biserica Ortodoxã Românã din Globu-Rãu. Între cei pre-
zenþi: ing. Puiu Stângu, ing. Tabugan, deputat în Parlamentul Ro-
mâniei, primarul Iancu Panduru, prof. M. Feneºan ºi preoþii noºtri
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Banatul Severinului a fost o
formaþiune politicã, mili-
tarã ºi administrativã cu

rolul de marcã în cadrul siste-
mului defensiv antiotoman al re-
galitãþii maghiare medievale.

A cuprins teritorii din vestul
Olteniei ºi din estul Banatului. Era
condus de un ban, cu reºedinþa la
Severin. Banatul Severinului a fost
disputat între Tara Româneascã ºi
Ungaria.

Dupã bãtãlia de la Mohács, din
1526, Banatul Severinului a fost
divizat. Partea rãsãriteanã (înce-
pând de la Vârciorova) a trecut
sub jurisdicþia domnitorilor mun-
teni, iar în partea apuseanã (înce-
pând de la Orºova, inclusiv) s-a
constituit, treptat, Banatul de
Lugoj-Caransebeº.

Etimologie
Banatul Severinului; Banatul de

Severin; Szorenyi bánság; Szo-
renyseg; Bánság Oltenia; Szo-
renyvidek; Banovina Severinska;
Banatus Zewriensis,. Banatul de
Severin: 1233-1524

Încercând sã rupã alianþa din-
tre cumanii din regiunea Olteniei
ºi taratul valaho-bulgar al Asaneº-
tilor, Andrei al II-lea creeazã un
cap de pod, transformând în anul
1233 fortãreaþa Severinului (clã-
ditã de Ladislau I) în Cetate. Astfel
ia naºtere Banatul de Severin, re-
giune înfiinþatã în 1228, la hotarele
Imperiului româno-bulgar pentru
paza graniþei Regatului maghiar ºi
restabilirea influenþei Bisericii la-
tine în regiune. Banatul Severinu-
lui, „Terra Zeurino” sau „Þara Se-
verinului”, cuprindea Carasul cu
o fâºie din Ardeal, þara Haþegului,

þinutul Amlaºului ºi o parte limi-
trofã din Oltenia (Mehedinþi, o
parte din Gorj ºi din Vâlcea,
întinzându-se pe ambele laturi ale
munþilor) de la Dunãre pânã la
Olt. Primul Ban de Severin, Luca,
este menþionat în 1233, în timpul

regelui Andrei al II-lea al Ungariei
(1205-1235). Dupã Luca se cu-
noaºte numele altui ban maghiar
de Severin, ªtefan. Numit de
Regele Bela al IV-lea (1235-1270),
funcþia sa va fi preluatã de Ioan.
Conceput ca o Marcã de graniþã a
regatului maghiar, Banatul de
Severin avea drept scop apãrarea,
consolidarea ºi extinderea auto-
ritãþii coroanei maghiare la sud de
Dunãre. În timpul rãzboiului lui
Bela al IV-lea cu Ottokar al II-lea al
Boemiei din 1260, bulgarii vor
trece Dunãrea ºi vor ocupa ceta-
tea ºi Banatul de Severin pânã
când magistrul Laurenþiu, fiind nu-
mit Ban, recucereºte cetatea ºi re-
giunea care sunt restituite Un-
gariei. Cavalerii ioaniþi, a cãror în-
datorire era sã apere regiunea ºi
cetatea, se vede cã pãrãsiserã ce-
tatea fie în timpul atacului bulgar,
fie mai înainte. În 1268 Banul Ale-
xandru, împreunã cu garnizoana
Cetãþii, participã la mai multe rãz-
boaie victorioase împotriva bul-
garilor ºi bizantinilor.

Mircea cel Bãtrân a purtat ºi el
titlul de Ban de Severin. În 1408,
Sigismund îl numeºte Ban de Se-
verin pe renumitul Filippo Buon-
delmonti degli ªcolari, cunoscut
cu numele de Pipo di Ozora, cava-
ler ca ºi Vlad Þepeº al Ordinului
Dragonului. În 1429 Sigismund
cere ajutorul Ordinului cavalerilor

Teutoni. Sub conducerea lui Ni-
colae Radwitz, care este înnobilat
baron ºi Ban de Severin, cavalerii
teutoni preiau apãrarea cetãþii ºi a
Banatului de Severin. În timpul
domniei lui Ladislau al VII-lea
(1444-1457), ºi a lui Matei Corvin
(1458-1490), urmeazã o perioadã
în care printre Banii Cetãþii Seve-
rinului sunt nobili maghiarizaþi ºi
catolicizaþi de originã românã:
Mihail de Cerna care a avut o
continuitate de opt ani în funcþie,
între 1446 ºi 1454, fiind dublat în
1449 de vãrul sãu Vasile de
Cerna, iar între 1452 ºi 1454 de un
alt nobil român bãnãþean, Petru
Danciu de Caransebeº. La fel,
ªtefan ºi Mihail de Mâtnic în 1459
ºi respectiv 1467 vor continua
ºirul Banilor de Severin. Alþi Bani

severineni de origine româna
sunt: Ladislau Ficior de Haþeg ºi
Gheorghe Mare, care pentru buna
guvernare a Severinului este
numit ulterior Ban de Belgrad.

Titlul de „Ban”, acordat neîn-
trerupt pe parcursul a 300 de ani
în istoria Severinului atâtor per-
sonaje importante din istoria
europeanã, nu este o simplã titula-
turã onorificã, ci subliniazã rolul
militar ºi politic de excepþie în
apãrarea graniþelor dunãrene. Pe
lângã autoritate, titlu de cavaler al
Ordinului Dragonului, titlul de Ban
de Severin a oferit ºi o serie de

Simpozionul CetãþiiSimpozionul Cetãþii

continuare în pagina 11

Profesor doctor Iulian Lalescu, spumos
ºi doct, la microfon, captând atenþia

asistenþei

Prezidiu: preot ªtefan Bubã, unul dintre
organizatorii Simpozionului Cetãþii de la

Globu-Rãu, alãturi de primarul Iancu
Panduru ºi de deputatul I. Tabugan

Preotul Ioan Badea, fost preot în Globu-
Rãu, peste 20 de ani. O personalitate
spiritualã de excepþie printre preoþi

Banatul  SeverinuluiBanatul  Severinului
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avantaje materiale, în primul rând
prin sumele cu care demnitatea
era remuneratã. Din informaþii
datând din anii 1494-1495, se ºtie
cã Banii Severinului Petru Vistier
de Mãcicaº ºi Iacob de Gârliºte au
încasat 4000 de florini, o sumã mai
micã decât cea a Banului de
Belgrad, dar mai mare decât cea a
omologului de Sabãþ. La începutul
anului 1492 Banul Filip, ajutat de
fratele sãu George îi învinge pe
turci care invadaserã Banatul de
Severin. În 1501 Banul Petru
Mãcicaº ajutat de un alt viitor Ban
de Severin, Iacob de Gârleºti
(Gârliºte) aflând cã turcii se
pregãtesc sã atace Muntenia trec
Dunãrea într-o campanie militarã
victorioasã ce strãbate zona
Cladovei,Vidinului ºi Nicopolului.
În 1506, Banul Iacob de Gârliºte
participã cu garnizoana seve-
rineanã la înãbuºirea rãscoalei
secuilor. În anul 1519, Ludovic al
II-lea Iagelon (1516-1526), prin
mijlocirea Banului de Severin,
Bamabas Belai, încheie pace
pentru trei ani cu sultanul Soliman
I (1512-1520) care, printre altele,
se obligã sã nu mai atace Seve-
rinul, Timiºoara, ºi alte cetãþi de
graniþã. Fãrã sã reuºeascã, sub
Soliman Magnificul (1520-1566)
turcii asediazã din nou Cetatea
Severinului în 1521 care este apã-
ratã de Banul Nicolae de Gârliºte.
Dupã moartea lui Matei Corvin,
Ladislau al VIII-lea Iagelon (1490-
1516) (un rege cu o autoritate
slabã) ºi tânãrul sãu urmaº Ludo-
vic al II-lea, nu mai reuºesc sã
acorde aceeaºi atenþie cetãþii
Severinului precum predecesorii
lor deoarece Ungaria traverseazã
o perioadã de crizã, nobilii ma-
ghiari, în lupte facþionale, fiind
interesaþi în creºterea autoritãþii
lor personale decât de îndiguirea
pericolului otoman de pe Dunãre.
Datã fiind responsabilitatea ºi
riscurile mari, mulþi nobili refuzã
sã primeascã funcþia de Ban al
Severinului deºi solda ajunsese la
6.000 de fiorini.

În 1521 turcii cuceresc Belgra-
dul. Orºova este pierdutã în 1522.
Acest context creeazã o situaþie
dificilã pentru Cetatea Severinu-

lui. În Mai ºi Iunie, anul 1524, au
loc mai multe atacuri otomane
care eºueazã. Dupã un asediu sis-
tematic, început la jumãtatea lunii
Septembrie, turcii, conduºi de
Soliman Magnificul, cuceresc ºi
distrug parþial cetatea în luna Oc-
tombrie. Dupã distrugerea defini-
tivã a Cetãþii Severinului, 1526,
pãrþile oltene ale Banatului de Se-
verin au ajuns sub stãpânirea Ba-
nilor craioveni iar Banatul Seve-
rinului ºi-a delimitat hotarele între
Orºova ºi Fãget.

Lista Banilor de Severin:
1233-1524

1233 Luca
1243 ªtefan
1247-1254 Ioan
1255 Posa Csák
1257-1261 ªtefan
1262 ªtefan
1263-1267 Laurenþiu
1268 Ugrin        
1268 Alexandru
1269 Laurenþiu
1270 Ponit
1270-1271 Laurenþiu
1271-1272 Paul
1272 Laurenþiu
1272 Albert
1273 Paul
1273 Laurenþiu
1274 Paul
1274-1275 Ugrin
1275 Micu
1275 Paul
1275 Reinauld
1276-1279 Micu
1277-1278 Paul
1279 Laurenþiu
1280-1283 Timotei
1284-1286 Mako 
1287-1289 Rafael
1290-1293 Laurenþiu
1294-1296 Solymosi Posa
1297-1299 Ladislau Rátholli
1299-1308 Andrei Tárnok
1309-1314 vacant
1314-1318 Dominic Cernea
1319-1323 Ladislau Rátholti
1323-1329 Daniel Szécsi
1324 Paul
1330-1335 vacant
1341 Szécsi Denis
1342-1349 Losonci
1350-1355 Nicolae Szécsi
1355-1359 Laþcu Denis

1359-1387 vacant
1387 Ladislau
1387-1388 ªtefan
1388-1390 Ioan Kaplan
1390-1391 Nicolae Perényi
1392 Gerebenci Szemere
1392-1393 Ditrãu Bebek
1393-1408 vacant
1408-1409 Pipo de Ozora
1409 vacant
1419 Sigismund Losonci
1428 Emeric Marcali
1430-1435 Nicolae Redwitz
1429-1435 vacant 
1435 Ladislau Jakubek
1436-1439 Francisc Tallóczi
1439-1445 Iancu de Hunedoara
1445-1446 Blaziu
1447-1454 Miklós
1449 Vasile de Cerna (vice-

ban)
1452-1454 Petru
1455-57 vacant
1458 Vlad ºi Grigore Bethlen
1459-1460 vacant 
1460 Ladislau Doczi
1462-1463 Nicolae 
1464-1466 vacant
1466 Ioan Pongracz 
1467 vacant
1467 ªtefan ºi Mihai de Mâtnic
1468-1471 vacant
1471-1478 Emeric Hédervári
1478 Ioan Dominic Bethlen
1478 vacant
1479 Ambrozie ºi George

Szenthelsebethi
1479 Bartolomeu Pathocsy
1480-1483 Francisc Haraszti
1483-1489 Francisc Haraszti ºi

Andrei Szokoly
1490 Emeric Ozora
1491 Pipo ºi Andei Dánfy
1491-1492 Francisc Haraszti
1492-1494 George ºi Filip

Balassa de Ciula
1495-1502 Petru Mãcicaº         
1503 Barnaba Bela
1503 Ioan Gârliºte
1504-1508 Ioan ºi Bela Gârliºte
1508-1513 Mihai ºi Barnaba
1514 Ioan
1515-1516 Nicolae
1517-1518 vacant 
1519 Béla Barnabás
1520-1521 Nicolae Gârliºte
1522-1524 Ioan Kállay

PROF.DR. IULIAN LALESCU

Simpozionul CetãþiiSimpozionul Cetãþii
urmare din pagina 10
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Aº vrea sã vã reþin cu câteva aspecte inedite
legate de istoria Banatului în zona de graniþã dintre
Jupalnic ºi Marga. Acest material l-am dobândit de la
Viena prin intermediul marelui român de la Uzdin dl.
Trinþu Mãran, care a scos de la arhivã ºi tradus,
documente de o inestimabilã valoare.

De altfel, mi-am propus împreunã cu colegul dl. dr.
Lalescu Dan Iulian sã publicãm în revista „Vestea”,
începând cu numãrul viitor, aspecte legate de „Istoria
graniþei militare bãnãþene”.

Motivul care l-a determinat pe dl. Trinþu Mãran sã
publice aceste documente legate de istoria Banatului
a fost tocmai aceea de a face cunoscut bãnãþenilor
unele lucruri mai puþin cunoscute sau deloc pânã în
prezent. Ca ºi cetãþean austriac, dar român bãnãþean
de origine, autorul spune cã istoria Banatului s-a scris
la Viena ºi prin organele regionale din subordine din
Banat, care dupã alungarea turcilor din Banat ºi pânã
la unire cu þara, respectiv Regatul Român, s-au
strãduit încontinuu pentru a face, din Banatul primitiv
turcesc, devorat de rãzboi, o regiune civilizatã, cu o

economie dezvoltatã, pe care nici o regiune din
vechiul regat nu a avut-o. dar din pãcate, în
manualele de Istorie a României, Banatul nu a fost
tratat, fie aproape de loc.

Pentru aceasta va fi nevoie nu numai sã fie citite
aceste documente, dar ºi studiate, fiecare pozã,

fiecare propoziþiune, care aratã cum a fost lumea de
atunci ºi cum s-au strãduit toate organele, de la
primari (numiþi chinezi) satelor ºi pânã la Împãrãteasa
Maria Theresia ca sã creeze o lume civilizatã ºi
mulþumitã.

Înainte de a începe amenajarea noii miliþii
româneºti de graniþã dintre Jupalnic ºi Marga, unele
organe sus-puse au considerat cã pentru amenajarea
acestei graniþe va fi necesarã mutarea (dislocarea)
populaþiei româneºti din aceastã regiune, în ºesul
Banatului sau chiar în alte pãrþi ºi colonizarea aici de
populaþie germanã. În acest scop totul a fost pregãtit,
în toatã minuþiozitatea germanã, inclusiv punerea în
miºcare a unui întreg aparat de recrutare de noi
coloniºti de la frontierele cu Polonia ºi Italia ºi pânã în
Alsacia, Lorena ºi în Germania (Imperiul Româno-
German). Totul ar fi reuºit, dacã nu intervenea în
ultimul moment Consilierul Imperial Regal Anton von
Koczion, care dupã o cercetare amãnunþitã, la faþa
locului, a înaintat la 3 septembrie 1769 un raport
explicativ, Consiliului de Rãzboi al Curþii Imperiale,
prin care, pe lângã dezavantajele financiar-econo-
mice, rãstoarnã toate prejudecãþile ºi pãrerile proaste
despre populaþia românã ºi propune ca sã nu fie
mutaþi, ci sã li se acorde toatã încrederea ca sã
devinã grãniceri, cãci sunt, cel puþin, tot aºa de
capabili ca ºi populaþia germanã. Meritul deosebit al
acestei intervenþii constã în faptul cã dacã românii ar
fi fost mutaþi în alte pãrþi, iar aici ar fi aduºi germani, ar
fi periclitatã însãºi majoritatea deþinutã de populaþia
românã în Banat, ceea ce ar fi putut avea ºi urmãri
negative cu ocazia unirii de la 1 decembrie 1918.
fãcând o caracterizare a celor 33 de sate de graniþã
de la Jupalnic la Marga, m-am oprit asupra celor 4
localitãþi ale comunei Mehadia ºi anume Mehadia,
Plugova, Bolvaºniþa ºi Globurãu.

DIR. LICEU, 
PROF. FENEªAN MIHÃIÞÃ

Extras din totalulExtras din totalul
conscrieriiconscrierii

Câte case ai câþi bãrbaþi, apþi pentru serviciu
militar, se gãsesc în cele 34 sate camerale mai jos
arãtate, dedicate noii miliþii de graniþã ºi ce au plãtit
aceºtia anual pânã acuma drept impozite camerale
pe veniturile lor:

Mehadia
- Stãpâni de case
- Fraþi ºi fii cãsãtoriþi

Dl. profesor Mihai Feneºan, având la dreapta sa pe dna
Gabriela ªerban ºi pe prof. Pavel Panduru

Profesoara Iohana Zimbran, vorbind la microfon, cu emoþii în
faþa ºefului, dir. M. Feneºan

Simpozionul CetãþiiSimpozionul Cetãþii
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32
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- Fraþi ºi fii necãsãtoriþi
- Totalul bãrbaþilor
- Vãduve cu case
- Totalul caselor
- Contribuþii plãtite anual
- Zeciuiala pe cereale
- Arendã pentru cârciumi ºi mãcelãrii
- Zeciuialã pe miei
- Zeciuialã pe albine
- Zeciuialã pe vin
- Taxe pentru mori

- Total

Bolvaºnita
- Stãpâni de casã
- Fraþi ºi fii cãsãtoriþi
- Fraþi ºi fii necãsãtoriþi
- Totalul bãrbaþilor
- Vãduve cu case
- Totalul caselor
- Contribuþii plãtite anual
- Zeciuialã pe cereale
- Arendã pentru cârciumi si mãcelãrii
- Zeciuialã pe miei
- Zeciuialã pe albine
- Zeciuialã pe vin
- Taxe pentru mori

- Total

Plugova
- Stãpâni de case
- Fraþi ºi fii cãsãtoriþi
- Fraþi ºi fii necãsãtoriþi
- Totalul bãrbaþilor
- Vãduve cu case
- Totalul caselor
- Contribuþii plãtite anual
- Zeciuialã pe cereale
- Arendã pentru cârciumi ºi mãcelãrii
- Zeciuialã pe miei
- Zeciuialã pe albine
- Zeciuialã pe vin
- Taxe pentru mori

- Total

Globu rãu
- Stãpâni de case
- Fraþi ºi fii cãsãtoriþi
- Fraþi ºi fii necãsãtoriþi
- Totalul bãrbaþilor
- Vãduve cu case

- Totalul  caselor
- Contribuþii plãtite anual
- Zeciuialã pe cereale
- Arendã pentru cârciumi ºi mãcelãrii
- Zeciuialã pe miei
- Zeciuialã pe albine
- Zeciuialã pe vin
- Taxe pentru mori

- Total

Bogoldin
- Stãpâni de case
- Fraþi ºi fii cãsãtoriþi
- Fraþi ºi fii necãsãtoriþi
- Totalul bãrbaþilor
- Vãduve cu case
- Totalul  caselor
- Contribuþii plãtite
- Zeciuialã pe cereale
- Arendã pentru cârciumi ºi mãcelãrii
- Zeciuialã pe miei
- Zeciuialã pe albine
- Zeciuialã pe vin
- Taxe pentru mori

- Total

Corniereva
- Stãpâni de case
- Fraþi ºi fii cãsãtoriþi
- Fraþi ºi fii necãsãtoriþi
- Totalul bãrbaþilor
- Vãduve cu case
- Totalul  caselor
- Contribuþii plãtite anual
- Zeciuialã pe cereale
- Arendã pentru cârciumi ºi mãcelãrii
- Zeciuialã pe miei
- Zeciuialã pe albine
- Zeciuialã pe vin
- Taxe pentru mori

- Total

Cercetarea celor 33 de sate, de laCercetarea celor 33 de sate, de la
Jupalnic la Marga, în vederea colonizãriiJupalnic la Marga, în vederea colonizãrii

unei noi miliþii germane de graniþãunei noi miliþii germane de graniþã
Fondul H.K.R. dosar nr. 39-21 din anul 1770

Înalt preaonorabile Consiliu de Rãzboi al Curþii
Imperiale Regale!

Înaltul ordin din 5 Iunie a anului curent 1769,

Simpozionul CetãþiiSimpozionul Cetãþii

67
3
5

75
5

72
580
55,35,5/8
16
35,21

3,04
5,24

56

751,24,5/8

30
338

21
297

2.021    
158,21
350

58
8,20

622,21
68  

3.286,02  

florinþi
“
“
“
“
“
“

“

79
2

12
93
11
90

907
69,21
20
51,15

2,40
9,54

21

1.081,10

florinþi
“
“
“
“
“
“

“

florinþi
“
“
“
“
“
“

“

70
8

16
94

2
72

752
61,45
20
42,27

6,56
1,52,4/8

20

905,00,4/8

florinþi
“
“
“
“
“
“

“

143
6

20
169

29
172

1.230
100,43,4/8
38

136,22,4/8
11,24
-

61

1.577,30

florinþi
“
“
“
“
“
“

“

55
20
16
91

9
64

768
55,41,5/8
18
61,42

7,20
-

21

931,43,5/8

florinþi
“
“
“
“
“
“

“



V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã14

adresat mie, de cãtre Înalt preaonorabilul Consiliu de
Rãzboi al Curþii Imperial Regale, cuprinde: ca eu,
dupã încheierea misiunii mele, avute în districtul
Panciova, însoþit de Domnul locotenent colonel von
Metzger, de la primul regiment de garnizoanã,
precum ºi de cãtre Domnul locotenent  colonel von
Almpt de la statul major, sã cercetez la faþa locului,
din sat în sat cele 33 de sate, destinate colonizãrii
unei noi miliþii germane de graniþã, între Jupalnic ºi
Marga ºi nu numai sã constat, ci sã ºi verific în fiecare
sat: numãrul actual de case, de ogoare, livezi, vii ºi în
general de terenuri, starea actualã a gospodãriilor ºi
dotarea acestora, apoi cum sã fie rânduite acestea
noilor coloniºti, precum ºi cum sã poatã fi efectuatã
colonizarea mai repede ºi cu rezultat sigur ºi bun. În
vederea realizãrii acestui studiu, în baza constatãrilor
efectuate în comun, cu considerente ºi propuneri, cu
precãdere în scopul de a se putea sprijini economia,
fac cunoscut pãrerile mele bine intenþionate. Din
acest studiu se va remite o copie ºi Domnului
locotenent colonel von Metzger, ca acesta sã o poatã
înmâna Comandamentului General.

Dupã ce am terminat misiunea avutã cu comisia, la
Panciova, am plecat la 3 August, împreunã cu Dom-
nul locotenent colonel von Metzger, la Mehadia unde
am aºteptat 7 zile pe Domnul locotenent colonel von
Elmpt, iar imediat dupã sosirea sa, am început la
Jupalnic cercetarea ordonatã ºi dupã aceasta am
continuat, prin toate cele 33 sate pânã la Marga.

Dupã ce eu am examinat temeinic toate probleme-
le acestei importante treburi ºi am chibzuit îndestulã-
tor, acum nu lipseºte nimic spre a face cunoscut, cu
supunere, înalt Preaonorabilului Consiliu de rãzboi al
Curþii Imperial Regale, reala constatare a problemelor
ºi nu numai de a raporta, cu supunere, în privinþa pre-
tinsei colonizãri, ci ºi a tuturor acelora ce mã simt
obligat.

Referitor la sateleReferitor la satele
Jupalnicului nou ºi vechiJupalnicului nou ºi vechi

Astfel, ambele sunt aºezate într-o micã dar foarte
plãcutã vale, ce se întinde spre Dunãre, între Orºova
nouã ºi cea veche, strãbãtutã de râul Cerna, care la
capãtul acestei vãi se varsã în Dunãre. Ele sunt
aºezate la numai o jumãtate de orã de la Orºova
Veche, deci cele mai apropiate de graniþa turceascã.

Casele acestoraCasele acestora
Sunt de fapt pãtrate, împletite din nuiele de alun,

lipite (tencuite) cu lut: ºi bãligar de vacã, un stânjen ºi
jumãtate în lungime ºi tot atât de late,  prevãzute cu o
uºa foarte joasã, prin care un om trebuie sã intre în
casã foarte aplecat. Ele nu au nici fereastrã, nici
bucãtãrie, nici cuptor ºi în cea mai mare parte sunt
dãrãpãnate. Grajduri sau alte clãdiri necesare

gospodãriei nu sunt aici de loc. Deci întregul menaj al
locuitorilor constã în aceastã micã magazie, în care ei
stau, cu femeile ºi copii lor, precum ºi cu o parte din
vite, în jurul focului ºi se tãvãlesc în cenuºã. În aceste
case de mizerie nu poate fi încvartiruit nici o altã
naþiune, iar germanilor le-ar servi cel mult ca bucãtãrii
sau cocini de porci.

AgriculturaAgricultura
Jupalnicul nou are puþinã agriculturã, parþial la râul

Cerna, iar parþial pe dealurile ce se întind la apus de
sat. Pãmântul este totuºi neînchipuit de roditor, în
special cel din vale, care este inundat adeseori de
râul Cerna ºi îngrãºat cu pãmânt bun, aºa cã aceastã
vale poate fi cultivatã neîntrerupt fãrã desþelenire sau
îngrãºare cu bãlegar. Totuºi cel mai bun locuitor nu
cultivã anual mai mult de 21 pânã la 22 mãsuri de
cucuruz sau grâu, deci nici atât cât are nevoie el cu
familia sa pentru pâine pe întregul an.

Nici o altã naþiune, care ar cultiva pãmântul cu mai
multã hãrnicie decât românii nu ar putea cultiva aici
mai mult, tocmai din cauza spaþiului îngust, ca pe
lângã necesarul pentru întreþinerea vieþii lor sã mai ºi
vândã ceva cereale.

PajiºteaPajiºtea
Este restrânsã aici, parþial în valea îngustã, iar

parþial ºi pe dealurile uscate. Pãdurile din apropiere
înlocuiesc însã românilor lipsa de fân ºi furaje pentru
vite, prin faptul cã ei reteazã copacii iar frunziºul îl
usucã drept furaje de iarnã pentru capre ºi vite.

ViileViile
La Jupalnic se produce cel mai bun vin din întreg

Banatul. De aceea s-au strãduit diferiþi locuitori bogaþi
din alte pãrþi ale Banatului sã obþinã vii la Jupalnic,
ceea ce a avut ca urmare cã locuitorii localnici
posedã mai puþine vii ºi abia pot produce necesarul
lor de vin.

Livezile de pomiLivezile de pomi
Precum românilor le place mult bãutura denumitã

ºligoviþa sau rãchie, care este de fapt o þuicã uºoarã
extrasã din prune, aºa s-au ºi fixat ei mai mult pe
plantarea prunilor, al cãror numãr la Jupalnicul Nou,
dupã declaraþiile proprii ale locuitorilor ºi conform
conscrierii redactate de cãtre Domnul locotenent
colonel von Metzger, se ridicã la câteva mii. Din
amintita ºligoviþã, se vinde aici, dupã acoperirea
necesarului local, atât de mult încât venitul curent al
acestor locuitori, din aceasta, poate fi socotit printre
cele mai mari venituri.

Simpozionul CetãþiiSimpozionul Cetãþii
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Creºterea vitelorCreºterea vitelor
Constituie cea mai mare parte a hranei populaþiei.

Ei întreþin un mare numãr de vite cornute, dar un
numãr ºi mai mare de oi ºi capre. Din ultimele douã
specii, au numai cea mai micã parte acasã. Celelalte
le au la pãscut, vara ºi iarna, parþial în pãduri pe
dealurile din Clisurã, iar parþial la Panciova ºi alte
localitãþi de la ºes.

PãdurilePãdurile
Acestea încep chiar în apropiere de Jupalnic ºi se

extind în depãrtare de mai multe ore în Clisurã, între
Dunãre ºi Almaº. Acestea sunt însã, aºa de maltra-
tate, încât pe o depãrtare de trei ore de la Jupalnic,
nu gãseºti nici un copac bun pentru construcþii.

MeseriileMeseriile
O meserie deosebitã, la acest capitol, poate fi

socotitã mai ales transportul, cu care cei din
Jupalnicul Nou, realizeazã un câºtig bun, prin faptul
cã ei transportã mãrfurile, sosite din Turcia prin
Jupalnic, mai departe în regiunile Imperial Regale.

Celelalte comune de la Jupalnic, pe vale, spre
Mehadia. Tufari-nou, Coramnic ºi Toplet, sunt absolut
în aceeaºi stare ca ºi Jupalnicul nou ºi vechi, din
cauzã cã ºi acestea se gãsesc foarte îngust strânse,
între douã rânduri de dealuri în pantã, dar totuºi
acestea sunt aºa de roditoare ºi deci au atâtea
avantaje, cã în aceste sate acelaºi numãr de coloniºti
germani, ar putea trai în mod modest, tot aºa cum se
întreþin acum din acestea, familiile de români.

MehadiaMehadia
Aºa precum valea de la Mehadia spre Cragina se

lãrgeºte cu mult, aºa ºi aceasta localitate nu numai cã
nu duce lipsa de terenuri agricole precum ºi livezi, vii
sau pãduri, ci mult mai mult are chiar un excedent de
acestea din care ar putea trãi, în mod îndãstulãtor,
mult mai mulþi oameni, decât numãrul actual de
locuitori români, în special dacã ei toþi vor profita de
celelalte avantaje ºi se vor ocupa ºi cu transporturi,
comerþ, precum ºi torcãtorii de lânã ºi bumbac,
pentru care Mehadia ar fi un loc potrivit.

Lemnul de construcþii se poate obþine aici mult mai
comod, decât în satele vizitate mai înainte.

Lut pentru fãcut cãrãmidã ºi piatrã de var, are
Mehadia din abundenþã.

BolvasniþaBolvasniþa
Este aºezatã într-o vale mare, la poalele munþilor

înalþi, fiind de fapt înconjuratã de dealuri înalte, dar

totuºi dotatã cu terenuri roditoare, încât din acestea s-
ar putea hrãni mai mulþi locuitori, decât are de fapt
satul. Are cea mai bunã apã curgãtoare ºi o mulþime
de pomi fructiferi, precum dovedeºte conscrierea. De
lut pentru cãrãmidã ºi piatrã de var nu duce lipsã nici
satul de aici. Numai lemnul de construcþii trebuie
adus aici cu greutãþi, de la o depãrtare de pânã la trei
ore, din munþii înalþi, întrucât pãdurile apropiate sunt
aproape total distruse de vite.

Urmãtoarele douã sate,

Plugova ºi Globul rãuPlugova ºi Globul rãu
au în întregime atât avantajele cât ºi lipsurile de

aceiaºi naturã ca ºi Bolvaºnita.
Se gãseºte ºi la acestea,  în general, o agriculturã

îmbelºugatã cu un surplus,  necesar în caz de nevoie,
dar lemnul de construcþie trebuie adus aici de
departe, din munþi cu ºi mai mare greutate.

Pentru conformitate,
Prof. M. FENEªAN
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La 18 ianuarie 1848 se naºte la ªiria,
lângã Arad, Ion Slavici, al doilea din
cei cinci copii ai familiei Sava Slavici

(descendent al Stãniseºtilor, veniþi în Banat
în jurul anului 1740 din Oltenia) ºi Elena
Borlea, descendentã din Borleºti, jud.
Neamþ, veniþi în Banat din timpul lui Grigore
Ghica Voda. Are o copilãrie fericitã, sub
ocrotirea tuturor, urmând poveþele bunicului sãu
ºi ale dascãlului sãu din sat Dimitrie Voºtinari. În
clasa a VI-a elementarã pleacã la Timiºoara ca
sã înveþe limba germana. Rãmâne aici doi ani,
cutreierând Banatul. Urmeazã clasa a VIII-a la
Liceul Maghiar din Arad ºi în august 1868 îºi dã
bacalaureatul la Satu Mare.

În toamna anului 1869 pleacã spre capitala
Austriei urmând concomitent ºcoala de ofiþeri ºi
cursurile facultãþii. Aici îi cunoaºte pe Eminescu

(sosit în aceeaºi toamnã) care este remarcat
mai ales prin apetitul sãu pentru discuþii
filosofice. Acesta îi va rãmâne toata viaþa un
bun prieten ºi sfãtuitor. Urmeazã cursul de drept
roman al lui Ihering, de economie politicã al lui
Stein ºi îndemnat de Eminescu, cursul de
anatomie al lui Hirt. Ia examenele de ofiþer de
rezervã ºi pe cele de la facultate, aplicând
principiile tatãlui sãu de a face cu toatã inima
ceea ce sunt nevoit a face. Înrâurirea lui
Eminescu se va face simþitã asupra lecturilor
sale.

În 1870 apar cele douã societãþi studenþeºti
Societatea literarã ºi România junã, în care
Eminescu este secretar ºi Slavici este preºe-
dinte. Idealul lor era unitatea tuturor românilor.

În martie 1871 Slavici debuteazã în paginile
revistei junimiste Convorbiri literare cu
comedia Fata de birãu, cititã în manuscris de
Eminescu care, dupã ce îi face primele retuºuri,
o trimite revistei cu caracterizarea: în genere e
scrisã cu prea expres colorit local, dar are
scene de o gingãºie simplã ºi într-adevãr,
rusticã.

Neavând cu ce sã se întreþinã, pleacã
acasã. Începe sã scrie la îndemnul lui Emi-
nescu. Tot el intervine la Junimea ºi Slavici pri-
meºte lunar 10-12 galbeni.

În 1874 întors în þarã dar bolnav, frecven-
teazã împreunã cu Eminescu cercurile literare
ale Veronicãi Micle ºi Matildei Cugler. Eminescu
îi face cunoºtinþã cu Creangã, cu Maiorescu ºi
cu ceilalþi junimiºti veniþi de la Bucureºti. Aici
citeºte pentru prima oarã POPA TANDA.

Slavici este întâiul scriitor al Transilvaniei în
ordinea valorii ºi a importanþei ºi doar Rebreanu

izbuteºte sã-l egaleze ºi sã-i întunece faima.
Slavici aduce scrisului românesc o altã faþã
decât aceea a lui Creangã. El este de la început
un scriitor modern, prin construcþie si formaþie,
aplicat asupra unui mediu þãrãnesc familiar,
care-ºi pierde seninãtatea ºi atmosfera idilicã,
prin pãtrunderea noilor legi ale lumii capitaliste,
care zguduie vechea ordine patriarhalã. Satul
lui Slavici este o colectivitate umanã
contradictorie, cuprinsã de patima îmbogãþirii
sau a parvenirii. Proza slavicianã introduce în
circuitul literar românesc o umanitate nouã:
aceea a lumii ardeleneºti devoratã de patima
acutã a banului. Slavici este un veritabil creator
al unei geografii literare cu atmosfera ºi tipurile
ei specifice, bazatã pe migraþia moþilor spre
muncile sezoniere din câmpie, pe creºterea
porcilor, pe întreprinderea rentabilã a
deschiderii de hanuri. E o lume aflatã la
demarcaþia dintre rural ºi urban, dintre
economia ruralã ºi cea capitalistã, lucru care o
îmbogãþeºte ºi o diversificã sub raport
caracterologic, încât T. Maiorescu dezvoltã,
tocmai plecând de la scrisul sãu, teoria
realismului poporan.

Autorul surprinde amãnunte de ordin social
ºi folcloric, dar ºi colectivitatea sãteascã dintr-o
perspectivã monograficã. Nu sunt pierdute din
vedere, de asemenea, stratificarea socialã a
satelor româneºti, fresca moravurilor ºi
obiceiurilor tradiþionale. Caracteristica rãmâne,
în acest sens nuvela Gura satului, unde se
înfruntã douã comunitãþi rivale, ce-ºi disputã
cãsãtoria fiilor lor. Cei doi þãrani, cei mai bogaþi
din sat, deºi gãsesc în firea lucrurilor sã-ºi
socoatã copiii logodiþi, când vine timpul peþitului,
nu vor sã cedeze niciunul din mândria lor de
bogãtani, desfãºurându-ºi fiecare, la vedere,
bogãþiile: velinþele, catrinþele, albiturile cusute,
în paralel cu sacii de grâu, boii, carele încãrcate
ºi hambarele deschise. Scriitor al fazei
capitaliste a societãþii româneºti, Slavici este un
Balzac rural, cu o operã reprezentativã ºi la fel
de diversã topologic.

Îmbrãþiºând toate straturile ºi clasele
sociale, de la pãturile de jos pânã la clasa cultã,
Slavici este un cap de serie pentru o întreagã
pleiadã de scriitori care vor sonda mediul social
românesc. Popa Tanda, de pildã, aduce o
structurã rapsodicã solid lucratã, cu un dialog

viu, antrenant, cu o frazare alertã, asimilatã din
lecþia folcloricã. În marea majoritate a operelor
finalul e optimist, luminos, în conformitate cu
atitudinea seninã a scriitorului faþã de viaþã. El
vrea doar sã-ºi moralizeze semenii, sã-i
mobilizeze la luptã, demonstrându-le cum pot
ieºi biruitori în lupta din ea. Este cazul tipic al
Popii Tanda, care, prin exemplul sãu personal
de laminator, ridicã întregul sat la bunãstare. E
apoi exemplul din Budulea Taichii, unde
personajul Huþu ajunge la cele mai înalte
ranguri ºi onoruri prin muncã, perseverenþã ºi
tenacitate. Ridicarea trebuie sã se facã însã în
limitele moralei, a respectului faþã de oameni ºi
prin munca lor. Atunci când legile moralei sunt
încãlcate, când atingerea fericirii frizeazã
prescripþiile ºi datinile nescrise rãmase din moºi

strãmoºi, are loc o deformare a personalitãþii,
pânã la dezumanizare, care atrage dupã sine
consecinþe dintre cele mai grave, ducând pânã
la ieºirea din colectivitate. Moara cu noroc
evocã o astfel de zonã a incertitudinii, un spaþiu
al confruntãrii între moral ºi imoral. Protagoniºtii
dezbaterii sunt trei: bãtrâna, care reprezintã
mentalitatea arhaicã depãºitã, ca fiecare sã se
mulþumeascã cu ceea ce are, cãci nu bogãþia
aduce liniºtea casei, ci cinstea sufletului; Ghiþã,
care doreºte ca aceastã îmbogãþire sã se
facã într-un cadru legal, fãrã sã-ºi
murdãreascã conºtiinþa ºi Licã Sãmãdãul,
pentru care îmbogãþire merge mânã-n mânã
cu furtul ºi crima.

Un capitol rezistent în creaþia sa îi
constituie memorialistica. Amintirile au aceeaºi
patimã justiþiarã ºi durã care se întâlneºte în
opera sa literarã. Substanþa lor liricã este tratatã
sobru, cu aceeaºi asprime a stilului, lipsitã de
înflorituri, dar inaugurând realismul obiectiv al
scrisului românesc. Alãturi de Eminescu,
Creangã ºi Caragiale, el reprezintã unul dintre
momentele de altitudine ale prozei româneºti,
iar sub raport psihologic, constanþa ardeleanã a
spiritualitãþii româneºti (oare de ce Eminescu a
refuzat sã comenteze - sã scrie cronicã despre
“Moara cu noroc”?! Rog o mãrturisire pentru
“Vestea” - N.D.P.).

