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U R Ã R I  ª I
GÂNDURI LA ÎNCEPUT
DE AN

Suntem la începutul anului 2014,

un an cu noi promisiuni ºi speranþe, un

an cu noi provocãri. Sperãm ca noul an

sã ne aducã mai multe realizãri, multe

bucurii ºi multã sãnãtate pentru toatã

lumea.

Le doresc tuturor locuitorilor

comunei Mehadia ca în noul an sã

trã iascã  în  b u n ã  în þelegere  º i

prosperitate, în liniºte ºi pace.

Sperãm cã anul 2014 va fi mai bun

decât anii anteriori din toate punctele

de vedere.

La sfârºit de an, un bun gospodar

face un bilanþ: ce s-a fãcut, dacã s-a

fãcut bine ºi ce mai este de realizat în

anul în care abia a intrat, bineînþeles, în

limita bugetului. Administraþia publicã

lo c a lã ,  p r i m a r u l ,  v ic e p r im a r u l ,

Executivul primãriei, Consiliul local al

comunei Mehadia s-au preocupat în

an u l an terio r  de  m o dernizarea

permanentã a comunei noastre ºi

ridicarea standardelor de trai ale

comunitãþii locale, îmbunãtãþindu-se ºi

perfecþionându-se activitãþile din

fiecare domeniu al serviciilor.

Autoritatea localã a urmãrit ºi

înfãptuit programe complexe de

proiecte ºi investiþii ce se vor derula

începând cu anul 2014 ºi care vor

continua ºi în anii urmãtori.

Pentru ca aceste proiecte sã se

înfãptuiascã este nevoie de timp,

muncã, sacrificii ºi rãbdare.

Pentru o administraþie localã

publicã, bunã gospodãrire a localitãþii,

felul cum aratã aceasta, investiþiile

pentru dezvoltarea suprastructurii

reprezintã preocupãri primordiale.

Toate, însã, costã ºi nu puþin!, iar de

multe ori bugetul local nu poate sprijini

investiþiile de amploare. Soluþia pentru

susþinerea financiarã a acestora este

accesarea de fonduri europene

substanþiale valoric pe diferite proiecte.

La astfel de proiecte ne-am gândit

ºi noi, aleºii locali, ai comunei Mehadia,

acum dupã ce au fost declarate eligibile

2 proiecte. Anul acesta vom da startul

implementãrii proiectelor pe mãsura

3.2.2 ºi „GALL” finanþate cu fonduri de

la Uniunea Europeanã din fonduri

FEADR, prim Programul Naþional de

Dezvoltare Ruralã (PNDR) ºi cofinanþate

de la bugetul local.

Referitor la cele douã proiecte ºi

alte investiþii ce se vor derula în cursul

anului 2014, vã dãm mai multe

amãnunte într-un al numãr al revistei

noastre.

Vã asigur cã ºi în anul 2014, atât

eu, cât ºi consilierii locali ºi funcþionarii

d in  Prim ãr ie , vo m  rãm âne, în

c o n t i n u a r e ,  d e d i c a þ i  t u t u r o r

problemelor acestei comune.

Acum, la început de an gândurile

mele cele mai bune se îndreaptã cãtre

dumneavoastrã ºi nu-mi doresc altceva

decât ca bunul Dumnezeu sã vã

binecuvânteze cu multã sãnãtate ºi sã

vã dea puterea de a merge înainte

indiferent ce obstacole vor apãrea.

Vã doresc multe împliniri, multe

bucurii ºi sã priviþi cu multã speranþã,

încredere ºi optimism anul în curs.

Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

Primar, Iancu Panduru

mailto:vestea.de.mehadia@gmail.com
http://vestea.wordpress.com
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Un mare numãr de locuitori
ai satului Mehadia, dar ºi din Valea
Bolvaºniþa, Plugova, Globurãu au
împlut parcul din centrul localitãþii
cu mult înainte de vestirea trecerii
în Noul An. Li s-au alãturat ºi
locuitori ai oraºului Bãile Herculane
care au venit sã se bucure de
sãrbãtoarea Revelionului. Este o
atmosferã de veselie, glume rãsunã
peste tot, oamenii, adunaþi grupuri-
grupuri, discutã animat. Sunetele
orchestrei lui Ianãº Jâncu fac ca
atmosfera sã fie una de voioºie, iar
trecerea t impului  pânã  în
momentului intrãrii în scenã a
anului 2014 se face pe nesimþite.
Celor adunaþi deja în faþa primãriei
li se adaugã un mare numãr de

credincioºi care au asistat la slujba
religioasã. În aer pluteºte aroma
îmbietoare a mirosului de þuicã
fiartã ºi de vin din clãdirile pline
ochi aflate în faþa parcului.

Sunetele melodioase ale
clopotelor Bisericii vestesc trecerea
în Noul An.

Din mijlocul oficialitãþilor
comunei (consilieri, viceprimar, ing.
Traian Stângu) se desprinde
domnul primar Iancu Panduru care
se adreseazã celor prezenþi:

„Mã bucur cã ºi în acest an suntem
alãturi pentru a marca sãrbãtoarea
trecerii dintre ani. Sunt fericit cã
sunteþi în numãr atât de mare
alãturi de noi, ceea ce dovedeºte cã
sãrbãtoarea Revelionului în comuna
noastrã, organizatã de Primãria
Mehadia, de Consiliul Local a
devenit deja o tradiþie. Anul ce a
trecut a fost marcat de multe
realizãri pe plan edilitar, social,
cultural. Dar criza financiarã nu ne-a
ocolit ºi o bunã parte din ceea ce ne-
am propus sã realizãm nu s-a putut
îndeplini. În aceste momente
încãrcate de adânci bucurii, aº vrea
încã o datã sã vã mulþumesc pentru
încrederea pe care o aveþi în cei pe
care i-aþi ales sã conducã destinele
comunei ºi vã promitem cã în anul

în care abia am intrat
vom face tot ce este
omeneºte posibil ca
realizãrile din comunã
noastrã sã fie la un plan
superior anului vechi. Aº
vrea sã aduc, cu acest
prilej, mulþumiri dlui
viceprimar, consilierilor
comunali pentru ajutorul
acordat în organizarea
a c e s t e i  s u p e r b e
manifestãri.

Vã doresc din tot sufletul multã
sãnãtate, fericire, viaþã lungã ºi plinã
de bucurii ºi satisfacþii alãturi de cei
dragi dumneavoastrã! LA MULÞI ANI,
dragi consãteni! La mulþi ani,
Mehadia! La mulþi ani, România!”

Aceleaºi urãri de viaþã lungã ºi
fericitã se aud ºi în rândul mulþimii
adunate. Se închinã câte un pahar de
ºampanie, de þuicã sau de vin.
Orchestra intoneazã „La mulþi ani!”.

   O superbã jerbã de stele
multicolore se înalþã pe cerul
înstelat. Minute în ºir cei prezenþi se

bucurã de multitudinea jocurilor de
artificii care se înalþã spre tãrii,
sporind cu frumuseþea lor, parcã
irealã, atmosfera de superbã bucurie.

În sunetele orchestrei, cei
prezenþi se prind într-un brâu al
bucuriei ºi al armoniei. Li se alãturã
dl. primar, dl. viceprimar, consilierii
comunali.

Toate grijile ºi necazurile de peste
an sunt date cu totul uitãrii. Voia
bunã este acum pe primul plan,
petrecerea este cea care este
prezentã peste tot ºi Revelionul în
aer liber (o manifestare deja de
tradiþie în Mehadia) s-a sãrbãtorit
pânã cãtre zorii zilei.

Prof. Gruia Cinghiþã

G r u i a  C i n g h i þ ã :  R E V  E L I O N   2 0 1 4  
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C
ea de-a VII-a ediþie a
S I M P O Z I O N U L U I
CETÃÞII s-a desfãºurat
într-o atmosferã de

profundã emulaþie culturalã ºi
spiritualã la Valea Bolvaºniþa.