PROF. MARIA HUMIÞA
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Almãj un muzeu, cum nu are tot judeþul
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Lui Eminescu...Lui Eminescu...
1. Peste-a versurilor rimã, tu domneºti 

ca mândru rege
Pari ca toate ce-s pe lume eºti capabil 

a-nþelege.
Peste litere ºi semne, peste toate 

stãpâneºti,
Însã viaþa vânã-þi pare, când în jurul tãu 

priveºti.

2. Singur, în chilia-þi tristã, ca un luceafãr 
tu veghezi 

ªi înzestrat cu mii de raze în întuneric 
luminezi; 

ªi te gândeºti la viata-þi ºi-þi pare cã ea cura 
Încet repovestitã de o strãinã gurã.

3. ªi simþi neîmplinirea cum pieptul 
îþi apasã –

Sãrutul dulce-al amãgirii din nopþile 
de-angoasã –

Nu ai suspine, n-ai nici lacrimi ºi-ai dori 
a plânge 

Tãcerea din bordeiu-þi pustiu de-ai putea 
frânge!

4. Dar uscaþi ochii îþi rãmân ºi 
gândurile-þi zboarã 

În tinereþe, când, ferice, visai în fapt 
de searã 

Sub ploaia florilor de tei, pe malul unei ape 
Ca ea din trestii sã rãsarã, iubirea sã-þi 

adape.

5. ªi te gândeºti la viaþã, întocmai ca la 
moarte 

ªi nu mai speri nimic, zadarnice sunt 
toate. 

Mai ai un singur dor, în liniºtea serii
Sã-þi arzi fãclia vieþii la marginea mãrii.

6. ªi fosta-i tu pe lume cum altul n-a mai 
fost; 

Dar n-ai putut pricepe al vieþii tale rost.
ªi ai zburat la ceruri, cuprins de somnul 

morþii 
Lãsându-þi poezia pustie-n voia sorþii.

7. Dar calea pân’ la tin-acum e infinit mai 
lungã

ªi mii de ani i-ar trebui uitãrii sã te-
ajungã.

Vei dãinui neîncetat, în cer ºi pe pãmânt
Ca rege-al poeziei noastre ºi-ntre luceferi, 

sfânt.

PROF. TURCULEANU MIRELA

LA DUMBRÃVIÞA, ÎN TIMIª, 
A FOST OMAGIAT EMINESCU

Ca fiecare loc al acestui pãmânt românesc,
mândru ºi binecuvântat de Dumnezeu, Dum-
brãviþa de astãzi, îºi are istoria sa, prin tot ce a
putut face ºi sfinþi omul cu mintea ºi sufletul sãu
- primarul Geza Szilagyi. La Dumbrãviþa, colþ de
rai, cu tradiþie în cultura româneascã a avut loc
o minunatã sãrbãtoare, care ne-a permis, pen-
tru câteva clipe, sã ne întoarcem spre frumosul
spiritual, aºa cum spune Dostoevski „Frumu-
seþea salveazã lumea”. Cuvintele lui N. Iorga se
potrivesc de minune pentru aºezarea Dumbrã-
viþa, care trãieºte prin dragoste faþã de trecut,
prin mândria prezentului ºi prin speranþa pentru
viitor.

Acest miracol al zilelor noastre, Dumbrãviþa
de Timiº, în ziua de 14 ianuarie 2011 a cunos-
cut aura solemnã a prãznuirii zilei de naºtere a
mucenicului spiritului românesc Mihai Emines-
cu. Ea a fost capitala poeziei internaþionale, ca-
pitala promovãrii toleranþei ºi dialogului prin
culturã. Aceastã zi a fost cea mai mare sãrbã-
toare naþionalã a culturii noastre prin care au
fost omagiate marele personalitãþi ale culturii
româneºti ºi universale: Mihai Eminescu, ªan-
dor Petofi, I. L. Caragiale, Ioan Slavici ºi Gligor
Popi, întâlnire organizatã de cãtre Primãrie ºi
ªcoalã ºi cu aportul deosebit al familii Sperlea.

Cuvântul de salut adresat oaspeþilor ºi
auditoriului din minunata salã festivã a Primãriei
a fost rostit de primarul Geza Szilagyi cu o
exprimare cursivã, reuºind sa creeze un surplus
de sentimente ºi de bucurie.

Manifestarea a fost moderatã de Mariana
Sperlea, omul acestor locuri, iubitorul de cul-
turã, însetatul de cunoaºtere, cel care din harul
primordial ºi puritatea virtuþii este sufletul aces-
tor acþiuni, fãrã niciun calcul sau interes perso-
nal ºi câºtig de imagine, ori de orgoliu. Domnia
sa a acþionat ºi acþioneazã în spirit silvestrian,
„face ce trebuie” ca lumina sã ajungã acolo
unde se pãstreazã mai bine ºi sã ilumineze
peste veac.

Pe rând au vorbit scriitori, istorici, profesori
ºi profesori universitari despre viaþa ºi opera
marilor personalitãþi culturale omagiate.

Acþiunea a avut drept scop de a elogia fap-
tele înaintaºilor ºi de a crea posibilitatea de a ne
gândi la pãrinþii ºi la moºii noºtri, pentru a fi
mândri de ei ºi pentru cã a salva neamul trebuie
sã fim ºi noi la înãlþimea lor. Vorbitorii ne-au
purtat cu sufletul ºi cu simþurile prin toate locu-
rile istorice ºi vremile trecute, mirosind a sacru
ºi a istorie, a dragoste de þarã. întâlnirea de la
Dumbrãviþa a dãruit inimilor noastre mângâiere,
cu razele darului gazdelor ºi invitaþilor, alun-
gând pentru moment norul necazurilor noastre
ºi negura mâhnirilor.

Omagierea acestor personalitãþi, ca expre-
sie superioarã a gândirii româneºti, a fost o sin-
tezã extraordinarã de românism, aducând Eu-
ropa acasã la Dumbrãviþa.

Printre vorbitori s-a remarcat poeta Maria-
na Sperlea, care prin discursul ei ne-a încãlzit
inimile ºi ne-a înãlþat cugetul pe culmile imper-
sonale ale iubirii de þarã ºi a valorilor ei, rãspân-
dind luminã trainicã. La aceeaºi cotã valoricã
s-a ridicat discursul marelui eminescolog prof.
dr. Ion Iliescu, care vorbea de zeitatea româ-
neascã - Eminescu, cel care asemenea pruncu-

lui din Bethleemul Iudeii, este sãrbãtorit anual.
Cu cuvinte alese ºi deosebit de frumoase a

vorbit prof. dr. Dumitru Mnere despre viaþa ºi
opera lui Ioan Slavici.

Participarea la manifestare a fost o revela-
þie ºi de aceea trebuie sã mulþumim organizato-
rilor pentru darul fãcut prin care simþurile ºi su-
fletul nostru s-a bucurat de întregul univers cul-
tural al Dumbrãviþei re-creat în devenirea sa
istoricã.

Aici s-a vorbit despre o urgenþã spiritualã a
neamului românesc, aceea de a ne recunoaºte
propriile valori într-o lume cu repere îndoielnice
ºi cu batjocura de kitchiuri manelizate, „Simþiri
reci harfe zdrobite, Mici de zile, mari de patimi”,
vorba poetului.

Opera culturalã a acestor cãrturari alcã-
tuieºte laolaltã o putere spiritualã de neima-
ginat, o adevãratã vrajã. Ea este ca un balsam
- esenþa terapeuticã a neamului, ne apãrã de
mizeria de azi ca o manta ignifugã.

Întâlnirea a fost de la un capãt la altul o de-
claraþie de iubire pentru strãmoºi ºi pentru
Dumnezeu. A fost un eveniment ziditor de cultu-
rã ºi spiritualitate româneascã ºi creºtinã. A fost
o întâlnire emoþionantã ºi reuºitã datoritã strã-
daniilor depuse de gazde.

Prin activitatea cultural - misionarã a aces-
tor instituþii de omagiere a marilor valori ale cul-
turii universale, s-au creat oglinzi în care orga-
nizatorii ºi invitaþii ºi-au vãzut propriile chipuri,
obligându-se sã pãstreze ce au lãsat înaintaºii.

Sunt convins cã ochiul divin al nemuririi
zamolxiene nu va permite distrugerea moºte-
nirii din grãdina Maicii Domnului.

Am vãzut aici apoteoze ale frumuseþii, dar
ºi ale credinþei, dragostei ºi speranþei. A fost o
rugãciune prin mulþumire ºi smerenie prin cre-
dinþã. S-a simþit cã admiraþia participanþilor faþã
de personalitãþile omagiate a atins cote ameþitor
de înalte. Astfel a reieºit cã la iubitorii de culturã
este o metafizicã împotriva rãului, împotriva iu-
bitorilor de arginþi ºi a trãdãtorilor de tot felul.

Mediul special în care s-a desfãºurat întâl-
nirea multiculturalã, locurile unice, oamenii
întâlniþi, programul muzical susþinut de Maria
Martinescu Sadovan au dat un specific aparte,
arãtând unicitatea acþiunii. Aici ºi acum Emines-
cu a adus o pãrticicã din liniºtea pe care toþi o
cautã. Am întâlnit aici „Sânta candelã a spe-
rãrii”, cum spunea poetul.

La sfârºitul întâlnirii au fost înmânate diplo-
me comemorative de cãtre primarul Geza
Szilagyi ºi profesoara Mariana Sperlea, men-
torii acþiunii.

Cred cã este nimerit sa închei acest mesaj
cu o rugãciune împreunã cu Eminescu adresatã
Fecioarei Maria de a media cu Dumnezeiescul
ei Fiu: „Înalþã-ne, ne mântuie, din valul ce ne
bântuie!”

Întâlnirea arãta cã satul Dumbrãviþa a fost
centrul universului, oazã de luminã ºi spiritua-
litate cu un sentiment eroic al trãirii prin culturã.
Cinste ºi laudã locuitorilor din acesta aºezare ºi
distinºilor organizatori pentru asemenea mo-
mente cu caracter de unicat în viaþa culturalã a
comunitãþii!

PROF. PANDURU PAVEL, 
directorul Liceului Tehnologic din Prigor
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Din perspectiva timpului

istoric, scriitorul Ioan Slavici ne

apare ca o personalitate cu multi-

ple iniþiative, astfel încât numele

lui se aºeazã la începutul a douã

sau trei serii literare. El este o

naturã interioarã, atentã la desfã-

ºurarea procesului intelectual ºi

moral al omului, încât, dacã lumea

sensibilã trãieºte cu puþinã strã-

lucire în povestirile sale, pictura

omului sufletesc ºi a conflictelor

lui, analiza psihologicã, în înþe-

lesul pe care realismul ºi natura-

lismul contemporan îl dãdeau

cuvântului, îºi gãseºte în el una

din primele sale expresii româ-

neºti elocvente.

În felul acesta, Ioan Slavici este

creatorul realismului þãrãnesc, în

care Titu Maiorescu vedea for-

mula cea mai valabilã, cea mai

validã a nuvelisticii contempo-

rane, o formulã care a lucrat cu

puterea unui cadru organizator

pentru o lungã serie de poves-

titori români ºi prin nuanþa ei

moralizatoare, mai ales pentru cei

mai mulþi din viitorii nuvelist) ai

Ardealului.

Valoarea istoricã a operei sla-

vicicne este datã de contribuþia sa

la dezvoltarea nuvelei ºi a

romanului de facturã realistã, mai

ales prin introducerea notei anali-

tice. Scrierile lui Slavici îºi pãs-

treazã ºi azi valoarea esteticã,

scriitorul trecând cu succes

proba timpului. Interesul lui

pentru o problematicã moralã a

vieþii îl pãstreazã în actualitate

pentru consistenþa ºi actuali-

tatea observaþiei, susþinutã de

vocaþia ele a construi epic ºi de

a crea tipuri umane memora-

bile. Fire sobrã, Ioan Slavici

impune un stil propriu, adecvat

literaturii sale ºi lumii evocate.

Este un stil clar, uneori monoton,

dar exact, de o discretã oralitate,

popular, chiar cu o marcatã

inflexiune regionalã.

Trecerea timpului a fãcut din

Ioan Slavici un autor mare în

cercul junimiºtilor. Titu Maiorescu

îl pune alãturi de Eminescu,

Creangã, Caragiale, iar demersul

sãu s-a dovedit unul corect, azi

corola clasicã a literaturii noastre

fiind cea mai valoroasã. Vasta

activitate literarã a lui Slavici a

fost pusã în slujba luptei pentru

unitatea poporului român. Nici un

scriitor de la sfârºitul secolului al

XIX-lea ºi începutul secolului al

XX-lea nu a adus o contribuþie mai

mare ca cea a lui Ioan Slavici, în

cimentarea legãturilor între

românii de pretutindeni.

Alãturi de Eminescu ºi

Creangã, Slavici a realizat „cea

mai bogatã prezentare a omului

român în mediul lui natural,

fiind creatorul acelui realism

þãrãnesc”, care nu se rezumã

doar la înscrierea prezenþei fizice

a þãranului ca personaj literar, ci

sondeazã adâncimile lãuntrice ale

eroilor sãi, care, aºa cum remarca

Eminescu, cu „fondul sufletesc al

poporului, gândesc ºi simt ca el”.

Nici moartea nu salveazã dreptul

scriitorului de a fi alãturi de

Eminescu, Creangã ºi Caragiale.

Slavici devine scriitorul oficial.

Natura lui ºi faptul cã e un creator

fundamental, unul dintre cei patru

ai vârstei clasice, îl impune tot mai

mult o datã cu trecerea timpului.

Alãturi de Eminescu, Creangã

ºi Caragiale, Slavici este a patra

roatã de la cãruþa literaturii

române, un scriitor de frunte ºi

fundamental în cadrul literaturii,

fiind referenþial pentru evoluþia

prozei româneºti pânã în veac de

veci!
PROF. BIANCA NEGRILÃ

Ioan Slavici – aziIoan Slavici – azi
Poem de duminicã

Nu te uita în duminica sufletului meu, 
Acolo e sãrbãtoare în dimineaþa cu rouã. 
Amintirile, poeme ce se ridicã la cer, 
Respirã un aer de o realã candoare. 
Poate voi gãsi, în dimineaþa albastrã, 
Poezia cerului ce se revarsã-n curcubeu, 
Peste sufletul meu.

Cântec
Un cântec vuieºte în inima mea.... 
Se lasã cortina peste catrene excentrice; 
Un ochi priveºte simetric în zar 
Pe-o pajiºte-nverzitã cu aripi de vis...

Nãvalnic îmi curge un cântec prin vene 
Mã doare sublimul în suflet crestat -. 
Sparg cupa cu amintirile uscate 
Cãci ele îmi bântuie zilele mute.

Lacrimile se preling în zig-zag 
Pe fruntea îmbâcsitã de gânduri; 
Caut în zâmbetul tãu o scãpare 
ªi-n cântec o tandrã-mbrãþiºare.

Gânduri înecate
Dupã ce am ieºit din fluviul gândurilor mele
de pe celãlalt mal,
Îmi veneau în minte o serie de silabe
fãrã sens...
Le agãþãm printre crengile copacilor
formând cu ele cuvinte
cu sens...
Îmi imaginam cã pe corpul meu
alunecã cuburi de gheaþã albastrã
înfiorându-mi nopþile.
În timp ce pe mal se zbãtea
pleoapa Universului încãrcat de mistere...
Cu sens sau fãrã sens,
Gândurile mele s-au înecai
în fluviul albastru ce curge prin mine.

Vibraþie
Ne-am plimbat de colo-colo
prin iarba deasã, culcând-o la pãmânt
sub greutatea paºilor noºtri;

Ne-am luat de mânã ºi ne-am aºezat
lângã un copac,
contemplând tabloul mirific din jur;

Curgeau valuri de Luminã 
prin noi, atingându-ne
cu degete delicate, sufletul;

Vibram... ne simþeam conectaþi 
la aripa Universului 
pentru marea Schimbare 
în spaþiul sacru al inimii.

Poezii de Bianca NegrilãPoezii de Bianca Negrilã
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Un pumn de cenuºã

Am strâns într-o viatã 
un pumn de cenuºã 
Încrezãtor în vânt am lãsat 
poarta sufletului deschisã 
Aºteptam ca-ntotdeauna 
sã-mi vinã colindãtorii 
Aripa nopþii fu rãpusã 
ºi mã cuprinserã zorii 
Vântul hain se furiºã 
ºi intrând pe poartã 
Dintr-o rãsuflare 
mi-a împrãºtiat cenuºa toatã 
Din cenuºa aceasta 
a inimii mele 
au rãsãrit pe pãmânt flori 
ºi-n cer au înflorit stele!

Am cules

Þi-am cules
privirile-n palmã,
aºa cum culegi
cireºele coapte
ºi le-am mângâiat
cu sufletul meu
Din ele-am aºternut
cuvintele,
ca stelele cerului,
într-aceastã carte
luminându-te
cu culori de curcubeu.

Copilãrie
Pentru nepoþica mea. Alina-RodicaPentru nepoþica mea. Alina-Rodica

Þi-ai muiat fruntea în cer
ªi þi-ai spãlat faþa cu razele lunii
Copilãrie, desculþatã de griji
ªi-nþepatã de ghimpii neºtiinþei!..
M-apropii cu sfialã de tine
ªi nu le mai pot prinde
Pentru cã te furiºezi dupã albul zãpezii
ce m-a nins
ºi-ntre cutele cerului ce la port pe obraz.

Copilãrie, hai sã ne jucãm de-a ascunsa
dupã spinarea timpului ce ne învãluie
ca o mireasmã ameþitoare!
Hai, sã ne adãpãm din rouã dimineþii
ºi sã privim rândunelele vãzduhului!
Hai, copilãrie, ia-mã de mânã
sã zburãm într-un picior
în Þara Poveºtilor!

Ora aceea

Azi s-a uscat
ultima picãturã de rouã
de pe petala trandafirului...
O lãsaserã acolo
ochii tãi,
când i-am sãrutat...

Sã nu crezi
cã vei putea plãti erorile
cu amintirile noastre...
Eu n-am sã-ntorc
niciodatã ceasul,
ora aceea rãmânând
o cicatrice
pe suflet.

Pe-acasã

N-ai mai venit pe-acasã,
gârla-mi spune...
Uºor s-apleacã cumpãna fântânii.
Mã strigã iarba, lãcrimând,
pe nume...
N-ai mai venit,
ºoptirã-ncet salcâmii!

Vezi crucile la poartã?
s-au strâmbat
ºi plopii cântã-n foºnet, tremurând.
Cireºul din grãdinã
s-a uscat,
iar streºinile picurã, cântând!

N-ai mai venit pe-acasã,
pãdurea-mi spune...
ªi drumul se aºterne sub tãlpile mele...
Pe prispã, mama-ngânduratã,
priveºte la lume...
Când peste sat s-aºterne-ncet cerul 

cu stele!

Cel fãrã pereche trãieºte în sufletele
noastre ºi va trãi peste secole... Nemurirea
cu care a fost botezat este însemnul geniu-
lui zãmislit de glia dacicã. Voievodul
limbii române, instalat în tronul de aur
al poeziei româneºti, vorbeºte tuturor
generaþiilor, mãrturisindu-ºi destinul,
ca un purtãtor de cuvânt al neamului
sãu, pentru cã. el a cunoscut bine viaþa
acestuia. Din Nordul Moldovei, trecând
prin Þara Româneascã, pânã în Transilva-
nia ºi Banat, Mihai Eminescu a devenit
simbolul unitãþii de neam a tuturor româ-
nilor, fiecare revendicându-l ca pe unul de-
al lor. Mãrturii stau scrierile sale, paginile
de reviste îngãlbenite, care vorbesc atât de
frumos despre lucrarea sa poeticã. Mihai
Eminescu este regele care domneºte
dincolo de pragul morþii, devenind o
legendã. El este un maestru neîntrecut,
deoarece “a dat limbii noastre literare acel
farmec desãvârºit, din care ne hrãnim ca
un fagure de miere. El a prins în diamante

versul etern, simþirea ºi gândirea neamului
sãu deopotrivã cu simþirea ºi gândirea
universalã. El este poetul ºi cugetãtorul
care a deschis literaturii româneºti porþile
largi ale literaturii tuturor timpurilor.

Ocupându-se de scrierile lui M. Emi-
nescu, Ion Gorun îl considera pe poet ca
având “o nesecatã credinþã în puterea
de viaþã ºi în viitorul neamului sãu,
dezamãgind pe cei care vedeau în el un
fanatic îndrãgostit de Nirvana...
Eminescu a visat o glorie ºi o culturã
unitarã pentru toþi românii...”

“M. Eminescu rãsare în mintea vremu-
rilor noastre mai mãreþ ºi mai puternic
decât l-au putut vedea contemporanii
sãi...” Poetul a cuprins sufletul românesc
de pretutindeni, deoarece tot ce a scris el,
nu se va putea pierde niciodatã, fiind “un
izvor de apã vie, din care pornesc râu-
rile nãscãtoare de mãri”.

Cu toate cã el n-a fost, cât a trãit, un
“om mare”, de altfel, nici nu avea nevoie de

acest lucru, Eminescu a rãmas “peste
toate timpurile ci menirea omului mare”,
deoarece alãturi de opera lui nemuritoare,
“puterea sa de a fi cuprins, în graiul sãu, în
scrisul sãu, în visurile sale, sufletul româ-
nesc deplin închegat clin cunoaºterea ºi
dragostea vieþii româneºti de pretutindeni”
- au fost coordonate ale demersului sãu
cultural, el rãmânând pururi “românul în-
treg, care a plâns ºi s-a bucurat împreunã
cu toþi fraþii sãi, de tot ceea ce trãieºte în
taina inimilor noastre”.

M. Eminescu a sintetizat în chip strã-
lucit unitatea noastrã culturalã, manifestatã
prin evoluþia limbii sale. atunci când a iz-
bucnit în “veºnic sublimele sale versuri din
Doinã.

Poetul fãrã seamãn, a devenit o con-
cepþie în cultura noastrã, iar motivul pentru
care sãrbãtorirea lui îi va menþine valoarea
oricând „este puterea temperamentului sãu
rãsfrânt în opera înfãptuitã!”

PROF. UNIV.DR. IULIAN NEGRILÃ

Poezii de Iulian NegrilãPoezii de Iulian Negrilã

M. Eminescu – în conºtiinþa noastrãM. Eminescu – în conºtiinþa noastrã
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Spunem iarãºi EminescuSpunem iarãºi Eminescu
Infinitul iar vibreazã
Prin artere obosite
Marele colind al lumii
La Luceafãr ne trimite

Când iubirea-ºi culcã pleoapa
Dorului fãrã prihanã
În conturul trist al vremii
Eminescu iar ne cheamã

O statuie-n care dalta
A cioplit comoara lumii
Eminescu nepierit
Poartã românescul nume

El, e leagãn de onoare
ªi un sprijin pentru viaþã
Valul care taie malul
Ce ne-alintã ºi rãsfaþã

Când prin secol se consumã
La pahar democraþia
Versul Lui titanic cere
Sã renaºtem poezia

Dacã ºi durerea cântã
Dacã doarme sãrãcia
Preaslãvita poezie
Oblogeºte România

Picãtura unei lacrimi
Se aºterne peste strune
Versul Lui nemãrginit
Peste veacuri va rãmâne

Când trãim în adevãruri
Ne gândim la Eminescu
Când un geniu ne lipseºte
Spunem iarãºi Eminescu!

PETRU IONICÃ

Mãduva Mãduva 
Limbii RomâneLimbii Române

Am spart coaja de nucã
a cuvântului ºi peste înþelesuri am dat
de bine, dulci ca mierea, de ducã
ºi urã,
avea gust de zgurã
dar ºi de pãcat,
simþeam eminesciana vibraþie,
înþelepciunea lui Pann din gurã în gurã
era în sãmânþa gata de germinaþie.
Am spart coaja seminþei cuvântului
ºi-am dat peste altã sãmânþã,
un alt înþeles, o altã cãrare,
o altã speranþã,
o clanþã
pentru o altã,
o altã...
pânã rãmâne
mãduva Limbii Române.

08 iunie.2008 Geoagiu Bãi
AL. FLORIN ÞENE

LegãmântLegãmânt
Lui Mihai EminescuLui Mihai Eminescu

ªtiu: cândva la miez de noapte,
Ori la rãsãrit de soare,
Stinge-mi-s-or ochii mie
Tot deasupra cãrþii sale.

Am s-ajung atunce, poate,
La mijlocul ei aproape.
Ci sã nu-i închideþi cartea
Ca pe recile-mi pleoape.

S-o lãsaþi aºa, deschisã,
Ca bãiatul meu ori fata
Sã citeascã mai departe
Ce n-a dovedit nici tata.

Iar de n-au s-auzã dânºii
Al strãvechii slove bucium,
Aºezaþi-mi-o ca pernã
Cu toþi codrii ei în zbucium

GRIGORE VIERU

RedescoperireRedescoperire
Mi-au spus:
- Prima propoziþie sunã
„Aºa totul a început”
ªi punct!
Hotãrât plecasem
sã caut frumosul, poezia
ºi seva lor.
Cãutasem în tot ce 
mã înconjura:
în pastile, femei, rãchie,
în singurãtate, muzicã, stradã,
în case de rugãciune, sudoare
Dar,
dar am dat de gloanþe,
copturã, urã, venin, mizerii,
feþe urâte, lepãdãturi, închisori
ªi-ncã-mi ºopteau cu glas dulce
- Tu poþi schimba ceva
în cosmos!

În muzee, în apele curate,
în viaþa cuminecãturii,
în arii
nu în tuneluri fãrã luminã ºi ieºire
îmi plimbam paºii.
Dar zadarnic era totul
unde eu am vrut
nimic n-am aflat.

Unde n-am vrut 
tot de mine am dat.
ºi era sã nu mã recunosc...

Uzdin, 20.IX.2010,
VASILE BARBU

M a r i l e
personalitãþi
ale culturii ro-
mâne, emi-
nescologi de
formaþie (uni-
versitarii To-
doran, Tohã-
neanu, Cãli-
nescu, Vianu,
Al. Pârvu, Au-
gustin Z.N.
Pop etc.), au
consemnat în
dizertaþiile lor
ipoteze ºi nu
certitudini cu

privire la data ºi locul naºterii poetului MIHAI
EMINESCU. Ipotezele domniilor lor în esenþã
contradictorii, lipsite de suportul ºtiinþific, acade-
mic, bulverseazã cititorul într-o cumplitã nebuloa-
sã, neºtiind ce sã creadã cu privire la data ºi locul
naºterii Poetului Naþional. El. cititorul, rãmâne la
sfârºitul lecturii doar cu câteva semne de întrebare
neelucidate.

Semne de întrebare pune ºi universitara
Ioana Emilia Petrescu în eseul despre Mihai Emi-
nescu publicat în cartea „SCRIITORI ROMÂNI”
(Editura ªtiinþificã ºi Encliclopedicã, Bucureºti,
1978, coordonator ºi revizie ºtiinþificã Mircea
Zaicu în colaborare cu M. Papahagi ºi A. Sasu,
pp. 208 – 220). Citez: „Mihai Eminescu (numele
la naºtere Mihai Eminovici), nãscut la 15 ianuarie
1850 (20 decembrie 1849 ?), Botoºani (Ipoteºti
?), jud. Botoºani, mort 15 iunie 1889, Bucureºti”.

Semnele de întrebare ale profesoarei Ioana
Emilia Petrescu au o anume legitimare ºi în con-
textul lor cer rãspunsuri docte, atestabile, cu su-
port ºtiinþific indubitabil. Ioanal Emilia Petrescu
(1941 – 1990), fiica reputatului cãrturar clujean
Dimitrie Popovici ºi soþia criticului literar ºi
eseistului Liviu Petrescu (1941 – 1999), emines-
colog, este cotatã de cercetãtori cã a inaugurat o
linie nouã, modernã, în analiza operei ºi vieþii
Poetului Naþional, fiindu-i apreciatã lucrarea
„Eminescu.  Modele  cosmologice  ºi  viziune
poeticã”,  Bucureºti, 1978). (Vezi Dicþionarul
General al Literaturii Române, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureºti, 2006, pp. 210 – 211).

În ceea ce mã priveºte, autor al unei cãrþi

primitã bine de marele public, nu ºi de ifosele
criticii actuale, („Domnul Eminescu soseºte iarna,
Ed. Mirton, Timiºoara, 2000), rãmân tributar do-
cumentelor literare semnate de amicul meu, prof.
univ. dr. docent Augustin Z. N. Pop, cu privire la
data ºi locul naºterii Marelui Poet. Prin urmare
Eminescu s-a nãscut la 20 decembrie 1849 ºi nu
pricep de ce a fost ºi este luatã în seamã data de
15 ianuarie 1850, datã pe care a adoptat-o ºi
Societatea literar-artisticã „Sorin Titel” din Banat,
care, unicã în felul ei, a confecþionat, montat ºi
dezvelit creºtineºte patru plãci comemorative în
Municipiul Timiºora, oraº vizitat de junele
Eminescu, în anii 1867 ºi 1868.

Am certitudinea cã Mihai Eminovici (alias
Eminescu) s-a nãscut în anul Domnului 1849 ºi
pe considerentul cã doar aºa a fost angajat, la
etatea de 15 ani, mic funcþionar la Tribunalul din
Botoºani, aceastã vârstã a avut-o doar în anul
1864. Exista o anume legislaþie care stipula la ce
etate pot fi angajaþi minorii în slujbe.

Totuºi, am rãmas la o pãrere subiectivã cã
Micul Eminovici s-ar fi nãscut la Ipoteºti, subli-
niez o afirmaþie subiectivã, bazatã pe faptul cã
boiernaºii de odinioarã, ºi Gheorghe Eminovici a
fost un boiernaº, în sãrbãtorile Crãciunului rãmâ-
neau în mijlocul sãtenilor, respectiv al ipoteºte-
nilor, pentru a le primi colinda, dacã acceptãm
data de 20 decembrie, ca zi de naºtere a Emines-
cului.

Desigur, sunt pãreri ºi pãreri subiective.
Demonstraþia cã lucrurile stau cu totul altfel, pe
bazã de documente autentice, o va face preabunul
meu amic, dupã Augustin Z.N. Pop, inginerul
Nicolae Iosub, din Botoºani, având de partea sa
argumente ºtiinþifice, pentru inginerul Iosub, doi
ori doi fac doar patru, pentru noi, pentru literaþi,
uneori doi ori doi fac ºi cinci!!! Apoi, Nicolae
Iosub trãieºte în mijlocul faptelor ºi documen-
telor, trãieºte la Botoºani, pe aproape de casa
Eminovicilor, unde duhul boierului Gheorghe
Eminovici, al copiilor sãi, Mihai ºi Henrieta, se
simte în cotidian.

Cred în domnul Nicolae Iosub, redactor
responsabil al Buletinului  Informativ ºi lider al
Grupãrii Colecþionarilor „Mihai Eminescu” din
Botoºani, buletin ce reprezintã în cultura românã
o micã enciclopedie ziditã pe baze ºtiinþifice.

NICOLAE DANCIU PETNICEANU,
Mehadia, 10.02.2011

O certitudine

N.D.P. ºi prietenul sãu,
ing. Dumitru Rujan, coleg

de liceu
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Auzisem despre domnul
doctor Mihai Vintilã, auzisem
prin anii 1980, într-un motel
din Teiuº, unde mã întreþineam

cu regretatul ºi talentatul scriitor Petru Vintilã. În ziua
respectivã, participasem la o ºezãtoare literarã, alãturea
de dumnealui ºi de alþi confraþi, la Fabrica de Butoaie de
la Balta-Sãratã.

ªtiam cã Petru Vintilã picta ºi picta bine, cã avusese
câteva expoziþii, dar nu ºtiam cã ºi fratele sãu, doctorul
Mihai Vintilã, picta. Stabilindu-mã cu ºapte-opt ani în
urmã la Mehadia, în Caraº-Severin, voi descoperi cã ºi
domnul doctor Mihai Vintilã se afla stabilit cu familia
în metropola judeþului, la Reºiþa, „Cetatea de Foc” de
odinioarã, din care astãzi a rãmas doar fumul...

L-am cunoscut, mai precis i-am cunoscut opera de
artã – pictura – ºi câteva cãrþi scrise cu penelul
sufletului.

Despre pictura sa s-a scris de cronicari în arta plasticã
ºi s-a scris cu laudatio, domnul doctor este lider la pro-
priu ºi la figurat în picturã, a avut o serie de expoziþii în
þarã ºi în strãinãtate, tablouri premiate, tablouri reþinute
încã din expoziþie. În arta sa picturalã are ce nu au alþi
confraþi, are un umor fin, de parfum de rozmarin; este
delicat ºi sugestiv, manierat, fãrã a cãdea în manerism,
sobru ºi didactic, fãrã a cãdea în didacticism, pânzele
sale sunt îmbibate cu idei altruiste, sublime, cu bãtaie

scurtã, dar ºi cu bãtaie lungã, moralizatoare, fãrã a fi
tezist. Îmi place pictura sa. Am vãzut un desen, Colinda,
obicei de iarbã la bãnãþeni, care mi-a provocat emoþie
artisticã, una arar trãitã, contemplativã ºi nostalgicã, ce
mi-a rãsucit sufletul în balamale.

Am primit câteva cãrþi scrise de domnul doctor, între
care ºi „O clipã de vis”. Prozatorul se ia la întrecere cu
pictorul, pagini antologice de umor, unul fin, delicat,
familiar, izodit din fapte de viaþã trãite, în aparenþã
banale. Doar doctorul Antoºa Cehov mai scrisese prozã
scurtã izvoditã din fapte mãrunte de viaþã

NICOLAE DANCIU PETNICEANU

Norul ameninþã planeta de douã decenii,
mai precis de atunci, de când a fost desfiinþat
tratatul de la Varºovia. Nu mai existã un echi-
libru militar pentru  siguranþa pãcii în lume.

Amintiþi-vã de bombardarea Belgradului,
de bombele cãzute din „greºealã” în spaþiul
rusesc ºi chinezesc. Americanii provocau al
treilea rãzboi mondial. Ruºii ºi chinezii n-au
rãspuns la provocãri. Aceste popoare vor pa-
ce pentru zidirea binelui ºi nu zidirea rãului în
lume. Sã  te  fereascã  Dumnezeu  de  rãzbuna-
rea  rusului!  Nemþii  au  simþit-oo  pe  pielea  lor  în
ultimul  rãzboi,  început  de  Hitler  ºi  acoliþii  sãi.

(...) A fost un Irak, un pretext ca timp de
zece ani americanii sã sugã (lipitorile!)
petrolul din aceastã þarã. S-au comis crime în
Irak în cãutarea armelor chimice, care n-au
existat, deºi ºtiau cã nu existã.

Acum, rãzboi în Libia. Scenariul american

din Irak se repetã în Libia. Alte crime ame-
ricane. De aceea americanul de rând zice „un
dolar  american  egal  cu  un  litru  de  sânge”.
Completarea  mea:  un  litru  de  sânge  strãin  ºi
nu  american. (America a ajuns comisarul-ºef
al lumii).

În final, pentru luare-aminte, redau pro-
nosticul marelui comandant de oºti: Ma-
reºalul Uniunii Sovietice: Gheorghe Konstan-
tinovici Jukov: „...un mare rãzboi
nuclear e o nebunie. Trebuie sã creãm
o opinie publicã împotriva rãzboiului.
ªi fiecare dintre noi sã-ºi aducã con-
tribuþia personalã. Numai un nebun
poate renunþa de bunã voie la o viaþã
frumoasã pe planeta noastrã atât de
micã...”

KOLEA S.

UUNN DOCTORDOCTOR ÎNÎN PICTURÃPICTURÃ

Mica  publicitate
� Vând Dacia 1300, vopsea

originalã, stare foarte bunã. 450 Euro.
Informaþii la tel. 0763 708 115 sau 0725
416 687.
� Vând cãruþã (L = 3M, l = 1,6M),

nouã, pe cauciucuri. Poate fi folositã ºi
ca remorcã pentru tractor. Informaþii la
tel. 0763 708 115 sau 0725 416 687.
� Vând comot, curele, cãpãstru

(toate din piele), ºa din lemn (pentru
cãlãrie). Informaþii la tel. 0763 708 115
sau 0725 416 687.
� Vând 2 care din lemn, inclusiv

jugurile. Informaþii la tel. 0753 039 924.
� Vând prã bani sau schimb la troc:
� 40 metri liniari gard sârmã;
� 2 rulouri clasice;
� un aragaz cu butelie;
� o maºinã de cusut, marca

SINGER, cu pedale.
Informaþii la tel. 0255 523 204,

seara, între orele 19 – 20.

Almãjul
Revistã de culturã, prima din Þara Almãjului, ctitoritã de profesorul
Gh. Rancu-Bodrog, a împlinit 15 ani . Am fost la Jubileu cu dl. Ing.

Vasile Muicã de Mehadia. Felicit pe pãrintele ei, felicit ºi primarii din
Almãj care au promis sprijin financiar ºi o viaþã lungã publicaþiei lor. 

(NDP)

LUME, LUME, NU SIMÞI NORUL NUCLEAR?!
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...Demult, într-o bisericã unde
erau adunaþi oamenii ºi aºteptau în-
ceperea Sfintei Liturghii, intrã deo-
datã un om ponosit dupã îmbrã-
cãmintea pe care o purta, adicã o
hainã neagrã, ca a monahilor, lungã
pânã la pãmânt ºi foarte învechitã de
vreme ºi de purtat.

Faþa îi era veselã, dar oarecum
respingãtoare dupã barba lungã ºi
pãrul neîngrijit, legat la spate în
coadã. Pe cap purta o camilafcã la
fel ca a cãlugãrilor de la Athos.
Lumea care era acolo îl privi cam
cu dispreþ ºi silã, ca pe un nespã-
lat. Nu era murdar, dar hainele
vechi te fãceau sã crezi ca e un mi-
zerabil. Când se apropie sã sãrute
icoana de pe tetrapod, toþi se
gândeau cum îndrãzneºte sã intre
aºa murdar în locaºul de cult, atât
de îngrijit ºi de frumos împodobit,
unde pãrintele nu de mult cumpã-
rase covoare noi ºi unde era o cu-
rãþenie desãvârºitã, pentru ca aºa
cum spunea pãrintele „în Casa
Domnului totul trebuie sã fie
perfect”...

Vãzând dispreþul celor din jur,
pustnicul se gândi la un truc.
Scoase de la sân o cruce de lemn
de chiparos, nici micã nici prea
mare, cam cât o palmã (crucea o
primise de la pãrintele Chesarie de
la Athos ºi avea sculptat cu multã

gingãºie pe Iisus rãstignit, iar pe
partea cealaltã semnele schimei
celei mari), ºi o îndreptã spre

credincioºi zicând:
- Ce miros are crucea aceasta?
Toþi rãmaserã înmãrmuriþi la

auzul acestor cuvinte ºi nu ziceau
nimic, priveau doar miraþi unul la
altul, neºtiind ce sã spunã. Dar
pentru cã monahul insista cu
aceastã întrebare, unul mai
îndrãzneþ se apropie de cãlugãr ºi
o mirosi aºa, cu silã.

- A ce sã miroase, spuse el, a
transpiraþie...

- Cum? Zise cãlugãrul ºi se
îndreptã spre o femeie punându-i
crucea la nas.

- Spune tu, creºtinã, a ce
miroase sfânta cruce?

- A sudoare, spuse ea, oare-
cum de fricã, dar ºi revoltatã de
gestul cãlugãrului.

- Vezi!? Dacã nu te speli, zise
altul mai din spate, fãrã sã aibe
curajul sã se arate la faþã.

- Sunteþi niºte ipocriþi! Zise
cãlugãrul, nemulþumit de rãs-
punsul lor. Înainte de a veni aici am
uns-o cu mir de nard, chiar de la
Ierusalim, adus nu demult, de
pãrintele Onisim. Am vrut sã vãd
doar aºa, dacã nu veniþi degeaba
în Casa lui Dumnezeu. M-aþi
judecat dupã haine, fãrã sã-mi
vedeþi sufletul, ºi sã ºtiþi cã nu sunt
murdar nici la trup ºi nici la... Se
opri aici ºi se îndreptã spre uºã.
Avea ochii în lacrimi ºi se întrista
adânc nu pentru cã oamenii îl
dispreþuiau, ci pentru cã le era silã
de crucea lui Iisus. Parcã lui Iisus
pe cruce i-a fost silã de rãutatea
oamenilor. ªi totuºi, îºi spuse el în
gând, Tu, Doamne, nu cauþi la faþa
omului, aºa-i?

Ieºi afarã în gerul iernii, unde
totul era alb ºi curat, strângea cu
putere crucea de chiparos în mâini
ºi ducând-o la nas îºi spuse în
sine: Ce  frumos  miroase  crucea
Ta,  Doamne!

PREOT GH. BUBÃ

Înainte de toate aº dori sã reproduc descrierea
localitãþii Valea Bolvaºniþa fãcutã de Nicolae Iorga în
Revista Fundaþiilor Regale, 1939, în urma vizitei
fãcute pe aceste meleaguri în vara anului 1939:
Satele înºirate de-a lungul îngustei ºosele româno-
austriacã, cu acelea care se ascund peste bolovãni-
ºurile teribile, de unde unul din ele poartã chiar
numele de Bolvaºniþa, prin fundul uneia din vãile
unde se trãieºte în parte dupã datine arhaice, ºi
apoi, partea care, la ieºirea din strâmtoarea pietrei ºi
din rãcoarea lungilor pãduri, se rãsfaþã la soare,
intimând, lângã livezi de pruni sau ºi de meri, câmpii
de porumb, ba, ici ºi colo ºi de grâu, regiune întru
totul asemenea cu acea plan ape care o stãpâneºte
Statul vecin, Serbia.

Cãpitanul Ilia Blidariu, viitor cavaler, s-a nãscut în
anul 1829 la Valea Bolvaºniþa. Primii ani de scoalã îi
face în satul natal ºi la Mehadia, dupã care îi continuã
la Caransebeº.

În anul 1847 a primit gradul de caporal în

regimentul de graniþã Nr.13 din Caransebeº. La 1
ianuarie 1849 obþine gradul de locotenent. În 1854
este transferat la regimentul de graniþã Nr.12 din
actualul Banat sârbesc ºi avansat la gradul de
locotenent major.Tot aici în anul 1866 este avansat la
gradul de cãpitan.

În urma unor inundaþii, el organizeazã construirea
unor diguri, care au salvat de la inundaþie mai multe
localitãþi din apropierea Petrovaradinului, obþinând
distincþia ordinului Coroanei de Fier Clasa a III-a.

Faptele sale au fost rãsplãtite prin rangul de
cavaler la 18 februarie 1872. Se pensioneazã pe caz
de boalã ºi se stabileºte la Mehadia.

Ilia Cavaler de Blidariu a avut trei fete. Prima fatã
a fost Antonia, nãscutã în iulie 1864, exact la un an de
la cãsãtoria sa, la 28 iulie 1863. Antonia s-a cãsãtorit
la 30 martie 1882, când avea doar vârsta de 17 ani, cu
locotenentul Jiuban Grigoriu în etate de 34 ani.
Locotenentul Jiuban Grigoriu era de loc din

CRUCEA CU MIROS DE MIRCRUCEA CU MIROS DE MIR

ILIA Cavaler de BLIDARIUILIA Cavaler de BLIDARIU

continuare în pagina 23
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Cu aceste cuvinte mi-a rãspuns
la prima urare de „bun venit” în
Herculanele primului congres al
românilor de pretutindeni. A-
tunci am ascultat prima oarã renu-
mita fanfarã din Coºtei (Voivo-
dina) pe care o dirija de ani buni
el, Ion Rotariu Cordân, mesager
al cântecului românesc, patriotic
ori de horã, din întregul spaþiu
românesc. Le interpreta - aºa cum
mi-a spus-o fãrã ocol - aºa cum
sunt ele în original. „ªtiþi, «Trico-
lorul» l-aþi cam smintit!” „Nu noi,
ºtiþi cine... Dar mulþi îl mai ºtiu aºa
cum a fost, cum a rãmas...” ªi cu
bucurie l-am cântat împreunã
cum îl învãþasem ºi eu în clasa I...
Ceea ce ne-a apropiat poate cel
mai mult!...

Ne-am revãzut în septembrie,
la festivalul fanfarelor de la Valea
Bolvaºniþa. Mã invitaserã priete-
nul de decenii, din primã tinere-
þe, scriitorul ºi eruditul, dar mai
cu seamã mereu apropiatul sufle-
teºte Nicolae Danciu-Petniceanu
ºi vrednicul primar al Mehadiei,
domnul Pavel Panduru; acolo însã
a fost ºi un fest al prietenilor revã-
zuþi, profesorul univ. dr. Dumitru
Jompan, inginerul Ion Tabugan,

deputatul zonei, Doru Dinu Glã-
van, „ºeful” radioului reºiþean ºi
doctorul de la Bãi, Iancu Gogâltan
cu distinsa-i soþie, profesoara
Doina Gogâltn, apoi localnicii, ce
sã spun parcã ºi doar acele întâl-
niri ar fi meritat o asemenea dupã
amiazã de duminicã... ªi, fireºte,
acest artist parte din Coºtei, di-
rijorul Cordân. L-am incitat la un
dialog (recunosc, interviu dorit de
mai mult timp), dar a ieºit o
bucurie poeticã ºi de cântãri...
Deoarece interlocutorul, cea mai
mare parte a timpului, inclusiv la
interviuri, recita: versuri învãþate,
dar ºi versuri proprii. Toate pur-

tând amarul încã neunirii de-
pline, chiar dacã pretutindeni
unde se vorbeºte româneºte e
acasã: „O lacrimã e plânsul meu /
Pe altarul Patriei se-nchinã!”, ori
„Eu sunt mamã fiul tãu, / Lovit de
un amar destin...”. Dar parcã un
adevãrat imn unitãþii a improvizat,
la Alba Iulia, destãinuindu-ne:
„Eºti Meca noastrã, a tuturor, /
Eºti Neamul Românesc de mâine,
/ Eºti piatrã sfântã de izvor /
Sãmânþã de izvor, române!”

Adevãrata personalitate-i izbuc-
neºte când se aflã în faþa fanfarei
pe care o conduce de peste patru
decenii. C. JUAN

„AM PLECAT DE ACASÃ,„AM PLECAT DE ACASÃ,
CA SÃ VIN ACASÃ!”CA SÃ VIN ACASÃ!”

Uzdin, una din cele mai mari localitãþi româneºti
din Banatul de la sârbi. Naºi a fost protopopul
Iovanoviciu ºi soþia sa Sofia din Salcitia (Serbia).

A doua fatã a fost Maria, nãscutã în 1866, care se
cãsãtoreºte în anul 1886 cu cãpitanul în pensie
Teodor Sandu din Nãsãud, în etate de 45 ani. Teodor
Sandu era de religie Greco-catolicã. Aceastã
cãsãtorie nu a durat decât 7 ani, fiindcã aceastã
cãsãtorie se desface prin sentinþa Prea Venerat
Consitoriu Mitropolitan, datã în 21 august 1893 la
Sibiu.

Cea mai mica fiicã, dintre fetele Cavalerului, este
Dragina, nãscutã în 1870. Ea se cãsãtoreºte, dupã

moartea tatãlui sãu, la 30 decembrie 1895, când avea
25 ani, cu cãpitanul Mihail Seracin din Ruieni. Naºi la
nunta lor a fost Lazãr Dimitrevici, cãpitan pensionar
din Caransebeº si Antonia, soþia lui Geza Tamas din
Chizãtãu.

Ilia Blidariu se stinge din viaþã la 2 ianuarie 1890,
la vârsta de 60 de ani. Este înmormântat în cimitirul
ortodox din Mehadia.

Informaþii obþinute din Registru de cununi nr.
3/1864-1912 fila 49, al parohiei ortodoxe Mehadia.
Arhivele Naþionale Romane Direcþia Caraº-Severin,
din Caransebeº.

ION IONESCU-BLOJU

urmare din pagina 22

“Mareºalul” Ion Rotariu-Cordân ºi N.D.P. Valea Bolvaºniþa, 2010
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Truditor în ogorul literaturii bãnãþene ºi
naþionale, scriitorul Nicolae Danciu Petni-
ceanu este preocupat ºi de valorificarea tre-
cutului istoric al românilor din Banatul de
munte, adesea extrem de tulburat, îngrijind
volumul de faþã alcãtuit din mai multe studii de
istorie localã, semnate de slujitori ai Bisericii,
de profesori, istorici ºi cercetãtori calificaþi,
unii dintre Domniile lor fiind autori a nume-
roase articole, studii ºi lucrãri de specialitate.

Lucrarea pe care avem cinstea de a o
prefaþa este închinatã de cãtre redactorul
coordonator Nicolae Danciu Petniceanu
„preoþilor ºi dascãlilor care au trãit frus-
trarea, prigoana ºi temniþa pentru cã au
propovãduit de la amvon sau de la ca-
tedrã limba, portul ºi datina româneascã,
în vremea dualismului austro-ungar” ºi
cuprinde 20 de studii ºi articole, postfaþa,
ºi o bogatã listã de ilustraþii grupate în
cinci grupe tematice, care întregesc ºi
sporesc în mod fericit valoarea ei.

Studiile ºi articolele cuprinse între coper-
þile acestei cãrþi rãspund atât dorinþei de
cunoaºtere a trecutului istoric al Banatului
montan, cât ºi nevoii de a semnala aspecte
istorice importante pentru istoria acestui þinut
ºi chiar pentru cea naþionalã, la care românii
ortodocºi din pãrþile Caransebeºului, ale Vãii
Almãjului, Crainei ºi Clisurii Dunãrii (fosta
graniþã militarã), au contribuit din plin, pre-
zentând, totodatã, viaþa ºi activitatea unor
ilustre personalitãþi ale vieþii bisericeºti, cultu-
rale ºi sociale din aceste pãrþi, precum: pro-
fesorul de Teologie Mihail Velceanu, proto-
popul Nicolae Stoica de Haþeg, episcopul
Iosif (Traian) Badescu ºi preotul Iosif Corio-
lan Buracu.

Volumul se deschide cu studiul semnat
de reputatul istoric ºi cercetãtor Costin Fene-
ºan care, aºa cum îl cunoaºtem, aduce în
atenþie documente maghiare neºtiute despre
nobilimea ºi orãºenii din Banatul Caransebe-
ºului ºi Lugojului dupã anexarea acestora de
cãtre Poartã (1658), descoperite în Arhiva
Naþionalã de la Budapesta, care lãmuresc ºi
întregesc „substanþial imaginea realitãþilor
dintr-un teritoriu aflat vreme de o jumãtate de
secol în zona de ciocniri dintre douã mari
puteri, în aria de confluenþã ºi deopotrivã de
confruntare între douã civilizaþii ºi men-
talitãþi”.

Profesorul Gheorghe Luchescu contri-
buie la acest volum cu o frumoasã ºi temei-
nicã incursiune în istoria Bisericii ºi a culturii
bãnãþene de la începuturi ºi pânã la reînfiin-

þarea Episcopiei Caransebeºului (1865), iar
profesorul Ionel Bota ne îndeamnã sã cobo-
râm împreunã la Oraviþa ºi pe Valea Cara-
ºului pentru a descoperi „fundamentele unei
comunitãþi europene” (minunatã ideea de a

dedica acest stufos material regretatului
preot Romulus Novacovici din Oraviþa „om cu
carte ºi cu har”, pe care am avut bucuria de
a-l cunoaºte).

Pãrintele Alexandru Stãnciulescu-Bârda
ne oferã un studiu dens despre „comoara
arhivisticã” a protopopiatului Mehadia, aflatã
în muzeul parohiei Eºelniþa, arhivã semna-
latã ºi studiatã de autor cu mai mulþi ani în
urmã, profesorul Dãnilã Sitariu, profesoara
Icoana Cristescu-Budescu ºi consemneazã
câteva aspecte interesante despre rãdãcinile
strãvechi ale Bisericii Ortodoxe din Valea Al-
mãjului ºi Craina bãnãþeanã în lupta pentru
emancipare naþionalã, socialã ºi pentru unita-
tea limbii române în Banatul de sud, în timp
ce profesorul Iulian Lalescu analizeazã atât
de importantul moment ªaguna în istoria Bi-
sericii noastre transilvãnene ºi bãnãþene.

Redactorul coordonator al lucrãrii noas-
tre Nicolae Danciu Petniceanu, fiu al melea-
gurilor bãnãþene montane, dovedeºte cã nu-
ºi uitã rãdãcinile ºi ne dãruieºte douã evocãri
interesante ºi emoþionante despre un veac
de culturã ortodoxã la Mehadia ºi despre
vrednicul de pomenire preotul Iosif Coriolan
Buracu.

Protopopul Vasile Petrica, dascãl de
Teologie, ºi autor al mai multor lucrãri care
umplu un gol mare în istoriografia biseri-

ceascã bãnãþeanã, se ocupã, cu acrivia-i cu-
noscutã, de un dascãl la fel de vrednic, preo-
tul Mihail Velceanu, fost protopop al Mehadiei
ºi unul din primii profesori ai Institutului Teo-
logic ctitorit de vlãdica Popasu la Caransebeº
(1865), protopopul Nicolae Pereº ºi preotul
Constantin Cilibia, ambii din Bãile Herculane,
aplecându-se asupra personalitãþii protopo-
pului Nicolae Stoica de Haþeg ºi episcopului
Iosif (Traian) Badescu. La rândul sãu, cunos-
cutul istoric ºi om de culturã orºovean, Con-
stantin Juan Petroi, împreunã cu Gabriela
Ana Juan, aduc în atenþie contriuþia Bisericii
orºovene atât la înfãptuirea Marii Uniri, cât ºi
în ceea ce priveºte începuturile învãþãmântu-
lui românesc din Orºova ºi pe Clisura Du-
nãrii.

Alexandru Nemoianu închinã un frumos
articol familiei Boldea din Borlovenii Vechi su-
bliniind „vigoarea” þãrãnimii noastre, care a
pus în valoare tradiþia transmisã de la o ge-
neraþie la alta, iar Constantin Ticuþu Giurgin-
ca creionizeazã statura intelectualã ºi moralã
a lui „Tata Domnul” (Costi Giurginca), un ade-
vãrat erou al Petnicului.

Profesorul Livius Ciocârlie, în stilu-i ca-
racteristic, ne farmecã sufletul cu câteva re-
flecþii despre preot ºi învãþãtor care au avut
întotdeauna misiunea (ºi nu meseria, cum
greºit se exprimã unii) de îndemnãtori spiri-
tuali, exemplificând cu vrednicul învãþãtor Ion
Bãcilã, urmaº de seamã ai atâtor cãrturari ai
Banatului.

În final, Constantin Vlaicu se opreºte
asupra unei frumoase manifestãri culturale
desfãºurate la Plugova, profesorul Nicolae
Andrei încheind seria articolelor ºi studiilor
menþionate cu o adevãratã pledoarie privind
pãstrarea tradiþiei noastre creºtineºti ºi
româneºti întrucât pierderea ei înseamnã, de
fapt, pierderea propriei identitãþi.

Postfaþa, semnatã de Nicolae Danciu
Petniceanu, cuprinde medalioanele biogra-
fice a 12 personalitãþi din viaþa bisericeascã
ºi culturalã a Banatului, volumul încheindu-se
cu ilustraþiile, deja menþionate, adevãrate do-
cumente care grãiesc de la sine despre valo-
rile noastre naþionale.

Este meritul incontestabil al domnului
Nicolae Danciu Petniceanu de a fi adunat
laolaltã aceste materiale valoroase, dar ºi al
autorilor, care, în urma unei activitãþi labo-
rioase, ne-au pus la dispoziþie o lucrare atât
de importantã ºi de bogatã în informaþii
despre „ortodoxie, istorie ºi tradiþie în Banatul
de munte”.

OORRTTOODDOOXXIIEE ,,     IISSTTOORRIIEE     ªª II     TTRRAADDIIÞÞ IIEE
ÎÎNN    BBAANNAATTUULL     DDEE     MMUUNNTTEE

CARTEA ANULUI:

Recenzie de prof. dr. IONEL POPESCU, consilier-ºef al Mitropoliei Banatului

Imagine din Parcul Comunei Mehadia
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Biserica din com. Eºelniþa (jud.
Mehedinþi), slujitã conºtiincios de
preotul Sever Negrescu, deþine o
adevãratã comoarã arhivisticã. Aici se
pãstreazã o bunã parte din arhiva
Protoieriei Mehadia, scãpatã ca prin
minune de la o serie de pericole care
ameninþau cu distrugerea. Mii de do-
cumente, în mare parte inedite, sunt
grupate în cele zece volume imense
ºi pãstrate cu evlavie în muzeul bise-
ricii, bine conservate, alãturi de nu-
meroase alte exponate care privesc
trecutul zonei sud-estului bãnãþean ºi
al sud-vestului mehedinþean. Eºelniþa
devine astfel o adevãratã punte de
trecere între Oltenia ºi Banat, iar bise-
rica ºi preotul ei pãstrãtorii unor ves-
tigii valoroase ale trecutului româ-
nesc. Din aceste documente vom
extrage în cele de mai jos o serie de
informaþii utile, care socotim cã vor
interesa pe confratele cititor. Adãu-
gate la cartea pãrintelui Negrescu
(Bisericã ºi societate. Buc, Ed, Tradi-
þie, 1999, 80 pag) ºi la alte câteva ma-
teriale publicate de subsemnatul,
sperãm cã vom da astfel la o parte
vãlul de tainã ce acoperã aceste do-
cumente, dupã ce mai întâi am dat, cu
ani în urmã, stratul de praf ce se aºe-
zase pe aceste nestemate în podul
bisericii din Eºelniþa, unde aºtepta-
serã aproape o sutã de ani.

*
Documentele analizate, aºa cum

am mai spus, vin, în cea mai mare
parte, de la autoritãþile politice, mili-
tare ºi bisericeºti. In ele se cuprind
ordine, sfaturi, îndemnuri ºi sancþiuni.
În ele se surprinde poziþia auto-
ritãþilor faþã de evenimentele politice
ºi sociale, poziþie prezentatã cu des-
tulã diplomaþie, pentru a crea stãrile
de spirit necesare, favorabile oficiali-
tãþii. Evenimentele însele, poziþia ma-
selor de þãrani ºi târgoveþi, cât ºi a
ostaºilor se disting cu multã greutate
prin documentele respective. Tocmai
de aceea este necesarã multã atenþie
ºi prudenþã în înþelegerea ºi interpre-
tarea documentelor. De cele mai
multe ori faptele sunt prezentate dis-
persat, fãrã continuitate, iar alteori
doar fãrâme din ele. Pentru înþelege-
rea plenarã a evenimentelor trebuie
folosite surse externe, care sã com-
pleteze imaginea acelor fenomene
istorice. Poate unele momente cru-

ciale din istoria românilor în general
ºi a bãnãþenilor în special sunt insu-
ficient prezentate. Cu toate acestea,
ne facem o datorie de onoare de a

scoate la luminã aceste crâmpeie de
istorie, care pot contribui la marea
istorie a românilor ºi a sud-estului
european.

*
*     *

a) Ecourile Rãscoalei Iui Horea,
Cloºca ºi Criºan sunt foarte slabe în
documente. Este o stratagemã a auto-
ritãþilor de a nu da amploare zvonu-
rilor. Mai mult, interesul oficialitãþilor
era de a reduce la minimum ºtirile
privitoare la revoluþie, pentru a nu
molipsi ºi zona Banatului. Totuºi, ºtirile
circulau nu numai în Banat, ci în
întreaga Europã. Lipsa unor mijloace
de informare, cât ºi zvonurile tenden-
þioase creau o imagine deformatã cu
privire la cele ce se întâmplau în
Transilvania. Cauzele care determi-
naserã ridicarea transilvãnenilor se
regãseau în mare parte în viaþa
satelor bãnãþene. Horea dãduse sem-
nalul de pornire al rãfuielilor cu stã-
pânirea. Revoluþia lui se întindea cu
iuþeala marilor incendii asupra între-
gii Transilvanii, ameninþând cu trece-
rea ºi în zonele limitrofe. Teama auto-
ritãþilor era unanimã. Se temeau de
cei ce dezlãnþuiserã, dar ºi de cei
care, aparent, erau paºnici. Prin auto-
ritatea bisericeascã, cea politicã
încerca sã stãpâneascã spiritele din
Banat. Aºa, bunãoarã, la 10 noiembrie
1784, episcopul Vichentie de la
Vârºeþ sfãtuia preoþii ºi credincioºii
din eparhia sa sã se strãduiascã pen-
tru pace ºi bunã convieþuire în interio-
rul crãimii ungureºti, sã se roage pen-
tru pacea ºi tihna stãpânilor rânduiþi

de Dumnezeu ºi sã ia aminte la nesã-
buinþele “vecinilor din Ardeal”. Pas-
torala de Crãciun a aceluiaºi era alcã-
tuitã pe tema regãsirii oii pierdute,

revenirii la calea cea bunã, supunerii
faþã de stãpânire, rugãciunii pentru
stãpânitori, pacea etc. Izolarea pe
care o doreau autoritãþile pentru Ba-
nat nu putea fi posibilã. În condiþiile în
care se producea Rãscoala din Tran-
silvania, ºtirile nu puteau fi oprite. Ele
circulau cu viteza fulgerului, din om în
om, sfidând stãpânirea. Banatul nu
avea acelaºi statut, în cadrul imperiu-
lui, ca Transilvania. El fusese declarat
domeniu al coroanei ºi proprietate
personalã a împãratului chiar de la
1718. Din aceastã cauzã numãrul
nobililor era foarte redus, legislaþia se
aplica cu mai multã prudenþã ºi îngã-
duinþã decât în Transilvania. Poziþia
geopoliticã a Banatului îi crea ºi o
serie de avantaje faþã de alte provin-
cii. În acelaºi timp, controlul autoritãþii
asupra populaþiei era mult mai intens,
orice miºcare ºi diversiune fiind înã-
buºitã de timpuriu. În timpul Rãscoa-
lei lui Horea panica se întinde ºi asu-
pra stãpânirii din Banat. De la înce-
putul lunii noiembrie 1784 comitatul
de Caras cere insistent armatã supli-
mentarã pentru stãvilirea extinderii
revoluþiei ºi acolo. În fiecare sat se
constituie strãji de-a lungul hotarelor,
pentru a nu lãsa sã pãtrundã elemen-
te, care ar fi putut instiga masele la
revoltã. Autoritãþile militare, civile ºi
bisericeºti depun eforturi pentru
liniºtirea populaþiei. ªtirile despre
mersul revoluþiei pãtrundeau totuºi.
Ele ajungeau ºi pânã la cadrele arma-
tei. Se fac dislocãri de trupe din Ba-
nat, menite a înãbuºi Rãscoalei din

AASSPPEECCTTEE    IISSTTOORRIICCEE    ÎÎNN    AARRHHIIVVAA
PPRROOTTOOIIEERRIIEEII    MMEEHHAADDIIAA

Episcopul Lucian ºi Primarul Mehadiei, cu protopopul Pereº s-au fotografiat cu enoriaºii

continuare în pagina 27
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„Teatrul,  dincolo  de  teatru” ºi-a
intitulat teza de absolvire colegul
de presã - ºi mai nou de catedrã -
Mihai Suciu, condus pe acest
drum de alt redutabil Mihai, profe-
sorul Sin.

„Teatrul dincoace de teatru” o
receptez eu ca om de presã mai
întâi ºi apoi spectator sau analist al
sistemului. De ce? Pentru cã sunt
obligat de formaþie ºi cei aproape
50 de ani de meserie sã citesc
dinlãuntru jurnalismul ºi sã mã
refer de pe aceastã posturã la rela-
þionãrile ºale. ªi aºa voi face ºi în
ceea ce priveºte buna lucrare
menþionatã încã de la început: voi
comenta de la peluzã, de pe mar-
gine.

Cred cã autorul, remarcabil pu-
blicist, face sã se vadã extrem de
clar, fãrã sã-i spunã pe nume, fe-
nomenul prin care trece de câþiva
ani cu obstinaþie cultura românã,
inclusiv tot ceea ce se poate numi
ºi presã (chiar în calitate de purtã-
toare a fenomenului) ºi anume
aculturapa.

Tot, dar tot ce remarcã ºi de-
monstreazã cã nu ar trebui sã se
întâmple Mihai Suciu, ne vine din
acest fenomen de preluare a „nou-
lui strãin” ºi înlocuire a tradiþiona-
lului. Nu este vorba de o asumare,
conºtientã ºi selectivã, nu, este o
aglutinare haoticã ºi dementã a
„modelului” pentru a fi în „trend”!
Nu vedeþi cã nici cuvinte nu mai
avem ca sã definim ce se întâm-
plã? Ni s-a fãcut scârbã de „ten-
dinþã”. Dar sã revenim la peluzã.

Dl. Suciu investigheazã specta-
colul parateatral din presã cu sco-
pul nedeclarat dar clar de a pune
la zid nu teatralitatea unor derivate
de presã, ci tendinþa violentã de a
muta totul de la spectacular cãtre
spectaculos, de la dramã la trage-
die, sau mai nou cãtre “thriller”. Ce
„cinste ºi gramaticã” cum solicita
veºnicul Caragiale, „sex ºi sânge”
dupã reþeta atlanticã! Din Caragia-
le mai reþinem doar: „Da, voi scan-
dal!”

Eu nu cred, odatã cu autorul, cã

trecerea prin faþa camerelor de
televiziune, rar pe la microfonul
posturilor de radio ºi cu totul întâm-
plãtor prin coloanele jurnalelor a
celor câþiva actori - unii chiar buni,
alþii respinºi de publicul stalului - a
putut produce teatralizarea presei,
în special a televiziunii. Nu, acesta
este un fenomen normal pânã la un
anumit punct. Depãºirea norma-
lului ne vine nouã din copierea fãrã
mãsurã a modelelor ce nu mai au
loc uneori nici chiar în þara de
origine. Din aculturaþie. ªi credeþi-
mã cã ºtiu bine acest lucru, am
muncit în radio ºi televiziune cam
40 de ani. ªi de la refuzul mo-
delului „Moiseev” pentru folclor
pânã la refuzul modelului „surpri-
ze” sau „blonde” am avut ºi am
încã de explicat motivele celor
„novatori în meserie ºi artã”.

Dar nu despre mine este vorba
aici, ci despre Mihai Suciu, care
prin lucrarea sa susþine aceeaºi
tezã: revenirea la normal, la plãcut,
la liniºtit, la adevãr, la dreptate, la
tradiþie fãrã sã refuze înnoirea
revelatã. De aceea spun cã nu
actorii sunt de vinã: Nu trageþi în
pianist! Cãutaþi acordorul! El stricã
pianul ºi distruge armonia.

Istoria cunoscutã ºi rescrisã de
autor, pentru a ne face sã vedem
moderator în hypocrites, rudimente
de interviu în apariþia celui de al
doilea actor, deuteragonistes, ele-
mente de tabloid licenþios, inde-
cent sau obedient în joculator, etc.,
este o încercare meritorie ºi bine
adusã din condei pentru a da
interes de carte viitoarei sale opere
publicate cu titlul dintru început.

Între fiziologia râsului ºi estetica
urâtului stã, dupã pãrerea mea,
forma de analizã a autorului, ºi
este bine cã este aºa, atunci când
ia în calcul capacitatea de seduc-
þie prin spectacular a faptelor
negative, ºtiut fiind cã „o ºtire rea
este o ºtire bunã”, cã dacã un om
muºcã un câine avem o relatare ºi
nimeni nu mai   este   interesat   de
câinii  care   muºcã   oameni. Chiar
dacã sunt maidanezo-municipali.

Sau pseodojurnaliºti cu mingea
pusã la centru de patron.

În ceea ce priveºte calitatea de
gropar al presei on-line pentru
presa editatã clasic, mai am încã
îndoieli. într-o þarã în care marea
majoritate a oamenilor nu folosesc
computerul, riscul este încã mic.
Astãzi, la noi ca oriunde, oamenii
se trezesc cu ºtirile de la radio,
citesc presa sportivã sau de can-
can la serviciu ºi se conving de
adevãr sau minciunã seara la
televizor. Presa tradiþionalã nu este
ameninþatã de blog sau on-line ci
de presa de tabloid de tip Sun, cã
ºi asta este importatã. Nu de mult,
dar prea multã.

Aº fi dorit de la colegul meu
jurnalist ca un mai mare spaþiu sã fi
fost acordat dihotomiei dintre infor-
maþie ºi opinie în analiza exce-
selor, dihotomiei dintre adevãr
(istorie) ºi realitate (moment). Aº fi
fost interesat, poate ºi alþii, de
revelarea ºi diferenþierea funcþiilor
informative de cele formative ºi de
divertisment; ca ºi de aglutinarea
lor contemporanã. Dar astea-s
mofturi de profesor care a predat
televiziune cu creta pe tablã dar ºi
cu camera în mânã. Ba chiar ºi cu
computerul ne on-line ºi fãrã blog.

În fine, lucrarea mi se pare de
fapt foarte bunã, necesarã ºi clarã.
Obiecþiile formulate þin, dupã cum
vã daþi seama, de o altã experienþã
de viaþã ºi de meserie. Dar ca sã
nu credeþi cã semnatarul acestei,
mai degrabã recenzii decât refe-
rat, este un om de o anumitã vârstã
devenit mizantrop, închei dorindu-i
autorului, dumneavoastrã ca ºi
mie, ca presa aceasta spectacu-
larã ºi nu de puþine ori fals specta-
culoasã însã de care nu ne putem
lipsi, sã nu devinã din câine de
pazã al democraþiei, câine de
companie al unui sau altui mogul.

Nu neapãrat numai din perime-
trul cunoscut ºi nu neapãrat de
presã.

PROF. DR. MIHAI MIRON
Preºedintele Uniunii Ziariºtilor

Profesioniºti din România

PE MARGINEA UNEIPE MARGINEA UNEI
LUCRÃRI  DE DOCTORATLUCRÃRI  DE DOCTORAT



V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã 27

DAN FL0RITA-SERACIN,DAN FL0RITA-SERACIN,

CROAZIERACROAZIERA
Romanul „Croaziera” apãrut la Editura „Anthropos”, departe de a fi o

carte în care te-ai aºtepta sã gãseºti redarea unor întâmplãri - mai mult sau
mai puþin palpitante - se dezvãluie cititorului ca o scriere de profundã
introspecþie sufleteascã.

Motto-ul din „Odiseea” care prefaþeazã romanul pune în gardã citi-
torul asupra intenþiei scriitorului cã voiajul nu este unul de plãcere, ca are
conotaþii mult mai profunde. Asemenea eroului lui Homer, Valentin va
parcurge un drum iniþiatic cãtre începuturi.

Întâlnirea pe vas, cu Angela, fosta colegã de liceu, îi va prilejui eroului
rememorarea unor întâmplãri din viata de liceu. Angele, fosta „rãþuºca
urâtã” a clasei, transformatã într-o superbã femeie, i-a purtat protagonis-
tului o dragoste statornicã, dar nebãgatã în seamã de cei care era subjugat
de superba, dar frivola Adina.

Rememorarea anilor de liceu îl obsedeazã pe Valentin pe tot parcursul
cãlãtoriei, astfel cã plecat într-o cãlãtorie în care credea cã va avea parte
de senzaþional, eroul se trezeºte într-o cãlãtorie filozoficã în care va
încerca sã se întoarcã la originile spirituale.

Figura Angelei începe sã-l obsedeze, descoperirea traseului vieþii
acesteia devine un scop în sine. Fata din liceu îi revine mereu ºi mereu,
aproape obsedant, în minte. Figurile celorlalte douã femei care i-au
tulburat adolescenþa, Adina ºi serafica Olga, îl tulburã pe moment,
rememorarea întâmplãrilor petrecutã alãturi de Olimpia, dragostea-i
maturã, îi aduce momente de liniºte, dar  Angela revine obsesiv.

În faþa superbei femei, Valentin începe sã cedeze, este gata sã încerce
o „reparare” a trecutului, dar frumoasa Calipso este acum o resemnatã a
sorþii, o femeie marcatã de eºecul pe plan sentimental.

Eroul va debarca pe chei, unde la fel ca anticul erou este întâmpinat
de o altã Penelopã, Olimpia - care, prin zâmbetul cald - îl va asigura ca a
ajuns „acasã”: „Bun venit, navigatorule!”.

PROF. GRUIA CINGHIÞÃ

Carte frumoasã 
ºi dilematicã

Dumnezeu a mai dat o paginã 
din cartea pe care o trãim,

Începe o nouã zi ºi guguºtucul 
se apãrã cu aripa

De-o muscã ce-i furã frimitura 
ce-o împãrþim

În douã, în trei, cartea ne învaþã 
sã înlãturãm risipa.

Doar cerul ne dãruie atâta întuneric
Pentru ai gãsi un rost luminii 

din cuvintele noastre
Cartea a luat forma unui astru 

albastru ºi sferic
Pe care o citim cu propria noastrã 

viaþã ºi astre
Îi întorc paginile, de azi pe mâine,
Când la miezul nopþii urlã de 

plictisealã un câine.
Ne citim propria noastrã carte între 

douã coperþi
Naºterea ºi moartea viu colorate cu 

durere
ªi niciun personaj nu ne întreabã, 

omertã
Pentru o dilemã: sã deschidem prima 

copertã
s-au sã închidem pe ultima? Vrere...

AL. FLORIN ÞENE

Transilvania. Nicolae Stoica de Haþeg
nota în Cronica Banatului cu stilul sãu
laconic: „Hora, Cloþa în Ardeal asupra
neãmeºilor rebelie rãdicînd, reale
fãcând ceãte de oameni sã scula. ªi
nu numai reghimentele de regulaº a
lui Oros, ce ºi graniþa de poteri sã
sculã ºi mulþi oameni prindea ºi-i
închidea. Gheneralul nostru Papila,
pre poruncã, îndatã cu comisariu,
auditoriu, maioru Cleber cu un ba-
talion, dînd brigada gheneralului Je-
nei al Pancevii, la Ardeal sã dusãrã. 4
companii au intrat, 2 la Morga au stat,
unde, dintrã 2 companii de fraicori,
volintiri au adunat. ªi Papila din Sibii
în Deva comision þinea”. Sosirea
trupelor de grãniceri din Banat în
zona Haþegului nu aveau sã liniºteas-
cã autoritãþile de acolo. Dimpotrivã.
Iatã ce scria vicecolonelul Karp: „Vin

grãniceri din Banat, adicã români
împotriva românilor. Urmarea va fi cã
aceia vor veni cu fel de fel de sfaturi,
cu care vor stârni din nou oamenii
înclinaþi spre liniºte ºi ascultare ºi cu
atât mai mult pe cei nesupuºi ºi
furioºi. Dacã la aceºtia se va alãtura ºi
miliþia româneascã, pe ei, nobilii,
bucãþi îi vor face. Dar ºi dacã nu vor
face-o, teama rãmîne ºi ei nicicând nu
vor avea o bucatã gustoassã ºi un
somn liniºtit. Românii netemându-se,
nici prãzi/e nu se vor putea scoate de
la ei, nici la supunere nu pot fi îndu-
plecaþi. Vicecomitele sã insiste sã se
trimitã miliþie regulatã, iar aceia, dacã
e nevoie sã vinã, sã fie trimiºi în altã
parte, cãci ei nicicând nu vor liniºti
poporul. Doar ºi cei de aici, în care
mai e un pic de singe nobil, vorbesc,
strigã pe strãzi de acelea de se îngro-
zeºte omul. Þãrãnimea a început sã
vorbeascã ºi despre husari cã ar ieºi

din Haþeg sã taie nobilimea, dar dacã
va vedea venind pe soldaþii români
din Banat, ce va judeca, ce va crede”.
În locul trupelor dislocate au fost adu-
se altele din Ungaria. În zonele de
graniþã ale Banatului vor fi apoi, dupã
înãbuºirea revoluþiei din Transilvania,
deportaþi cei condamnaþi de instanþe
cu evacuarea din Ardeal.

Abia în 18 noiembrie 1787 epis-
copul Iosif de Vârºeþ anunþa preoþilor
hotãrârea guvernului de a ierta pe toþi
acei preoþi care au învinuiri „crimi-
naliceºti”, cã sunt repuºi în drepturi.
Printre capii revoluþiei în Transilvania
ºi instigatorii din satele bãnãþene se
numãrau ºi preoþii. Chiar dacã nu se
implicaserã direct în evenimente, ei
se fãceau vinovaþi prin lipsa de
activitate pastoralã ºi educativã, ceea
ce a dus la „sãlbãticirea norodului
runãnesc”.

urmare din pagina 25
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Adevãrata culturã nu se poate dobândi
numai ca urmare a studierii manualelor ºcolare
ºi a audierii lecþiilor, oricât de erudiþi ar fi pro-
fesorii ºi oricâte procedee ºi metode pedago-
gice - clasice sau moderne - ar folosi.

Urmãrind raportul dintre culturã, instrucþie
ºi educaþie, vom fi cu toþii de acord cã numai
„totalitatea valorilor materiale ºi spirituale
create de omenire în procesul muncii socia-
le desfãºurate de-a lungul istoriei” consti-
tuie cultura.

Însuºirea culturii ºi a educaþiei nu poate fi,
însã, strãinã de tot ceea ce s-a realizat în dome-
niul artei în general ºi al literaturii în special.

Prin bogãþia ºi varietatea problemelor abor-
date, literatura contribuie la formarea ºi dezvol-
tarea caracterului, la cultivarea unor sentimente
nobile, la formarea personalitãþii. Odatã cu lãr-
girea orizontului cultural, literatura contribuie ºi
la însuºirea unei limbi mai bogate, cu o expri-
mare aleasã, clarã ºi mai precisã, facilitând con-
cretizarea, într-o formã originalã, a gândurilor.

Lectura obligatorie ºi cea facultativã nu pot
fi limitate la literatura românã, fie ºi numai din
douã considerente: citind din literatura latinã, ne
apropiem mai mult de „rãdãcinile” noastre ca
naþiune; „împãrtãºindu-ne” din literatura univer-
salã, vom fi în mãsurã sã evaluãm corect capo-
doperele, sã integrãm valorile literaturii române
în literatura universalã.

Aºa ar trebui sã fie ºi putem afirma, fãrã
teama de a greºi, cã aºa stãteau lucrurile...
pânã cu câþiva ani în urmã...

Trãim, însã, în aceastã etapã a „tranziþiei”
prelungite nepermis de mult, o adevãratã dramã
ºi, se pare, de perspectivã, a atentatului la cul-
turã în general ºi la lecturã în special. Avem în
vedere, desigur, lectura din instituþiile menite sã
cultive acest vechi ºi necesar gust: ºcolile, în
speþã bibliotecile ºcolare.

Din discuþiile purtate cu bibliotecarii mai
multor ºcoli ºi chiar ai Bibliotecii judeþene, se
constatã o scãdere drasticã, de la an la an, a nu-
mãrului de cititori ºi de cãrþi necesare parcurgerii
programei de literaturã românã ºi universalã.