Numãrul mare de locuitori ai
satului care au asistat la lucrãrile
simpozionului, la care s-au
adãugat invitaþi din Timiºoara,
Orºova, Bucureºti, Drobeta
Turnu-Severin, Valea Almãjului,
au contribuit la reuºita deplinã a
lucrãrilor acestei manifestãri

culturale.
Lucrãrile simpozionului au fost

prefaþate de o scurtã slujbã
religioasã oficiatã de pãrintele-
paroh al localitãþii, Sârbu
Solomon.

Manifestarea a fost deschisã
de cãtre dl. Iancu Panduru,
primarul comunei Mehadia, care
a spus:

„Sunt bucuros cã ne aflãm
împreunã la aceastã manifestare
culturalã, devenitã deja o tradiþie.
Numãrul mare al celor care au

venit sã asiste la lucrãrile
simpozionului ne bucurã
ºi sunt convins cã toate
comunicãrile ce vor fi
prezentate vor stârni
interesul tuturor. Doresc
sã adresez un cãlduros
salut domnului deputat
ing. Ion Tabugan, care ºi
de aceastã datã este
alãturi de noi, fiind de
fapt o prezenþã obiºnuitã
la toate manifestãrile
cultural-artistice organizate pe raza
comunei.  Ne bucurã ,  de
asemenea, prezenþa prietenilor
noºtri din Valea Almãjului, precum
ºi a fiilor satului din diferite localitãþi

care au rãspuns
invitaþiei fãcute de cãtre
organizatori.

Urez mult succes
lucrãrilor simpozionului!”

Domnul profesor
Gruia Cinghi þã  –
moderatorul acþiunii –
prez in tã  t emat ica
acþiunii culturale.

Prima parte a
lucrãrilor a cuprins
comunicãri legate de
c e l e  d o u ã

evenimente majore ale
vieþii culturale ºi istorice
care se sãrbãtoresc în
luna ianuarie: sãrbãtorirea
Poetului Naþional, Mihai
Eminescu (164 de ani de
la naºtere) ºi 155 de ani
de la înfãptuirea Unirii
Principatelor Române.
Desp re  ce le  d o uã
evenimente au vorbit prof.
M i h a i  C o r n i a n  º i
Bãºulescu Mariana, elevã
în cl. A XI-a la Liceul Tehnologic

din Mehadia.
Partea a doua a simpozionului

s-a desfãºurat sub genericul
„Oameni. Fapte. Locuri” ºi au fost
prezentate comunicãri de prof.
Iancu Feneºan, prof. Molan
Domilescu, prof. Gruia Cinghiþã,
prof. Mihãiþã Feneºan, ing. Dorin
Bãlteanu ºi prof. Pavel Panduru
(toate comunicãrile vor f i
prezentate în paginile revistei).
Comunicãrile prezentate au scos în
evidenþã figuri de oameni ai
satului, faptele acestora, precum ºi
locuri pitoreºti din preajma
localitãþii.

        

 continuare în pag. 4 . 

SIMPOZIONUL CETÃÞII, ediþia a VII-a
Valea Bolvaºniþa, 18 ianuarie 2014
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Intervenind, dl. Gh. Mirulescu
a evocat figura lui Grigore

Blidariu-Burtã ºi a propus un
moment de reculegere în
memoria acestuia.

D u p ã  p r e z e n t a r e a
comunicãrilor a luat cuvântul dl.
deputat, ing. Ion Tabugan:

„Þin sã mulþumesc pentru
invitaþia de a participa la lucrãrile
acestui simpozion organizatorilor:
Primãria Mehadia, Liceul
Tehnologic „N.S. de Haþeg”,
revista „Vestea de Mehadia” ºi sã 

adresez un cãlduros „La mulþi ani!”
t u t u r o r  p l u g o v e n i l o r ,
bolvãºnicenilor, meginþilor, celor
din Globurãu. Mã bucurã nespus

cã în mijlocul nostru
se afla invitaþi din
Valea Almãjului, zonã
a judeþului nostru
unde existã o intensã
activitate culturalã.
Simpozionul de azi a
fost unul cu o tematicã
bogatã ce
a cuprins
s u b i e c t e
diverse de
la Mihai
Eminescu

pânã la împãrãteasa
Sissi. Ar fi bine ca
activitãþi cu caracter
c u l t u r a l  s ã  s e
desfãºoare ºi în Topleþ
ºi Bãile Herculane,
localitãþi cu un bogat
trecut istoric ºi cultural.

Aº vrea sã aduc laude revistelor
„Vestea de Mehadia” ºi „Almãjul”
pentru felul în care au înþeles sã
facã aceastã dificilã, dar beneficã
muncã de 

culturalizare ºi de prezentare a
istoriei noastre locale. Ar fi bine ca
la ºcoalã sã se predea ºi istoria
regiunii ºi a locului, pentru ca în
acest fel copiii sã cunoascã istoria
locurilor natale.

Aº dori sã vã doresc multã
sãnãtate tuturor celor prezenþi
astãzi ºi încã o datã mulþumiri
pentru invitaþie.”

La s fârº i tu l  lucrã r i lo r
simpozionului a luat cuvântul dl.

primar, Iancu Panduru, care a
adus mulþumiri pentru participarea
numeroasã a locuitorilor satului
Valea Bolvaºniþa la manifestare.

           Prof. Gruia Cinghiþã

Vã mulþumesc, domniºoara doctor!

În urmã cu puþin timp am fost internat la Spitalul Judeþean de Urgenþã, secþia Hemodializã, din Reºita.
Am întâlnit acolo o domniºoarã doctor, încã masterand, cum rar mi-a fost dat sã vãd în spitalele româneºti.
În timpul cât am fost în spital, m-a impresionat grija deosebitã pe care o avea pentru fiecare pacient din salonul
nostru, dar ºi pentru cei din alte saloane care erau internaþi sub supravegherea dumneaei. Nu de puþine ori, o
vedeam supãratã pe coridoarele spitalului. La întrebarea de ce este necãjitã, mi-a rãspuns cã este îngrijoratã pentru
cei pe care-i are sub tratament, pentru care nu are medicamente ca sã îi trateze aºa cum ar dori.
N-am observat sã trateze diferenþiat pe vreun bolnav, toþi eram egali ºi pentru toþi a depus eforturi ca sã ne vadã
sãnãtoºi.
Un asemenea doctor mai rar întâlneºti în spitalele noastre ºi pentru tot ce a fãcut pentru mine, dar ºi pentru ceilalþi
bolnavi, aº vrea sã adresez domniºoarei doctor SCHEIDBAUER MARIA multe mulþumiri, sã aibã viaþã lungã ºi
mult succes în meseria pe care o profeseazã.

Ion Feneºan – Radu, Valea Bolvaºniþa
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N
ucleul principal al activit|Ûii
de jurnalist politic a lui
Mihai  Eminescu s-a

desf|Õurat timp de 6 ani în perioada
(1877-1883), la cotidianul „Timpul”,
organul oficial al Partidului
Conservator, unde în 1880 Õi 1881 a
fost redactor-Õef. Ocazional, a
colaborat cu articole politice sau pe
teme culturale Õi la alte reviste sau
gazete ale epocii, „Convorbiri
literare”, „Curierul de IaÕi”.
Convingerile sale erau în linii mari în
acord cu cele ale conservatorilor Õi în
special cu ale fracÛiunii junimiste,
condus| de P.P. Carp Õi Titu
Maiorescu. TotuÕi, în articolele sale
Õi-a exprimat adeseori p|rerile
proprii, care nu corespundeau
întotdeauna liniei oficiale a
partidului, ceea ce a provocat
prosteÕte Õi nemulÛumiri din partea
unor conservatori .  Datorit|
impl ic|ri i  sa le  a fect ive  în
evenimentele politice Õi datorit|
conÕtiinciozit|Ûii sale în îndeplinirea
obligaÛiilor de redactor, oboseala Õi
dezam|girile acumulate în cei Õase
ani au avut o contribuÛie important|
la declanÕarea crizei maniaco-
depresive din iunie 1883.