De peste un deceniu, bibliotecile se con-
fruntã cu o crescândã ºi acutã lipsã de fonduri
pentru aprovizionarea cu cãrþi care intrã în
repertoriul lecturilor obligatorii. Dacã am raporta
numãrul de cãrþi figurând în programa de litera-
turã românã ºi universalã la numãrul elevilor,
am descoperi, cu uimire, cã unele titluri (Teatru
de Shakespeare, Pirandello, Tragicii greci,
Divina comedie de Dante Aligheri, romanele lui
Lev Tolstoi, Poezii de R.M. Rilke, Valery etc.)
apar, în cel mai fericit caz, într-un exemplar.

Aproximativ în aceeaºi situaþie de aflã ºi
operele marilor clasici ai literaturii române, fãrã
a mai vorbi despre cele ale unor scriitori mai
puþin cunoscuþi, incluºi în programa ºcolarã.

Aceastã situaþie de anormalitate ar trebui
sã constituie un semnal de alarmã nu numai
pentru M.E.C.T., ci, mai cu seamã, pentru
puzderia de edituri - apãrute „ca ciupercile dupã
ploaie” - care tipãresc orice numai carte ºcolarã

nu, uitând cã, dacã preþurile ar fi rezonabile, cei
mai fideli cumpãrãtori ar fi elevii, care - de ce sã
nu recunoaºtem - nu sunt o cantitate neglijabilã.
Dar nu! Preocuparea editurilor este de „a umfla”
preþurile - mai ales la manualele ºcolare.

În contextul acesta, greu se mai poate vorbi
despre „îndrumarea lecturii”, despre „pasiunea
cititului”, despre „lectura elevilor în timpul
vacanþei”, „familie ºi lectura elevilor”, despre
„controlul lecturii”, despre „cum citesc elevii”,
despre..., despre...

Alarmatã,  la  propriu,  de aceastã „situaþie
nouã”,  am aplicat claselor a IX-a de liceu (75 de
subiecþi) un „test”, vizând:

a) Arta preferatã
b) Specii literare îndrãgite
c) Personajul model
d) Titlul ultimei cãrþi citite
e) Reproducerea unei strofe dintr-o poezie

studiatã
Rezultatele nu fac decât sã susþinã în-

grijorarea noastrã, privind lectura elevilor:
a) Dintre arte primeazã, cum era de aºtep-

tat, muzica, urmatã de cinematografie (filmele
de la televizor, desigur), picturã, arhitecturã.
Pentru literaturã au optat doar 25 de subiecþi

b) Primul loc, printre speciile literare
preferate, îl ocupã romanul. Elevii opteazã
pentru romane autohtone (Neamul ªoimãreº-
tilor, Fraþii Jderi de M. Sadoveanu, Amintiri din
copilãrie de I. Creangã, Enigma Otiliei de G.
Cãlinescu, Fram, ursul polar de Cezar Pe-
trescu, Liceenii de G. ªovu, Toate pânzele sus!
de.R. Tudoran, La Medeleni de I. Teodoreanu
etc.) sau din literatura universalã (Colþ alb,
Pasãrea Spin, Crimã ºi pedeapsã, Pe aripile
vântului, Viaþa nu iartã etc.). Puþini preferã schi-
þa (10), nuvela (8), balada (4), pastelul (8),
fabula (4) ºi doar câte doi opteazã pentru
dramã, tragedie, legendã, basm, memorii.

c) Printre personajele preferate se întâl-
nesc: Greuceanu, Otilia, Tudor ªoimaru, Anton
Lupan, ªtefan cel Mare, Ionuþ Jder (din litera-
tura românã), precum ºi Robinson, D’Artagnan,
Robin Hood etc. (din literatura universalã).
Motivarea opþiunii pentru un anume personaj se
face superficial, incomplet ºi neconvingãtor.

Numai trei sferturi din subiecþi au no-
minalizat ultima operã literarã studiatã - unii
fãrã a fi în mãsurã sã numeascã autorul.

d) Titlul ultimei cãrþi citite l-au nominalizat
80% dintre elevi, unii fãrã a numi autorul.

e) Abia 75% dintre subiecþi au citat o strofã
dintr-o poezie studiatã.

„Sfertul” care „nu ºi-a amintit” ce operã
literarã a citit în ultimul timp, nu a fost în mãsurã
nici sã citeze o strofã dintr-o poezie studiatã la
clasã, deºi li s-a cerut sã memoreze versuri
(parþial sau integral).

Consecinþele „atentatului la lecturã” se
observã cu ochiul liber:

a) Scãderea alarmantã a numãrului de
cititori;

b) „Învãþarea” operelor literare „dupã co-
mentariile” numeroase apãrute in ultimul timp;

c) „Detaºarea” totalã de actul lecturii,
cãutând alte surse de delectare, nu totdeauna
cele mai ortodoxe”;

d) Reacþii ciudate la întrebarea „Ai citit
opera...?” de felul: „am vãzut filmul”, „am citit
comentariul” sau, pur ºi simplu, „nu am citit-o”;

e) Înlocuirea lecturii cu emisiuni TV - filme
din „industria” filmelor de groazã („foarte
educative!”) sau din aceea a muzicii „moderne”;

f) Imposibilitatea încropirii unor biblioteci
personale din cauza preþurilor exorbitante...

În faþa unei asemenea situaþii dilematice,
considerãm cã s-ar impune de urgenþã:

1) Creºterea bugetului bibliotecilor pentru
înzestrarea cu carte ºcolarã;

2) Încercarea de a acoperi cel puþin 50 %
din necesarul de carte în raport cu numãrul
elevilor ºcolii respective;

3) Mobilizarea editurilor în procesul
reeditãrii cãrþilor cerute de programa ºcolarã;

4) Scãderea preþurilor pentru cartea ºcolarã
pentru a da o ºansã ºi elevilor ai cãror pãrinþi au
venituri modeste sã-ºi cumpere cãrþi, pentru a
accede la culturã.

Considerãm cã, „dacã toate-acestea fi-vor
înþelese”, vorba poetului, lectura elevilor îºi va
relua locul binemeritat, ca ºi a adulþilor, pentru
cã, oricât de tentantã este mass-media, tot
„cititul cãrþilor” rãmâne baza formãrii tânã-
rului ca om, pentru cã literatura aºeazã gân-
dul, problematizeazã existenþa, militeazã
asupra destinului umanitãþii, ne înalþã în alte
sfere...

PROF. MARIA TOMA-DAMªA

Atentat la lecturã

Prin grãdina ºcolii. Cândva, pânã 
în decembrie 1989, elevii erau dedaþi cu
munca, azi, din nefericire, sunt dedaþi
cu discoteca, lenea ºi cu prezervative  

în buzunare ºi în poºetuþe



Viaþa te poartã, uneori, pe unde
nici nu visezi sau pe unde n-ai fi vrut
sã ajungi. Aºa mi s-a întâmplat nu de
mult. Am fost în Eganville. O ade-
vãratã încântare, aproape de extaz.
Cel puþin pentru un fapt: râul pe
Bonnechere strãbate localitatea
într-o albie adâncã cu fundamentul
la zi sub maluri înalte, sprijinite
ziduri puternice, ceea ce mi-a adus
aminte de partea veche, istoricã a
oraºului Bãile Herculane. N-aº fi
crezut cã voi avea parte de o
experienþã surprinzãtoare.

Existenþa oraºului Eganville e
legatã de viaþa unui imigrant irlan-
dez, John Egan, de la care ºi-a luat
numele. Cumpãrând o proprietate
întinsã, acesta a parcelat terenul
pentru case (1837) ºi, în 1891, aºe-
zarea a fost declaratã sat. Astãzi are
o populaþie de 1270 de locuitori, 80
(nu am greºit cifra) de magazine ºi
unitãþi de servicii, un ziar local, cu
peste 6000 de cititori, apreciat în
toatã Canada.

Din orice loc, þi se deschide o
priveliºte caleidoscopicã: oriunde
priveºti, gãseºti ceva atrãgãtor,
misterios sau interesant, în armonia
naturii cu intervenþia ºi interesul
omului. Conºtiinþa naturii cuprinde
prin starea sufleteascã. îmi dau
seama de psihologia receptãrii: vãd
puterea intervenþiei individuale ºi
cea de obºte, capabile sã extragã
ceea ce poate deveni expresiv.

Voisem sa merg într-un “nature
village”sã vãd ceva din cultura
aborigenilor la început de mileniu.
Chiar m-a impresionat cartea “In-
dian Legends of Canada” de Ella
Elizabeth Clark. Iniþierea nu se
putea face decât într-un muzeu.
Muzeul Canadian al Civilizaþiilor
din Gatineau (Quebec) are amena-
jat Ia parter un spaþiu care cuprinde
o expoziþie permanentã, sala “Pri-
melor popoare”(FIRST PEOPLES
HALL), unde intri dupã ce strãbaþi
Marea Galerie (GRAND HALL),
omagiu adus bogãþiei patrimoniului
cultural al bãºtinaºilor. Din spatele
clãdirii Parlamentului Canadei pri-
veam râul Ottawa ºi îmi închipuiam

alunecarea canoelor indienilor Al-
gonkin pe care voiam sã-i întâlnesc
lângã Eganville.

Existenþa între tehnologie ºi
consum are nevoie de liniºte. Aceas-
ta se poate gãsi în naturã ºi e cãutatã
cu frenezie. Ce bine e sã nu mai ai
semnal la celular, sã trãieºti impre-
sia ca te afli într-o evadare la capãtul
lumii.

Ieºirea în naturã e un exerciþiu
necesar pentru spiritul supus vieþii
zilnice. Ritmul turistic trepidant m-
a cuprins ºi pe mine.Turiºti din toa-
te pãrþile Canadei ºi mai de departe
trãiau bucuria momentului din toa-
tã inima.

Parcul provincial Bonnechere
(situat la mijlocul vãii Outaouais),
cu o suprafaþã de 164 ha, atrage
prin Lacul Round, prin capriciile
râului al cãrui nume defineºte lo-
cul, prin trei circuite de 5 km ame-
najaþi pentru a vedea ecosistemul
castorilor, meandrele vechi, prin
pãdure, ale râului, cursul actual,
sinuos al apei. Nimeni nu vrea sã
rateze prilejul de a vedea o peºterã,
dintre multele legate de neastâm-
pãrul râului. Tentaþia jocurilor nau-
tice te face sã pãrãseºti plaja. Mi-am
dat seama cã orice loc poale deveni
obiectiv turistic prin el însuºi, cu o
singura condiþie - sã existe cineva
care sã gândeascã altfel.

Muzeul oraºului a rãmas ca un
semn major al sãrbãtoririi centena-
rului localitãþii, n-a constituit ultima
frumoasã surprizã. O clãdire veche,
dar splendidã, probabil centru ad-
ministrativ care n-a mai corespuns
nevoilor primãriei. Curiozitatea a
fost stimulatã ºi de programul mu-
zeului (în timpul sãptãmânii: 10 -
16; duminica: 13-16).

Bine pus la punct ºi structurat pe
secvenþe ilustrative, îþi oferã o ima-
gine cuprinzãtoare a vieþii locui-
torilor, de la începuturile aºezãrii ºi
pânã la ultimul eveniment impor-
tant din comunitate.

O emoþie de nedefinit ºi inexpli-
cabilã în primul moment a pus
stãpânire pe mine, apoi mi-am dat
seama de toate. N-aº fi crezut cã voi

avea parte de o asemenea stare. Des-
coperi, aici, o altã existenþã, alte vre-
muri. Desprinderea de timpul ac-
tual ajunge experienþã semnifica-
tivã, fãcând fãrã sã vreau o compa-
raþie cu situaþii din þarã. Mi-am dat
seama de erodarea valorilor de
acasã. Nu are loc exploatarea poten-
þialului turistic care aºteaptã sã fie
cunoscut, pus în circuitul frumu-
seþilor, încât sã determine individul
sã scoatã banii din buzunar fãrã sã-i
parã rãu, s-o facã din plãcere.

De unde iniþiativa? Puterea ad-
ministrativã are un cuvânt greu de
spus. Deocamdatã, în zona Bãile
Herculane, într-o mare mãsurã, tu-
rismul se reduce la spiritul alcoolu-
lui, la deºãnþarea dansului.

Iubitorii de drumeþie se aven-
tureazã singuri ºi rãmân cu sufletul
împãcat de rãsuflarea muntelui.

Mehadia, dupã cum aratã denu-
mirea de origine autohtonã, dacicã,
are o vechime ce trece de doua
milenii ºi valori muzeistice uitate.
Bãile Herculane numai muzeu nu
are, cât timp obiectele sale istorice
zac în subsolurile altor muzee.
Toate satele din Craina ºi din Valea
Almãjului au o existenþã de sute de
ani. Civilizaþia þãrãneascã nu are un
muzeu al locului. Ajung pe foc un
rãzboi de þesut, un plug de lemn.
Nu peste mult timp, nu se vor mai
înþelege versurile din cântecul ‘i lai,
mândro, cu mine-n luncã / Sã-þi fac
rãºchitor ºi furcã.” Þesãturile sinte-
tice aruncã ciupagul ºi poalele între
cârpele de ºters.

Un vis e sã vãd un Muzeu
etnografic al Crainei la Mehadia, un
Muzeu al Vãii Almãjului la Bo-
zovici, care sã pãstreze autenticita-
tea româneascã, s-o fereascã de uita-
re. Vreau sã amintesc un precedent,
Mehadica, Bãnia, Eftimie Murgu,
unde simþirea, pasiunea ºi conºtiin-
þa se vãd materializate în mici
muzee.

Nu-mi rãmâne decât sã exclam:
Ce durere! N-am ajuns sã cred cã
speranþa moare.

TEODORESCU CONSTANTIN, 
Kitchener, Ontario, Canada
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Valea Almãjului ºi Bozoviciul au fost
binecuvântate cu pãduri strãvechi ºi bogate
în vânat ºi lemn de calitate. Ele au supravie-
þuit ca proprietate comunalã veacurilor. Ele
au supravieþuit ca proprietate obºteascã ºi
comunismului. Este tragic faptul cã în de-
mocraþie aceste pãduri sunt în pericol
prin securea unor piraþi ºi a unor
administraþii comunale.

Aceste pãduri sunt ale localnicilor ºi ad-
ministraþiile comunale au obligaþia sã le între-
þinã ºi amelioreze spre binele acestor local-
nici. În acest context cu mare surprindere am
aflat cã Primãria Bozovici, adicã „Primarele”
ºi cei din suita lui, au de gând sã înstrãineze
din fondul comunei circa trei mii cinci sute de
hectare de pãdure (aproximativ 40%).

Sã vinzi pãmânt moºtenit de la strãmoºi
este, în pãrerea mea, un pãcat. Sã înstrãinezi
însã pãmânt care nu îþi aparþine este un pã-
cat de neiertat. Actuala administraþie comu-
nalã, asupra cãreia, pe drept sau nedrept nu
ºtiu, planeazã îndoieli, personal nu ºtiu decât
din zvon public, a mediatizat de zor ºtirea cã
Ion Þiriac ar dori sã îºi facã în hotarul Bozo-
viciului un parc de vânãtoare.

Ion Þiriac poate sã facã ce vrea cu banii
lui, ºi aparent chiar aºa ºi face, dar ca sã
„concesioneze” pãmânt obºtesc el trebuie sã
urmeze litera legii în formã ºi spirit.

Conform legii operaþiunea de „concesio-
nare” trebuie fãcutã deschis ºi în temeiul unor
studii fãcute de specialiºti, în drept ºi în eco-

nomie. Actul de concesiune este un ACT
PUBLIC ºi la care au acces toþi cei interesaþi
ºi care poate fi atacat juridic de toþi cei intere-
saþi, adicã locuitorii comunei. Corectitudinea
lui trebuie sã fie TOTALÃ. O administraþie
comunalã nu are DREPTUL sã încheie
acte care înstrãineazã bunurile comunei.

Dupã pãrerea mea suspectã este din
capul locului „taina” cu care autoritãþile comu-
nei Bozovici au desfãºurat aceastã acþiune.
Aceste autoritãþi sunt publice, „slujitorii” co-
munei ºi sub nici o formã nu ciocoii ei!

Încã mai dubioasã este însã „motivaþia”
acestei intenþii.

Spunea „primarele” cum ca Ion Þiriac va
face mari investiþii, zicea el, fãrã sã punã la
dispoziþie o urmã de documentare ºi efectiv
jucându-se cu cifre, „pânã la 15 milioane de
euro”. Efectiv mierla (sau, mai bine zis,
Miclea), mãlai viseazã.

Câteva lucruri ar trebui sã ºtie Bozovi-
cenii. În anii cât a avut în „concesie” pãdure
la Balc (Bihor) Ion Þiriac, dupã ºtirile publi-
cate, nu a investit nimic în folosul localnicilor.
Conform presei în vremea „celebrelor” vânã-
tori (douã zile!) localnicii care erau folosiþi
drept gonaci ºi puºti þãrãneºti, erau plãtiþi cu
sume între 50 ºi 130 de lei pe zi. Repet,
DOUÃ ZILE din ani. Sume derizorii.

Ion Þiriac este un om de afaceri ºi un om
de afaceri priceput. El câºtiga bani ºi nu da
bani! Doar un prost va crede cã Ion Þiriac îºi
va pierde vremea investind pentru localnicii

din Bozovici. (În fond nici nu ar fi obligaþia lui).
Doar un prost nu va vrea sã vadã cã
pãdurea pe care o va lua sau, pardon,
„concesiona” din hotarul Bozoviciului,
este orientatã spre Steierdorf-Anina ºi cã
acolo existã, de bine, de rãu, minimale in-
frastructuri de care se vor folosi „vânã-
torii”. (Acele minimale infrastructuri,
eventual, le va ameliora Ion Þiriac, dar nu
va arunca el bani sã le facã în Bozovici).

Doar un prost nu va vedea cã invitaþii lui
Ion Þiriac la Balc erau, în majoritate, oameni
de afaceri germani ºi care ar fi atraºi la o vâ-
nãtoare care cu siguranþa s-ar numi, ”vânã-
toarea de la Steierdorf”.

Doar un prost nu va vedea cã afacerea
pusã la cale este dubioasã din capul
locului ºi nu va aduce Bozovicenilor ºi
Almãjului nimic. ªi, cu toatã siguranþa,
nimic bun! Doar un prost nu va vedea cã
singurul care ar avea de câºtigat ar fi
„primarele”. Dar toate aceste lucruri
Bozovicenii ar trebui sã le ºtie mai înainte ca
40% din hotarul lor sã fie înstrãinat de cãtre o
vremelnicã administraþie. ªi încã ceva. Dacã
viitoarea administraþie comunalã va decide sã
„concesioneze” ºi restul hotarului, ce va rã-
mâne Bozovicenilor din hotarul lor?

Dã-i, Doamne, Românului mintea de pe
urmã! (Domnule Profesor! Trebuie strigat în
gura mare: HOÞII!! - N.D.P.)

ALEXANDRU NEMOIANU JACKSON,
MICHIGAN

Poem în 
Aer liber

Din tot ce sunt nimic nu-i interzis, 
Citiþi-mã întreg ºi fãrã teamã, 
Au înflorit salcâmii, cum v-am zis, 
De-atâtea griji nici n-aþi bãgat de seamã

Am scris azi-noapte un Poem durut, 
Sã vinã translatorii sã-l traducã, 
De multã vreme ºi aºa au vrut 
În beznele tãcerii sã mi-l ducã!

Acesta sunt, nu-l cãutaþi pe altul, 
La nici o rãzbunare nu instig, 
De am greºit mã judece înaltul, 
Eu din durerea veacului vã strig,

Treziþi-vã, români din letargie, 
Treziþi-vã din somnul cel impus! 
Cu-aceeaºi sfântã, dulce bucurie, 
Au înflorit salcâmii, cum v-am spus...

NICOLAE NICOARÃ HORIA

Uica GincaUica Ginca
Ce repede, Doamne, trec anii! Zboarã cu

aripi de ºoim ºi se pierd în eter!! Am datoria
moralã ca în scrierile mele sã amintesc de foºtii
colaboratori ai mei, de codrenii, care de-a lungul
anilor prin dragoste de meserie, ºi-a adus
aportul la consolidarea solului prin diverse
lucrãri de ordin silvic.

Nu l-am uitat nici pe Constantin Martinescu
(Ginga) trecut ºi el la cele veºnice, un OM de
omenie rarã, stimat atât de plugoveni cât ºi de
colegii de breaslã, un om care, fãrã a exagera,

ºi-a petrecut o parte din viaþã doar în pãdure, i-a
plãcut lui îndeaproape pãdurea ºi vieþuitoarele ei. A fost brigadier silvic în bazinul Cornereva, apoi,
pãdurar la Plugova, Sfârdin, Suiac ºi Iablaniþa, din aretul Ocolului Silvic Mehadia.

Încerc sã evoc un episod, era prin primãvara lui 1961, în campania de împãdurire, în bazinul
forestier ZAMNIT – Sfârdin. Lucram cu peste 200 de muncitori la plantaþie. Au fost mobilizaþi mai
mulþi pãdurari pentru asistenþã tehnicã, printre care ºi Uica Gincã. Luni, dis-de-dimineaþã, a fost
prezent întregul personal pe plantaþie, mai puþin uica Ginca! Ne-am mirat! El niciodatã nu a
întârziat, chit cã de la Plugova pânã la Sfârdin sunt peste 30 kilometri. Dupã o vreme apare ºi Uica
Ginca. Uimit, l-am întrebat:

- Ce s-a întâmplat, erai primul ºi acum ai venit ultimul? l-am întrebat râzând, fãrã a-l mustra
eu, sau colegii. El a rãspuns:

- Am înserat în Vârful Dealului ºi m-am culcat sub fagul cel mai mare! Am dormit buºtean ºi
fagul m-a prins în vise. Nu m-am trezit la vreme. Fagu e de vinã...

Colegii au râs ºi nu au zis nimic. Prea mult îl respectau.
Constantin Martinescu zis Ginca era un om de mare nãdejde. Foarte bine pregãtit profesional

ºi foarte disciplinat. Dacã-l puneau sã stea într-un loc, sã vegheze, nu se miºca de acolo zi ºi
noapte.

Mulþumitã lui Uica Gincã, mulþumitã ºumarilor Pavel Vucã, Matei Breanã, cu toþii plugoveni,
artizanii împãduriþi terenurilor degradate, din Ogaºul lui Pãtru, aºadar mulþumitã lor ºi altora ca ei,
localitatea a fost feritã ºi ocrotitã de multele viituri ºi precipitaþii abundente ale ploilor.

TEHNICIAN SILVIC COSTA VLAICU,
MEHADIA, NOIEMBRIE 2010

Opinie
Pãdurea Bozovicenilor

La munte, aveam oi ºi aveam ºi
bunãstare. Acum, IOC!
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Prin talent ºi hãrnicie (numai în opt ani)
poetul Gavril Moisã a ajuns sã-ºi publice a 12-a
carte, intitulatã simptomatic „Vânzãtorul de
vise”, bilingv, român-englez (traducerea Maria-
na Zavati Gardner), Editura Grinta, Cluj-Napo-
ca, 2010, volum ce completeazã galeria sa de
cãrþi de poezie, epigrame ºi fabulã.

Romantic fãrã romantism, neliniºtit fãrã
scepticism, Gavril Moisã prin acest volum de
poezie ne provoacã o stare histrionicã, de com-
plicitate, sugerând la tot pasul subînþelesuri
adânci, insinuând mereu o altã faþã a ade-
vãrului.

Cartea este structuratã în douã cicluri „Dia-
log interior” ºi „Vânzãtorul de vise” a cãror te-
maticã despre starea eului, într-un moment
anume, se completeazã ºi interfereazã precum
imaginea în douã oglinzi paralele: „Pe sub lu-
mina / Stelei tale trec zilnic / Cu o lumânare”
(Mamei), sau „Moartea se zbenguie / Pe valuri,
/ O fatã morgana / Rãsfãþatã / ªi-mi face semn
/ Râzând, / Cã mã aºteaptã!” (Zbor de toamnã).
O muzicalitate interioarã degajã poemele. Ca
poet ce-ºi exprimã sentimentele, dedublat, une-
ori în profet, el cultivã, aºadar, cu bunã ºtiinþã,

ambiguitatea discursului, vorbind adicã în douã
stiluri diferite; unul sentimental ºi afectat, celã-
lalt subtil, aluziv ºi instigator. Gestul are uneori
o funcþie alegoricã, precum aceastã poezie cu
valoare aforisticã: „În liniºtea candelei stinse /
Din vechiul altar, / Tu, în rugã divinã / O muri-
toare, cu har. (Gând pentru somn)”. Poetul, par-
cã, se teme sã-ºi exprime sentimentele direct,
detaºându-se de cuvinte, însã îl deconspirã
metafora. Dacã în primul ciclu unele poezii se
prezintã ca un clic-clac al unui aparat de foto-
grafiat care surprinde clipa, amintindu-ne uneori
de haiku, poemele din cel de-al doilea ciclu se
elaboreazã pe mãsurã ce se scrie, sunt mai ela-
borioase cu un caracter ambivalent, de trãire,
spectacol ºi premoniþie. Sentimental ºi detaºat,
politicos ºi rece, seducãtor ºi visãtor, poetul e,
în ciuda comportamentului duplicitar, ºi o con-
ºtiinþã adevãratã care-ºi pune cu seriozitate
problema existenþei noastre.

Capacitatea de a da carnaþie obsesiilor, de
a le închide în versuri rafinate ºi eclatante se
consumã însã, nu o datã în exerciþii de virtuo-
zitate ºi se consumã cu ideea: „De caii care mor
cuminþi, / Uitaþi de cer, trãdaþi de sfinþi.” (Insom-

nii). Poetul stã de-o parte ºi parcã priveºte la
clipa trãirilor, lucid cum acestea se strecoarã,
parcã fãrã voia lui, în propriile lui cuvinte. De
aici provine, probabil, o anumitã distanþare faþã
de „jocul acesta”, cum spune poetul.

Nu lipsesc din acest volum nici versurile eli-
berate de canonul tradiþional (fãrã abandonarea
viziunii dinainte ), cu secvenþe copleºitoare, te-
rifiante: „dar te-am ucis / Din joacã într-o searã,
/ Crezând cã-mi fac viþa / Mai uºoarã.” (Naivita-
te). Gavril Moisã pare indiferent la spiritual tim-
pului, continuând sã-ºi sondeze interioritatea cu
o tenacitate dureroasã, trãgând poezia înspre
experienþa intimã. În „Vânzãtorul de vise” poetul
îºi pune în „palma” metaforei, spre dãruire, în-
treaga sa sensibilitate de creator de universe.

Traducerea în limba englezã, fãcutã de
poeta Mariana Zavati Gardner, profesoarã în
Anglia, este fãcutã profesionist ºi se muleazã ca
o mãnuºã din piele de cãprioarã pe visele lui
Gavril Moisã. Coperta de Vladimir Negoiþã,
dupã un detaliu din lucrarea „Vânzãtorul de
vise” de ªtefan Câlþia încheie fericit cercul „Vi-
sãtorului de vise”.

AL. FLORIN ÞENE

Ignea Loga
*

*   *
Cad arbori limpezi în pãduri.
Tu treci ca setea, prin nervuri.
ªi-n febra cântecelor eºti
Ca filigramul unei ceºti

*
*   *

Hei, numai spicele sunt
Semnele paºilor mei

*
*   *

Mult mã strâng în mine
ªi nu mai pot striga:
Ca iarba de sub coasã,
Se stinge Dragostea!

*
*   *

Tu –
Ca verbul unui nufãr –
Printre genele ploii

*
*   *

Trece un marfar în noapte,
Ca miresme de Elada,
Pe când versul strãluceºte
În fereastra mea, ca spada!

*
*   *

De vremi mã ºtiu
Ca un rãzboinic,
Între douã
Necruþãtoare sãbii

C. Teodorescu, 
Ed. Timpul, Reºiþa, 2003

ElegieElegie
Cucuie, câþi ani îmi dai?
Strigãtul repetat 
zbor a rãmas, 
frumuseþe de melancolie, 
tânguire de clopot.

Nu mai provoc destinul, 
tâlcul e-n durerea oaselor...

Unde a cântat, 
crengile-s pãmânt; 
dacã mai sunt, 
am rãmas strigãt.

RodRod
Tu,
þipãt de pasãre predestinat tainei,
cu trupul urzit euritmie,
de vina nopþii iertat...,
ochiu-mi, extaticã glie,
leagã razele cu fire din  pãrul tãu,
în rituat secret seduce cuvântul.
Ceru-ºi coboarã raiul
ºi-n tine învie cuvântul.

VedenieVedenie
Izvorul, veºnicia, 
în banala clipã, 
încheagã armonia, 
eternã risipã.

Paºnic implicã 
în ardere glia, 
rãsuflã  veºnicia 
în unda de-o clipã.

Cât viaþa-i tãria, 
sângele de vreme þipã, 
în umila clipã, 
izvorul, veºnicia.

ConfuzieConfuzie
Verdele din ochii tãi
se scurge-n zborul frunzei,
ori nu mai ºtiu ce pare-a fi!
Poate zborul frunzei se sfârºi
cer izgonit din ape,
cer pierdut de-a pururi
între umbrele de pleoape.

Are mama doi bãieþiAre mama doi bãieþi
Are mama doi bãieþi 
Ionuþ ºi Floricel 
ºi ºtiþi cum se-nþeleg ei? 
Ca Azor cu Motãnel.

Ionuþ îºi face patul 
vine-l stricã Floricel, 
Ionuþ ridicã perna 
ºi-o trânteºte, drept în el.

ªi niciunul nu se lasã
se-nchipuie nãzdrãvani 
au spart ºi vaza cu fiori 
ºi se bat ca doi curcani.

Se ridicã în picioare 
ºi se privesc mânios, 
care e mai tare, care, 
ºi se tãvãlesc pe jos.

În vârtejul lor nebun
nu mai vãd înjur nimica 
ºi au cãlcat-o drept pe coadã 
pe micuþa Mieunica.

Mieunica sare-n lãturi 
lingându-se pe la bot:
- zãu aºa copii aceºtia 
cred cã s-au prostit de tot.

Dupã ce se potolesc 
se uitã, ia bine seama, 
praful s-a ales de toate 
ce ne facem, vine mama.

Repede fac bine patul 
pun ºi pernele pe el 
dar cu vaza ce ne facem 
se sperie Floricel!

ªi ca doi copii cuminþi 
sar în faþa lui mãmica 
ºi cerºesc o sãrutare:
- nu am fãcut rãu nimica!

Mama le ºtia nãravul 
ºi se uitã, lung, prin casã,
ordine pare sã fie dar...
- unde-i vaza de pe masã?

Ei se privesc cu mirare 
ºi se lovesc cot în cot 
- o sã vã dau sãrutare 
când veþi fi cuminþi de tot!

TITINA NICA ÞENE
IULIE 1975

„„VVâânnzzããttoorruull     ddee    vviissee””
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Oraºul staþiune - de pe malurile

Cernei s-a bucurat de-a lungul

anilor de numeroºi slujitori ai lui

Aesculap, care ºi-au pus cu dãruire

ºi devotament cunoºtinþele de spe-

cialitate pentru însãnãtoºirea celor

suferinzi. Dacã azi beneficiem de

aparaturã modernã ºi de o literatu-

rã medicalã destul de voluminoasã,

nu trebuie sã uitãm nici o clipã efor-

turile medicilor de odinioarã care

ºi-au desfãºurat activitatea la Bãile

Herculane ºi a cãror contribuþii au

dus la cunoaºterea ºi faima apelor

tãmãduitoare ale lui Hercules.

1. Dr. Alexandru Popovici,
primul monograf român al

Bãilor Herculane
S-a nãscut la Oraviþa în 1836

într-o familie de þãrani cu o stare

economicã cât se poate de mo-

destã. În ciuda precaritãþii nivelului

de trai, el a fost înzestrat cu o minte

agerã, cum ne lasã mãrturie bio-

grafii sãi. Aºa se explicã ºi faptul

cum a reuºit ca din calfa de frizer sã

ajungã medic. Studiile medicale le

face la Erlaugen în Germania, la

Viena ºi la Pesta, pe care le absolvã,

ºi îºi ia „absolutariul” în anul 1866.

Timp de doi ani funcþioneazã ca

medic de clasã în judeþul Caraº-

Severin, ca dupã aceea din 1868 sã

îºi desfãºoare activitatea ca medic

la Bãile Herculanc, devenind mediul

preferat al protipendadei bãnãþene.

Ajungând la o stare materialã

prosperã, datoritã prestigiului de

care se bucura în rândul corpului

medical, are posibilitatea sã cãlã-

toreascã în numeroase þãri: Italia,

Franþa, Spania, Germania, Anglia,

Turcia, Egipt etc. În acelaºi timp,

realizeazã o frumoasã avere în sta-

þiune: construieºte douã vile pe un

domeniu întins în zona „Parcului

Vicol”, existente ºi azi.

Dr. Al. Popovici a fost un nume

cunoscut ºi în lumea ºtiinþificã

medicalã. La vârsta de 36 de ani, în

1872 susþine la Viena, teza de

doctorat, iar în 1884, publicã lucra-

rea „Electrohomeopatia”, lucrare

bine primitã de cãtre medicina ho-

meopatã, consideratã singura me-

dicinã ºtiinþificã, deoarece susþinea

efectele benefice a homeopatici,

care se va afirma în deceniile urmã-

toare. Desfãºoarã o activitate susþi-

nutã ºi în cadrul unor „Societãþi sa-

vante din strãinãtate” ai cãror mem-

bru era. (P. Boldur, în „Rãsunetul din

Lugoj”, nr. 36 din 1941).

Personalitatea dr. Al. Popovici îºi

sporeºte însemnãtatea dacã avem

în vedere ºi lucrarea „Bãile lui

Ercule” sau „Scaldele de la Me-

hadia”, apãrutã în anul 2872, la

numai patru ani dupã ce se stabilise

la Bãile Herculanc, în editura „Albi-

na” din Pesta, fiind primul monograf

român ai staþiunii. Apoi, în 1885,

apare la Viena ºi în versiune germa-

nã - „Das Herkulessbad bei Meha-

dia in Siedenburgen” – din motive

lesne de înþeles pentru aceea pe-

rioadã, dar ºi din dorinþa de a sta ºi

la îndemâna strãinilor.

Structuratã în treisprezece capi-

tole, lucrarea se constituie într-o ve-

ritabilã monografie de interes isto-

ric, geografic, medical, edilitar ºi tu-

ristic despre aceastã staþiune, cea

mai veche din þara noastrã ºi printre

cele mai vestite din Europã. Capi-

tolele sunt ordonate pe urmãtoarele

problematici:
� poziþia geograficã ºi fizicã a

bãilor;
� date istorice privind dezvolta-

rea staþiunii din epoca romanã ºi

pânã în deceniul al VII-lea al seco-

lului al XIX-lea;
� descoperirea antichitãþilor ro-

mane de aici; despre Iovan Iorgo-

van ºi balada despre acesta (dupã

Marienescu);
� cadrul natural al staþiunii ºi

descrierea vãii Cernei cu plantele

ce se gãsesc în munþii înconjurãtori:
� clima ºi influenþa aerului

asupra organismului;
� dotarea staþiunii (hoteluri ºi

bãi);
� locurile de plimbãri ºi excursii

în jurul staþiunii;
� distracþiile ºi viaþa socialã a

staþiunii;
� aspecte economice referitoare

la administrarea bãilor, comunitã-

þile, preþul hotelurilor ºi al bãilor, al

restaurantelor (ospãtãriilor);
� descrierea proprietãþilor fizice

ºi chimice ale apelor, prezentând

analizele pentru fiecare izvor în

parte;
� folosirea apelor în cura internã

ºi externã; folosirea curei balneare,

indicaþii ºi contraindicaþii;

Douã schiþe biograficeDouã schiþe biografice

Bãile Herculane, 1961. 
Foto: ing. V. Birou

continuare în pagina 33
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� reguli despre îmbunãtãþirea

acestor bãi, durata curei ºi dieta.

Monografia este însoþitã de un

plan topografic, o planºã cu antichi-

tãþile romane, macheta podului lui

Traian de la Turnu-Severin ºi de o

planºã cu monezile gãsite în sta-

þiune. Înaintea foii de titlu este pre-

zentatã o stampã cu „Parcul central”

ºi „Piaþa Hercule”.

Dr. Al. Popovici îºi dã obºtescul

sfârºit la Bãile Herculane în ziua de

7 septembrie 1903.

2. General Dr. Nicolae Vicol
Nãscut pe plaiuri moldave, la

Piatra Neamþ, în ziua de 17 martie

1861, Nicolae Vicol a absolvit Facul-

tatea de Medicinã din Bucureºti în

anul 1892 la vârsta de 31 de ani. A

activat ca medic chirurg în cadrul

armatei române, parcurgând întrea-

ga ierarhie pânã la gradul de gene-

ral. În timpul rãzboiului de întregire

naþionalã a fost ºeful serviciului sa-

nitar al Marelui Cartier General.

Trece în rezervã în anul 1921 ºi des-

fãºoarã o bogatã activitate în do-

meniul organizãrii balneo-climate-

rice româneºti. În perioada 1928-

1930 a fost inspector general bal-

neo-climateric în Ministerul Sãnã-

tãþii ºi Prevederilor Sociale.

Ca medic civil, începând din

anul 1922, se evidenþiazã prin înfiin-

þarea (împreunã cu A. Theohari)

„Societãþii de Hidrologie Medicalã

ºi Climatologie” a cãrei preºedinte

a fost timp de zece ani.

De numele doctorului Nicolae

Vicol se leagã o seamã de realizãri

notabile privitoare la dezvoltarea

balneologiei româneºti. Printre cele

mai de seamã contribuþii trebuie

evidenþiate, cel puþin urmãtoarele:

înfiinþarea a douã publicaþii: „Revis-

ta de Hidrologie medicalã, climato-

logie, fizioterapie ºi dieteticã”

(1922) ºi revista „Curierul bãilor,

staþiunilor climatice ºi turismului”

(1928). (Un asemenea curier a apã-

rut ºi la Bãile Herculane timp de 21

de ani, în perioada 1927-1948); a

elaborat regulamentul pentru recu-

noaºterea specialitãþii de medic

balneolog din 1925; a contribuit la

organizarea Congreselor de Bal-

neologie Naþionalã, la care a fost

ales preºedinte; a organizat Con-

gresul Internaþional de Talasote-

rapie la Bucureºti ºi Constanþa, în

anul 1928; a fost membru de onoare

ai Societãþii de Hidrologie medicalã

din Paris (1930) ºi vicepreºedinte al

Congresului de la Belgrad din în

plan editorial semneazã lucrãrile

„Institutele Balneoclimaterice”

(1924), „Evolution de la medicine

balneaire en Roumanie” (1932), „Le

grand avenir balneaire du litoral de

la Mer Noire” (1934), „Istoria Ser-

viciului Sanitar Român” în douã

volume, iar în colaborare cu dr. Mi-

chailescu „România balneaire-

climatique” (prospecte n.n).

Pentru Bãile Herculane, dr. Vicol

a contribuit direct pentru aducerea

ing. prof. Kenett din Viena ca sã stu-

dieze regimul termic al izvoarelor ºi

sã propunã, ca hidrolog-geolog,

eventualele îndreptãri privind me-

todele de rãcire a apelor termale în

folosul utilizãrii lor în procedurile

balneare.

Se stinge din viaþa la vârsta de

75 de ani (15 noiembrie 1936) la

Bucureºti. Douã busturi turnate în

bronz, drept recunoaºtere a meri-

telor sale deosebite dobândite de-a

lungul întregii activitãþi, au imorta-

lizat aceastã figurã luminoasã intra-

tã în panteonul medicinii româneºti

din prima jumãtate a secolului nos-

tru. Ele au fost ridicate în aceiaºi an,

1936, unul este aºezat la Spitalul

Militar din Bucureºti, iar celãlalt la

Bãile Herculane, în centrul istoric al

staþiunii. Tot la Bãile Herculane, în

centrul nou al staþiunii, se aflã Parcul

Vicol, dotat cu o grãdinã de varã

pentru spectacole, unde se aflã ºi

complexele hoteliere ale sindicate-

lor. „Diana”, „Afrodita”, „Minerva”

ºi Domogled, precum ºi alte unitãþi

comerciale. (Eseul dvs., domnule

Doctor, este un omagiu, acum, când

se împlinesc 75 de ani de la

moartea dr. Vicol - N.D.P.)

*    *   *

Jos, la masã, doctorul Iancu Gogaltan ºi prof. Pavel Panduru. Sus, cu microfonul 
în mânã, Doru Dinu Glãvan, de la Radio Reºiþa ºi fanfara din Coºtei

urmare din pagina 32
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Ideea organizãrii Festivalului fol-
cloric „Comorile Moºtenitorilor” s-a
nãscut din dorinþa de a promova
folclorul autentic, de a scoate la
suprafaþa comori de vers, cânt, port
ºi joc popular - valori inestimabile,
care ne definesc ca naþiune ºi
popor, pãstrate cu sfinþenie din
generaþie în generaþie.

Oraºul-staþiune Bãile Herculane
este situat într-o zonã geograficã
extrem de frumoasã. Dumnezeu a
fost darnic cu aceste locuri foarte
pitoreºti, care farmecã turiºtii ofe-
rindu-le un ambient natural de basm.

Cele douã ediþii ale festivalului
„Comorile Moºtenitorilor” s-au desfã-
ºurat în anii 2009 ºi 2010 în luna iu-
nie, când natura este la apogeul fru-
museþii sale. Participanþii la festival:
cadre didactice, copii, pãrinþi ºi
spectatori au petrecut o zi minunatã,
rãmânând cu impresii ºi amintiri de
neuitat.

Parada portului popular a încân-
tat locuitorii ºi oaspeþii aflaþi în staþiu-
ne prin frumuseþea costumelor pur-
tate de micii artiºti - unele având o
vechime de aproximativ 100 de ani
ºi prin muzica fanfarei ªcolii cu cls.
I-VII din Bãnia, fiind însoþitã de
aplauze.

Ambele ediþii ale festivalului au
debutat cu evoluþia preºcolarilor.
Aceºtia au recitat poezii în grai, au
cântat ºi au jucat spre încântarea
spectatorilor, pãrinþilor ºi cadrelor di-
dactice, care i-au pregãtit cu multã
dragoste ºi rãbdare. Reprezentativi
sunt cei de la grãdiniþele din Bãile
Herculane ºi Bãnia.

Deosebit succes au avut poeziile
în grai, unele dramatizate sau
satirice. La aceastã secþiune actorul
Dan Liuþ de la Televiziunea Banatul
Reºiþa a oferit sprijinul sãu îndru-
mând cu talentul ºi entuziasmul ce-l
caracterizeazã atât recitatorii, cât ºi
cadrele didactice. A fost un ajutor
nesperat, dar extrem de preþios.

Melosul popular a fost adus pe
scena festivalului de soliºti vocali ºi
grupuri vocal-folclorice. S-a insistat
asupra acurateþei liniei melodice ºi
calitãþii versurilor.

Solemnitatea dansului popular
bãnãþean impresioneazã întotdeau-
na. Hora, brâurile, ardelenele ºi
jocurile de doi au compus suite de
dansuri populare prezentate de
copii talentaþi ei înºiºi iubitori de
folclor. Instructorii coregrafi ºi cadre-
le didactice au pregãtit impecabil
dansatorii, aºa încât spectacolul
folcloric a fost unul de înaltã þinutã

artisticã.
Festivalul „Comorile Moºtenito-

rilor” este un prilej de afirmare pentru
copiii între 4 ºi 18 ani ºi cadre di-
dactice, de promovare a talentelor ºi

un valoros schimb de experienþã
între iubitorii de folclor.

Pentru cei care nu au putut sã
vinã la Bãile Herculane, s-a oferit
posibilitatea participãrii indirecte:

- la prima ediþie a existat secþiu-
nea «Fotografie tematicã folcloricã»
ºi s-au primit fotografii scanate pe
foaie A4 înfãþiºând persoane îm-
brãcate în costume naþionale, par-
ticipanþi la diferite manifestãri fol-
clorice sau evenimente importante
din viaþa familiei.

- la cea de-a doua ediþie secþiu-
nea a fost „Descrierea unui obicei
popular” ºi s-au primit multe lucrãri
în care erau descrise diferite obi-
ceiuri populare, unele însoþite de
CD-uri ºi fotografii.

În concluzie, organizarea Festi-
valului Folcloric „Comorile Moºteni-
torilor” este perfectibilã. Pasiunea
pentru lucrul bine fãcut, bucuria ofe-
ritã de realizarea unor manifestãri de
o asemenea anvergurã, poate con-
stitui o puternica motivaþie. Aseme-
nea acþiuni extracurriculare sunt, de
fapt, liantul care leagã partenerii
succesului: copii – familie – ºcoalã –
societatea civilã.

Vã rog sã-mi împãrtãºiþi d-voastrã
pe adresa:
uratoriu_doina@yahoo.com

URATORIU DOINA ELENA
Liceul Tehnologic „Nicolae Stoica de Haþeg”

Mehadia, jud. Caraº-Severin

REGALUL STANEI
Nãscutã pe meleagurile Cornei, în Banatul

montan, la interferenþa subzonei Almãjului cu
þinutul bãcuilor, Stana Izbaºa ºi-a trãit copilãria
în locurile unde cântecul a rãmas mereu frate
cu verdele inimii de bãnãþean. Ascensiunea ei
muzicalã a atins treptat ecourile naþionale gra-
þie seriozitãþii ºi a unei desãvârºite þinute artis-
tice.

De-a lungul timpului, Banatul ºi-a conser-
vat ºi preþuit valorile pãstrându-le pe ramurile
sufletului sãu. Oamenii au vieþuit cu cântecul,
iar fiecare an a trecut asemenea unui vers din
cel mai frumos poem al lumii. O lume mereu
schimbatã de puterea vremii care-ºi cântã zi
de zi amara-i revãrsare.

În galeria marilor interpreþi ai cântecului
bãnãþean, Stana Izbaºa poposeºte pe unul din
cele mai fruntaºe locuri. De aproape douã
decenii, mierea glasului sãu, inconfundabilã ºi
enervant de dulce e savuratã pe pâinea
consumatorilor de frumos.

Reducând scara unei hãrþi miºcãtoare a
marelui Banat pânã sub umbrele Cirãgãului,
se zãresc harnicii plugoveni orânduindu-ºi
gospodãriile ºi sufletele în aºteptarea marilor
sãrbãtori. Satul îºi aºteaptã fiii rãtãcitori, ier-
tându-le pãcãtui înstrãinãrii, iar balurile ºi ne-
deile nu sunt nicãieri mai frumoase. Cãminul
din centrul Plugovei, sãlciile cu plete verzi, mo-
numentul eroilor locului te invitã sã nu mai
pleci niciodatã. Poate doar spre trecut sã-þi mai
îndrepþi paºii din când în când, regãsindu-þi
pãrinþii ºi izvorul sângelui.

Seara se lasã pe umerii pãmântului, a-
tunci când uliþele voioºesc dând glas chemãrii
ºi îndreptând paºii oamenilor spre edificiul
cultural. Sutele de glasuri murmurã lin în aº-
teptarea ei, a Stanei din Banat. Jocurile încep
sã curgã pânã spre albia dimineþii în vâltoarea
unuia dintre cele mai grandioase spectacole
muzicale realizate aici vreodatã, pe când
zâmbetul ºi voia bunã se împletesc armonios
croind bãtaia unui imens ºirag de inimi.

Sunt clipe în care viaþa se confundã cu
visul, iar frumosul se întregeºte în regalul celei
mai iubite primãveri cu cântec din adâncul tim-
pului ºi pânã în zilele din noi. Un regal sonor în
care vocea Stanei Izbaºa dezvoltã simþuri
nebãnuite în oamenii care nu mai au puterea
sã-ºi numere bãtãile dintre coaste.

Inimile aurite ale plugovenilor îºi ascund
bogãþiile în zâmbetul locului, un zâmbet con-
struit cu braþele celor doi fii ai satului care au
fãcut posibilã aceastã veritabilã rãbufnire a pu-
terii spirituale. Dinu ºi Dan au copilãrit aici, pe
uliþele unui sat în care ºi-au retrãit de fiecare
datã cei mai frumoºi ani. ªi-au urmat calea
vieþii, întorcându-se în propriul leagãn ori de
câte ori petecul de pãmânt din drumul Belare-
cãi le-a pastelat sufletele incomensurabile. Au
dãruit chemãrii cel mai frumos parfum al pri-
mãverii, îmblânzind sutele de cugete din vatra
plugului strãbun. Doi oameni care nu aºteaptã
niciodatã mulþumirea, pentru cã noi, ceilalþi,
suntem incapabili încã sã le-o dãruim.

PROF. IONUÞ DRÃGAN,
PLUGOVA, MAI 2010

La Bãile Herculane moºtenitorii descoperã comorile folclorului cu ajutorul

FESTIVALULUI FOLCLORIC „COMORILE MOºTENITORILOR”

Bãile Herculane, 1961. 
Foto ing. Virgil Birou
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Au trecut douãzeci de ani de când

bãrbatul tânãr Vasile Barbu zis Baronu

a fondat Societatea literar-artisticã

„Tibiscus” din Uzdin (Banatul sfânt ºi

istoric).

Un singur om a trudit zi ºi noapte

vreme de douãzeci de

ani, el a fost ºi nu a fost

sprijinit pe mãsura poftei

sale de muncã, pe mãsu-

ra dorinþelor sale de-a

înfãptui o gamã variatã

de proiecte, menitã sã

promoveze limba româ-

nã, menite sã semene

sãmânþa culturii române

într-un ogor adesea ne-

favorabil, cu piedici, cu

un drum denivelat, cu

obstacole subiective

puse în calea luptãto-

rului Vasile Barbu de cã-

tre autoritatea sârbã adesea, uneori

chiar ºi de confraþii noºtri fie ei din

România, fie ei de acasã, din Banatul

sârbesc. Dupã opinia unuia care s-a

confruntat cu aceleaºi piedici, rezulta-

tele dobândite pe plan cultural la Uz-

din, cã a ajuns Uzdinul sã fie cunoscut

în patru zãri internaþionale, se datoresc

99% lui VASILE BARBU, care îºi meritã

apelativul de BARON. Vasile a fost în

frunte, în linia întâia pe frontul vãzut ºi

nevãzut al Culturii ºi el, prin felul sãu

delicat ºi insistent de-a fi, a atras dupã

sine pe minunaþii oameni ai Uzdinului,

unii foarte talentaþi, alþii mai puþin

talentaþi, dar ºi unii ºi alþii iubitori de

limbã ºi culturã româneascã, de fapte

converg pentru pãstrarea fiinþei ºi

identitãþii neamului românesc într-o

þarã pentru care minoritãþile sunt pe

planul doi!

Încerc sã vorbesc ºi despre câþiva

factori care în permanenþã au stat umãr

ºi curea lângã braþele, mintea ºi tãria

lui Vasile Barbu. Un sprijin total l-a avut

de la Universitatea „Tibiscus” din

Timiºoara, personal de la doamna

Anca Augusta, o doamnã a culturii

româneºti (în vechiul regim cu asta s-a

ocupat), apoi zic de scriitorul complet

Aurel Turcuº, din Timiºoara, care, uns

cât de cât, a mers la drum fãrã sã-i

scârþâie osia gândului. Evident,Vasile a

cãutat sprijin ºi l-a gãsit la Iaºi, Satu-

Mare, Bucureºti ºi mai ºtiu eu unde, în

cele din urmã un sprijin vital (altfel ar

muri!) îl are de la domnul Florian

Copcea din Severin, un condei de luat

în seamã, un om de presã. E acelaºi

plan situez multele fapte pe ogorul

spiritualitãþii româneºti fãcute de Radio

„Semenic”, Radio Reºiþa, dragostea

românilor bãnãþeni, un factum totul a

fost domnul Doru Dinu Glãvan. Zi de zi,

la ora nouã îl auzim pe Vasile Barbu

grãind la acest post de radio. Dacã ar fi

doar atât ºi ar fi ceva!

Închei zicând cã primul ajutor, când

„Tibiscus” nu era cunoscutã l-a primit

de la Societatea literar-artisticã „Sorin

Titel” din Banat, de evidenþiat opera

realizatã împreunã Almanahul

„FRÃÞIA” (volumul I ºi volumul II), apoi

premiile literare acordate lui Vasile

Barbu, Gheorghe Lifa, Ion Baba ºi

altora din Banatul sârbesc.

Închei amintind câte-

va din faptele de aur ale

Societãþii „Tibiscus” din

Uzdin:

- Festivalul „Drumul

de spice” a adus nume

din marea literaturã ro-

mânã: Adrian Pãunes-

cu, Grigore Vieru, Leo-

nida Lari, Mircea Dines-

cu, Slavo Almãjan, I.M.

Almãjan, Aurel Turcuº,

Marius Munteanu, Flo-

rian Copcea, Nicolae

Nicoarã ºi alþii. Festi-

valul a lansat câteva

nume de poeþi în peisajul literaturii

române;

- Simpozionul „Personalitãþi bãnã-

þene”;

- Fondarea „Casei Româneºti”;

- Bibliotecile, douã fondate;

- Simpozionul „Datini ºi obiceiuri la

români”;

- Festivalul de „Literaturã românã în

grai”;

- Editura „Tibiscus” a editat peste o

sutã de cãrþi, în regie proprie;

- Colocvii literare „Punþi de luminã”;

- Muzeele deschise în spaþiul isto-

riei Uzdinului ºi altele.

Precizez: dacã doar ziarul „Tibis-

cus” ar exista ºi ar fi ceva, pentru care

Vasile Barbu meritã sã i se punã pe

frunte cununa de lauri a unui baron

înnobilat de românii de pretutindeni.

N.D.PETNICEANU

Jubileul Societãþii „Tibiscus”Jubileul Societãþii „Tibiscus”
din Uzdin (Voivodina)din Uzdin (Voivodina)

Vasile Barbu vorbind la o întâlnire închinatã lui Eminescu. Timiºoara,
Casa Pensionarilor, 2009. Alãturi, N.D.P. ºi prof. Rodica Pop, directoarea

Clubului “Eminescu” din Timiºoara
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Oraºul Anina, situat în sud-
vestul României, la poalele
Munþilor Aninei, în sudul jude-
þului Caraº-Severin, cu un pei-
saj mirific, în mijlocul unei naturi
paradisiace, se mândreºte cu o
intensa viaþã spiritualã. Aici
fiecare piatrã, fiecare bucãþicã
de loc, izvoarele, apele, pãdu-
rea-poartã mãrturia milenarei
noastre istorii de sacrificii pen-
tru credinþã ºi demnitate.

Cine trece pe Valea Miniºului
ºi prin Anina este cuprins de o
mare emoþie atât din pricina
frumuseþii naturale deosebite,
cât ºi pentru cã pe aceste locuri
a trãit cel mai vechi om din
Europa-fiinþe ale dãinuirii ºi
devenirii noastre, întru fiinþa
naþionalã.

Anina – zonã magicã prin ea
însãºi, este o mãrturie ºi o resti-
tuire a fiinþei umane în Europa,
apoi a rãspândirii cuvântului în
limba românã, mãrturie a comu-
niunii dintre români ºi austrieci -
popoare europene în lupta pen-
tru civilizaþie ºi culturã. Influen-
þele strãine nu au pervertit spi-
ritul bãnãþean ºi românesc.

Aici se respectã cu tãrie ºi
convingere oamenii merituoºi
rãsãriþi ca florile primãvara,
care au pus pe primul plan cre-
dinþa ºi neamul, spiritualitatea ºi
familia.

Aici am întâlnit personalitãþi
cu o dragoste neþãrmuritã faþã
de neam ºi limba româneascã.
Ei organizeazã evenimente zidi-
toare de culturã, aºa cum a fost
evenimentul cultural - istoric
cum a fost cel de la 17 iunie
2010 cu titlul „Lectura, o cãlã-
torie spre inimã ºi minte”, care
ne-a oferit un nou univers cul-
tural al Aninei. Manifestarea  a
fost  organizatã  de  cãtre  Primã-

ria  Anina,  Biblioteca  Judeþeanã
“Paul  lorgovici”  din  Reºiþa  ºi
cenaclul  literar  „Virgil  Birou”  din
Anina.

Fiind invitat la marele eveni-
ment ºi ajuns la Anina, am intrat
pe uºa sfântului lãcaº de cultu-
rã unde am observat cã invitaþii
sunt înconjuraþi de dragostea

lui Dumnezeu ºi ospitalitatea
angajaþilor Casei de Culturã
conduºi de directorul Mihai
Chiper cu blândeþe de duhov-
nic ºi plin de mãreþie adusã de
smerenie, un neobosit promotor
cultural, care lucra pentru bu-
nãstarea lãcaºului ºi pentru
buna primire a oaspeþilor.

În cadrul manifestãrii s-au
aniversat 107 ani de la naºterea
lui Virgil Birou. Biblioteca care a
primit numele de „Virgil Birou” a
fost preluatã de cãtre Primãrie
ºi Casa de Culturã din Anina.
Apoi a fost lansat numãrul 10 al
revistei de literaturã, artã ºi
cultura „Arcadia”. În final a fost
lansat volumul de poezie „Ce-
nuºa  Lunii” semnat de medicul-
poet Laurian Lodoabã din
Lugoj.

La manifestare au participat
bibliotecari, profesori, scriitori ºi
poeþi din judeþul Caraº-Severin
ºi Timiº.

Poetul Nicolae Sîrbu prezintã
revista Arcadia ºi Jurnalul de A-
nina - sãrbãtorind al 10-lea nu-
mãr din al 3-lea an de existenþã,
care remarcã apariþia acestor
reviste în condiþii de sãrãcie ºi
apreciazã aportul Primãriei.

Despre revistã vorbeºte
Mihai Chiper redactorul-ºef al
revistei Arcadia. Domnia sa a
subliniat cã cenaclul literar
„Virgil Birou” a scos revista
pentru a-ºi publica producþiile
literare în anul 2007. Ea apare
trimestrial ºi are colaboratori
din toatã þara ºi din afarã. Ar-
cadia este o revistã de mare va-
loare, utilã locuitorilor Aninei ºi
românilor în þarã, în viaþa de zi
cu zi. A intrat, prin valoarea ei,
în Panteonul revistelor culturale
ale României, care pune în evi-
denþã personalitãþi marcante,
de intensã trãire româneascã.

Mihai Chiper este om nepre-
tenþios, care ºtie sã se dãruias-
cã unei cauze ºi vede fericirea
vieþii în fapte, în cãrþi ºi reviste,
în biblioteci. Este un spirit
profund, o personalitate discre-
tã, devotatã cu totul muncii.

Cenaclul ºi revista sunt îm-
pliniri ale vieþii spirituale la Ani-
na de azi unde stigmatele de-
cãderii se întâlnesc la tot pasul
ºi când societatea de consum
creeazã pseudovalori prin
prostituare ºi rãsturnare a tutu-
ror valorilor ºi când totul este
mai important decât arta, cultu-
ra, cuvântul scris.

Intelectualii oraºului, activaþi
de revista Arcadia, au rol de
recuperare a memoriei, de a nu

ANINA, VIRGIL BIROU 
ªI PRIMARUL NEICU

continuare în pagina 37

Prof. Pavel Panduru (*) cu pãrintele 
dr. Al. Stãnciulescu ºi N.D.P.
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se pierde specificul cultural-na-
þional asumându-ºi noua iden-
titate europeanã, sau central-
europeanã.

Apoi, se vorbeºte despre
scriitorul Virgil Birou – mucenic
al neamului, luminat de Duhul
Sfânt, care a evidenþiat, în cãr-
þile sale, pentru timpul nostru,
permanenta frumuseþe ºi frãge-
zime a Sfintei Tradiþii a înainta-
ºilor.

Inginerul  lonuþ  Birou  -  fiul
sãrbãtoritului,  a  prezentat  date
biografice  ºi  realizãri  spirituale
ºi  literare  ale  lui  Virgil  Birou,  iar
dr.  Ada  Cruceanu  Chiseliþã  a
spus  cã  scriitorul  este  cel  mai
mare  prozator  al  secolului  ºi  se
angajeazã  sã  facã  un  Album
Virgil  Birou  pentru  recuperarea
valorilor  din  Anina.

Scriitorul ºi criticul literar,
Gheorghe Jurma - paladin al
demnitãþii româneºti, cu þinutã
hieraticã, liniºtit ºi demn, al
cãrui nume rãmâne dãltuit în
panteonul culturii româneºti, pe
care a slujit-o ºi o slujeºte prin
slovã ºi grai ca puþini alþii. S-a
impus prin statura sa maiestoa-
sã de prinþ al scrisului, prin
cultura vastã, prin cuvântul vor-
bit cu har ca ºi prin felul sãu de
a fi. A scris mult ºi cu folos
pentru neamul românesc.

Domnia sa a vorbit despre
aportul lui Virgil Birou la români-
zarea culturalã a Timiºoarei ºi
despre trifoiul cãrãºean format
din: Stoia Udrea, Romul Ladea
ºi Virgil Birou, explicând situaþia
culturii ºi a oamenilor de culturã
din Banat, în acest timp.

În continuare a fost prezen-
tat volumul de versuri «Cenuºa
lunii» al poetului - medic din Lu-
goj, care a lucrat în tinereþe la
Anina, Laurian Lodoabã - un
poet cu o voce distinsã în pei-
sajul liricii bãnãþene, caracteri-
zat prin simplitate, gingãºie ºi
puritate sufleteascã, ataºat lo-
cuitorilor din Anina.

Despre acest volum ºi valoa-
rea poeziei lui Lodoabã a fost
prezentat de cãtre profesorul
Dumitru Niþoiu, un material fã-
cut de scriitoarea Cezarina
Adamescu din Galaþi.

Întreaga manifestare s-a
desfãºurat pe muzica compo-
zitorului ºi scriitorului Vasile
Bojoci din Lugoj care a cântat
ºi încântat sufletele participan-
þilor. Prin discurs ºi cântec s-a
realizat o armonie universalã,
un reper de identitate româ-
neascã pentru „cea mai desã-

vârºitã opera de artã a naturii –
omul” din spaþiu mioritic.

La  încheierea  lucrãrilor  sim-
pozionului  a  vorbit  distinsul  ºi
valorosul  politician  Gheorghe
Neicu  –  primarul  oraºului  în  mai
multe  legislaturi.  Domnia sa a
mulþumit celor prezenþi pentru
participarea la omagierea lui
Virgil Birou ºi la celelalte activi-
tãþi culturale. A  subliniat  cã
dacã  în  alte  localitãþi  se  des-
chid  baruri,  discoteci,  la  Anina
se  deschide  o  bibliotecã  cu  mii
de  volume  pentru  ridicarea  ni-
velului  cultural  al  oraºului.
(Felicitãri, domnule Primar -
N.D.P.). De asemenea susþine
cã prin preluarea Casei de
Culturã de cãtre Primãrie va
deveni modernã cu o bogatã
activitate. Mulþumeºte
profesorilor pentru participare,
asigurându-i cã împreunã vor
face din ªcolile Aninei o ºcoalã

competitivã cu cerinþele
europene. Se angajeazã sã
facã un bust lui Virgil Birou.

Apoi a fost sfinþit localul Bi-
bliotecii „Virgil Birou” de cãtre
preotul Alin Muntean, în pre-
zenþa tuturor invitaþilor, care a
vorbit aºa cum spune Evan-
ghelia, despre nevoia de mai
multã iubire, mai multã înþelep-
ciune ºi cooperare (...).

PROF. PAVEL PANDURU

urmare din pagina 36

Aceastã minã a aparþinut de Trustul
miner ANINA

Nicolae DanciuNicolae Danciu
Petniceanu a fostPetniceanu a fost

sãrbãtorit la Bocºa!sãrbãtorit la Bocºa!
La Bocºa, pe aproape de Reºiþa

ºi de urmele Fabricii de Poduri
Metalice (unica în România), existã
douã instituþii culturale, ce se supli-
nesc reciproc, excepþional, e vorba
de Biblioteca Orãºeneascã „Tata
Oancea” ºi de doamna GABRIELA
ªERBAN, care l-au invitat pe N.D.P.
pentru a-l venera cu prilejul împli-
nirii vârstei de 75 ani.

În somptuoasa Salã a Primãriei,
în prezenþa unui public bocºan
stilat, a frumoaselor doamne ale
culturii cãrãºene: LIUBIÞA
RAICHICI ºi CLARA MARIA
CONSTANTIN, în prezenþa domnu-
lui primar MIREL PATRICIU PASCU,
nume de artist, dar ºi frumos ca un
veritabil star de cinema, doamna
director Gabriela ªerban a deschis
lucrãrile simpozionului cultural.
Enumerãm doar vorbitorii din
public: Pavel  Panduru,  Gheorghe
Rancu-BBodrog,  Tiberiu  Popovici,
Vasile  Barbu de  Uzdin,  Gheorghe
Jurma,  ing.  Victor  Creangã (coleg
de liceu cu N.D.P.), prof.  Gruia
Cinchezã  ºi  ing.  Vasile  Muicã.

N.D.P. a oferit celor prezenþi o
parte din cãrþile sale ºi revista
(numere vechi) „Vestea”. La rândul
sãu, sãrbãtoritul a primit din partea
domnului primar Pascu o DIPLOMÃ
de „colaborare ºi prietenie”.

Despre toate cele petrecute sub
cerul Bocºei, pe larg în numãrul
viitor al revistei „Vestea”.

(REDACÞIA)
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O spun cu mâna pe inimã,

acum, când am împlinit 75 de

primãveri ºi dupã ce am

colindat Banatul în lung ºi în

lat. Îl cunosc ºi pe dl. primar

Gh. Neicu, mi-a cumpãrat

cãrþile despre scriitorul Virgil

Birou, mi-a

permis sã co-

bor în puþul

„Gheorghe

Gheorghiu-

Dej”, îl sti-

mez pentru

dragostea sa

ce o poartã

minerilor ºi

familiilor lor,

oameni care

trudesc sub

pãmânt ºi

care astãzi o

duc greu, foarte greu. Dar, din

pãcate, nu poate concura cu

Iancu Panduru, care a fãcut ºi

face acte socio-culturale la

Mehadia cu rezonanþã ºi ecou

pânã în America, o spune Dr.

Al. Nemoianu, ilustrul cãrturar

stabilit în America.

Mã gândesc cã într-un

scurt timp (ºapte ani) Iancu

Panduru a schimbat în bine,

util ºi estetic, aspectele Meha-

diei ºi ale satelor arondate co-

munei (Plugova, V. Bolvaºniþa

ºi Globurãu). Nu am întâlnit un

al doilea primar în Caraº-

Severin care sã încurajeze, sã

sprijine, sã finanþeze atâtea

manifestãri culturale! Enumãr

câteva dintre ele:

- noul sediu al primãriei;

- un corp de clãdire ºcolar

la Mehadia pentru clasele I –

IV;

- amenajarea pieþei, cu

aspect modern, civilizat;

- varianta nouã a ºoselei

naþionale;

- reamenajarea cãminelor

culturale din satele arondate

ºi a lãcaºelor de cult, fapt

pentru care sinodul clerical

episcopal l-a ales în unani-

mitate mirean.

Apoi, actele culturale, sim-

pozioane literare (nouã la

numãr), întâlnirile cu Fiii Sa-

tului, ºezãtori ºi lansãri de

carte, edi-

tarea a trei

cãrþi, din

care „Me-

hadia – vatrã

istoricã mile-

narã” a fost

solicitatã de

studenþii ro-

mâni de la

Oxford (An-

glia) pentru

d o c u m e n -

tare; a mon-

tat ºi dezvelit

cu ritual creºtin 7 (ºapte) plãci

comemorative, a înãlþat ºi dez-

velit douã monumente: Ion

Cornianu ºi monumentul vic-

timelor Potopului din 1910), a

editat ºi editeazã revista „Ves-

tea”, apreciatã în þarã ºi strãi-

nãtate. Cu un amendament:

Primarul Iancu Panduru nu a

primit sprijin de la judeþ, cum

a primit primarul Gh. Neicu.

(N.D.P.)

PRIMARUL IANCU PANDURU
DE MEHADIA N-ARE PERECHE

ÎN CARAª-SEVERIN!!!

Primarul Iancu Panduru la o lansare de carte, la liceul lui Mehadia. 
În dreapta sa, vorbeºte prof. Gruia Cinchezã. 

În stânga sa, magistrat Mihail Rãdulescu, autorul cãrþii ºi amfitrionul, prof. M. Feneºan
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Anul 2010Anul 2010
Încã de la preluarea manda-

tului de primar am militat pen-
tru o administrare publicã localã
deschisã ºi transparentã, în care
cetãþeanul sã fie implicat în
procesul de luare a deciziilor, iar
cheltuirea banilor publici sã
vizeze o dezvoltare echilibratã
comunei, în deplinã concor-
danþã cu nevoile locuitorilor.

Fiind într-un dialog continuu
cu cetãþenii în cadrul delegaþii-
lor publice, adunãrilor popula-
re, audienþelor de la sediul pri-
mãriei ºi cele organizate în te-
ren, cunosc problemele cu care
aceºtia se confruntã, iar dacã nu
am putut întotdeauna rãspunde
prompt solicitãrilor deseori în-
dreptãþite, se datoreazã faptului
cã bugetul primãriei este unul
limitat.

Pentru a putea deveni o insti-
tuþie publicã eficientã ºi pentru a
obþine ºi menþine încrederea ce-
tãþenilor cã satisfacerea cerinþe-
lor lor este obiectivul nostru
prioritar am proiectat, docu-
mentat ºi implementat o stra-
tegie de dezvoltare a comunitãþii
pe perioada anului 2008 – 2013.

Tot ceea ce am realizat din
anul 2008 ºi pânã în prezent este
rezultatul unui efort de echipã
în care am avut alãturi Consiliul
Local, viceprimarul, secretarul

comunei, personalul de speciali-
tate din cadrul primãriei, stabi-
lind împreunã politicile publice ºi
programele de dezvoltare locale.

Acest raport este unul din in-

strumentele prin care Primãria
comunei Mehadia pune la dispozi-
þie cetãþenilor în format scris ºi
electronic pe portalul instituþiei
informaþii despre activitãþile desfã-
ºurate ºi modul în care au fost
rezolvate ºi cum au fost cheltuiþi
banii publici în cursul anului 2010.

Aparatul de specialitateAparatul de specialitate
al primãrieial primãriei

În conformitate cu prevederi-
le Legii 215 modificatã ºi com-
pletatã, prin HCL s-au aprobat

organigrama ºi statul de funcþii
ale aparatului de specialitate al
Primarului, eficientizarea activi-
tãþii primãriei ºi crearea unor
structuri care sã corespundã atri-
buþiilor sporite care reveneau
Administraþiei Publice Locale.

La nivelul anului 2010, orga-
nigrama aparatului de speciali-
tate al Primarului comunei Me-
hadia a fost aprobatã cu un nu-
mãr de 11 posturi dintre care 7
funcþii publice ºi 4 funcþii con-
tractuale.

Personalul Primãriei comunei
Mehadia a fost împãrþit astfel:

- serviciul asistenþã ºi protec-
þie socialã cu un nr. de 1 salariat

- serviciul economico finan-
ciar cu un nr. de 2 salariaþi

- serviciul impozite ºi taxe cu
un nr. de 2 salariaþi

- serviciul urbanism cu un nr.
de 1 salariat

- serviciul gospodãriei comu-
nale cu un nr. de 5 salariaþi.

De asemenea, în cadrul Pri-
mãriei Mehadia existã un
compartiment cu un numãr de
33 salariaþi ca ºi asistenþi perso-
nali la persoanele cu handicap.

Mai existã birou registru agri-
col cu 1 salariat, 2 salariaþi anga-
jaþi pãºune împãduritã, 1 salariat
pe post de tractorist ºi un salariat
pe post de guard.

DIN AGENDA PRIMARULUI
IANCU PANDURU, PRIVIND
ACTIVITATEA DESFÃªURATÃ

DE PRIMÃRIA MEHADIA

Podul de la Mehadia, lucrare iniþialã ºi
coordonatã de primarul Iancu Panduru

continuare în pagina 40
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De asemenea, mai avem un
nr. de.......... Muncitori neca-
lificaþi.

La nivelul anului 2010, din
totalul 22 de posturi, au fost
ocupate un nr. de 22 posturi, pe
tot parcursul anului, un nr.
de...... posturi fiind vacante.

În executarea atribuþiilor ce
îmi revin, ca ºef al Administraþiei
Publica Locale ºi al aparatului
propriu de
special i tate,
am considerat
oportun ca o
parte din atri-
buþii sã le de-
leg în confor-
mitate cu pre-
vederile Legii
2 1 5 / 2 0 0 1
privind Admi-
nistraþia Publi-
cã Localã vice-
p r i m a r u l u i ,
având ca scop
eficientizarea
activitãþii, dar ºi creºterea rãs-
punderii acestuia.

De asemenea, s-a cãutat satis-
facerea la un nivel acceptabil a
tuturor categoriilor de cheltu-
ieli, în funcþie de veniturile pre-
conizate la elaborarea bugetului,
urmând ca pe parcursul anului
prin rectificãri bugetare sã fie
acoperite cu fonduri ºi capitole
de cheltuieli deficitare.

În elaborarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pe anul
2010, Primãria Mehadia a par-
curs toate etapele pentru pro-
movarea unui proces bugetar
transparent.

Bugetul de venituri ºi chel-
tuieli pe anul 2010 în sumã de

5.543,84 lei, aºa cum a fost pro-
pus spre dezbatere ºi aprobare
Consiliului Local Mehadia este
prezentat astfel conform anexei.

Realizãri 2010Realizãri 2010
- finalizarea lucrãrilor de con-

strucþie ºi datã în folosinþa pieþei
agroalimentare din Mehadia;

- deschiderea ºi darea în folo-
sinþã a centrului medico-social
„Sfântul Nicolae” din Mehadia,

pentru un numãr de 30 de per-
soane (centru social);

- modernizarea unor strãzi la-
terale în Mehadia, în lungime
totalã de 500 ml (Banot);

- înlocuit conducta de alimen-
tare cu apã pe strada spitalului ºi
„Mala Micã” Mehadia ºi zona
Maier;

- continuarea lucrãrilor ali-
mentarea cu apa Plugova ºi
Globu Rãu conform OG 7/2006;

- amenajarea ºi construirea
unor canale carosabile în Meha-
dia, zona Centru – Trica;

- lucrãri de reparaþii ºi montat
geamuri ºi uºi din termopan la
ºcoala generalã din localitatea
Plugova;

- reparaþii curente ºi lucrãri
de amenajare la Cãminul Cultu-
ral ºi bucãtãria acestuia din lo-
calitatea Valea Bolvaºniþa;

- reparaþii centrale la Cãmi-
nul Cultural din localitatea
Globu Rãu;

- achiziþionarea de materiale
de construcþii pentru reparaþii
centrale la Biserica Ortodoxã ºi
Casa Parohialã din Plugova;

- amenajarea unui loc de joa-
cã pentru co-
pii în centrul
comunei Me-
hadia;

- asigura-
rea bunului
iluminat pu-
blic în toate
localitãþile co-
munei;

- reparaþii
drumuri agri-
cole în toate
localitãþile a-
parþinãtoare
comunei; 

- reparaþii curente ºi lucrãri
de igienizare asigurând combus-
tibil solid ºi lichid, precum ºi asi-
gurarea de diferite materiale
pentru desfãºurare a procesului
de învãþãmânt la toate ºcolile ºi
grãdiniþele din comunã;

- reparaþii cu material pe strã-
zile asfaltate din comunã;

- organizarea de manifestãri
culturale în toate localitãþile co-
munei prin evaluarea ºi come-
morarea unor personalitãþi re-
marcante ale localitãþilor, întâl-
nire cu fii satului, lansãri de
carte, organizãri simpozioane,
serbãri etc.;

- contract de asociere cu o fir-

Simpozionul Cetãþii, la Globu Rãu, acþiune iniþiatã de primarul Iancu Panduru

urmare din pagina 39
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mã de prestãri servicii ºi energie
eolianã;

- întocmirea ºi urmãrirea con-
tractelor de închiriere, concesio-
nare, pentru terenurile ºi spaþii-
le aparþinãtoare primãriei, care
beneficiazã pentru aceste
servicii;

- urmãrirea ºi respectarea pre-
vederilor legale, conform acte-
lor normative existente privind
disciplina în
construcþii.

Confesiunile PrimaruluiConfesiunile Primarului
pe anul 2011:pe anul 2011:

Dupã Adunãrile Populare þi-

nute în fiecare localitate (ianua-

rie 2011), unde s-a prezentat ra-

portul de activitate pe 2010, în

urma discuþiilor, cetãþenii au

fãcut propuneri concrete, con-

semnate în agenda Primarului.

Aºadar, obiective de îndepli-

nit în anul calendaristic 2011:

- Începerea lucrãrilor de con-

struire la grãdiniþa cu program

normal din Mehadia;

- Începerea lucrãrilor de con-

struire a unui aºezãmânt cultural

(Cãmin Cultural) în Mehadia;
- Continuarea lucrãrilor la ali-

mentarea cu apã a localitãþilor
Plugova ºi GlobuRãu, conform
O.G. nr.7/2006;

- Modernizarea unor strãzi în
toate localitãþile comunei Meha-
dia prin lucrãri de asfaltare;

- Refacerea de trotuare ºi ri-
gole de scurgere a apei pluviale
în toate localitãþile;

- Finalizarea lucrãrilor la tere-

nul de sport din Valea Bolvaº-
niþa, Mehadia ºi amenajare teren
sport Plugova;

- Reparaþii ºi modernizãri la
Cãminul Cultural din localitatea
Valea Bolvaºniþa, bucãtãrie ºi
amenajare grupuri sanitare;

- Obþinerea de fonduri bã-

neºti de la «Apele Române» pri-

vind începerea lucrãrilor «Pro-

tecþie maluri ºi construire

diguri» pe râurile «Belareca»,

«Valea Mare» ºi «Bolvaºniþa».

- Reparaþii curente ºi moder-

nizare drum judeþean Plugova -

Cornereva.

- Amenajarea locuri de joacã

pentru copii;
- Urmãrit ºi finalizat docu-

mentaþiile depuse pe mãsura
322, cu bani de la Comunitatea
Europeanã;

- Îmbunãtãþirea serviciilor pu-
blice cãtre populaþie privind as-
pectul comunei prin curãþenie ºi
creºterea de mediu ºi sãnãtate;

- Pentru anul 2011 un alt o-
biectiv al salariaþilor Primãriei
constã în ridicarea nivelului

pro fe s iona l
prin îmbogã-
þirea cunoº-
tinþelor, per-
fecþionare ºi o
mai bunã a-
daptare la
schimbãri le
legislative;

- De ase-
meni se inten-
þioneazã în-
cheierea de
parteneriate
cu Organizaþii
Neguverna -
metale care sã

poatã oferi servicii în folosul
comunitãþii;

- Continuarea ºi desfãºurarea
unor colocvii, simpozioane,
mese rotunde, precum ºi  alte
activitãþi culturale cu participare
naþionalã ºi nu numai, menite sã
promoveze imaginea comunei ºi
a locuitorilor sãi în þarã ºi în
lume.