Într-o scrisoare, referindu-se la
munca repetitiv| pe care o f|cea în
redacÛia gazetei „Timpul”, unde
trebuia s| transforme în Õtiri fluxul
sosit pe telegraful agenÛiei de pres|
Havas, actualmente Reuters, poetul
scria „Bat telegramele Havas, arz|-le-
ar focul s| le arz|!”. Era perfect
conÕtient c| potenÛialul s|u creativ
se risipeÕte în acea munc|
intelectual| de natur| inferioar|, el
fiind obligat s|-Õi asume existenÛa Õi
s| întrerup| Õantierul s|u spiritual,
fiind complet lipsit de resurse
materiale Õi neprimind nici un fel de
stipendiere din partea statului
român.

Perioada istoric| în care
Eminescu Õi-a desf|Õurat activitatea

este cea a domniei regelui Carol I,
supranumit „Întemeietorul”, pe care
radicalul Eminescu îl poreclise
„îng|duitorul”, pentru a-Õi exprima
rezerva faÛ| de politica împ|ciuitorist|
cu care regele german încerca s|
asigure un echilibru politic între toate
forÛele din cele dou| mari tabere,
conservatoare Õi liberal|. În 1877
î n c e p e  c h i a r  R |z b o i u l  d e
IndependenÛ|, prima mare conflagraÛie
modern| în care statul român
se va alia cu Rusia Ûarist|
împotriva Imperiului Otoman
Õi a unei intense ofensive
diplomatice purtat| pentru
recunoaÕterea de c|tre
p u t e r i l e  e u r o p e n e  a
independenÛei Õi a proclam|rii
regatului. Multe dintre
p|rerile pe care le-a exprimat
Eminescu despre aceste
e v e n i m e n t e  Õ i  de sp re
p r o t a g o n i Õ t i i  l o r  n u
corespund cu opini i le
consacrate ale istoricilor, este
firesc s| se întâmple aÕa, din moment
ce istoricii au de partea lor avantajul
trecerii timpului.

Activitatea de ziarist a lui
Eminescu a început în vara anului
1876, nevoit s| o practice din cauza
schimb|rilor prilejuite de c|derea
guvernului conservator. Pân| atunci el
fusese revizor Õcolar în judeÛele IaÕi Õi
Vaslui, funcÛie obÛinut| cu sprijinul
m i n i s t r u l u i  c o n s e r v a t o r  a l
înv|Û|mântului, Titu Maiorescu.
Imediat dup| preluarea conducerii
ministerului de c|tre liberalul ChiÛu,
Eminescu a fost demis din funcÛia de
revizor Õcolar Õi a lucrat ca redactor la
„Curierul de IaÕi”, publicaÛie aflat|
atunci în proprietatea unui grup de
junimiÕti. La iniÛiativa lui Maiorescu Õi
Slavici, Eminescu a fost angajat în
octombrie 1877 ca redactor la
cotidianul „Timpul”, organul oficial al
conservatorilor, unde a r|mas în
urm|torii Õase ani.

DeÕi a ajuns jurnalist printr-un
concurs de împrejur|ri, Eminescu nu a
practicat jurnalismul ca pe o meserie

oarecare din care s|-Õi câÕtige pur Õi
simplu existenÛa. Articolele pe care le
scria au constituit o ocazie de a face
cititorilor educaÛie politic|, aÕa cum
îÕi propusese.

De la începutul studenÛiei sale
Eminescu s-a preocupat s| înÛeleag|
societatea româneasc| Õi s| caute
soluÛii la problemele ei. AÕa cum
afirma într-o scrisoare c|tre
Maiorescu din 5 februarie 1874, în

timpul studiilor sale filosofice el a fost
interesat mai mult de filozofia
dreptului, a statului Õi a istoriei, unde
sistemul lui Schopenhauer „mi se
p|rea prea puÛin elaborat”. Mai mult
chiar, credea c| a g|sit soluÛia acestor
probleme, soluÛie care avea Õi utilitate
practic|.

George C|linescu a analizat
lecturile lui Eminescu Õi a constatat
c|: „este poate cel dintâi gânditor
politic român care s|-Õi sprijine
doctrina pe economie”. George
C|linescu afirma c| Eminescu avea
„noÛ iuni integrale de istoria
problemelor Õi doctrinelor filozofice”
Õi c| era „apt s| priceap| Õi s|
mânuiasc| abstracÛii oricât de înalte”.
Concluzia lui G. C|linescu este ca
Eminescu nu urm|rea construirea
unui „sistem filozofic oficial”, ci c| îÕi
folosea cunoÕtinÛele filozofice „pentru
folosul spiritual propriu, sau pentru
alc|tuirea unei podele pe care s| se
înalÛe o politic| Õi o etic|”. ConcepÛia
lui politic| corespundea principiilor 

continuare în pag. 6 
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politice ale Partidului Conservator
(1880-1918), conservatorilor, Õi mai
ales ale junimiÕtilor, care erau de
formaÛie german|.

Scopul lui Eminescu era s|
acÛioneze ca un „chirurg” care
elimin| „putrejunea bubei noastre
naÛionale” astfel încât societatea s|
poat| s|-Õi îns|n|toÕeasc| „corpul
statului”. El se simÛea obligat s|
loveasc| în nulit|Ûile politice, pentru
c| ele s| Õtie „c| nu se pot amesteca
nepedepsite în lucruri ce nici sunt în
stare s| le priceap|”. De aceea nu e de
mirare ca Eminescu a fost acuzat c|
folosea un limbaj exagerat, chiar
injurios. În ap|rarea sa el r|spundea
c| foloseÕte „pentru orice idee
expresia cea mai exact posibil|” Õi
numai dac| ar dori s| glumeasc| „am
putea s| spunem lucrurile mai cu
încunjur”. Dar pentru ca „lucrurile la
noi nu se petrec cu încunjur” ele
trebuiau spuse direct, nu folosind
eufemisme.

„Suntem noi oare de vin| dac|
adev|rul curat, spus neted, e deja o
injurie?”

El consider| c| era o datorie „a
le spune tic|loÕilor c| tic|loÕi sunt”.
E adev|rat c| pornind de la un astfel
de principiu, datorit| firii sale foarte
impulsive (vezi Eminescu v|zut de
Caragiale), se întâmpla, aÕa cum
recunoaÕte chiar el, c| uneori s|
exagereze: „În acest v|lm|Õag avem
cel puÛin meritul de a voi s| spunem
adev|rul, câteodat| concedem ca
într-o form| prea crunt|.”
Principii politice

O comparaÛie între principiile
liberale Õi cele conservatoare, aÕa
cum le concepea Eminescu, g|sim în
articolul din 1 aprilie 1882. El
considera c| liberalii priveau statul
într-o „manier| mecanic|”, ca pe un
mecanism „cu resorturi moarte a
c|rui activitate Õi repaos se reguleaz|
dup| legile staticii Õi ale dinamicii”.
De accea ei nu respectau tradiÛiile, pe
care le considerau niÕte prejudec|Ûi,
Õi credeau c| pot s| inventeze dup|

bunul lor plac legi noi sau s| importe
legi „traduse de pe texte str|ine, supte
din deget”. Pentru liberali scopul
economiei politice era producÛia, ceea
ce face ca omul s| fie redus „la rolul
unui Õurub de maÕin|”. Prin aceast|
abordare simplist| se ajungea ca statul
s| fie privit ca „un mijloc de-a face
avere, de-a-Õi câÕtiga nume, de-a
ajunge la ranguri Õi la demnit|Ûi”.