- Faþã de cele prezentate mai
sus invitãm domnii consilieri sã
vinã cu alte propuneri ºi în final
aprobarea acestora pentru anul
2011.

PRIMAR IANCU PANDURU

Doi oameni din anturajul primarului Iancu Panduru: juristul Gh. Panduru (cu ochelari) ºi
învãþãtorul Cristescu, consilier

urmare din pagina 40
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În cei 21 de ani de neinspiratã ºi

nepermis de prelungitã „tranziþie” s-a mai

„dat gata” ºi un alt domeniu de referinþã

românesc – învãþãmântul. S-a pierdut în

ceaþã tot ce conferea învãþãmântului

românesc rigurozitate, specificitate ºi

calitate, ajungându-se la concluzia tristã

cã… „scoate tâmpiþi”, formulatã imper-

tinent de cãtre „o elitã”…

Oare?! Tâmpiþi sã fie tinerii noºtri, care,

împânzind pãmântul, fac faimã universi-

tãþilor internaþionale, specialiºtii români în

toate ramurile de vârf ale ºtiinþei ºi tehnicii

mondiale, pictorii ºi sculptorii, soliºtii de

operã rãspândiþi pretutindeni, în toatã

lumea, cu care se mândresc strãinii, pentru

cã noi ne pricepem de minune sã ne

maculãm toate valorile reale, promovând

nonvalori?

La zdruncinarea din temelii a învãþã-

mântului românesc „s-a lucrat” temeinic

prin aºa-zisele „reforme” succesive care au

trenat în aceºti ani, mai mult demolând

decât construind, primând, vai, interesele

politicianiste ºi atingând punctul culminant

cu „eminenþa” din vârful ministerului de

resort ºi cu infama lege…

Sigur cã în aceste condiþii de provizorat,

când fiecare putere „o ia de la capãt”, au

fost bulversaþi nu numai profesorii ºi elevii,

ci ºi pãrinþii. Însuºi „limbajul pãsãresc” –

pentru a numi planul de învãþãmânt,

programa ºcolarã, verificarea cunoºtinþelor,

examenele – a contribuit din plin la crearea

unor nepermise confuzii.

Legea cea mai inadecvatã, „votatã” cum

s-a votat, impusã prin ºantaj, nu face altceva

decât „sã lucreze” mai departe, cu avânt

sporit, la decãderea învãþãmântului ro-

mânesc, prin numeroasele aberaþii, inad-

vertenþe, insulte la adresa „triunghiului”

profesori – elevi – pãrinþi, sã favorizeze

minoritãþi în defavoarea majoritãþii.

Superficialitatea mult lãudatului învãþã-

mânt european s-a transferat, iatã, ºi la noi.

Elevii noºtri din clasa a III-a, dacã mergeau

cu familia în Apus, erau „evaluaþi” ºi înscriºi

direct în clasa a VII-a (cunosc cazuri

concrete). Oare pentru cã era „slab”

învãþãmântul nostru sau pentru cã era

superficial al lor?

Pentru a avea dascãli buni se îmbinau în

mod fericit rafinamentul intelectual, rigoa-

rea ºtiinþificã, nobleþea sufleteascã ºi, nu în

ultimul rând, „chemarea” pentru aceastã

profesie – cerinþe imperios necesare unui

EDUCEDUCAÞIA – AÞIA – 
O PRO PROBLEMÃ MAJORÃ?OBLEMÃ MAJORÃ?

Profesorul Florin Domilescu ºi elevele sale

continuare în pagina 43



V e s t e a  d u m n e a v o a s t r Ã 43

bun dascãl.

Se mai învaþã astãzi temeinic în Univer-

sitãþile care împânzesc þara? De ce, oare?

Pentru cã la multe dintre acestea „studiazã

ºi îºi iau doctoratele” puzderie de

politicieni, de aceea ne conduc încet, dar

sigur, spre prãpastia pe care n-o meritãm.

Tot „regândim” educaþia, pânã o facem

praf! Nu mai þinem cont de faptul cã aceasta

– educaþia – presupune împlinirea a cel

puþin trei dimensiuni ale actului educa-

þional: dimensiunea cognitivã, cea axiolo-

gicã, vizând formarea de convingeri, atitu-

dini, adeziunea la idealuri ºi cea operaþio-

nalã sau pragmaticã, presupunând forma-

rea unor deprinderi, competenþe. Numai

bazatã pe dimensiunea cognitivã, educaþia

poate trece la conºtientizarea rosturilor ºi a

resorturilor justificative, poate asigura o

evaluare realã a competenþelor, o viabilã

comparaþie cu educaþia din alte þãri,

Mai avem, desigur, în vedere ºi faptul cã

procesul educaþional este nu numai un

proces necesar, ci ºi un proces ameliorabil,

dar ameliorat competent, nu „dupã ureche”

ºi „pe genunchi” de cãtre incompetenþi.

Este imperios necesar sã se precizeze

scopul procesului educativ, subiecþii aces-

tuia ºi mijloacele sau cãile (metodele)

utilizate. De aceea se impune cunoaºterea

temeinicã de cãtre „legiuitori” a ªtiinþelor

analitice ale educaþiei (ºtiinþe antropolo-

gice, metodologice ºi teleologice), a ªtiin-

þelor analitico-sintetice ale educaþiei

(Istoria educaþiei, Educaþia comparatã) ºi a

ªtiinþelor sintetice ale educaþiei (Pedagogia

generalã ºi Pedagogia diferenþiatã).

Dacã toate acestea fi-vor înþelese, putem

porni pe calea unei reale reforme.

Majorã considerãm a fi problema

educaþiei dacã nu îngroºãm rândul analfa-

beþilor, dacã asigurãm educaþiei un buget

decent, dacã promovãm „cadrele” pe

criterii de competenþã, nu pe criterii

clientelare ºi politicianiste, dacã nu facem

alergie la elite, dacã nu instaurãm haosul –

prin desfiinþarea a mii de ºcoli –, dacã nu

„descentralizãm” spre „a divide ºi stãpâni”,

dacã nu lãsãm – dupã patru ore – pe

gimnaziºti ºi liceeni „pe stradã”, pradã

drogurilor, prostituþiei ºi alcoolului, dacã

simþim nu numai româneºte, ci ºi

omeneºte…, dacã…

PROF. MARIA TOMA-DAMªA

Pentru infractorii
de meserie!

Un individ a intenþionat sã dea foc la

Catedrala din Timiºoara. Motivul: În seara

de 17 decembrie 1989 uºile catedralei  au

fost zãvorâte ºi tinerii revoluþionari nu s-au

putut refugia din calea gloanþelor. (Aºa a

fost!)

Domnilor infractori! Catedrala nu are nici

o vinã! Uºile au fost închise din dispoziþia

preoþilor Dorobanþu ºi Sârbu. Aºa cã luaþi

mâna de pe Sfânta Catedralã, cã vã bate

Dumnezeu. Proºtilor!... De ce vi-s proºti?!
LAE CARABINÃ

Uzdin, 23 aprilie 1991. Sala “Unirea”, locul unde s-a relansat
romanul “Tangou la Piave” de N.D.P.

urmare din pagina 42
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Aceastã activitate este eficientã ºi stimu-
lativã pentru creºterea ºi dezvoltarea genera-
lã a copiilor, pentru asigurarea ºi întreþinerea
stãrii de sãnãtate.

Din punct de vedere social, copilul îºi sa-
tisface nevoia de afiliere la grup, îºi formeazã
deprinderi de interacþiune socialã, îºi exer-
seazã conduita în raport cu cerinþele grupu-
lui, îºi formeazã calitãþi morale.

Aceastã activitate contribuie la dezvolta-
rea proceselor cognitive, a percepþiilor com-
plexe, a spiritului de observaþie, a atenþiei, a
gândirii. Se favorizeazã apariþia unor stãri
afective pozitive ºi se educã voinþa ºi calitã-
þile ei, se accentueazã sau diminueazã unele
trãsãturi temperamentale, se contureazã ºi
se formeazã unele trãsãturi de caracter ºi se
dezvoltã aptitudini psihomotorii.

Obiective de referinþã:
- sã cunoascã ºi sã aplice regulile de

igienã referitoare la igiena echipamentului;
- sã cunoascã ºi sã aplice reguli de

igienã a efortului fizic;
- sã-ºi formeze o þinutã corporalã corectã

(în poziþia stând, ºezând ºi în deplasare);
- sã perceapã componentele spaþio-tem-

porale (ritm, duratã, distanþã, localizare);
- sã fie apt sã utilizeze deprinderile

însuºite în diverse contexte;
- sã se foloseascã de acþiunile motrice

învãþate pentru a exprima sentimente ºi/sau
comportamente, pentru a rãspunde la diferiþi
stimuli, la diferite ritmuri;

- sã manifeste în timpul activitãþii atitudini
de cooperare, spirit de echipã, de competiþii,
de fairplay.

Activitãþile se desfãºoarã sub formã de
activitãþi comune, jocuri de miºcare, gim-
nasticã de înviorare ºi activitãþi opþionale.

Conþinutul general al educaþiei fizice
constã în:

- schema corporalã ºi orientare spaþialã;
- miºcãri de bazã, fundamentale:

* locomotoare: mers, alergare, sãriturã,
alunecare, rulare, rostogolire, cãþãrare;

* nelocomotoare: tracþiune, împingere,
balans, legãnare, întindere, îndoire, rã-
sucire, oprire;

* de mânuire: apucare, prindere, arun-
care, mânuire de obiecte;
- coordonarea corpului – echilibru static,

echilibru în miºcare, în condiþii dificile, coor-
donarea miºcãrilor unor pãrþi ale corpului;

- deprinderi motrice adaptative incipiente
– elemente din diferite sporturi, gimnasticã,
dans, pantomimã, ciclism;

- calitãþi motrice: îndemânarea, rezisten-
þa, forþa, viteza.

Metode ºi procedee folosite:
- explicaþia,
- demonstraþia
- povestirea (mai ales la grupa micã, cu

scopul menþinerii interesului copiilor ºi a creã-
rii unui fond pentru exersare; ca procedee se
folosesc onomatopeele, versul, cântul care
trebuie sã corespundã ritmului miºcãrii)

- exerciþiul
- problematizarea – utilizatã în jocurile

sportive, când au rezolvat mici probleme mo-
trice

Mijloacele ºi materialul didactic necesar:
- sãli de sport amenajate, dotate cu apa-

raturã de specialitate, saltele, spaliere, cal,
corzi, greutãþi, bãnci, mingi.

Activitatea de educaþie fizicã e o activita-
te „vie” în dezvoltarea personalitãþii copiilor

EDUCATOARE DOMILESCU DOINA

EDUCAÞIA PSIHOMOTORIEEDUCAÞIA PSIHOMOTORIE
(EDUCAÞIA FIZICÃ)(EDUCAÞIA FIZICÃ)

Corina Paraschiv,
Elevã la Liceul Tehnologic
„Nicolae Stoica de Haþeg”

din Mehadia

IarnaIarna
Se lasã pe drumu-i iarna,

Iar eu trec pãºind pe fulgi,

Cu un surâs pe colþ de gurã

Ce-i o tainã în al meu suflet

ªi mã plimb þinând în mânã

Câte un fulg cãzut din cer,

Tot purtat, cãzut din mânã,

Altul iau ºi altul pier.

Eu, privindu-l în tãcere,

Legãnându-mã pe drum

Ca purtat de o iubire

Ce o sã fie, n-o sã fie,

Pânã atunci, nu mã înfior,

Ci stau tristã, privind în zare,

ªi te aºtept, ca întotdeauna.

Fluturi de zãpadãFluturi de zãpadã
Fluturaºi în zbor cu soare, 
Ce ne coloreazã gândul, 
Fulgi ºi lacrimi de ninsoare, 
Mângâie încet pãmântul.

Pe cãrãri mereu albite 
De zãpada din simþire, 
Vremurile prea iubite, 
Joacã rol de amintire.

Cu nãdejdea mereu verde, 
ªi datoare primãverii,
Vraja nopþii mã revede. 
În miracolul tãcerii.

Colþul inimii când bate, 
Haºureazã tot trecutul, 
Zac în suflet decupate, 
Primul pas ºi începutul.

Stropi din viitor ºi vreme, 
Ce cu greu se pot culege. 
Intuiþia se teme 
Cã nu-i timp ca sã-i dezlege.

N-am curaj sã-nfrunt culoarea, 
Nici sa cert în gând pastelul, 
Accept viaþa ºi ninsoarea, 
ªi îi construiesc castelul.

Legãnat pe puntea vremii, 
Privesc apa timpului, 
Absorbit de albul iernii, 
Uit cã sunt în plasa lui.

Caut în primii zori o barcã, 
ªi cu vâslele subþiri, 
Încãlzesc un drum ce, parcã, 
E croit din amintiri.

IANUARIE 2010

Aburi de primãvarãAburi de primãvarã
Se scurg lacrimile iernii, 
Plânge albul din zãpezi, 
Primii muguraºi ai vremii
Îndrãznesc sã fie verzi.

Soarele aprobã încã 
Dansul ultimului fulg, 
Oamenii renasc prin muncã 
ªi se pregãtesc de plug.

Parcã vãd cu ochii minþii 
Urmele lui Dumnezeu, 
Pe cãrãri cum umblã sfinþii, 
Dragã sat, în pragul tãu.

Trece roiul meu de gânduri 
Peste-o uliþã, în zbor. 
Unde-o fântânã de scânduri 
Îºi adapã propriul dor.

Zburdã-n suflet bucuria, 
Nu-ºi gãseºte-n simþuri frâul 
Îmi iubesc copilãria 
Cum iubeºte pâinea grâul.

FEBRUARIE 2011

Versuri de Ionuþ Drãgan

Dupã ora de “sport” la hora din bãtrâni.
Instructor prof. Domilescu de la Liceul
Tehnologic “Nicolae Stoica de Haþeg”

din Mehadia
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În Banatul istoric, Transilvania,
Muntenia ºi Bucovina pânã în
veacul al XX-lea, mai precis pânã
la declanºarea Primului Rãzboi
Mondial, se serba cu fast
tradiþional sãrbãtoarea Sfântului
Petru de Iarnã. Era o datinã, un
obicei prins în calendarul Ortodox
Român. Prin urmare, Apostolul
Petru era venerat de douã ori în
fiecare an, în ianuarie ºi în iunie, în
16 ianuarie, respectiv în 29 iunie.

Încet, încet, cu scurgerea ani-
lor, s-a pierdut aceastã sãrbãtoare,
a intrat în anonimat odatã cu piei-
rea treptatã a muritorilor ce o ser-
bau tradiþional. Un exemplu con-
cludent îl constituie serbarea Sân-
Petrului de Iarnã în satul Petnic, din
Craina Bãnãþeanã, din zona mon-
tanã a Banatului, când în 16 ianua-
rie era ruga, nedeia ca în Banatul
cãrãºan. S-a gãsit un nea Ion care
a cerut la Episcopie ºi a obþinut
aprobarea ca ruga, nedeia ca-n
Banat, sã fie mutatã ºi serbatã în
Iunie ºi nu în ianuarie, cu ger ºi nin-
sori abundente. De atunci nea Ion
a primit porecla de „Ion Nedeie”,
palatilizat „Ion Negeie”. Urmaºii sãi

sunt numiþi „Ãia ai lui Nigeie”.
Dar propun sã evocãm pe Sân-

Petru de Iarnã, ce figureazã cu
„negru” în Calendarul Ortodox Ro-
mân, în calendarele vechi. În a-
ceastã zi este scris ºi „Lanþul Sfân-
tului Apostol Petru”.

Ce este cu acest lanþ?! În area-
lul geografic amintit circula în ve-
chime o legendã: Apostolul Petru
propovãduia prin pieþele publice
cuvântul lui Dumnezeu, fãcea pro-
pagandã creºtinã, fapt ce contra-
venea pilarilor evrei. Aceºtia l-au
aruncat în temniþã pe Sfântul Petru
ºi l-au pus în lanþuri. Apostolul
Petru se aºtepta la chinuri, la te-
roare ºi la tot ce era mai rãu din
partea evreilor puºi pe rele împo-
triva creºtinismului. Timp de trei
zile ºi trei nopþi Apostolul Petru nu
a pus geanã pe geanã, s-a rugat la
Dumnezeu sã-l scape din temniþã.

Dupã a treia noapte de rugãciu-
ne, i-a venit în vis îngerul Domnului
ºi i-a cântat Apostolului Petru:

„- Scoalã, Petre, nu dormi,
Nu dormi, nu odihni,
Cã nu-i vreme de dormit,
Ci e vremea de fugit!”

Petru a fãcut ochi ºi uimit s-a
vãzut fãrã lanþuri la mâini ºi la
picioare, uºile temniþei deschise ºi
temniceri robii somnului. A scãpat
din prinsoarea ºi judecata evreilor.

Prin datinã, obicei, dacã vreþi,
tradiþie, s-a serbat aceastã zi în 16
ianuarie, în miez de iarnã, în ideea
ca oamenii prin rugãciune sã sca-
pe de închisoare, apoi, dacã îl ve-
nerau pe Sân-Petru de Iarnã pomii,
în anul ce urma, erau roditori, plini
de pomãraie, iar albinele nu roiau,
erau harnice ºi darnice cu apicul-
torii.

O altã credinþã era aceea cã
Sân Petru de Iarnã era patronul
lupilor ºi, sesrbându-l pe Apostolul
Petru, scãpau de urgia lupilor,
care dãdeau târcoale stânilor ºi
animalelor domestice scoase
peste varã la pãºune, în pãdure.

(Vezi Sim. Fl. Marian: „Sãrbã-
torile la români”, Editura Fundaþiei
Culturale la Români, vol. I, 1994,
Bucureºti, p. 169 – 173.

NICOLAE DANCIU PETNICEANU
Mehadia, Ajun de Sf. Nicolae, 2010

Mai mulþi locuitori (tineri ºi
vârstnici) de pe raza Mehadiei au
scris ºi telefonat la redacþie cerând
sã intervenim pe lângã primãrie ca
sã amenajeze un teren de joc (fot-
bal, handbal, volei, la modul mi-
nim) pentru mulþimea de copii din
cartierele Bãnuþ, Bãcºãneþ ºi
Pãdurii.

Motivaþia celor care au tele-
fonat sau au scris: în aceste trei
cartiere locuiesc în general oameni
modeºti, mulþi fãrã un loc de
muncã stabil, pe timp de iarnã,
(mai ales), îºi fac de lucru: fac
copii. Numãrul copiilor a crescut ºi
nu au unde sã se joace.

Rãspunsul domnului primar
IANCU PANDURU: „Un teren de
joacã pentru tinerii Mehadiei din
acest areal, precum ºi pentru pri-
chindei figureazã în agenda mea,
în acest an, 2011. La capãtul strã-
zii Pãdurii, unde existã un teren vi-
ran, al primãriei, se va amenaja
modern un asemenea teren de
joacã. Tinerii Mehadiei sã nu uite

cã am fost ºi eu fotbalist de
performanþã”.

Cred în cuvântul primarului
Iancu Panduru. Vã rog sã credeþi ºi
dumneavoastrã, stimaþi cititori.

O altã scrisoare, mai precis alte
scrisori ºi telefoane, se refereau la
solicitarea redacþiei ca domnul
profesor Mihai Feneºan, directorul
Liceului „Nicolae Stoica de Haþeg”,
sã nominalizeze o salã sau o clasã
întru pomenirea regretatului profe-
sor NISTOR DOP. Rãspunsul nos-
tru a fost cã direcþia liceului în cau-
zã n-a fãcut nimic. Solicitanþii erau
profund indignaþi!! Au cerut expli-
caþii. Le-am dat: „La liceul în cau-
zã, de-a lungul anilor, au fost ºi alþi
profesori ºi directori, aºa cã nu se
poate. Motivaþia a fost a domnului
director, la data de 21 decembrie
2010, în faþa Consiliului Local
Mehadia”.

În context cu acest rãspuns
adaug: într-adevãr au fost mulþi
profesori ºi mulþi directori, dar
nici unul ca prof. Nistor Dop. El a

fost ºi inspector, iar el n-a desfã-
cut plicul cu „întrebãrile pentru
examene” (cum le-au desfãcut
alþii), nici n-a pus lacãt pe liceu,
în ziua de 15 ianuarie, ziua Emi-
nescului, pentru a nu se serba
Poetul Naþional, cum au fãcut
alþii (martor ex-primarul Þuicã).

E prea adevãrat cã prof. NIS-
TOR DOP a avut ºi el pãcatele lui
ºi poate aceste pãcate atârnã greu
în balanþa refuzului domnului di-
rector Mihai Feneºan, ca sã punã
o plãcuþã metalicã pe una din sãli,
cu numele ilustrului profesor fran-
cofon, NISTOR DOP, faptul cã în
perioada cât a fost inspector Nistor
Dop a urcat pe munte cu tinere
dãscãliþe. Aºa este. Dar, domnule
director, cer iertare, cui nu i-ar plã-
cea sã urce pe munte cu una, douã
dãscãliþe?! Cu condiþia: ca tinerele
educatoare sã aibã picioarele ca
sticla de ºampanie franþuzeascã ºi
“mãrarul” de-o palmã (...)

LAE CARABINÃ

Sân-Petru – de iarnã (o sãrbãtoare uitatã!)Sân-Petru – de iarnã (o sãrbãtoare uitatã!)

Din cutia cu scrisoriDin cutia cu scrisori
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În mitologia greco-romanã tema
eroilor ocupã un loc privilegiat. E-
roii constituiau exemple în educaþia
tinerilor apãrãtori ai cetãþii ºi în lup-
tele de expansiune. Sã amintim
doar pe Hercules, Ulysses ori The-
seus ar fi de ajuns. Totuºi, vom
continua enumerarea cu Iason, nu
atât ca sã întãrim aserþiunea de
mãi sus, cât pentru cã tocmai des-
pre el ºi despre grupul lui de argo-
nauþi va fi vorba în cele ce urmea-
zã.

Mitul este bine cunoscut: Iason
ºi însoþitorii sãi, îmbarcaþi pe Argo,
pornesc spre Colhida în cãutarea
lânei de aur. Renumitul trofeu,
straºnic pãzit de un ºarpe totdea-
una treaz, va încununa, în final,
cãutãrile perseverente, presãrate
eu neprevãzute primejdii ale teme-
rarilor argonauþi. Regatul colhilor
condus de Aietes este plasat un-
deva, în Caucaz. Ipoteza este sus-
þinutã, între alþii, ºi de Ovidius. Pe
baza unor dovezi culturale ºi mate-
riale vom pune în discuþie acest
detaliu.

Pornim de la un adevãr, unanim
admis, cã orice legendã se dezvol-
tã dintr-un sâmbure real, care, prin
oralitate, capãtã ramificãri ºi inflo-
rescenþe noi de-a lungul timpului.
În privinþa lânei de aur se pune pro-
blema dacã ea a existat ca atare,
sau este o metaforã, un rezultat al
fanteziei înfierbântate a celor vechi.
Credem cã prima posibilitate cores-
punde adevãrului: lâna de aur a
fost obiectul „unui comerþ învãluit în
mister din raþiuni economice.

Sã poposim acum cu gândul în
Banat. Aici grãbeºte, ca afluent al
Dunãrii, un râu de munte denumit
de romani, Dierna, astãzi Cerna.
La rândul sãu, are ea afluent râul
Mehadia, care îºi adunã apele de
pe un versant ce conþine aur alu-
vionar.

Protopopul Nicolae Stoica de
Haþeg, în Cronica Banatului (scrisã
între 1826 ºi 1829), descrie modul
cum, prelungind o veche tradiþie
dacicã, localnicii obþineau lâna de
aur: luau o piele de oaie pe care o
fixau cu lâna în sus pe fundul râu-
lui, în aºa fel încât amestecul de

granule fine de aur cu nisip sã trea-
cã peste ea. Cum existã o diferenþã
sensibilã de densitate între nisip ºi
particulele de aur mai colþuroase ºi
mai grele, acestea din urmã rãmâ-
neau fixate de lânã, nisipul fiind
luat mai departe de ape. Când se
scotea, dupã un anumit timp, lâna
devenea într-adevãr de aur! Ea nu
era deci un obiect în sine, ci un mij-
loc de recuperare a aurului, cãci,
ne spune cronicarul, lâna de aur
comercializatã de greci era mai de-
parte aºezatã pe o vatrã ºi arsã.
Cenuºa ºi resturile de nisip se în-
depãrtau, iar aurul rãmas se pre-
lucra în mici lingouri. Suntem infor-
maþi cã într-un muzeu din Egipt se
pãstreazã un mâner de cuþit din aur
dacic aluvionar obþinut în zona ºi
dupã metoda despre care am
vorbit.

Existenþa exploatãrilor preþiosu-
lui metal în Banat este atestatã ºi
de prezenþa unor bresle ale aurari-
lor pânã spre finele secolului al
XVIII-lea. Savantul Francesco Gri-
selini, pasionat cãlãtor, în a sa în-
cercare de istorie politica ºi natura-
lã a Banatului Timiºoarei, consem-
neazã cã în prima jumãtate a seco-
lului al XVII-lea,  s-a fãcut încerca-
rea de a se relua exploatarea auru-
lui aluvionar în Banat, dar s-a re-
nunþat din pricina lipsei de renta-
bilitate.

Acestea sunt, pe scurt, datele
istorice. Legenda argonauþilor (cu-
noscutã din mitologia greco-roma-
nã) a continuat sã circule pe cale
oralã în Banat: o îndeletnicire atât
de rarã ca aceea descrisã nu putea
lãsa indiferent mentalul colectiv.
Aºa încât, când mitul a trecut în le-
gendã iar aceasta în baladã, amã-
nuntul tehnologic asupra cãruia ne-
am oprit a fost consemnat criptic în
douã versuri. Episodul baladesc
are în centru un erou local Iorgo-
van*. Este un cavaler medieval cu
atribute civilizatoare. Aflat într-o zi
pe malul Cernei, aude strigãtul de
ajutor al unei fete dinspre celãlalt
mal. E hotarul dintre douã lumi.
Trecerea în lumea de dincolo, con-
form tradiþiei, necesitã o platã, un
semn de recunoaºtere, aºa cum

povesteºte Vergiliua despre Ae-
neas folosind creanga de aur pen-
tru traversarea Stixului. În baladã,
în schimbul domolirii mugetului
apelor, Iorgovan oferã Cernei „un
fuior de aur / cu ochi de balaur”.
Aceste douã versuri încifreazã mi-
tul lânei de aur pãzite zi ºi noapte
de un ºarpe uriaº: „fuior” este sino-
nim cu „lânã , iar sintagma „ochi de
balaur” semnificã „vigilenþã, pazã
asiguratã de un balaur, de un mon-
stru ophidian”. Îmbunatã astfel,
Cerna (Dierna), acceptând darul ºi
recunoscând în Iorgovan un iniþiat,
se liniºteºte brusc, fapt atestat to-
pografic în dreptul localitãþii Topleþ.
Iorgovan poate trece spre a salva
fata încolãcitã de uriaºul ºarpe.

Considerãm cã „fuiorul (= lâna)
de aur / cu ochi de balaur” despre
care aminteºte balada este tocmai
lâna de aur cãutatã de argonauþi.
Cã mitul greco-roman pomeneºte
de Colhida ºi nu de spaþiul hiperbo-
rean, nu constituie un contraargu-
ment la ipoteza noastrã. Plasarea
în Caucaz a minunatului trofeu este
intenþionatã: astfel, negustorii greci
îºi îndepãrtau eventualii concurenþi
de la aurul dacic.

Sâmburele baladesc menþionat
demonstreazã existenþa unor pu-
ternice filoane tradiþionale cu rãdã-
cinile în antichitate pe meleagurile
româneºti. Hercules, patronul ape-
lor tãmãduitoare de la Bãile Hercu-
lane, a evoluat, odatã/ cu pãtrun-
derea creºtinismului, la Sfântul
Gheorghe, biruitorul balaurului. Ul-
terior, cavalerul a devenit Iorgo-
van**, erou de baladã, ucigãtor de
ºerpi uriaºi (Drachentoter) ca ºi In-
dra, Re (Ra), Marduk ori Siegfried.

Prof. ENACHE NEDELA

* Ca substantiv comun, „iorgovan” în-
seamnã „liliac” (Syringa vulgaris). Arbustul
e originar din Persia ºi a fost aclimatizat ºi
în Banat prin intermediul turcilor care-l nu-
meau „leylâc”. Aceastã denumire a rezistat
mai bine, fiind pãstratã nu numai în
România, „liliac”, ci ºi în restul Europei: fr.,
span. „lila”; it. „Mia”; engl. lilac” etc.

** Problema evoluþiei acestor persona-
je legendare ne-a preocupat într-o lucrare
aflatã în manuscris: Elemente de cultura
greco-romanã în balada Iovan-Iorgovan.

Mitul lânei de aurMitul lânei de aur
în spaþiul românescîn spaþiul românesc

RESTITUIRI
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O delegaþie a Uniunii Scriito-
rilor în Grai Bãnãþean (U.S.G.B.,
uniune ce îºi are sediul la Uzdin), în

componenþa: Ionel Stoiþ (secretar),
Adam Ionaºcu (poet în grai) ºi Va-
sile Barbu (preºedinte) a participat
la acest act cultural inedit în spaþiul
Banatului istoric. Biblioteca apar-
þine scriitorului ºi publicistului
Nicolae Danciu Petniceanu ºi se
gãseºte în casa pãrinteascã din str.
Pãdurii nr. 389.

La evenimentul de inaugurare a
acestei biblioteci numite „Casa cãr-
þii - Casa Daria” au luat cuvântul,
printre alþii, primarul urbei, Iancu

Panduru, istoricul Gheorghe Rancu
(ªopotu Vechi), prof. Pavel Pan-
duru din Prigor, istoricului filozoful
culturii Alexandru Nemoianu din
S.U.A., scriitorul Nicolae Danciu
Petniceanu, precum ºi Ionel Stoiþ
care a înmânat trei diplome „Pro fi-
delitas” a S.L.A. „Tibiscus” din
Uzdin, domnilor Nicolae Danciu
Petniceanu, Gheorghe Rancu ºi
Iancu Panduru, precum ºi dom-
nului Doru Dinu Glãvan, director la
Radio Reºiþa. Vasile Barbu ºi poetul
în grai Adam Ionaºcu au înmânat
douã tablouri de picturã a pictoriþei
naive Viorica ªoºdean din Uzdin
domnilor Iancu Panduru ºi Nicolae

Danciu Petniceanu.
De asemenea, editurile „Floare

de latinitate” din Novi Sad ºi „Tibis-
cus” din Uzdin au dãruit cãrþi aces-
tui aºezãmânt cultural nou înfiinþat.

Dupã vizita plãcutã la Mehadia,
delegaþia din Voivodina a vizitat
Muzeul de Arheologie ºi Istorie Lo-
calã a domnului Gheorghe Rancu
din ªopotul Vechi, muzeu care încã
nu a fost pus în circuitul cultural
din zonã, din care va fi, conform
spuselor fondatorului Gh. Rancu,
inaugurat oficial la finele acestei
luni.

„LIBERTATEA” (PANCIOVA), 30.X.2010

Într-o zi de toamnã frumoasã,
Într-o vale, într-o primitoare casã,
Multã lume, lume aleasã
Se adunã sã sãrbãtoreascã
Un eveniment ce nu s-a mai pomenit
În Banatul renumit.

Cãci în comuna noastrã cea vestitã,
Ce Mehadia e numitã,
Sunt oameni buni, prietenoºi
ªi mai cu seamã inimoºi.

Au venit: primarul ºi notarul
ªi ceilalþi din primãrii
Profesori, preoþi ºi copi
Cã vor sã afle, sã ºtie,
Ce minune a fãcut

Danciu Nicolae

Dar ºi din depãrtare
Au venit cu mic, cu mare:
Din frumoasa Timiºoarã
ªi din Reºiþa-bunãoarã
ªi P.P. din minunatul Almãj
ªi alte personalitãþi
Venite tocmai din strãinãtãþi

În ziua de octombrie întâi
Când se coc strugurii în vii
În casa de la poale de pãduri
De aur geanã poarta ºi-a deschis
Când pãtrunzi în ea, te crezi în vis
Aceastã casã-i „Casa cãrþilor”
Rãspunsuri dã studenþilor
Aici poþi afla de toate,
Pot citi: un prieten, o rudã sau un frate NINA DÃESCU

La Mehadia a fost inauguratãLa Mehadia a fost inauguratã
prima bibliotecã privatã din Banatprima bibliotecã privatã din Banat

Luca Novac ºi pãrintele Gabriel în vizitã
la “Casa Cãrþilor”

Copiii au participat la inaugurarea Bibliotecii “Casa Cãrþilor” de la Mehadia

Zi de neuitatZi de neuitat
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În 19 februarie 2011 s-a consumat a XI-a

ediþie  a „Balului izmenelor” la Plugova într-o

atmosferã folcloricã autenticã, cu foarte multã

lume, cu tineret numeros, îmbrãcat în costume

populare, distracþia fiind prezentã pânã cãtre

dimineaþã.

Cei care au ales þinuta „civilã” au stat ºi au

privit, parcã, cu remuºcare cã nu au ales straiele

populare, dar regula trebuie respectatã.

Singurul regret a fost legat de dispoziþia

prematurã a unor sãteni, dintre noi, în ultimul

an. Am simþit toþi lipsa celui care a fost alãturi de

noi la promovarea acestui obicei: Luca

Pârvulescu.

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!

În acest an, balul a fost posibil datoritã

efortului primarului Iancu Panduru ºi al

Consiliului Local Mehadia care au înþeles cã

obiceiurile trebuie respectate chiar ºi pe timp

de crizã economicã ºi financiarã. Le-au fost

alãturi deputatul Ion Tabugan, Dinu Oprea,

Matei ºi Pavel Pepºilã cãrora trebuie sã le

mulþumim pe aceastã cale.

Noþiunea de tradiþie este foarte bine

ancoratã în personalitatea deputatului Ion

Tabugan, astfel cã obiceiul înfiinþat ºi

sponsorizat de el anul trecut (acordarea de

premii) a avut loc ºi anul acesta ºi sunt convins

cã va persista mulþi ani de acum înainte.

A fost constituit un juriu care a observat, a

analizat, a deliberat ºi a acordat urmãtoarele

premii:

- Cea mai elegantã pereche dansatoare:

- Fam Diana ºi Gheorghe Grozãvescu

- Cel mai frumos costum feminin

- Grozãvescu Mihaela

- Cel mai frumos costum bãrbãtesc

- Grozãvescu Ionel

- Cel mai tânãr participant la joc

- Cristescu Daniel (2 ani jumãtate)

- Cel mai în vârstã dansator

- Cornian Sebastian

- Pentru perseverenþa manifestatã pentru

procurarea unui costum popular autentic

- Diana Grozãvescu

- Pentru coloristica deosebitã a costumului

popular

- Vlãduceanu Constantin

Dimineaþa i-a prins în Cãminul Cultural pe

„alegãtorii” de cursã lungã, care au avut

satisfacþia sã asculte prestaþia muzicii „La rece”,

moment în care Irimicã a demonstrat încã o

datã, cã este între primii doinitori ai Banatului,

Corsea care ne-a fãcut sã regretãm cã nu are

mai multe înregistrãri pentru a putea sã-l

ascultãm mai des, iar Mircea, efectiv, „ne-a

vorbit” cu acordeonul sãu. Bravo lor!

Am avut încredere de la încet în cei doi

„pioni” principali ai politicii satului Plugova ºi

le doresc ºi pe aceastã cale, ca funcþiile pe care

le deþin în prezent, sã ºi e pãstreze mulþi ani de

acum înainte.

Realizãrile primarului Iancu Panduru sunt

cunoscute ºi vizibile peste tot în comunã, iar

datoritã deputatului Ion Tabugan plugoreni au:

- Centralã termicã la bisericã

- Casã parohialã

- Tâmplãrie termopan la ªcoala Generalã

- …ºi multe altele

Aveam datoria sã le aducem mulþumiri celor

doi.
ION DRÃGAN, 

PLUGOVA

Tradiþia continuãTradiþia continuã
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La 15 martie trecut, ungurimea de pretutin-
deni l-a sãrbãtorit pe Sf. ªtefan. La Miercurea
Ciuc un anume Cibi Barna a confecþionat o sosie
din zdrenþe cu chipul eroului Avram Iancu ºi a
spânzurat-o în vãzul lumii.

Avram Iancu a fost batjocurit. Români!  Sã-ii
apãrãm  memoria  prin  toate  mijloacele!  Doar
suntem  acasã  la  noi  ºi  nu  la  Budapesta.

ªi când mã gândesc cã Liga Scriitorilor
Români – Filiala Timiºoara - aduce osanale
poetului maghiar Petöfi ªandor, la statuia
acestuia din faþa ºcolii din comuna Dumbrãviþa
(Timiº)!!! ªi asta, cu toate cã Petofi ªandor a fost
maior ºi comandantul plutonului de execuþie ºi a
ucis, nu glumã, prizonierii români din armata lui
Avram Iancu.

Noi facem toleranþã. Ungurii lui Cibi Barna, ce
fac? Fac pe dracu! Bos Meg! (L.C.)

Miercurea Ciuc – cuibulMiercurea Ciuc – cuibul
revizionismului ºovinistrevizionismului ºovinist
maghiar, din Româniamaghiar, din România

Monumentul Avram Iancu, de la Timiºoara

Satul natal, pentru fiecare om, este cel
mai frumos sat, dar lãsând subiectivismele
la o parte, Plugova este, chiar unul dintre
cele mai frumoase sate din þarã. Enumãr,
mai jos, schematic, câteva elemente, care
susþin aceastã afirmaþie:

- este aºezat la poalele muntelui
Arjana

- este înconjurat perfect de o serie de
dealuri semeþe (Lapovãþ, Glana, Viºiosca,
Bilibuc, Stâncãvaºea, ªirãgãu, Faþa)
situate simetric de o parte ºi de alta a
drumului E70 care strãbate satul ºi implicit
culoarul Timiº – Cerna, pentru care
Plugova este un sat reprezentativ –
Belareca (Râul Alb) strãbate satul în lungul
lui, putând afirma cã ne aflãm situaþii la
intrarea în defileul sãu.

- ne despart 3 – 4 km de intrarea într-o
altã zonã pitoreascã (depresiunea
Almãjului)

- Lunca Mare, Lunca Poºtei,
Orâºcoviþa, ªãstul sunt locurile de unde
plugovenii îºi culeg cea mai mare parte a
roadelor, cãlãuzesc cursul Belarecãi pânã

la confluenþa cu Liubliana
- cele 2 strãzi principale, paralele, sunt

intersectate perfect perpendicular de
celelalte 8 strãzi

În continuare voi lãsa cifrele sã
vorbeascã

- Anul 1439 – prima atestare
documentarã

- În 1970 existau 94 case ºi 877
locuitori

- 31.XII.2000 – 1071 locuitori
- Plugova dispune de toate formele de

relief aºezate într-un amfiteatru natural de
toatã frumuseþea (râu, lunci, dealuri,
munte)

- 50 ha teren intravilan din care:
- agricol – 27 ha
- neagricol (construcþii, drumuri)

– 23 ha
- peste 100 oi
- 165 bovine
- 30,50% - indice de ocupare a

terenului la zona de locuit
- 80% din suprafaþa strãzilor (3,4 km)

sunt asfaltaþi

- 410 numere de casã din care:
- 264 – locuite permanent
- 101 – locuite temporar sau

nelocuite
- 45 – locuri de casã

- Peste 50 tractoare le putem întâlni pe
raza Plugovei

- Peste 130 autoturisme
- 17 fântâni stradale sunt în Plugova
- Mai sunt 6 case cu „Gang” (coridor

prin care se poate intra, în casã, direct din
stradã)

- ªcoalã Generalã clasele I – VIII ºi
grãdiniþa

- Clãdire pentru dispensar medical
(fãrã medic)

- Cãmin Cultural dotat un mobilier ºi
veselã pentru nunþi, botezuri etc. (400
persoane)

- 8 magazine + 1 restaurante
- reþea de cablu TV
- În prag de finalizare reþeaua de

alimentare cu apã
EC. ION DRÃGAN

PLUGOVA ÎN CIFREPLUGOVA ÎN CIFRE
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Maestre Nicolae Danciu Petni-
ceanu,

Încep prin a vã mulþumi pentru
revista „Vestea” ºi pentru cartea „Or-
todoxie, istorie ºi tradiþie în Banatul

de munte”.
Ca un modest dascãl de þarã cu

suflet de þãran (pentru cã asta sunt),
m-am întrebat de mai multe ori ºi mã
întreb ºi acum.

De unde atâta forþã, atâtea gân-
duri curate ºi înþelepte, atâta ener-
gie, Dragã maestre?

Am citit multe dintre cãrþile dv.
ªi m-a impresionat rigurozitatea do-
cumentelor ºtiinþificã precum ºi sti-
lul curat, într-o limbã ca un „fagure
de miere”.

Poate nu sunt în mãsurã sã fac
aprecieri asupra „Scribului de Ba-
nat”, dar vãd în vd. Un înrãit insis-
tent pentru a dãrui frumuseþe sufle-
teascã din frumuseþea slovelor scrise.

Prin descrierea bibliotecii „Casa
Cãrþilor” din Mehadia, aþi aprins o
luminã într-o perioadã când lumina
cãrþii pâlpâie sã se stingã.

Vã vãd cu ochii unui cititor, vã
vãd cu ochii unui admirator, ca pe
un Patriarh care încearcã sã opreas-
cã ignoranþa prin forþa gândului ºi
a sufletului.

Puteþi oare opri o avalanºã care a

început sã dãrâme totul?
Încercãm ºi noi, cei mici ºi neîn-

semnaþi, sã dãruim câte o lacrimã de
suflet pentru a aduce puþine frumu-
seþe sufleteascã.

O primeºte oare cineva? Noi nu
avem nici forþa, nici talentul dv. ªi
nici o activitate atât de bogatã susþi-
nutã de o creaþie literarã minunatã.

Mie personal:
Mi-e fricã de ziua de mâine

Cu griji oblojitã pe faþã,
Mi-e fricã de grija de pâine
De grija cumplitã de viaþã.
Încerc sã spun fiecãrui copil ceea

ce dorim toþi copiilor noºtri:
Sã fii întotdeauna bun!
Cu sufletul deschis curat,

A face bine tuturor
N-a fost ºi nu va fi pãcat!

Sã fii cinstit ºi sã fii demn!
Oriunde-ai fi pe-acest pãmânt,
Sã nu te înjoseºti, nicicând!
ªi sã-þi respecþi al tãu cuvânt!

Dragã maestre, eu în sufletul
meu te înþeleg ºi te simt. Nu ºtiu de
ce noi bãnãþenii simþim ºi purtãm în
sufletele noastre acest „colþ de rai” ca
pe o tainã sfântã.

Poate Dumnezeu ne-a dãruit fie-
cãruia dintre noi aceste sentimentul
lãsându-ne convingerea cã:

Aici am moºtenit pãmântul
Cu flori, cu pajiºti ºi izvoare,
Am învãþat ce-nseamnã noapte
Înþelegând ce-nseamnã Soare

Aici am cunoscut iubirea
Ascunsã-n lacrimã ºi dor,
Am ascultat cum plânge doina
În susur molcom de izvor.

Aici ne-am adunat speranþe,
Ca sensul vieþii sã-l simþim,
Am adunat comori ºi vise,
Crezând cã-ntr-adevãr iubim.

Pentru cã suntem la început de
an, odatã cu mulþumirile mele vã
rog sã primiþi ºi urarea:

Dragostea ºi binecuvântarea lui
Dumnezeu sã vã însoþeascã peste tot!

La mulþi ani ºi multã sãnãtate, dra-
gã maestre! PROF. NICOLAE ANDREI

Deschiderea Cenaclului “Sorin Titel” în Timiºoara. Prezintã motivaþia: N.D.P. În
prezidiu între alþii: prof. univ. dr. Ivan Evseev, Adrian Dinu Rachieru, Mircea Pora,

Viorel Boldureanu ºi poetul disident Damian Ureche

Prof. Nistor Dop de la liceul din Mehadia vorbind cu prilejul unei întâlniri literare

N.D. Petniceanu la 75 ani a primit felicitãri scrise de la prof. Nicolae Andrei, din Bãnia
de Almãj (Redacþia)



Privesc în urmã, la cei 75 de ani
scurºi, ca ºaptezeci ºi cinci de minute!
Mulþumesc pãrinþilor care mi-au dat
viaþã, mamei Ioana, o viaþã femeie de
serviciu, dar ºi deputatã în Sfatul Co-
munei Petnic (Caraº-Severin), mulþu-
mesc tatãlui (care în acest an ar fi îm-
plinit un veac de la naºtere) tatãl meu,
Nicolae Radu, nãscut în Prigor (Valea
Almãjului) de unde porecla de „Prigo-
veanu”, de la care am deprins  dragos-
tea pentru mânji, cai ºi iezi. Mulþumesc
minunaþilor mei educatori, care m-au
dedat cu dragostea pentru miracolul
slovei scrise, între ei amintesc: Pavel

Ciobanu, Mia Trailovici (soþie de
preot), profesorilor Nicoarã ºi Pã-
trãºcioiu (gimnaziu), Maria Calmus-
chi, Alexandru Tietz, Maria Blaga
(liceu) ºi Al. Piru, Matilda Caragiu,
Tudor Vianu, Mihai Pop etc. (univer-
sitate). Mulþumesc þãranilor din Petnic
(Pãtruþ Þolea, Gin Buha, Iosif
Pãtraºcu, P. Ciobanu, Pãtruþ Domãº-
neanu) care m-au învãþat sã preþuiesc
cinstea ºi omenia, mulþumesc me-
moriei preotului Traian Nemoianu,
care mi-a explicat ceea ce înseamnã sã

respecþi cele zece porunci biblice. Mul-
þumesc soþiei mele, Prinþesa cu ochi
asiatici, care mi-a creat condiþii ca sã
scriu modestele mele cãrþi. Mulþumesc
preoþilor: Romulus Novacovici, Teo-
dor Poneavã ºi Ioan Brânzei, care
m-au ajutat sã cãlãtoresc în Siberia.

Mulþumesc în final primarului
IANCU PANDURU, care m-a sprijinit
moral ºi material, ca sã-mi vãd visul
cu ochii, sã editez publicaþii la
Mehadia.

Închei mulþumind, cu mâna pe ini-
mã, pãrintelui episcop GALACTION
STÂNGA de ALEXANDRIA (Teleor-
man) care mi-a cumpãrat cãrþile în
scop de difuzare între enoriaºii dom-
niei sale. Aºiºderea d-lui DORU DINU
GLÃVAN, de la Radio Reºiþa.

N.D.PETNICEANU
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RecunoºtinþãRecunoºtinþã
Luminã pentru Mama

În fiecare zi îþi aprind din inimã 
lumina, 

Lumânare, mamã, pentru sufletu-þi 
umil, 

De am greºit, îmi port ºi-acuma vina 
furnicilor strivite sub cãlcâiul 

de copil.

Îmi port crucea plecãrii mele din sat, 
Alergând dupã fluturi sub cerul 

depãrtãrii, 
Iar dacã, uneori, am cãzut în pãcat, 
Îþi cer iertare, mamã, la ceasul 

înserãrii.

Îmi aprinzi zorii luminii ce n-o vezi,
Eu, lumânãrii zilei mã închin sfios,
De Sus, ºtiu, tu prin lume mã urmezi
ªi mã-ndrepþi cu sfaturi când fac 

ceva pe dos.

Iubire ºi cald era mamã lângã tine 
În universul casei în amintire rãmas, 
Dar o chemare încolþea, pe-atunci, 

în mine, 
Destinul îmi pregãtise-un Pegas...

De-atunci colind prin pãduri 
înºelãtoare 

Tezaur de invidie, urã ºi venin. 
Am mai venit la casa albastrã pe-o 

cãrare 
Iar tu în ochi aveai luminã mai puþin

Aºteptai tãcutã cu fruntea 
de fereastrã 

Aveai în ochi aºchii de întuneric 
Iar gându-þi trimis spre mine-pasãre 

mãiastrã 
Doar el mã cuprindea în miezul 

sferic.

O iubire de tine îmi intrã-n sânge 
mamã 

Cu ghiocei, muºcate ºi miros 
de pelin, 

Dojana-þi blândã aº lua-o acum în 
seamã 

ªi m-aºi întoarce acasã pe urme 
de senin.

Un dor îmi coboarã în inimã de casã 
De truda tatei, a ta ºi de înserate 

mângâieri, 
Însã urma voastrã de aer rãmasã 
Când o ating se preface-n ieri

În fiecare zi îþi aprind din inimã 
lumina, 

Lumânare, mamã, pentru sufletu-þi 
umil, 

De am greºit, îmi port ºi-acuma vina 
Furnicilor strivite sub cãlcâiul de 

copil.
AL. FLORIN ÞENE

N.D. Petniceanu, organizator de petreceri.
Cu taragotistul Luþã Popovici, saxofonistul
Nicolae Anghel ºi solistul vocal P. Barbu,

Mehadia, Nedeia din 1978

Lansare de carte la Mehadia. Întâiul
autograf - domniºoarei Bardac, viitoarea

avocat Tanþa Vasilescu

Oamenii locului, care duc tradiþia pe mai departe
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O PARTE DIN OAMENIIO PARTE DIN OAMENII
CARE M-AU SPRIJINIT ÎNCARE M-AU SPRIJINIT ÎN

ACTIVITATEA DE SCRIITORACTIVITATEA DE SCRIITOR

Baba mea,
prinþesa Ana, 

cu ochi asiatici,
51 de ani de

cãsnicie

Petru Ionicã, poet, director 
la Timlibris Timiºoara

Profesorul Giurginca de la
Liceul Miitar Breaza

Domnul Teodor Roibu, de la Academia Olimpicã Românã -
Bucureºti ºi domnul Doru Dinu Glãvan, preºedintele Filialei

Academiei Olimpice Române Reºiþa (*)

Cu Victor Cârstoiu, preºedintele corporaþiei Mehadia (*)

*

*
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Primarul Iancu Panduru, cu N.D.P. Pãrintele episcop GALACTION

UUll tt iimmaa    ffoottooggrraaff iiee!!
Lumea  n-aa  uitat-oo,  mai  ales  n-aau  uitat-oo  micuþii

ei  copii,  de  la  Grãdiniþa  din  Mehadia,  n-aau  uitat-oo
pe  Doamna  lor,  minunata  educatoare
ELISABETA  VLAICU,  alintatã  de  meginþi,  de  mici
ºi  mari,  cu  apelativul  de  „DOAMNA  TUÞA!”

Ultima  sa  serbare  la  Grãdiniþa  din  Mehadia  a
fost  pe  data  de  6  martie  2009,  a  fãcut  o  serbare
de  mare  þinutã  spiritualã,  apoi  a  cãutat  sã  se
fotografieze  cu  fiecare  copil,  probabil  avea
premoniþie  cã  era  ultima  ei  serbare  ºi  ultimele  ei
fotografii  cu  lumea  celor  mici,  pe  care  o  adora,  ca
ºi  cum  ar  fi  fost  lumea  ei.

S-aa  îmbolnãvit.  A  cãzut  la  pat,  a  mai  cãzut  ºi
pe  mâna  unor  ºnapani,  care  nu  au  ºtiut  ori  nu  au
voit  sã-ii  spunã  adevãrul  crud  cã  racul  nu  se
trateazã  de  medici  plimbãreþi  prin  Mehadia  ºi  nici
prin  Orºova  sau  Severin.  Iar  când  s-aa  dus  la
Oncologie  s-aa  dus  prea  târziu.  Astãzi  cancerul  de
sân  se  trateazã  dacã  este  tratat  din  timp,  nu  dupã
doi  –  trei  ani  de  la  declanºare.

În  ceea  ce  mã  priveºte,  puteam  s-oo  ajut.  Nu
s-aa  mãrturisit,  dacã  se  mãrturisea,  astãzi  trãia...
Aºa  a  fost  sã  fie!  

(N.D.P.)
Educatoarea Vlaicu Elisabeta (Tuþa) cu elevul Mihãiþã

Rãbuºanu, din Mehadia
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Privit de la distanþã, Costa Bologa antre-
prenorul de poduri si drumuri naþionale pãrea
un ins obiºnuit, inofensiv ºi taciturn. Impresia
asta o avusese ºi Lãpãdat Gruiescu lãsat la
vatrã în toamna trecutã, în vreme ce stãtea ºi
aºtepta pe bancã în faþa staþiei mãrfarul.

Soarele pãlea ca-n luna lui cuptor, iar de
plouat nu se îndurase sã fi picurat mãcar un
strop din primãvarã. Uscãciunea se întinsese
pecingine peste tot! Timpul fusese prielnic,
þinuse fãrã doar ºi poate cu drumarul de ºosele
ºi curcubeie ancorate peste râurile secãtuite.

Prin fereastra în douã canate larg des-
chisã, aflatã deasupra capului, Gruiescu prinse
fãrã sã vrea întreaga conversaþie iscatã între
antreprenor ºi ºeful gãrii.

- Bunã ziua!
- Sã trãiþi, dom’ Bologa!
- Nu pot, dom’le, sã trãiesc! Nu pot fãrã

vagoane! Ce-ai de gând, domle? Vrei sã
apelez la ºefii dumitale de la Regionalã?

- Nu, domnule ...
- Cum, nu?! Sãptãmânal mã vãd pe

vagonu’-restaurant cu Tãtucu ºi Dorneanu!
Doar sã aduc vorba, ºtii la ce mã refer?

- Se poate, domnule Bologa?! fãcu moale
mai marele peste staþie.

- Sigur cã se poate! La urma urmelor de ce
sã nu se poatã? Ori, mai ºtii, aºtepþi sã dau cu
telefonul prin minister dupã Vidrighin?

- Vai, dom’ Bologa, vorbi, speriat ºi îngãl-
benit, ca ºofranul, ºeful de garã.

Apoi, cu glas spãºit continuã:
- Când am avut posibilitatea nu v-am servit

eu la þanc, domnule antreprenor?
- Servit pe dracu! O datã pe lunã mi-ai

astupat gura cu o garniturã, iar mie-mi frigea
buza dupã zece! Dumneata o datã ºi eu de
douã ori, la leafã ºi chenzinã! Echitate-i asta?

- Vãd cã nu-i, dom’ Bologa, da ce putem
face? Vã arãt telegramele...

- Ce sã fac cu telegramele dumitale?! Mã
piº pe ele, aia fac! Vreau vagoane, nu acoperiri
în hârþoage! Nu þin de foame ºi nici de cald!

- Voiam sã vã arãt cã am cerut prin Morse,
însã n-am primit. E sezon mort, se motivã omul
de la staþie deschizând ºi trântind uºi din fier,
cotrobãind prin sertare.

- Insistã în telefon ºi nu prin telegraf! Aºa
sã procedezi de acu înainte. Sã insiºti ceas de
ceas! Inventeazã ceva, spune-le cã Hune-
doara aºteaptã, la fel Timiºoara, cã Reºiþa
face scandal, iar Aradul te piseazã la cap! Aia
sã faci! Pietriºul e adunat ºi zace în aretul
staþiei grãmezi peste grãmezi! L-am cãrat de
pe râuri cu caii ºi cociile þãranilor de pe Valea
Sfârdinului. De aici eu nu-l pot cãra cu spatele
pânã la Cãlan ºi nici pânã la Orºova, apoi
cãruþaºii aºteaptã sã-i plãtesc. Cu ce? Te
întreb pe dumneata, care cunoºti situaþia, cu
ce sã-i plãtesc? Damaschin Pãtraºcu, Alimpe
Igodariu ºi Gheorghe Grama din Petnic îmi cer
banii, oamenii au muncit, cu ce sã-i achit?
Buzunarele mi s-au golit! Îmi dai dumneata?

- Eu?! se înspãimântã ºeful, încetând sã
mai umble prin sertare.

- Da! Împrumutã-mã, dacã poþi pânã la
întâi, zise împãciuitor Costa Bologa.

- De unde, domnule Bologa?
- Aia vezi, de unde?! Aºa cã pune, frate,

mâna pe telefon ºi fã-l sã urle! Înþelegi? Fã-l sã
ia foc ºi asta pânã nu dau ploile peste noi, mai
zise Costa vârându-ºi între buzele vinete o
þigarã.

ªeful de staþie, supus, începu sã învâr-
teascã de manivela unui telefon ºi sã þipe în
rãstimpuri în emiþãtor.

Bologa înalt, uscãþiv ºi brunet, în smoking
ºi cu batista dantelatã la piept, ieºi în trepte.
Împinse cu arãtãtorul pãlãria de fetru pe ceafã
ºi îºi bãtu metodic buzunarele în cãutarea chi-
briturilor. Negãsindu-le, ochii îi alunecã la doi
paºi de el, acolo, pe bancã, unde Gruiescu, în
salopetã ºi cu cascheta pe cap, picior peste pi-
cior, în sandale, de i se vedeau unghiile mari ºi

negre, ieºite prin ciorapii slinoºi, trãgea dintr-
un capãt de mãrãºeascã. Se cunoºteau din ve-
dere, asta era pãrerea antreprenorului, în rea-
litate Lãpãdat Gruiescu ºtia ceva mai mult des-
pre omul din scãri, cunoºtea cine-i ºi ce hram
poartã.

Bologa se apropie de el, ca de un muncitor
de al sãu.

- Te rog, dã-mi un foc, ceru politicos Costa.
- Da, poftiþi, zise amabil Gruiescu,

sculându-se ºi aºezându-se pe bancã.
Antreprenorul aprinse ºi se aºezã pe

canapea, suflând fumul într-o parte. Prin
geamul deschis continua sã se audã glasul
rãguºit al ºefului de garã si clinchetul metalic al
telefonului: “Alo!... Þârrr!... Alo!... Þârrr!...”

- Domule Bologa, interveni Gruiescu,
coborând al doilea picior pe pãmânt.

- Da, dragul meu!
- Vagoanele nu cad din cer! Geaba vã

cãciuliþi pe la ºefii de staþii! Nu le cãutaþi la ei!,
grãi în ºoaptã Lãpãdat.

- Da unde naiba, doamne iartã-mã, sã le
caut? vorbi Bologa privind cu interes în ochii
ceferistului.

- La “Reveseu” dom’ Bologa, acolo sã le
cãutaþi! rãspunse sigur pe sine Gruiescu.

- Unde, mã bãiatule? se rãsuci numai ochi
antreprenorul ºi aruncã þigara arsã pe jumãtate
dintre degete.

- La “Reveseu” se repetã cel de alãturi.
- Ce mai înseamnã ºi asta? se holbã mai

marele peste drumuri ºi poduri.
- Regulatorul de vagoane speciale, aia în-

seamnã.

- Da?!
- Da, dom’ Bologa. De acolo se împart

vagoanele cãutate de dumneavoastrã.
- ªi eu care credeam cã la “Receu” zise

dezamãgit Bologa.
- Nu, dom’ ºef! “Receul” n-are nici un a-

mestec în chestia dumneavoastrã. Aþi fost
informat greºit. Cineva a profitat de nepricepe-
rea dumneavoastrã în materie de vagoane de
marfã.

- Au profitat ºefii de staþii! M-au þinut în ºah
de douã ori pe lunã, la chenzinã ºi la leafã.

- Nu ºtiu, ce sã vã spui! Se prea poate, dar
sã ºtiþi cã “Reveseul” aprobã, dirijeazã ºi îm-
prãºtie vagoanele de marfã în toatã regionala.

- Chiar aºa, frate?! se mirã Costa.
- Aºa cum vã zisei. Acolo ºi nu în altã parte

sã bateþi cu un plan fãcut cu... (Gruiescu se
ciocãni demonstrativ cu arãtãtorul în tâmplã).
Unul întocmit din timp ºi cu cap rotund, nu
pãtrat! Vã rog sã mã iertaþi, da asta-i situaþia.

- Nu face nimic! Spune-mi mai bine, care e
cheia, care e uºa? Dacã mi le dai în palmã, ai
de la mine un plic. Pricepi, frate dragã? mai
vorbise bãrbatul în smoking, frecându-ºi dege-
tele într-un anume fel.

- Vi le zic dom’ Bologa ºi fãrã plic, deºi n-
am un franc în buzunar!

- Te ascult, dragul meu, grãi mieros Costa
Bologa, numai ochi ºi urechi.

- Decadal, don ºef, ºopti Gruiescu,
depuneþi la “Revese” câte un plan pentru o
sutã de vagoane. O sutã sã cereþi ca sã primiþi
cincizeci, atât cât aveþi nevoie. O sã scãpaþi de
belea. Dar sã nu uitaþi: decada! Atunci se fac
manevrele... Pricepeþi?

- Cum sã nu! Uite cã la asta, nu m-am
gândit! Sã ºtii cã-mi placi. Cum îþi zice? se
interesã antreprenorul.

- Gruiescu! Lãpãdat Gruiescu, don Bolo-
ga, din Valea Mare.

- Din Valea Mare?
- A-ha, de la Oþu, rãspunse Lãpãdat,

mândru de el.
- ªi ce învârti în Calea Feratã? mai întrebã

Bologa, subþiind ochii sub pleoape.
- Sunt frânar! Frânar doi, don ºef.
- M-da... Da ia spune, de unde mã ºtii,

frate dragã? grãi Costa Bologa ca ºi cum ºi-ar
fi amintit de un lucru uitat.

- De unde vã ºtiu?! Hã-hã! Hi-hi!, întoarse
întrebarea Gruiescu. (Lãpãdat avea un tic
ciudat: adeseori râdea cu gura pânã la urechi
din te miri ce!).

- Exact!, scrutã, grav, Bologa.
- Cãlãresc don’ ºef întruna mãrfarele ºi

nu-i ziulicã sã nu dau cu ochii prin staþii de
dumneavoastrã.

- Asta-i cam aºa, confirmã Bologa,
mulþumit de sine.

- Apoi vã ºtiu destul de bine de la
unchiuleþ, se lãudã frânarul pe ton confidenþial.

- De la care unchiuleþ? se interesã curios,
drumarul.

- De la don’ Papavã, grefierul de la
Tribunal.

- Gicã Papavã e unchiul dumitale?
- Da, e frate dulce cu maicã-mea.
- Ia, uitã-te! Care va sã zicã eºti nepot de

grefier?! se mirã Costa Bologa.
- Îhî.
- Gicã e om de ispravã. Ne cunoaºtem ºi

DDEESSTT IINNEE
de NDP

Costa Bologa, antreprenorul din B.
Herculane, originar din Mehadia, proprietarul
a douã vile în Herculane, maºinã ºi trãsurã pe

piaþã, abator. Personaj prototip în proza lui
N.D.P. Pokerul ºi femeile brune, focoase, cu

mãrar pe picioare, i-au mâncat averea. A
murit sãrac, în corcel (casã cu chirie).

continuare în pagina 55

Ceferiºtilor, fraþilor mei de sufletCeferiºtilor, fraþilor mei de suflet
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vorbim aceeaºi limbã! Am avut zilele trecute
douã procese. Unul cu Mitru Stanca din Petnic
pentru pian ºi altul cu un nenorocit de þigan din
Peciniºca pentru un flecuºteþ: doi cocoºei! Au
pus sticleþii laba pe el ºi el gata! A strigat ca din
gurã de ºarpe la un miliþian de noapte: “Sã nu
dai don maiur cã spun tot!” ªi a spus. A scãpat,
iar eu am rãmas în pagubã.

Antreprenorul de poduri ºi drumuri naþio-
nale scoase din buzunar o tabacherã galbenã,
o fãcu sã þãcãne ºi ieºirã la ivealã þigãri fine,
aurite la un capãt.

- Ia, seveºte-te, îndemnã Bologa.
Mulþumesc, rãspunse Gruiescu apucând o

þigarã din tabacherã, una pe care o întoarse
uimit pe toate feþele.

Aprinserã ºi se lãsarã, unul ºi altul, pradã
câte unui gând tainic, de nepãtruns. Dupã
câteva clipe, Gruiescu, potrivind ceva în capul
sãu, sparse tãcerea:

- Don Bologa!...
- Da, dragul meu, grãi familial drumarul.
- Dregeþi planul cela, zise frânarul suflând

fumul într-o parte. Poimâine e decada. Vi-l duc
eu la “Reveseu”. Am acolo un oltean de-al
meu, dat în paºtele mãsii, unul din Podeni,
cândva pãdurar ºi instructor la raion. Are o
gurã ºi o minte cã nu-l taie un vagon de
avocaþi! Ce mai, e om de sãrbãtoare! I-l dau
sã-l þinã sub lupã.

- Faci dumneata asta pentru mine? se
entuziasma Costa.

- De ce n-aº face, don Bologa?
- Cât îmi ceri, bãiatule, la afacere? întrebã

serios antreprenorul, vârându-ºi mâna dupã
portmoneu.

- Nimic! rãspunse sec Lãpãdat.
- Chiar nimic, nimic? insistã Bologa.
- Aºa cum zisei! Nu mã costã un sfanþ,

apoi îmi plac oamenii ca dumneata, flatã
frânarul.

- Zãu?! fãcu uimit Costa Bologa. Eºti pri-
mul om, dom’le, în viaþa mea, care se oferã sã-
mi facã un serviciu pe daiboje, pe ochi frumoºi!
Ai stofã, dragule. Dumneata, cum-necum,
trebuie sã pleci de la frânã. Locul dumitale e în
altã parte, mãguli la rându-i antreprenorul,

- Locul meu e la frânã, don ºef!
- Nu, e sus! Eºti modest, poate prea

modest pentru vremurile de azi! Da, ia spune
ai familie, unde stai? se interesã Bologa,

- Sunt singur cuc, don ºef! Iar de stat, stau
în cabinã, în sala de aºteptare, colea, ca bel-
ferii la clasa întâi ºi când e liber vreun pat pun
capul în dormitorul muncitorilor. Asta-i deo-
camdatã! mai zise Lãpãdat Gruiescu ºi începu
sã râdã, vorba aceea sã facã haz de necaz.

- Domnule Bologa! strigã impiegatul de
serviciu din cadrul uºii. Sunteþi chemat la
telefon.

- Cine mã cautã? întrebã Bologa,
încruntând din sprâncene.

- Nu ºtiu. Nu s-a prezentat. Cineva de la
hotel “Cerna”.

- A, da! Vin imediat. Costa Bologa se ridicã
de pe bancã, la fel se deºirã ºi Lãpãdat
Gruiescu.

- Stai, nu pleca, grãi impunãtor Bologa.
Mai am o vorbã cu dumneata.

- Bine, don ºef. Nu plec nicãieri, acceptã
Gruiescu ºi se reaºezã pe canapea picior
peste picior, studiindu-ºi încãlþãmintea ºi
unghiile de la degete.

Antreprenorul intrã în biroul de miºcare ºi
luã în primire telefonul, în vremea asta pe
frânar îl copleºi o bucurie stranie. Cu þigara în
colþul gurii se gândea la zisele unchiului
Papavã: “Costa Bologa are ceva carte, e drept
nu prea multã, trei sau patru clase de gimnaziu

ori de comerþ ºi ucenicia de drumar, dar cu ele
a dat gata multe diplome, unele chiar ºi “roºii”.
Are, domnule, o intuiþie, o iniþiativã ºi o opera-
tivitate cum nu s-au mai vâzut pe faþa pãmân-
tului! Stã bine, mai ales, cu operativitatea ºi
asta ori de câte ori îi fulgerã prin cap vreun
avantaj pentru cãlãreþul din el!”

Într-o altã zi, ºi într-o altã discuþie, venind
vorba despre drumuri, poduri ºi ºosele, unchiul
Papavã i-a fãcut destãinuiri dintr-un dosar de
arhivã: “Societatea Via, aia care se ocupase
cândva cu întreþinerea “naþionalelor” a dat fali-
ment. Drumurile ajunseserã într-o cumplitã
paraginã dupã rãzboi. Nu s-a prins nimenea sã
le niveleze, sã le facã practicabile! Erau numai
hârtoape ºi bolovani ºi ºanþuri înfundate!
Bologa ºi-a luat inima în dinþi ºi s-a oferit sã le
repare el în regionalã ºi le-a reparat. Le-a pus
pe picioare fãrã sã investeascã un gologan!
Nici cã avea lipsã! Mintea la el brici! Râurile ºi
prundiºurile de pe la noi sunt pline de pietriº.
Materie primã din abundenþã ºi aºa cum zice
el, Bologa, pe daiboje, pe ochi frumoºi. Nu l-a
costat o leþcaie! Pietriºul, ºoatãrul cum zic
þãranii de pe Valea Sfârdinului, l-a cãrat prin
gãri cu caii ºi cociile, la înþelegere cu cãrãuºii,
îþi dai seama, nepoate? S-a umplut de bani!
Apoi mâna de lucru calificatã ºi necalificatã de
care a uzitat în atâtea ºi atâtea drumuri ºi
drumeaguri a fost remuneratã tot la mica
înþelegere. Pricepi, nepoate? Altã scornealã ºi
alt câºtig! O fi, n-o fi, dar banul face pe om
frumos pe dinafarã, uneori ºi pe dinãuntru!
Depinde de om ºi de cei de pe lângã el. Costa
Bologa are uºile deschise de aici ºi pânã la
Bucureºti ºi înapoi! Îl vezi ºi nu-l vezi, iar de
stat stã doar cu vârfurile la masã! ªi e galant
doar cu cine trebuie. Dator n-a rãmas la
nimeni! Reþini, nepoate? N-are o datorie!...”

- Vidrighin din Bucureºti mi-a trimis pe
cineva sã-l cazez la mine. “Cerna” e plinã de
dinamoviºti, futboliºti ºi ºahiºti. N-are unde
sã-l cazeze!, mai spuse Bologa luând loc pe
bancã. Aprinserã câte o þigarã ºi fumarã pe
tãcute.

Signalul de pe streaºinã gãrii marcã trei
ciocãnele în clopot. Dinspre Orºova se apropia
duduind pe ºine mãrfarul. Gruiescu se ridicã în
picioare.

- Mã iertaþi don Bologa, intrã-n garã trenul
meu.

- Prea bine, bãiete! Vino disearã, când ieºi
din turã la mine acasã. ªtii unde stau?, mai
zise antreprenorul ridicându-se ºi el de pe
canapea.

- Cine nu ºtie, don Bologa, vila de pe
dâlmã, de lângã parcul “Vicol”.

- Atunci e în regulã. Vino sã-þi dau planul
acela, iar de dormit vom gãsi noi un pat confor-
tabil în cele douã vile...

Vila “Sofia” se zãrea de la ºosea cum creº-
tea pe o movilã de pãmânt între copaci rãmu-
roºi. Ea avea în vecinãtate parcul “Vicol” îm-
pânzit cu bãnci solitare, pierdute tainic printre
arbuºti ornamentali ºi rondouri de flori croma-
tice, în faþã sclipeau apele zglobii ale Cernei, în
care colcãiau pãstrãvii stropiþi cu puncte roºii
sau albastre, iar în spate, în post de veghe,
înaltã pânã-n cer, umbra stâncoasã a Muntelui
Domogled.

Clãdirea, acoperiº în patru ape, cu livadã
ºi pomi fructiferi, era încinsã de jur împrejur cu
gard din sârmã ghimpatã. În interior stãtea de
strajã un berbec australian, uriaº ºi cu
mãciuliile înfiorãtoare, dresat de un circar adus
anume din Bucureºti, de la “Metropolitan”. Nu
cuteza careva sã intre în ogradã neanunþat ºi
fãrã de însoþitor! Îngrijitorii, rude îndepãrtate,
altele apropiate, ale antreprenorului ºi ale
soþiei sale, în orice caz sãrace cã n-aveau
dupã ce bea apã!, umblau mai tot timpul prin

curte ºi grãdinã înarmaþi cu câte un par în
mânã!

Seara, când soarele picotea în leagãnul
asfinþitului, se ivi la vila “Sofia”, în poarta din
faþã, exista ºi una dosnicã, camuflatã de un
tufan de liliac, Lãpãdat Gruiescu schimbat din
cap ºi pânã-n picioare! Frânarul era un bãrbat
de staturã potrivitã, mai mult înalt decât scund,
avea fruntea înaltã ºi un început de chelie fron-
talã, care îi dãdeau un aer de intelectual.
Sprâncenele stufoase se împreunau la rãdã-
cinã, iar tenul îl avea ºaten ºi neted încadrat de
niºte ochi vioi, ca argintul viu! Lãpãdat îºi
pusese pe el costumul bleumaren, cumpãrat
pe cartela cu puncte în Severin, o cãmaºã
cadrilatã ºi o cravatã liliachie. În picioare purta
sandale negre cu catarame albe ºi pe cap o
ºapcã pipitã în opt colþuri! El ºtia ºi nu prea ºtia
de existenþa australianului. Berbecele era la
masa de searã, îºi lua tainul întors cu spatele,
sub scara unui ºopron, la o îndepãrtare de
câþiva zeci de metri.

Lãpãdat Gruiescu trãia intens scena de
acalmie, apoi în interiorul sãu se trezise curajul
cazon de care abia se liberase. Sã-þi fie teamã
de un berbec? Chiar ºi australian?! Nici vorbã!I
Ar râde cei din Calea Feratã dacã ar fâlfâi ase-
menea scorneli pe la urechile lor! Zis ºi fãcut!
Aranjându-ºi ºapca pe cap, uitã, sau poate n-a
uitat, sã tragã de mânerul sârmei cu clopoþel,
apãsã pe mânerul cleanþei ºi intrã în grãdinã,
þinând-o în pas întins pe cãrarea cu indica-
toare, cu sãgeþi albe, înfipte adânc în pãmânt.
Uºa se trântise în urma lui cu zgomot, scutu-
rând gardul din temelie.

Dobitocul, ca orice dobitoc, sãltã capul,
behãi scurt ºi se rãsuci pe cãlcâiele de dinapoi.
Behãi din nou, de data asta parcã altfel, ºi se
avântã în iureºul unui galop. Alergã cu botul în
pãmânt ºi cu coarnele pe sus, în evantai
deschis. Cele douã suliþe ascuþite, poate ºi
pilite cu raºpa dinadins, veneau hotãrâte sã
strãpungã ºi sã sfârtece de moarte în crepus-
culul înserãrii. În disperare, Gruiescu, neavând
la îndemânã cu ce sã se apere, îºi smulse
ºapca de pe cap, se uitã îndãrãt, apoi în lãturi,
se uitã înainte, dobitocul boncãluia ºi venea ca
un bolid! Gruiescu scoase un “Auoleu, muicã!”
ºi azvârli ºapca în faþã, de parcã ar fi azvârlit
un zid de piatrã! În aceeaºi clipitã fãcu un
“loping” ºi se salvã în coroana unui mãr copt.
Berbecele izbi cu tãrie în tulpina pomului încât
pe jos se albi de mere! Nemulþumit, probabil,
cã nu ºi-a atins þinta vie, miºcãtoare, se dãdu
îndãrãt ºi lovi întãrâtat, de câteva ori, în copac.
Arborele începu sã se îndoaie într-o parte ºi
alta, ca bãtut de vijelie. Pe Gruiescu îl apucarã
pandaliile! Se pomeni strigând în gura mare:

- Auleo!... Ajutoor!... Don’ Bolooogaaa!..
Ajutor!...

Australianul habar n-avea de þipetele lui
Gruiescu. El aplica sacadat loviturã dupã
loviturã în coaja lemnului. În pervazul
ferestrelor de la vilã, auzindu-se larmã, se ivirã
câteva perechi de ochi.

- Ilããã!... Costicããã!... Sãriþi, mã, cu cio-
megele, porunci o voce femininã dintre
geamuri.

Îndatã, dupã poruncã, ieºirã din gura
pivniþei de la vilã, doi inºi, scunzi ºi graºi,
semãnând între ei ca douã picãturi de apã.
Apucarã de sub ºopron câte un par ºi þipând ºi
vâjâind cu el prin aer alergarã într-un suflet.
Ciomegele se întâlnirã pocnind de câteva ori în
ºalele lânosului, care, simþind ceva ºi nu prea,
se opri locului, suflând înfierbântat pe nãri. În
cele din urmã se apropie paºnic de picioarele
unuia dintre paznici, îi mirosi opincile ºi behãi
într-un fel. Îngrijitorul scoase din buzunarul
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pantalonilor de doc o coþcã de zahãr, i-o vârî în
gurã ºi liniºtea pogorî iarãºi în aretul de la vilã.
Ilã Boldãnosu, aºa se chema omul, o luã
înainte ºi berbecul dupã el, oprindu-se în
spatele unei ºure de fân.

Costicã Jârcea, celãlalt îngrijitor, frate cu
cel dintâi, se fãcu scarã, ajutându-l pe Lãpãdat
sã coboare din pom.

- Eºti de la chefere? întrebã Costicã,
duhnind a tãrie.

- A-ha, confirmã Gruiescu, pãmântiu la
faþã.

- Mi-o zâs cumnatu c-o sã vinã unu de la
garã, da nu m-am aºteptat sã fie aºa devreme.

- Care cumnat þi-a zis ce þi-a zis? întrebã
nedumerit Lãpãdat Gruiescu.

- Cum care?! Un cumnat am, nu doi!
Bologa. Costa Bologa! Da, ce credeai, omule?
se stropºi Jârcea.

- Nimic!, rãspunse oarecum mirat Lãpãdat,
scuturându-se pe pantaloni ºi privind nãucit
prin iarbã.

- Da, ce-ai pierdut, dom’le? îl iscodi
Costicã Jârcea pe frânar.

- ªapca! Una pipitã!
- ªapca?!
- A-ha! Una pipitã, fu ºi nu mai este! Parcã

a înghiþit-o pãmântul!
Se auzi un mârâit ºi un hau-hau anemic.
- Uite-o-n gurã la Mimi! þipã ºi arãtã

Costicã, scãrpinându-se în turul pantalonilor.
- La care Mimi, neicã? grãi dezorientat

Gruiescu, uitându-se cãpiat în toate pãrþile.
- Cum la care?! La cãþeluºa aia, zise

Jârcea ºi arãtã cu dreapta într-o direcþie.
La câþiva paºi în faþã, apãru un pekinez cu

ºapca în gurã.
- Auleo, mâncate-ar hingherii de la “Moara

cu foc”, se cãina Gruiescu. Sã nu-mi prãpã-
deºti acoperiºul cã n-am altul ºi pânã la
chenzinã ce mã fac?!

Nici o grijã, asigurã Costicã ºi alintã
animalul cu vorbe mieroase.

- Mimiºor, hai, hai fetiþo cã-þi dau ceva.
Vinã la tata, Mimiºor! Jârcea acoase ºi el cum
scosese ºi fratele sãu un cub de zahãr din
buzunar. Cãþeluºa aduse imediat ºapca, o
puse “aport” lângã îngrijitor ºi cãscã gura. Îºi
primi ºi ea rãsplata cuvenitã.