Dimpotriv|, pentru conservatori
statul nu era „opera unor intenÛiuni
premeditate, ci un produs organic al
naturii, gingaÕ ca toate produsele de
soiul acesta; afacerea noastr| e de a
cunoaÕte propriet|Ûile lui naturale Õi
nu de-a-i dicta noi legi, ci a ne adapta
legilor care-i sunt înn|scute”. În
aceast| abordare „obiectul îngrijirii
publice e omul care produce, nu lucrul
c|ruia-i da fiinÛ|” Õi se urm|reÕte ca
„toate aptitudinile fizice Õi morale ale
omului s| se dezvolte prin o munc|
inteligent| Õi combinat|, nu ca s|
degenereze Õi s| se închirceasc| în
favorul uneia singure”.

„Natura poporului, instinctele Õi
inclin|rile lui moÕtenite, geniul lui,
care adesea, neconstiut, urm|reÕte o
idee pe când Ûese la r|zboiul vremii,
acestea s| fie determinate în viaÛa unui
stat, nu maimuÛ|rea legilor Õi
obiceielor str|ine. Deci, din acest
punct de vedere, arta de a guverna e
ÕtiinÛa de-a ne adapta naturii
poporului, a surprinde oarecum
stadiul de dezvoltare în care se afl| Õi
a-l face s| mearg| liniÕtit Õi cu mai
mare siguranÛ| pe calea pe care-a

apucat.”O astfel de societate trebuie s|
se bazeze pe munc| pentru ca
„materia vieÛii de stat e munca, scopul
muncii bunul trai, averea” Õi cel mai
mare r|u e s|r|cia. De aceea oamenii

trebuie s| fie convinÕi c| situaÛia lor
material| Õi social| depinde în primul
rând de munc|. „Oricând trebuie s|
existe putinÛ| pentru om de a lucra
prin munc| Õi merit în ierarhia social|,
care n-ar trebui s| fie decât o ierarhie
a muncii.”
Pentru Eminescu legea suprem| în
politic| era conservarea naÛionalit|Ûii
Õi înt|rirea statului naÛional:

„... toate dispoziÛiile câte ating
viaÛa juridic| Õi economic| a naÛiei
trebuia s| rezulte înainte de toate din
suprema lege  a  c o n serv|ri i
naÛionalit|Ûii Õi a Û|rii, cu orice mijloc
Õi pe orice cale, chiar dac| Õi mijlocul
Õi calea n-ar fi conforme cu civilizaÛia
Õi umanitarismul care azi formeaz|
masca Õi pretextul sub care apusul se
lupt| cu toate civilizaÛiile r|mase
înd|r|t sau eterogene.”

De aceea o politic| eficient|
putea fi realizat| numai Ûinând seama
„de calit|Ûile Õi defectele rasei noastre,
de predispoziÛiile ei psihologice”. Prin
atitudinea sa, Eminescu nu dorea s|
constrâng| cet|Ûenii de alt| etnie s|
devin| români sau s|-i exclud| din
viaÛa public|. Ceea ce îÕi dorea era ca
interesul naÛional s| fie dominant, nu
exclusiv. „Dar ceea ce credem,
întemeiaÛi pe vorbele b|trânului Matei
Basarab e c| Ûara este, în linia întâia,
elementul naÛional Õi c| e scris în
cartea veacurilor ca acest element s|
determine soarta Õi caracterul acestui
stat.”

Eminescu afirma c| misiunea
noastr| ca „popor latin de confesie

ortodox|” este de a face leg|tura
dintre Occident Õi Orient.
Pentru a reuÕi în aceast|
misiune trebuia s| ducem o
politic| defensiv| de echilibrare
a influenÛelor marilor puteri cu
care ne învecin|m. De aceea
neutralitatea era considerat| de
E m i n e s c u  p r i n c i p i u l
fundamental al politicii noastre
externe.

Pre lu at  d e  p ro f .  M ih ail C o rn ian ,
Lic e u l „ N ic o lae  St o ic a d e  H aÛe g ”  d in
En c ic lo p e d ia lib e r| W ik ip e d ia
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UNIREA
PRINCIPATELOR
ROMÂNE
ÎN 1859 – „MICA
UNIRE”

Unirea Principatelor R om âne

Unirea Þãrii Româneºti cu Moldova,
înfãptuitã la 24 ianuarie 1859, reprezintã
actul politic care stã la baza României
moderne ºi a formãrii naþiunii române.
Împrejurãrile istorice nu au permis unirea
simultanã a celor trei þãri române- Moldova,
Transilvania, Tara Româneascã. Statul
naþional român s-a format treptat, începând
cu Unirea din 1859 ºi încheindu-se în 1918,
când lupta de eliberare naþionalã a poporului
român va fi încununatã de victorie.

Unirea Principatelor R om âne – o
necesitate legicã

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 teritorul pe
care s-a format. El ºi-a pãstrat nealterate
limba ºi portul, tradiþiile, obiceiurile, fiinþa
naþionalã.

Conºtiinþa comunitãþii de origine ºi limbã
a fost prezentã permanent la români, de o
parte ºi de alta a Carpaþilor. Ideea originii

romanice a moldovenilor, muntenilor ºi
transilvãnenilor, a conºtiinþei unitãþii teritoriale
ºi a comunitãþii poporului român a fost puternic
exprimatã de cronicarii ºi cãrturarii din secolele
XVII-XVIII.

O caracteristicã a dezvoltãrii þãrilor
române a constituit-o permanenta legãturilor
economice, politice, culturale între cele trei þãri
române.

Voinþa de unire a fost exprimatã clar ºi
puternic în timpul revoluþiei din 1848.

Dupã revoluþia din 1848, Unirea a devenit
problema centralã, dominantã, a vieþii politice
româneºti, punând în miºcare cele mai largi
mase ale poporului.

Forþele unioniste; lupta pentru Unire
Unirea este o cauzã a întregului popor, dar

în raport cu interesele lor de clasã, forþele
sociale româneºti au înþeles în mod diferit
conþinutul, ºi caracterul Unirii.

Forþa socialã principalã în miºcarea
unionistã au constituit-o masele largi populare

de la oraºe ºi sate, care au
acþionat cu cea mai mare
energie ºi hotãrâre. Ele legau
de înfãptuirea unirii ºi
împlinirea aspiraþiilor lor
sociale. Þãranii urmãreau în
primul rând, ca prin Unire sã
scape de clacã ºi sã obþinã
pãmânt, iar pãturile orãºeneºti
considerau cã prin Unire se va
realiza cadrul politic favorabil
u n o r  l a r g i  l i b e r t ã þ i

democratice.
Generaþia care a înfãptuit marele ideal al

Unirii din1859 ºi care înfãptuise revoluþia de la
1848 avea în frunte înflãcãraþi patrioþi, ca:
Mihail Kogãlniceanu, Vasile Alecsandri,
Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile
Malinescu, Constantin A. Rosetti, fraþii Ion ºi
Dim. Brãtianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar
Bolliac, Nicolae Orasanu s.a. Cãrturari ºi
oameni politici de seamã, animaþi de idei
înaintate, au adus o contribuþie preþioasã la
progresul general al þãrii. Fruntaºii
revoluþionari din 1848, au întreprins o amplã
acþiune de propagandã în favoarea Unirii atât
în þara cât ºi în strãinãtate. Rãspândiþi în

diverse centre europene (Viena, Frankfurt,
Paris, Londra, Constantinopol), patrioþii au
desfãºurat o laborioasã activitate pentru a crea
un puternic curent de opinie în sprijinul cauzei
româneºti.

U n irea  P rin cip a t elor R om â n e  –
problem a europeanã

În vara anului 1853 izbucneºte rãzboiul
Crimeii, început de Rusia împotriva 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).

Reprezentanþii statelor participante la
Congres au luat la Congres atitudini diferite
faþã de viitorul regim al Principatelor Române.
În sprijinul Unirii s-au pronunþat Franþa, Rusia,
Sardinia ºi Prusia; o împotrivire netã au
manifestat Turcia ºi Austria; favorabilã Unirii în
timpul lucrãrilor congresului, Anglia va
redeveni ulterior la poziþia sa tradiþionalã de
sprijinitoare a Imperiului Otoman.

Datoritã poziþiilor divergente, Congresul
din 1856 nu a putut ajunge la un acord asupra
Unirii Principatelor; s-a creat însã posibilitatea
ca poporul român sã se pronunþe împotriva
viitorului lui. Tratatul de pace prevedea ca
populaþia Principatelor sã fie consultatã prin
intermediul unor Adunãri (divanuri) ad-hoc
(special constituite în acest scop). Totodatã s-a
stabilit ca cele douã þãri, rãmânând sub
suzeranitatea Turciei, sã intre sub graþia
colectivã a puterilor semnatare ale Tratatului
de la Paris; se înlãturã astfel protectoratul unei
singure þãri. În timpul constituirii ºi consultãrii
Adunãrilor ad-hoc fiecare din cele douã
Principate urmau sã fie conduse de un
caimacam numit de Poartã.

Congresul a hotãrât ca sudul Basarabiei
(judeþele Cahul, Ismail, Bolgrad) sã reintre în
componentã Moldovei. De asemenea Congresul
a stabilit unele mãsuri economice ºi juridice; se
prevedea libertatea navigaþiei pe Dunãre ºi
neutralitatea Mãrii Negre; se aprobã crearea
unei Comisii Europene a Dunãrii cu sediul la
Galaþi.

continuare în pag. 8 
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Pe temeiul cererilor exprimate în
Adunãrile ad-hoc ºi al constatãrilor fãcute în
Principate de o comisie specialã europeanã de
informare instituitã de Congres, urma sã se
convoace la Paris o conferinþã a puterilor
europene care sã alcãtuiascã o altã legislaþie
în locul Regulamentului organic.
Adunãrile ad-hoc (1857); Conven þ ia de
la Paris (1858)

Pregãtirile ºi alegerile pentru adunãri s-
au desfãºurat în condiþii diferite în cele douã
þãri.

În Tara Româneascã, caimacamul
Alexandru Ghica, fostul domn, a adoptat o
poziþie de înþelegere faþã de partida
unionistã. În Moldova, caimacamul N.
Vogoride, agent al Turciei ºi al Austriei, a
recurs la un adevãrat regim de teroare pentru
a zãdãrnici Unirea. Astfel, au fost interzise
gazetele favorabile Unirii ºi întrunirile
politice, s-au fãcut destituiri din funcþii ºi
arestãri masive, s-au falsificat listele
electorale ºi alegerile din iulie 1857. Comisia
de informare de la Bucureºti primea
numeroase telegrame, memorii ºi apeluri.
Turcia s-a vãzut silitã sã anuleze alegerile
falsificate; noile alegeri au înregistrat o
victorie covârºitoare a candidaþilor unioniºti,
care, cu douã excepþii au fost aleºi
pretudindeni. Rezultate asemãnãtoare se
obþinuserã ºi în Muntenia.

În Adunãrile ad-hoc au fost aleºi toþi
fruntaºii unioniºti, revoluþionari din 1848:
Mihail Kogãlniceanu, Costache Negri,
Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri,
Vasile Malinescu, Anastase Panu, în Moldova,
C.A. Rosetti, fraþii ªtefan ºi Nicolae Golescu,
Gheorghe Lupescu, Mircea Malieru s.a.

Adunãrile ad-hoc ºi-au început lucrãrile în
septembrie 1857, la Iaºi ºi la Bucureºti.
Dezbaterile au prilejuit o manifestare
puternicã a coeziunii ºi a forþei miºcãrii
unioniste, o impresionantã demonstraþie a
voinþei poporului român de a-ºi fãuri statul
sãu naþional.

Într-o atmosferã de mare avânt patriotic,
Adunãrile ad-hoc au adoptat, în luna

octombrie 1857, rezoluþii asemãnãtoare, care
cereau cu hotãrâre Unirea Principatelor într-un
singur stat cu numele de România, respectarea
drepturilor, a autonomiei ºi a neutralitãþii
acestui stat ºi o Adunare Obºteascã care sã
reprezinte „toate interesele naþiei”.

Rezoluþiile Adunãrilor ad-hoc au fost
trimise comisiei speciale. Aceasta a alcãtuit un
raport, pe care l-a înmânat Conferinþei
reprezentanþilor celor ºapte puteri, care s-au
întrunit în mai 1858, la Paris. Convenþia
semnatã la 7 august 1858, ca urmare a
lucrãrilor conferinþei, prevedea ca cele douã
þãri sã se numeascã Principatele Unite ale
Moldovei ºi Þãrii Româneºti, fiecare cu câte un
domnitor, guvern ºi adunare legiuitoare
proprie, înfiinþarea unei Curþi de Casaþie
comune pentru ambele Principate, cu sediul la
Focºani. Convenþia mai cuprindea o serie de
prevederi care corespundeau intereselor
burgheziei: desfintarea privilegiilor ºi a
rangurilor boiereºti (deci egalitatea tuturor
cetãþenilor în faþa legilor), responsabilitatea
ministerialã etc.; se recomandã, de asemenea,
o nouã reglementare prin lege a relaþiilor
dintre proprietari ºi þãrani. „Stipulaþiile
electorale”, trecute în anexa convenþiei,
stabileau modalitatea alegerii membrilor
Adunãrii elective pe baza unui cens foarte
ridicat. Act internaþional, noua convenþie era
totodatã ºi o legiuire fundamentalã pentru
Principate, ceea ce, de fapt, însemna încetarea
valabilitãþii juridice a Regulamentului organic.
Convenþia va rãmâne în vigoare pânã în anul
1864.

Deoarece puterile Europei nu îndepliniserã
dorinþa fundamentalã a românilor, exprimatã
prin Adunãrile ad-hoc, se impunea o acþiune
internã a întregului popor, care sã realizeze
Unirea ºi sã punã Europa în faþa unui fapt
împlinit.
Înfãptuirea Unirii prin alegerea lu i
A lexandru  Ioan Cuza ca dom n al
M oldovei ºi Þ ãrii R om âneºt i

Alegerile de deputaþi în Adunãrile elective
s-au desfãºurat sub semnul unor înverºunate
înfruntãri între forþele partidei naþionale
unioniste ºi forþele reacþionare potrivnice
Unirii.

În ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea
electivã de la Iaºi a ales ca domn al Moldovei
pe candidatul partidei naþionale, Alexandru
Ioan Cuza. Dupã alegerea din Moldova, privirile
întregului popor român erau aþintite spre
Bucureºti. Adunarea electivã ºi-a deschis
lucrãrile la 22 ianuarie 1859. Încã din prima zi,
mii de oameni, mobilizaþi de tineri unioniºti, se
adunaserã în faþa clãdirii unde avea loc
adunarea. Erau prezenþi tãbãcari, mãcelari,
meseriaºi, negustori, þãrani din satele judeþelor
Ilfov ºi Dâmboviþa, elevi ai claselor superioare
ºi ai învãþãmântului de specialitate. Mulþimea
manifesta vehement împotriva partidei
reacþionare, care susþinea alegerea lui Gh.
Bibescu.

În aceastã atmosferã, în noaptea de 23/24
ianuarie, deputaþii partidei naþionale au
convocat o ºedinþã la hotelul „Concordia” unde
au hotãrât sã propunã Adunãrii ca domn al Þãrii
Româneºti tot pe Alexandru Ioan Cuza.

În dimineaþa zilei de 24 ianuarie, ora 11,
reprezentanþii partidei naþionale au propus
þinerea unei ºedinþe secrete pentru
desemnarea candidatului. Propunerea fãcutã de
Vasile Boerescu în presoana lui Al. I. Cuza a
fost acceptat în unanimitate, deputaþii
conservatori fiind nevoiþi sã cedeze viontei
poporului. Trecându-se la vot, toate cele 64 de
buletine purtau numele celui ales la 5 ianuarie
în Moldova.