Costicã Jârcea ºi Lãpãdat Gruiescu, cu
Mimi bucuroasã pe cãrare, se îndreptarã spre
intrarea principalã de la vila “Sofia”. Pãsãrile
vãzduhului, isprãvind concertul de seara,
fâlfâirã grãbite în desiºul sumbru al pãdurii.

În vestibul, Costicã Jârcea anunþã laconic
cine este omul ºi se retrase fãrã prea mult
ceremonial la grajduri.

- Sunteþi domnu Gruiescu, de la garã? grãi
luminoasã doamna Bologa, femeie între douã
vârste, blondã ºi naturalã, pãstrând pe chip
încã urmele frumuseþii din tinereþe.

- Da, doamnã, rãspunse timorat Lãpãdat,
mototolind ºapca în mâini.

- Vã rog sã poftiþi ºi sã luaþi loc într-unui din
fotolii. Soþul meu mi-a vorbit de dumneata, ca
despre unul de-al casei. El este dus, sus, la
“Cerna” cu un domn din Bucureºti ºi trebuie sã
pice dintr-o clipã într-alta la cinã. Pe mine mã
iertaþi, am treabã în bucãtãrie. Am sã vã las în
compania fiicei mele, mai zise amfitrioana
strângând, pe lângã ea, capotul de culoare
bordo. Apoi vârî capul între aripile duble ale
unei uºi sculptate ºi strigã cu eleganþã în glas:

- Chita!... Chita, dragã!... În salon se auzi
curgând o avalanºã de note muzicale. Interpre-
ta trãia intens lirismul bagatelei beethoveniene:
“Für Elise”. În cele din urmã bãtrânul “Petrof”
amuþi. Doamna strigã pentru a treia oarã:

- Chita!...

- Da, mama! se auzi o voce superb de
femininã ºi în prag se ivi o tânãrã într-o rochie
vaporoasã, vesperalã, cu trena atârnând pe
parchet.

- Domnul Gruiescu e de la staþie. Te rog
ocupã-te de dumnealui pânã vine tata.

- Bine, mama... Domnul...
- Lãpãdat Gruiescu!, se prezentã frânarul,

luând o poziþie decentã.
- Domnule Gruiescu, vã rog sã poftiþi în

salon.
- Mulþumesc, don’ºoarã.
Mama Sofia þinând cu dreapta coada ca-

potului dispãru prin uºa de la “oficiu” în bucã-
tãrie, acolo, unde ºuierarã preþ de o secundã
robinetele deschise ºi zornãirã tacâmurile în
tãvi de inox.

- Vã rog, luaþi loc în fotoliu.
- Mulþumesc frumos, don’ºoarã, fu

politicos Lãpãdat.
- Pânã vine tata, propun sã serviþi un

aperitiv. Aveþi vreo preferinþã? întrebã Chita
numai zâmbet.

- Nu, mulþumesc don’ºoarã! Nu mi-e
foame, se scuzã oarecum intimidat Lãpãdat.

- Nu-i vorba de mâncare, domnule
Gruiescu, se completã Chita, zâmbind de data
aceasta condescendent. Poate doriþi un lichior,
o afinatã sau o cireºatã de casã, spuneþi-mi ce
sã fie?

- ªtiu eu ce sã fie’donºoarã?! Dacã
insistaþi, aº bea un coniac ºapte stele, se
poate? fãcu pe grozavul omul de la garã.

- Se poate, domnul meu, rãspunse grav
tânãra femeie ºi prinse între douã degete
urechea unui clopoþel. Un glas subþirel inundã
întreaga încãpere. Între uºile duble ale
salonului cãptuºit cu tablouri ºi carpete, se ivi
una dintre bucãtãrese cu bonetã albã pe cap ºi
cu ºorþ în faþã.

- Teºek, poftiþi spuse ea, înclinând din cap
cãtre musafir. Gruiescu o imitã, stãpânindu-se
cu greu sã nu izbucneascã în hohote de râs.

- Tanti Ghizi, vorbi Chita, te rog un coniac
pentru domnul.

- Igèn, imediat, rãspunse bãtrâna ºi se
retrase dintre uºi. Într-adevãr bucãtãreasa ºefã
reapãru grabnic purtând pe braþe o tavã
rotundã ºi pe ea trei pahare cu piciorul înalt.

- Aveþi coniac de Teremia, apã mineralã ºi
sifon din “Sifonena” noastrã zise profesional
tanti Ghizi ºi dispãru cu spatele, închizând în
urma sa uºile duble.

- Vã rog serviþi, invitã Chita cu amabilitate.
- Mulþumesc, donºoarã, dar dumneavoas-

trã nu, doar eu?!
- Pe mine, vã rog, sã mã iertaþi. N-am voie

sã beau alcool! rãspunse gazda ºi roºi uºor în
obraji.

- Suferiþi de stomac ori de altceva? se
arãtã curios Gruiescu.

- Nu! Sã bat în lemn (Chita ciocãni în tãblia
mesei). Nu beau pentru... piept!

- Pentru piept?! Întrebã oaspetele holbând
ochii. Chita însã n-apucã sã rãspundã. În pra-
gul opus al salonului intrã cu paºi mãrunþi o
adolescentã în etate de ºaisprezece-ºaptes-
prezece ani, brunetã, cu ochii arãmii, bãnuitori
ºi cu buzele roºii ca de cireaºã coaptã.

- Ce-i Florico, ce s-a întâmplat? chestiona,
deranjatã, Chita.

- Mihaela te cheamã, vrea sã sugã!
întotdeauna dupã baie cere în gura mare:
“Þâþa!’! argumentã Florica, probabil pe post de
dãdacã.

- Pe mine, vã rog frumos, sã mã scuzaþi,
zise amfitrioana, dupã care se ridicã din fotoliu
ºi ieºi pe uºã, urmatã ca o umbrã de Florica.

Lãpãdat Gruiescu nu ºtiuse ce sã zicã. El
se mulþumise sã dea din cap, apoi, rãmas
singur, gustã din coniac ºi plescãi de plãcere

din buze. De apã sau de sifon nu se atinse. Se
ridicã din fotoliu ºi cercetã pe rând pereþii
încãperii îmbrãcaþi de jos ºi pânã în cerime cu
tablouri originale sau copii fidele dupã pânze
devenite celebre. Gruiescu privea ºi se amuza
privind, el citi cu voce denumirea fiecãrei ima-
gini precum ºi numele, autorului ei. Iatã ce-a
vãzut ºi ce-a comentat el: “M.W. Arnoid. Nud...
Întoarce-te fatã la neica ºi nu sta cu spatele la
don cheferist... Iosif Iser, Nud cu eºarfã albas-
trã... Ptiu, cã-mi picã pãrul! Ia te uitã, Pandele,
la dumneaei... Nicolae Tonitza, Nud pe fond
albastru... Ce te-ar mai albãstri neica-n caru cu
paie!... Theodor Pallady, Nud pe ºezlong... Fiþ-
ar ºezlongul sã-þi fie unde ºtiu numai eu!
Durer, Adam ºi Eva... Iacãtã-l ºi pe moº Adã-
micã ºi pe baba Eva fãrã izmene ºi fãrã poale!
Tizian: Venus din Urbino... Hã-hã! Hi-hi!, mai
bine ar fi fost Veta din Orbeascã!... Rem-
brandt, Betsabeea!...” Ultimul tablou fusese
vãduvit de comentariu. Lãpãdat Gruiescu
auzind paºi se rãsuci de mijloc ºi reveni grãbit
în fotoliu.

Chita reapãru alta, în salon, una care se-
mãna ºi nu prea semãna cu cea dintâi! Dez-
brãcatã de rochia albã, vaporoasã ºi ves-
peralã, poate ºi de altceva, avea pe ea o
rochie de mãtase naturalã, verzuie ºi transpa-
rentã, cu bretele ºi nasturi de sus ºi pânã jos,
descheiatã la câþiva dintre ei. Se aºezã în foto-
liu, picior peste picior, þigara în gurã ºi o ceaº-
cã de cafea în mânã. Lãpãdat se lãsã învins de
ochi, el privi nãucit picioarele conice, cu pielea
trandafirie, ce se dezveleau pânã dincolo de
rotunjimea genunchilor. Sângele îi nãvãli în
obraji ºi începu sã se bâþâie neastâmpãrat pe
ºezut. Apucã paharul cu apã mineralã ºi-l dãdu
peste cap, dupã care, uitând de batistã, se
ºterse cu dosul palmei peste gurã.

- Serviþi o cafea, domnule Gruiescu?
întrebã Chita zâmbind ºi subþiind ochii sub
cerul pleoapelor date cu rimei.

- Vã mulþumesc, nu obiºnuiesc, rãspunse
ceferistul, plimbându-ºi în voie Nodul lui Adam.

- O þigarã?
- Aia, da! acceptã bucuros frânarul ºi râse

printre vorbe, în stilul sãu.
Fumau, scuturau tacticos þigãrile într-o

scrumierã de cristal de cea mai bunã calitate ºi
se studiau discret.

Lãpãdat Gruiescu vãzu în Chita pe domna
Sofia la vârsta superbã a celor douãzeci de
ani, suplã ºi cu douã aluniþe naturale, una pe
obraz, alta minusculã în colþul buzei superioa-
re, cu niºte ochi scãpãrãtori ºi cu o delicateþe
aparte în glas ºi poate ºi în altceva. La rândul
ei, Chita constatã cã frânarul de la staþie aratã
chiar mai bine de cum îl descrisese bãtrânul.
Rãmânea sã se convingã dacã omul are într-
adevãr atâta minte cât i se cere unui ºef de
garã pe o linie principalã. La urma urmelor bãr-
baþii prea inteligenþi îi displãceau! Exemplu
concludent îl constituise Vasi Lãzãrescu cu
care a plãmãdit-o pe Mihaela ºi al cãrui plus de
inteligenþã îi stricase cãsnicia ce se înjghebase
ºi prinse pojghiþã sub ochii doamnei ºi dom-
nului Bologa. Întreaga familie suferise o lovi-
turã ºi nu mai voia sã treacã prin ceea ce tre-
cuse. Vasi era nepotul antreprenorului de dru-
muri forestiere din M., cu care el, Costa Bologa
se înþelegea de minune, unul antreprenor în
desiºul pãdurii, celãlalt de poduri ºi drumuri
naþionale, au convenit ei de ei sã se înrudeas-
cã. Jocul fusese calculat minuþios de Bologa,
dar de ieºit ieºise pe dos!

(Sus, la “Cerna”, într-o noapte din preajma
Crãciunului, Bologa pierduse tot ce avusese
prin portmonee ºi buzunare, pierduse pânã ºi
cele douã ghiuluri laolaltã cu ceasul de aur, o
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amintire de familie. În final, pe la orele patru
dimineaþa, înaintea acceleratului de Timiºoara,
potul crescuse vraf pe masã, iar el rãmãsese
fãrã o leþcaie. La cererea lui Vasi, acceptase
senin sã punã în joc mâna unicei fiice. S-a
fãcut ºi nu prea nuntã mare la vila “Sofia”;
parcã da, parcã nu, o rudã din M. simþise ceva
ºi ºoptise cã la mijloc s-a strecurat un lucru
necurat! Aºa a ºi fost! Dupã câteva luni de
“refacere”, studentul Vasi Lãzãrescu, nepotul
antreprenorului de drumuri forestiere pierdute
prin desiºul pãdurii de la Iloca, Fostaus,
Sfârdin, cu care el, Costa Bologa se înþelesese
cum nu s-a înþeles cu fratele sãu, zidar de case
cu etaj în Bucureºti, ºi-a amintit de o sesiune
deschisã pentru “restanþieri”. Studentul a urcat
în acceleratul de Timiºoara înþolit festiv ºi cu
buzunarele umflate ºi din clipa aceea, de când
trenul s-a pus în miºcare ºi s-a închis uºa
vagonului de clasa întâi, nu se poate lãuda
cineva din M., ori din altã parte, cã l-ar fi vãzut
prin staþiune. Pe seama lui Vasi Lãzãrescu s-
au turuit verzi ºi uscate; unii cã ar fi sfârºit
înjunghiat ca triºor, alþii cã n-ar fi trecut anul al
treilea în Politehnicã ºi ar fi luat lumea în cap,
iar cei mai mulþi ºi cei mai siguri au zis cã l-ar
fi vãzut cerºind în plin “Palace” bãuturã de la
unul ºi de la altul, umblând cu fel de fel de
ºmecherii ca “uite popa, nu e popa!” sau “Hopa
Miticã, cade în cur ºi se ridicã!”.

Dupã istoria cu Vasi, împânzitã ºi lãþitã din
Timiºoara ºi pânã în Bucureºti, Costa Bologa a
interzis categoric sã se mai vorbeascã în casa
lui de studenþi ºi intelectuali! Sã nu mai fi auzit
de ei! Îºi primenise visul. Þinea cu tot dinadin-
sul sã-ºi vadã odrasla cãpãtuitã, vârâtã cu
capul sub patrafir în faþa altarului din stânga
“Cernei” cu un ofiþer de cefe (transporturi fero-
viare) ori un ºef de garã. “E plinã lumea de
ofiþeri! Au rãsãrit ca ciupercile dupã ploaie! a
zis el. Dar ºefii de garã, doamnã dragã, îi
numeri pe degete aºa cum ai numãra staþiile
din Regionalã” a conchis antreprenorul tãifã-
suind noaptea cu nevastã-sa pe cãpãtâi. Apoi
a rãmas cu gândul priponit la un lucru anume.

Se îndoia ºi de cununia religioasã în vãzul
lumii, care de cele mai multe ori stricã un dosar
de cadre. Dacã nu se poate la... nu-i nici o
nenorocire! O vorbã la prota G. ºi taica popa
va face un semn ºi în doi timpi ºi trei miºcãri va
muta biserica pentru o zi ºi o noapte în vila
“Sofia”. Va trebui sã aibã grijã doar pe cine va
invita la nuntã. Doar oameni unul ºi unul care
n-au avut de-a face în vre-un fel cu... ºi cu... ºi
nici cu ãia deochiaþi ºi coloraþi.

Chita învãþase pe de rost întregul scenariu
propus. Neavând încotro se resemnase în faþa
destinului hotãrât de tatãl ei. “Vreau sã te vãd,
fatã, la braþul unui ofiþer sau al unui ºef de
garã! ªi cu asta, basta!”. I-ar fi surâs un ofiþer
ºi încã unul de la muzica militarã. Trecea zi de
zi prin parcul central, aºa într-o uºoarã preum-
blare ºi se oprea acolo. În faþã la “Moruzzi”,
unde sub cupola chioºcului din grãdina publicã
orchestra regimentalã de la Orºova sau Se-
verin interpreta la orele douãsprezece fix
“Cavaleria rusticanã”. Însã, dirijorul nu era
decât un biet plutonier ºi încã unul chel ºi
rotofei, nãduºit de ape.)

- E frumos în Calea Feratã, întrebã Chita
spãrgând tãcerea ce se aºternuse.

- E!
- E ºi bine?
- Este în tura de zi.
- Noaptea, de ce nu? se arãtã curioasã

tânãra femeie, schimbând poziþia picioarelor.
- Întunericul stricã la frumuseþe! Pe timp de

noapte trebuie sã fii cu ochii în patru la sigu-
ranþa circulaþiei. Existã un grad de periclitate în

plus, ca în orice meserie! conchise frânarul.
- ªi pentru ºefi? zise Chita sãltând

sprâncenele ºi zâmbind cum doar ea ºtia sã
zâmbeascã.

- ªi pentru ei, fãcu grav Lãpãdat întinzând
mâna dupã paharul cu sifon.

- Spune-mi, pentru cultura mea, cum ajung
unii sã fie unºi ºefi de garã în Calea Feratã?

- ªefi de garã?, grãi Gruiescu, trãgând,
ºtiind el de ce anume, de timp.

- Da!
- Simplu, ca bunã ziua, rãspunse Lãpãdat

cu gura plinã de râs.
- Chiar aºa?! se mirã Chita.
- Ei, chiar aºa, hodoronc-tronc, donº...
- ªtii ce? Te rog sã-mi zici pe nume: Chita!

De acord?
- De acord donº...
- Iarãºi? fãcu Chita ameninþând cu

arãtãtorul ºi cu niºte luminiþe în ochi.
- Îmi vine greu. Dar las pe mine, cã-mi

trece repede!
- Atunci e bine. Zi-i, ce acte de bravurã

trebuie sã facã de exemplu un frânar, unul ca
tine, ca sã ajungã ditamai ºeful de staþie?

- Unul ca mine, zici?
- Îhî! Unul ca tine.
- Auleo, muicã, unde eºti sã-ti vezi pe fii-tu!

Auleu, fir-as sã fiu!... ªtii ce?
- Ce?
- Vrei sã-þi spui niºte vorbiºoare d-ale

mele?
- Vreau! Chiar te rog, insistã curioasã

Chita.
- Bine, ascultã la olteanu: “Fã-mã Doamne

ce n-am fost / ªef de garã, ºef de post/”. Ha-
ha!. Hi-hi! râse Lãpãdat ºi dupã el se molipsi ºi
Chita.

- ªef de post, zici?
- Da, dar la tefe!
- ªi sef de garã, unde? intrã Chita în jocul

insinuant al frânaru-lui.
- ªef de garã pe acilea, pe aproape de vila

“Sofia”.
- Ooo, minunat... Mai vrei un coniac?
- Nu, mulþumesc frumos. Nu vreau sã fac

impresie proastã de prima datã!
- Cui?
- Lui don Bologa, cui altcuiva?
- Numai lui? se hãzli Chita.
- ªtiu eu?! lui ºi la toþi cei de la vila “Sofia”.
- Bine, în cazul ãsta te scutesc de un efort!

Dar, nu mi-ai spus cum se ajunge ºef de garã?
reluã întrebarea amfitrioana, strângând gura
pungã.

- Unul ca mine ca sã avanseze în cefere
trebuie sã se punã, neicã, cu burta pe carte.
Sã înveþe instrucþie, sã ajungã tobã de instruc-
þie. Are ºcoala personalului, apoi sã înveþe
carte, cât mai multã carte la ºcoala de impie-
gaþi ºi de aci încolo, þine-o frate în stagii ºi
examene, unele peste altele, pânã ameþeºte!

- Stagii?! Ce-s alea? se holbã Chita.
- Adicã, cum sã-þi explic, un timp domnul

impiegat face pe magazinerul, alt timp pe
casierul de mãrfuri, de bilete de tren. ªi la
urma urmelor când e loc ºi când se poate se
prezintã la examenul de ºef de staþie. Acu ai
înþeles? voi sã ºtie, Lãpãdat.

- Înþeles, ca bonjur! întoarse Chita replica,
oaspetelui.

Undeva, în apropiere, se auzi un huruit de
automobil, o þeavã de eºapament plesnitã
pocãnea ºi urla groaznic. Chita sãri din fotoliu,
trase de perdea ºi lipi privirea de geam,
scrutând îndepãrtarea.

- A venit don Bologa? Întrebã Lãpãdat,
rãsucind gâtul lung ºi subþire.

- Nu, rãspunse moale Chita fãrã a-ºi lua
ochii din fereastrã. Tata nu pleacã decât cu
trãsura cu caii murani la “Cerna”. E frate-miu

Cicea, meºtereºte ceva la “Opel”. Pleacã la
Mehadia cu Mariþi, ne-vastã-sa.

- Da?
- Da, mai zice Chita ºi reveni în fotoliu,

picior peste picior ºi aprinse o nouã þigarã.
Apoi suflând fumul în tavan, reluã discuþia de
acolo, de unde o lãsase, muncitã de un gând
intim.

- ªi toatã istoria asta cât dureazã?
- Care istorie? întrebã Gruiescu.
- Aia cu numirea unuia ca ºef de garã,

vorbi Chita strângând ochii sub pleoape.
- A, da. Depinde. Poate sã dureze mult,

poate sã dureze puþin, rãspunse ambiguu
frânarul de la staþie.

- De ce depinde?
- De ce sã depindã?! De oameni! Ai

oameni treci marea, n-ai oameni te îneci ºi într-
un pârâiaº cu apa pânã-n glezne! Zãu, dacã
mint! completase Gruiescu ºi aprinse ºi el o
nouã þigarã.

- Deci de oameni depinde?
- A-ha! Numai de ãia cu galoane! preciza

Lãpãdat bãtându-se demonstrativ pe umãrul
stâng.

- În cazul ãsta n-ar fi o... Chita n-a mai avut
rãgaz sã-ºi ducã gândul pânã la capãt. În
curtea vilei “Sofia” se auzi clinchet de zurgãlãi.
Femeia, oarecum speriatã, stinse repede
þigara în scrumierã, îºi controla þinuta ºi sãri din
fotoliu, deschizând toate geamurile. Rãmase
un timp în umbra draperiei. Gruiescu o imitã
într-un fel ºi se proþãpise în spatele ei inspi-
rând pe nãri parfumul fin ce se degaja din pãr
ºi mirosul de femeie tânãrã, ce ieºea prin pori.

Omul de pe caprã trase de hãþuri.
- Þuruc, tatã, þuruc Piºta! Ho, Ianãº!
Din trãsurã coborî Costa Bologa ºi încã un

ins, cam în seamã cu el, care dupã felul cum
era îmbrãcat ºi se comporta se vedea cã era
strãin de meleagurile Cernei...

*
De la o vreme, Costa Bologa dãdea

arareori prin staþii, venea doar atunci când era
solicitat în mod expres pentru cubaj, procese-
verbale, foi de trãsurã ºi semnãturi specimen
în bancã. În rest grijea Lãpãdat Gruiescu ºi
odatã cu el cineva de la “Reveseu” care
sãptãmânal, de obicei sâmbãta dupã masã,
descindea în control pe linie ºi rãmânea la vila
“Sofia” pentru un mic sejur de o zi ºi o noapte,
alteori de douã zile, pânã luni dimineaþa, când
urca în internaþionalul care ajungea pe la ºapte
la Timiºoara. Masa o lua la vila “Sofia”, iar de
dormit dormea într-unui din apartamentele
somptuoase din cea de-a doua vilã, una fãrã
nume ºi plasatã în coasta bisericii catolice,
cocoþatã ceva mai sus de drumeagul din
strâmtoarea ce duce la Grota Haiducilor. Tot
aici, la parter ori poate la mezanin, îºi
definitivase reºedinþa ºi frânarul Gruiescu, elev
de acum la ºcoala de impiegaþi din Timiºoara,
unde dovedise aptitudini ºi uluise cursanþii ºi
profesorii cu cunoºtinþele sale în instrucþie,
miºcarea vagoanelor ºi mai cu seamã în
materie de trafic de cãlãtori ºi mãrfuri. Inginerul
Petreanu nu mai contenea cu laudele, îl dãdea
întruna la “careu” exemplu ºi pildã de urmat.

Impiegatul de miºcare Lãpãdat Gruiescu
fusese repartizat la cerere într-o staþie pe linia
Sînnicolaul Mare, o garã cu mormane de saci
cu grâu, grãmezi de porumb ºi varzã. Pãmântul
în câmpie era ca untul. Doar sã-l dai pe pâine!

Chita a acceptat sã-ºi punã verigheta pe
deget cu Lãpãdat punând tatãlui ei, antrepre-
norul de poduri ºi drumuri naþionale, o singurã
condiþie: sã-i treacã pe noul nume vila “Dintre
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Parlamentarã
Parlamentul se adunã 
În deplin consimþãmânt 
Cam de patru ori pe lunã 
ªi odatã pe pãmânt!

Democraþie (definiþie)
Democrat - (o spun iavaº!) 
Este (ºi-o susþin mereu) 
Dreptul unui iepuraº 
Ca sã-l sfâºâie pe leu.

Funciarã
Se plâng þãranii pe ogoare 
Cã n-au cu ce lucra în lan; 
Dar cine sã-i audã, oare, 
Când Surdu e agrarian?

Poetului I.G. ªeitan, care poartã barbã
În versul tãu, de clasã-naltã, 
Cel scris modern cu rimã albã, 
Mai ai dreptate câte-o datã 
Dar ai, cum vãd, ºi multã.,. barbã.

NICOLAE NICOLAE

ANUNÞ!ANUNÞ!
20 iulie 198220 iulie 1982

Afiºul de pe uºa primãriei
Mehadia, privind lansarea cãrþii

“Apa de duminicã”, de N.D.P.,
acþiune iniþiatã de prof. NISTOR
DOP. Afiºul, confecþionat de
ceasornicarul NUÞU DRÃGAN. Pe
afiº lipsea numele autorului!!!

FOTO: LALA C.

ªtireªtire
“Renaºterea bãnãþeanã” din Timi-

ºoara comunicã în numãrul din 5 februa-
rie 2011: “La Topolovãþu-Mare, un fran-
cez cultivã ceapã ºi cartofi”.

Rezultatul: ceapa scumpã, cartofii
mici!

Cândva, ing. Niþã Josu, cel ce avea
telefon fir direct cu Ceauºescu, cultiva
grâu, porumb, sfeclã de zahãr ºi un trai în-
destulãtor pentru þãranii din Topolovãþ.
Acum e democraþie ºi sãrãcie. (L.C.)

UMOR SEC

RIDENDO

lumânãri”, aºa o botezase, mai în glumã mai în
serios, clãdirea etajatã din coasta bisericii
catolice, aia cocoþatã pe stânci, în drumeagul
de la grota haiducului Pãtru Mantu. Costa Bo-
loga n-a catadicsit o clipã, ºi-a înzestrat fiica
cu vilã, echipatã cu mobilier din nuc stil Ludo-
vic cel Demn zis Ghearã de Leu ºi tablouri uni-
cate, transferate din vila “Sofia” în “Casa dintre
lumânãri”. Însã Chita, prea frumoasa Chita,
odrasla doamnei ºi domnului Bologa, nu pãrea
grãbitã sã dea semne de urnire din staþiune ca
sã-ºi facã mãcar o vizã flotantã într-o aºezare
situatã pe linia Sînnicolaul Mare. Se ºtia ºi nu
prea se ºtia ce anume o reþine ºi o împiedicã
sã pãrãseascã meleagurile strãjuite de Mun-
tele Domogled. Zicea cã nu se poate despãrþi
dintr-o datã de susurul cristalin ºi tainic al
apelor de la Cerna, cã este legatã cu fire invi-
zibile, dar trainice, de parcul “Vicol”, împânzit
de bãnci solitare, pierdute printre rondouri de
flori ºi arbuºti ornamentali ºi cã nu poate trãi o
secundã fãrã a mângâia cu privirea cerul acela
rezemat pe vârfuri de creste, dantelat cu alun
turcesc ºi cu tufani de iorgovan. Apoi sã nu
uitãm grãdina publicã, ceasul solar ºi chioºcul
din parc, unde zilnic la orele douãsprezece fix
se auzea “Cavaleria Rusticanã”. Dirijorul fuse-
se schimbat, cuiva, nu se ºtie cui anume, nu-i
convenise chelia plutonierului ºi nu-i plãcuse ºi
altceva. Bagheta dirijoralã fiind purtatã de
mâna unui bãrbat tânãr ºi chipeº, un severi-
nean cu epoleþi aurii. ªi uite de asta ºi de alta,
Chita amâna pur ºi simplu de azi pe mâine ple-
carea, mulþumindu-se sã-l vadã pe Gruiescu o
datã pe sãptãmânã, atunci când impiegatul
avea turã liberã...

Lãpãdat Gruiescu fusese instalat pro-
vizoriu în camera oficialã din incinta gãrii.
“Mutat provizoriu pânã când va binevoi sã-ºi
aducã soþia” cam aºa sunase comunicarea
ºefului de staþie. Urma sã primeascã o casã
ºvãbeascã în centrul comunei, una cu baie,
W.C. ºi hasna, cu grãdinã pentru zarzavat ºi
motopompã. Dar provizoratul se prelungea,
primenind câteva anotimpuri, iar Chita nu avea
de gând sã punã piciorul în aretul staþiei, unde
Lãpãdat Gruiescu era în stare sã primeascã ºi
o sutã de trenuri pe zi! În scurt timp Gruiescu
intrase în atenþia cui trebuia sã intre ºi fusese
trecut pe lista “rezervelor de cadre de condu-
cere”. Treaba asta îl cam pusese pe gânduri
pe ºeful staþiei din câmpie, un fonfãit care
muºca din cuvinte când vorbea prin
“teleºpicher” cu ºefii de la Regionalã.

Lãpãdat luat cu siguranþa circulaþiei ºi cu
altele scãpase din vedere unele lucruri, câteva
dintre ele de un real interes pentru un lucrãtor
de cadre. Pe Gruiescu, de la o vreme, înce-
purã sã-l oboseascã pereþii camerei oficiale,
simþea cã se nãruie peste el ºi cã este încolþit
de o stare de plictis nemaicunoscutã. Trebuia
sã întreprindã ceva ºi a întreprins.

A tot dat bilete de tren la o tânãrã cam de
vârsta sa, una care urca vineri de vineri în
cursã între coºuri pline cu verdeþuri ºi pãstãi,
cu porumb fiert ºi crud. Azi o vorbã, mâine
douã, rãspoimâine o glumã ºi un zâmbet pânã
a dat-o gata pe Frau Lisi. A invitat-o în camera
oficialã. Lisi n-a mers la camera oficialã cu
mâna goalã. A trecut pragul încãperii într-o
sâmbãtã seara îmbrãcatã în port ºvãbesc de
sãrbãtoare ºi cu un coº alb din nuiele, acoperit
cu un ºtergar înflorat. Sub ºtergar un pui rume-
nit în smântânã ºi un litru de vin negru. A
urmat masa în doi ºi camuflajul în fereastrã cu
un cearceaf alb. Fonful a vãzut ce a vãzut ºi a
dat cu telefonul pânã sus, strãduindu-se sã nu
muºte din cuvinte o literã! A reuºit. Lãpãdat
dupã prima turã liberã a fost mutat cât mai

departe de linia Sînnicolaului Mare. Dar, dupã
cum e zisa: în cãlcâiul unui rãu stã adesea ºi
umbra unui bine! Gruiescu, cu ºtirea socrului ºi
a Chitei, ºi-a început stagiile. Magazioner pe o
linie, casier pe alta ºi s-a învârtit pe la
camerele oficiale pânã când a luat examenul
de ºef de garã.

Costa Bologa trãise o bucurie nemaipo-
menitã! Nu mai încãpea în piele ºi pãºea de
parcã ar fi cãlcat pe nori în al nouãlea cer! Îºi
vãzuse visul cu ochii, avea ginere ºef de staþie
ºi asta ca o compensaþie pentru rãul ce se
þinuse scai de el ºi de ai sãi în anii de pe urmã.
Pierduse într-o noapte în “Cerna” etajul de la
vila “Sofia”, apoi pierduse ºi ultimul proces, ãla
cu pianul, cineva vorbise ca sã se audã unde
trebuia cum cã pianul ar avea clapele acope-
rite cu plãcuþe de metal nobil. Scorneli ºi vorbe
de clacã! Însã, cum-necum, ele l-au þinut
“ascuns” câteva luni, vreme în care doamna
“Sofia” a avut parte de un infarct iremediabil! În
fine, Bologa scapã de acolo, de unde n-ar fi
vrut sã intre vreodatã, iese cu o patã pe
plãmân ºi, ieºind, pãrãseºte staþiunea însoþit
de Florica, doica ºi fata de odinioarã în casã,
stabilindu-se temporar prin pãrþile Bocºei,
încercând ºi nu prea sã repare un drum, unul
al sãu. N-a fost cu putinþã. Simþindu-ºi sfârºitul
s-a întors la M., acolo unde vãzuse cândva cel
dintâi petec de cer ºi în scurt timp a predat
toate podurile ºi drumurile din lume, le-a
predat într-o casã strãinã, vegheat la cãpãtâi
doar de Florica, îmbrãcatã în negru din cap ºi
pânã-n picioare...

Chita Gruiescu, prea frumoasa odraslã a
antreprenorului Costa Bologa, se mutase sus,
în locuinþa ºefului de garã, ºi de acolo, de la
ultimul cat, din pervazul ferestrei, rezematã în
coate, privea scurgerea trenurilor de searã ºi
furnicarul uman de pe peron. Privea ºi asculta
cu o mulþumire îndoitã cum Gruiescu împãrþea
ordine ºi dispoziþii, în dreapta ºi-n stânga, ca
un general pe câmpul de luptã. La cererea ei
ºi a altora s-a pus în miºcare un autobuz
elegant “Garã-Centru” ºi retur. Urca ºi cobora
din autobuz în faþa parcului central, de unde
trecea într-o uºoarã preumblare prin grãdina
publicã ºi se oprea pe terasã, luând loc într-un
fotoliu de rãchitã. Închidea ochii ºi asculta,
cum ascultase ºi în alte daþi, “Cavaleria
rusticanã” sub bagheta unui dirijor de acum
rotofei ºi cu început de chelie...

Apoi Lisi, Frau Lisi îºi avea firea ei din care
nimeni nu o putea întoarce pentru nici o
promisiune de sub soare! Vineri de vineri suia
în cursã pânã la capãt de linie, târguia ce
târguia în Piaþa Iozefin ºi târguind, alerga într-
un suflet sã prindã acceleratul de prânz,
îmbrãcatã frumos, în portul ei ºvãbesc, purta
pe mânã un coº de nuiele acoperit cu un
ºtergar în arabescuri. Sub ºtergar: un pui la
gril, rumenit ºi dat în smântânã, ºi un litru de
vin negru, puterea ursului. Se da jos din tren,
Gruiescu o întâmpina în buza scãrilor de la
vagonul de clasa a doua, o sprijinea vorbind
verzi ºi uscate ºi, hohotind cu gura plinã de
râs, o conducea în biroul ºefului de staþie. Aici,
în tihnã, serveau un pui în doi.

Frâu Lisi, pe care nimeni pentru nimic în
lume nu o putea scoate din ale ei, se întorcea
cu primul tren accelerat la Timiºoara. Se ivea în
geam, flutura cu mâna pe fereastra vagonului
de la clasa întâi, fãcea semne convenþionale
ºefului de garã. Îi cricea îngrijoratã ceva pe
ºvãbeºte, apoi ca sã fie sigurã cã a fost
înþeleasã îi cricea ºi pe româneºte, vorbindu-i
de linii, de vagoane ºi rãcoarea nopþilor de la
Herculane. Ultima oarã, dupã ce i-a zis ce i-a
zis lui Gruiescu, a slobozit pe fereastra vagonu-
lui un fular de lânã lat ºi lung cât pentru doi...

MEHADIA-TIMIªOARA (1982-1989)
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UMOR NEGRU

Fiecare informator avea un dosar per-
sonal (cu datele biografice) ºi un dosar
ANEXÃ (cu notele sale informative) pentru
cititori redau câteva dintre notele informa-
tive furnizate de informatorul Gh. Giurginca
organelor de securitate, partid ºi miliþie.

1. L-a turnat pe LUPINCA CON-
STANTIN zis COSTI PATRAªCU (fost
legionar) din Petnic (uliþa ªUPÃ), cum cã
acesta era împotriva colectivizãrii. A fost
arestat timp de ºase ani. Eliberat în 1964.

2. L-a turnat pe Nicolae Stroescu
(socrul doctorului Brebu din B.H.), din Pet-
nic (uliþa Mala Micã), cã acesta ar fi gãsit o
cãldare cu galbeni la arat în pãmântul sãu.
Stroescu a fost arestat ºi schingiuit în bãtãi
de miliþia din Reºiþa. I-a spus-o în faþã cã el
l-a turnat ºi sã nu mai facã avere.

3. L-a turnat la tov. Ciuru, de la Raionul
de Partid Orºova, pe RADU NICOLAE zis
Prigoreanu din Petnic (stabilit la Mehadia,
vizitiu la Dispensarul Veterinar) cum cã
acesta a fondat Partidul Goga-Cuza, în
Petnic, cu Lãzãrescu Vasile, zis Frenþ, iar
fiul lui Radu Nicolae face parte din cadrele
M.A.I. Fiul acestuia n-a fost avansat în
grad ºi funcþie timp de 14 ani!, deºi avea
studii superioare.

4. L-a turnat pe avocatul GIURGINCA
Constantin cã a fost primar liberal în Or-
ºova, iar fiul acestuia era profesor la Liceul
Militar din Breaza. A avut de suferit.

5. A turnat-o pe GIURGINCA Maria
(cumnata sa) din Bucureºti, str. Jean Ste-
riade 20, bloc T21, scara G, ap. 94, sã nu i
se permitã plecarea în Egipt, unde soþul –
Giurginca Dumitru – era plecat ca spe-
cialist la lucrãri de construcþii prin firma AR-
COM Bucureºti. Singura dintre soþii (avion
special) nu a primit paºaport ºi la audienþã
i s-a spus cã Giurginca Gh. ªi Ruginã Eu-
gen a turnat-o cã nu se va înapoia în þarã,
dacã va pleca. Femeia s-a îmbolnãvit de
nervi, boalã la creier ºi va deceda, în final.

6. Ca educator a pedepsit copiii care
mergeau la bisericã (îi punea în genunchi),
iar la Paºti le arunca oãle roºii în veceu.

Pentru aceste „merite” la cererea
familiei primarul Victor Terteleacã din Iabla-
niþa (Petnic, sat arondat la Iablaniþa) a avi-
zat favorabil ca informatorului sã i se punã
o placã pe faþada ºcolii din Petnic. De men-
þionat cã primarul a fost sesizat în prealabil
cã face un act imoral, de blasfemie. Nu a
þinut cont de sesizarea cetãþenilor, avea
nevoie de voturi pentru un nou mandat de

primar în Iablaniþa. Cele de mai sus au fost
semnalate Parlamentului României, înregis-
trate sub nr. 6691 din 23 XI 2010.

Parlamentul României – Comisia de
abuzuri ºi corupþie a dispus cele necesare.
Vã rog lecturaþi mãsurile întreprinse de la
nivel de Prefecturã ºi pânã la nivel de
Primãrie.

Placa a fost datã jos de pe faþada
ºcolii.

La 10.02.2011, primarul Victor Terte-
leacã a convocat Consiliul Local (format
în majoritate din tineri, care nu ºtiu cine a
fost dascãlul Giurginca) ºi i-a determinat sã
voteze remontarea plãcii pe faþada ºcolii.
ªi a fost remontatã.

Intervenþia s-a fãcut din partea familiei
Ruginã. Ruginã Eugen, pomenit în cazul
Mariei Giurginca, a fost ofiþer de securitate
ºi a prestat poliþie politicã. Pensionat, a
lucrat un timp la Consiliul Judeþean ºi a
devenit amic cu domnul preºedinte Sorin
Frunzãverde, au nãºit împreunã un copil.
Ce sã-i faci?! Neamurile se ajutã la nevoie.
(...) Sã vedem ce va zice Parlamentul
European.

NICOLAE DANCIU PETNICEANU

Faþã-n faþãFaþã-n faþã
Ofiþerul de securitate ºi informatorul sãu,Ofiþerul de securitate ºi informatorul sãu,

care a terorizat satul Petnic (Caraº-Severin)care a terorizat satul Petnic (Caraº-Severin)
ºi a vârât oameni în puºcãrie.ºi a vârât oameni în puºcãrie.

Locotenentul major de securitate IVAN DUMITRU VALERIU, þigan
bulgar din Chiajna, viitor jurist, viitor director la Studioul

„Buftea” (colaborator al celebrului Sergiu Nicolaescu), viitor
camionagiu (acoperit) în traficul internaþional.

Învãþãtorul Gh. Giurginca, fiu de legionar, colaborator 
voluntar de securitate, fondatorul P.S.M. – Petnic, 

viitor viceprimar de Iablaniþa. Azi, trecut la cele veºnice, 
ºef la cãldãrile cu smoalã.
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