Prin propriile-i forþe, poporul român
realizase Unirea ºi întemeiase statul sãu
naþional. „Unirea naþiunea a fãcut-o” avea sã
declare M. Kogãlniceanu în 1862. Ziua de 24
ianuarie se înscria 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
N ota redacþ iei:
 Com unicarea a fost  prezentatã  de eleva
B aºulescu M ariana, cl. A  X I-a A , Liceul
T ehnologic „ N .S. de Haþeg” , M ehadia



VESTEA de Mehadia 9

   Mulþumesc organizatorilor manifestãrii

pentru invitaþia fãcutã ºi mã bucur cã am
prilejul sã prezint în faþa dumneavoastrã
câteva figuri de oameni care au fãcut
cinste satului nostru.

Voi începe cu familia CRISTIN. 

De ce?

În sat la noi au fost
încercãri ale mai multor familii
(Raia, Bagea, Iorga, Jurca ºi
Biþã) de a deschide un
magazin (dugheanã) ºi birt.
Aceastã dorinþã a izvorât din
faptul cã magazinele de
aprovizionare se aflau la destul
de mare distanþã de Valea
Bolvaºni þa: la Mehadia
(Berwanger, Marghit ich,
Reiniffer) ºi la Orºova
(Steiberger) ºi din cauzã cã
sãtenii erau ocupaþi cu muncile
agricole ºi din gospodãrie, deplasarea
era anevoioasã.

Atunci, un grup de oameni fruntaºi
ai satului au hotãrât sã aducã „neamþul”
lor. Cu ajutorul patronului restaurantului
din Mehadia, Berwanger, un grup de
oameni au mers cu acesta la Timiºoara,
unde le-a fost prezentatã familia Anton
Cristin, originarã din Frankfurt-pe-Main.
Acesta, datoritã garanþiilor lui Berwanger,
a acceptat sã vinã la Valea Bolvaºniþa
punând câteva condiþii: construirea unei
case cu magazin ºi o grãdinã pentru viþa-
de-vie ºi creºterea albinelor. Prin venirea
în sat a lui Anton Cristin, unele ocupaþii
ale sãtenilor (albinãritul, tãiatul porcilor)
s-au schimbat radical. Luând exemplul
acestuia, apicultorii ºi-au confecþionat
lãzi de stup moderne, cu rame ºi faguri ºi
aveau acces la centrifugã de stors miere.
Un lucru deosebit pentru acea vreme a
fost acela cã sãtenii au renunþat la tãiatul
porcilor în mod tradiþional (pe scândurã),

de multe ori neigienic.

Soþia, Cati, o gospodinã excelentã, a
învãþat femeile din sat sã facã prãjituri.
Este demn de amintit cã tot ea a fãcut
primul tort pe care l-au vãzut bolvãºnicenii.

Domnul Cristin era foarte amabil ºi
serviabil cu locuitorii atunci când aceºtia
aveau nevoie urgentã de alimente sau alte

produse (deschidea magazinul ºi
noaptea), dar niciodatã nu deschidea birtul
în afara programului.

Primul fiu al lui Anton, Rudi (nãscut în
1910), dupã ce a absolvit gimnaziul la
Orºova, a continuat ocupaþia tatãlui sãu în
sat, iar cel de-al doilea fiu, Anton (Toni),
nãscut în 1913, a absolvit Politehnica din
Timiºoara, profesând ca inginer. Un aport
remarcabil la introducerea curentului
electric în sat (în 1944) l-a avut inginerul
Toni Cristin, alãturi de primarul Nicolae
Domilescu (Molan). Inginerul a fãcut gratis
proiectul pentru aceastã lucrare, cetãþenii
având obligaþia de a planta stâlpii. Era un
om popular, prietenos, de la care puteai
întotdeauna sã ai parte de un sfat bun.

O întâmplare, oarecum hazlie cu
Anton Cristin, birtaºul, a fost urmãtoarea:

Invitat la praznicul casei de un prieten,
Nicolae Blidaru (Colã Jeac), acesta, când
a venit reprezentantul bisericii cu cutia în
care se puneau bani pentru pomenirea 

morþilor ºi pentru sãnãtatea familiei, dupã
ce a pus ºi el bani, neºtiind bine obiceiurile
a zis doar atât: „sã fie ºi la mine ca la
Colã.”

VLÃDULESCU MOISE

Prin anul 1930, ceasul de pe sediul
Prefecturii Lugoj s-a oprit. Au
fost aduºi mecanici de la
T i m i º o a r a ,  B u c u r e º t i ,
Budapesta, dar niciunul nu a
reuºit sã-l porneascã. Prefectul
a fãcut o circularã cãtre
primãriile judeþului Severin prin
care cerea aflarea unui meºter
priceput.

Primarul din Valea
Bolvaºni þa a comunicat
prefectului cã se aflã în sat un
meseriaº, Moise Vlãdulescu.

Este adus la Lugoj ºi i se
cere sã se urce în turn pentru a

vedea dacã poate repara ceasul.
Vãzându-l îmbrãcat în port popular (cu
opinci ºi o cãciulã pe cap), prefectul a
rãmas neîncrezãtor cã acest om simplu va
putea face ce nu au putut cei de la oraº.
Dupã ce a coborât din turn, a fost întrebat
dacã poate repara ceasul ºi de ce are
nevoie. Nea Moise a rãspuns simplu: „Pot,
dar am nevoie de 8 grinzi de 4 metri ºi de
6 oameni, ulei ºi vaselinã sã ung roþile”.
Cu inimã strânsã, prefectul i-a dat ce a
cerut ºi culmea! Bãtãile ceasului s-au auzit
peste oraº spre marea încântare a
lugojenilor, iar, de bucurie, prefectul l-a
luat de braþ pe Moise ºi pe primarul satului
nostru ºi i-a dus la cel mai elegant hotel-
restaurant din Lugoj, „Dacia”. Nea Moise a
fost urcat în Rapidul Roºu, cu ordin expres
cã acesta sã opreascã la Mehadia, iar de
acolo sã fie luat cu trãsura (a fost a lui moº
Calaita) ºi dus pânã în Valea Bolvaºniþa.

                           Prof. Iancu Feneºan

OAMENI ªI FAPTE DE DEMULT
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În anul 1895 se va naºte, din
pãrinþii Ion ºi Veta, cel ce va
remarca în prima jumãtate a
secolului trecut ca om ºi dascãl al
satului Valea Bolvaºniþa –
învãþãtorul Nicolae Roºeþi. Se
trage dintr-o familie de bazã la
începutul secolului al XX-lea.
Unchii paterni, Ilia, Matei, vor
forma alte ramuri ale familiei
Roºeþi, ai cãror urmaºi locuiesc în
uliþa (caraula Roºieþilor), iar Ion ºi
Veta – pãrinþii lui Nicolae,
împreunã cu fratele acestuia Ion,
îºi aveau casa în zona pieþei, în
faþa bisericii. Fratele Ion cu
familia, (Ana, soþie ºi fiicele,
Stana, Veta, Maria ºi Ana) vor
locui aici pânã în anii 1950 când
se stabilesc în Bãile Herculane.

Copilãria ºi adolescenþa ºi le
petrece într-un regim ostil
românitãþii. Satul natal, ca
dealtfel ºi regiunile limitrofe,
cunosc regimul austro-ungarcu
rigorile sale severe, mai ales în
ceea ce priveºte educaþia,
învãþãmântul, manifestãrile
spirituale - credinþa religioasã etc.

În aceste condiþii, copilul ºi
adolescentul Nicolae Roºeþi,
dovedind iscusinþã, inteligenþã ºi
tenacitate, va parcurge treptele
instruirii sale în ºcoli cu predare în
limbile stãpânitorilor ºi, colateral,
prin efort propriu, în limba
românã.

Cu toate greutãþile materiale
ºi sacrificiile pe care le face
famil ia,  reuºeº te sã  se
pregãteascã pentru cariera de
dascãl, urmând ºcoli de profil la
Cluj ºi Viena.

Nu-ºi uitã obârºia ºi satul
natal unde se va întoarce cu
dorinþa de a face din copiii
sãtenilor sãi, tineri educaþi ºi
instruiþi temeinic. Deºi este
obligat, în primii ani sã-i

instruiascã în limba maghiarã, face
tot posibilul sã le trezeascã
interesul ºi dragostea pentru limba
maternã.

Nu s-a împãcat cu statutul de
„tolerat” al regimului austro-ungar.
Honvezii maghiari îl vor urmãri cu
a t e n þ i e ,  s u p r a v e g h i n d u - i
comportamentul social. Primul
Rãzboi Mondial, ºi mai ales valul
ideilor de eliberare naþionalã, de
scuturare a jugului „crãiesc”, îl vor
determina sã ia parte activã la
campania de Unire, ce va culmina
cu actul de la 1 decembrie 1918 de
la Alba Iulia. Deºi foarte tânãr

(puþin peste 20 de ani), va face
parte, alãturi de preotul Zaharia
Grozãvescu, de consãtenii Dãiescu
Gh., Feneºan V., Blidaru Gr., ºi
alþii, din structurile constituite
pentru alegerea delegaþilor la
Adunare, sau ca membri ai Gãrzii
Naþionale.

Se cãsãtoreºte cu d-na
Mariþa, originarã din Iablaniþa. În
1925 se va naºte singurul lor copil,
Sofia (Ica) Roºeþi (Bãcilã prin
cãsãtorie), pe care o îndruma tot
spre meseria de dascãl, aceasta
devenind ulterior profesoarã de
matematicã ºi va funcþiona mulþi
ani în Timiºoara ºi cca 5 ani în
Maroc.

Învãþãtorul Nicolae Roºeþi,
împreunã cu soþia ºi fiica vor locui
în clãdirea ºcolii, vizavi de casa
pãrinteascã, în care, în lipsa de
spaþiu, vor locui pãrinþii sãi ºi

fratele Ion, familia sa (8 persoane).
Înalt de staturã ºi slab ca ºi

constituþie fizicã, învãþãtorul
Nicolae Roºeþi a fost un suflet ales,
ce manifestã severitate faþã de
ucenicii sãi, dar ºi multã înþelegere
faþã de condiþiile în care elevii sãi
veneau la ºcoalã. Prea puþini
stãteau tot anul în sat, cei mai
mulþi veneau la ºcoalã de la
colibele (sãlaºurile) rãspândite în
jurul satului. Interesul familiilor era
mai degrabã unul economic, decât
unul instructiv, fenomen ce afecta
mai ales fetele, care în numãr
foarte mic vor finaliza cursurile

ºcolii (ºapte clase). Pe
perioada muncilor agricole,
chiar ºi bãieþii mai mari
erau reþinuþi în activitãþi
agricole: pãzitul oilor,
mieilor, adunatul recoltelor,
al fructelor.

Adaptându-se acestui
specific, va lucra simultan,
cu mai multe clase (I-VII) ºi
cu un program orar intens-
cursuri de dimineaþã ºi,
dupã pauzã de prânz, va

relua activitatea. Locuitorii trecuþi
de 80 de ani ºi-l amintesc pe
domnul Lali (cum îi spunea soþia),
trecând printre bãnci, frecându-ºi
uºor mâinile ºi cu cãldurã urmãrind
pe fiecare elev. Aceºti octogenari
îþi spun ºi acum cã învãþãtorul lor i-
a învãþat sã calculeze ariile,
suprafeþele, volumul corpurilor, a
lichidelor etc, cunoºtinþe necesare
în practicarea diverselor meserii
(lemnar, dogar, croitor, comerciant
ºi altele).

Elevii învãþãtorului Nicolae
Roºeþi i-au fãcut cinste dascãlului
lor, promovând cu bine examenele
ce se desfãºurau în alte ºcoli, la
finalizarea cursurilor.

continuare în pag. 12 

OMUL ªI DASCÃLUL NICOLAE ROªEÞI - LALI
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Î
nainte 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 bolovãniºurile 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 sãu 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 ºcoalã 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 

 continuare în pag. 12  

ION  IONESCU - BLOJU              ILIA Cavaler de BLIDARIU

Ion Ionescu ! Nelu cum - îi ziceam noi; l-am cunoscut în toamna anului 1969, când împreunã începeam
studiile la liceul “Traian Lalescu” din Mehadia  (azi ,,Nicolae Stoica de Haþeg„). Nelu era cea ce se spune un bun
coleg ºi era cel cu suportul tehnic în orice întreprindeam la nivel de clasã; talentul lui photographic era remarcabil
încã de atunci; pãstrez o pozã memorabilã fãcutã de el
când noi-clasa a IX fãcusem o excursie la Turnul de
observaþie.

Dar Nelu de tânãr s-a arãtat ca o fire iscoditoare,
înclinat spre cercetare. De neuitat a rãmas o prezentare
specialã desfãºuratã sub patronajul regretatei noastre
diriginte Livia Stângu: atunci, el împreunã cu un alt coleg

de marcã ªtefan Ungureanu (Fãnicã) viitor ofiþer în Armia
Românã. Tematica prezentãrii a fost: “Albert Einstein ºi
Teoria Relativitãþii”; cam mult pentru clasa a IX, nu-i aºa? -
Mã rog, atunci tineretul liceal avea idealuri, nu era “cool”.

În fine, Nelu a urmat ulterior o Facultate de
inginerie la Timiºoara, iar apoi a lucrat în diverse locuri,
dar o oportunitate realã l-a cam ocolit; e mare lucru ca în
viaþã sã fii la timpul potrivit în locul potrivit. Dacã nu mã
înºealã memoria, Nelu a fost cooptat temporar într-o
echipã de experimentare a tehnologiei laser.

ªi a venit aceastã boalã necruþãtoare; în noiembrie 2012 (în vizitã “acasã” fiind) am chefuit cu Nelu acasã
la Titu Pervulescu în Herculane de la 3 PM pânã dupã miezul nopþii; am mâncat, am bãut, am depãnat amintiri ºi
am pus “þara la cale”; în toamna acestui an trecut i-am trimis câteva mesaje rãmase fãrã rãspuns. Am crezut cã
e în munþi cu Geodezia lui, dar Nelu a vrut cred sã mã protejeze de greutatea unei convorbiri telefonice care s-ar
fi înþeles a fi... ultima.

Nelu, ai lãsat un gol în noi! Te-ai dus alãturi de alþi colegi dragi ai noºtri: Gheorghe Davidescu, Grigore
Lalescu (Bebicã al nostru), Gina Florescu. Eu îmi fãceam vise cã voi ieºi la pensie ºi mã voi repatria cel puþin
parþial ºi împreunã cu Titu ºi alþii sã facem câte ceva, cât putem-la nivel local- pentru pãmântul acestei þãri ajunsã
de izbeliºte ºi pe cale de dispariþie.

Adio, drag coleg ºi prieten!

                                                           Traian LALESCU, Pittsburg, California
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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 Uzdin, una din cele mai mari localitãþi
româneºti din Banatul de la sârbi. Naºi au fost
protopopul Iovanoviciu ºi soþia sa Sofia din
Sãlciþia (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-
catolic. Aceastã cãsãtorie nu a durat decât 7
ani, fiindcã aceastã cãsãtorie se desface prin
sentinþa Prea Venerat  Consistoriu
Mitropolitan, datã în 21 august 1893 la Sibiu.

Cea mai mica fiicã, dintre fetele
Cavalerului, este  Draghina, 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 cununii
nr.  3/1864-1912 fila 49, al Parohiei Ortodoxe
Mehadia. Arhivele Naþionale Romane Direcþia
Caraº-Severin, din Caransebeº.

ION  ION ESCU - B LOJU

OMUL ªI
DASCÃLUL
NICOLAE

ROªEÞI - LALI

.  urmare din pag. 10

Domnul Lali era o fire
veselã, pus mereu pe glume,
biciuind prin catrene ºi
poezioare în grai, obiceiuri ºi
nãravuri ale sãtenilor, dar ºi
ale sale. Are câteva conlucrãri
cu învãþãtorul-poet Gh.
B ã l t e an u  d in  T o p le þ ,
nefinalizate în nume propriu.

Se îmbolnãveºte de TBC ºi
în anul 1939 îºi întrerupe
activitatea didacticã, retrãgându-
se cu soþia Mariþa ºi fiica Ica la
Iablaniþa.

În anul 1943, la vârsta de 48
de ani,  moare º i  este
înmormântat în cimitirul satului
Iablaniþa.

Prof. Molan Domilescu

Nota redacþiei: Dl. prof.
Iancu Feneºan face urmãtoarele
precizãri:

1. De fapt, învãþãtorul Nicolae
Roºeþi a absolvit Academia
Comercialã din Szegedin, dar nu
a profesat ºi a rãmas învãþãtor în
satul natal.

2. Îmbolnãvindu-se de TBC,
dr. Mihai Lalescu din Mehadia i-a
prescris o lungã reþetã! Întrebând
soþia ce mai face Lali, aceasta a
r ã s p u n s  c ã  a  a f l a t
medicamentele, se simte mai
bine, dar are probleme cu berea
de pe reþetã. Învãþãtorul, imitând
scrisul doctorului, ºi-a prescris ºi
„1 ladã bere”.

Redacþia ºi editorii publicaþiei VESTEA

DE MEHADIA se alãturã regretelor

tuturor celor care l-au cunoscut ºi

preþuit pe bunul nostru consãtean

IONESCU ION, chemat mult prea

devreme spre veºnica odihnã, în zorile

acestui an. Ne vor lipsi sfaturile ºi

scânteia spiritului sãu scotocitor în ale

cunoaºterii! DUMNEZEU SÃ-L 

 ODIHNEASCÃ ÎN PACE!   

 

Mihai Eminescu

Odã  (în  m etru ant ic)

Nu credeam sã-nvãþ a muri vrodatã;
Pururi tânãr, înfãºurat în manta-mi,
Ochii mei nãlþam visãtori la steaua
Singurãtãþii.

Când deodatã tu rãsãriºi în cale-mi,
Suferinþã tu, dureros de dulce…
Pân-în fund bãui voluptatea morþii
Ne’ndurãtoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus.
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mãrii.

De-al meu propriu vis, mistuit mã vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mã topesc în 

flãcãri…
Pot sã mai re’nviu luminos din el ca
Pasãrea Phoenix?

Piarã-mi ochii turburãtori din cale,

Vino iar în sân, nepãsare tristã;
Ca sã pot muri liniºtit, pe mine



VESTEA de Mehadia 13

Î
        n primãvara anului 2008, am

lansat la Viena primul volum
al cãrþii „Herculane – arc

peste timp”. În cele câteva zile, cât am 
poposit în capitala
fostului imperiu, am
descoperit, cu mare
bucurie, versurile scrise
de împãrãteasa Elisabeta
în jurnalul sãu intim, în
timpul sejurului de ºase
sãptãmâni, petrecut la
Bãile Herculane, în anul
1887. 

Aceste versuri aratã,
de fapt, cât de bine se
simþea împãrãteasa pe
aceste meleaguri ºi cât
de impresionatã era de
peisajul încântãtor din
munþii ce înconjoarã
staþiunea Bãile Herculane. 

Poezii, cum ar fi „La Ciorici”, „Poiana
Lungã”, „Domogled”, se constituie în
adevãrate ode dedicate peisajului montan din
jurul staþiunii. 

Cuibãrit la poalele Arjanei, adãpostit de
culmea Straiþului ºi a dealului Belibuc,
satul Valea Bolvaºniþa, cu plaiurile sale
pitoreºti, a fost vizitat de vestita împãrãteasã
Elisabeta de Austria, cunoscutã ºi sub numele
de Sisi. 

În timpul drumeþiilor din sejurul din 1887,
petrecut la Bãile Herculane (Herkules Bad),
împãrãteasa a ajuns ºi la Vârful Ciorici, la
Poiana cu Peri ºi chiar la Poiana Lungã,
aflatã de partea cealaltã a Arjanei. 

De câte ori vorbesc despre împãrãteasa
Elisabeta (Sisi) în prezentãrile mele, amintesc,
cu plãcere, cuvintele d-lui acad. Constantin
Bãlãceanu Stolnici care m-a  onoarat  
scriindu-mi aprecierile domniei sale pe
contracoperta celor douã volume „Herculane
– arc peste timp” ºi care spunea: „Una dintre

cele mai fascinante personalitãþi feminine ale
sec. XIX, a fost împãrãteasa Elisabeta”.   

Împãrãteasa Elisabeta (Sisi)  era
îndrãgostitã de aceste locuri, fiind oaspetele
staþiunii de cinci ori, ultima datã, în 1896,

împreunã cu Franz Iosef.
Aºa cum era de aºteptat,
în peisajul spectaculos din
jurul staþiunii Bãile
Herculane, Sisi ºi-a gãsit
locul  idea l  pentru
„evadarea” în naturã.
Aici, în liniºtea munþilor ºi
a pãdurii, ascultând doar
foºnetul relaxant al
frunzelor, cântecul vesel
al pãsãrilor, curgerea
zg lo b i e  a  C e rn e i ,
împãrãteasa se simþea
atât de bine, contemplând
la veºnicia naturii. În
j u rn a l u l  e i  i n t i m,
împãrãteasa Elisabeta

dedicã numeroase poezii frumuseþilor
peisajelor de pe Valea Cernei.

În cele ce urmeazã, vã propun o
incursiune „Pe urmele împãrãtesei
Elisabeta la Valea Bolvaºniþa”, de-a
lungul a douã trasee: 

Traseul nr. 1: Valea
Bolvaºniþa – Poiana cu Peri –
Foiºorul Împãrãtesei

Uliþa Ursasca – Graþca – Coliba
lui Tulean – Coliba lui ªpaþîr –
Poiana cu Peri (768 m) – Izvorul
Împãrãtesei – Vârful Împãrãtesei
(629 m)– Foiºorul Împãrãtesei 

Traseul nr. 2: Valea Bolvaºniþa –
Muntele Arjana – Poiana Lungã –
Capela Dobraia

Fântâna Cãpitanului – ªantier ACH –
Cabana forestierã Polom – poalele Vârfului
Arjana – Poiana Lungã – Capela Dobraia

Traseul nr. 1: Valea Bolvaºniþa –
Poiana cu Peri – Izvorul Împãrãtesei –
Foiºorul Împãrãtesei 

Într-o frumoasã dimineaþã de august a
anului 2012, am pornit din Valea Bolvaºniþa
într-o excursie, pe urmele împãrãtesei
Elisabeta însoþit fiind de prof. Gruia Cinghiþã
din Mehadia, Gore Domilescu din Valea
Bolvaºniþa ºi ginerele sãu, prof. Moise
Lãzãrescu cu a cãrui maºinã de teren am
depãºit obstacolele dificile ale drumului.
Itinerariul nostru avea sã atingã culmea
Munþilor Cernei, pornind dinspre versantul
nord-vestic al acestora, dinspre Valea
Bolvaºniþa, deci din direcþia opusã traseului pe
care împãrãteasa Elisabeta îl fãcea dinspre
staþiunea Bãile Herculane. 

Dupã un urcuº destul de anevoios pe
Graþca, am ajuns, în sfârºit pe culme, la
Curãturã.

Peisajul s-a deschis larg, în dreapta
traseului nostru, zãrindu-se dincolo de Valea
Bolvaºniþa, departe, pânã la linia orizontului,
culmile înceþoºate ale munþilor.

Dupã ce trecem pe lângã colibele
bolvãºnicenilor, ajungem la Poiana cu peri.

În timpul sejurului din 1887 petrecut la

Bãile Herculane, în traseele sale de drumeþie
din Munþii Cernei, împãrãtesei îi plãcea sã
viziteze stânele de oi ºi sã stea de vorbã cu
ciobanii. Iatã ce povesteºte pãdurarul Petru
Zarva  din Prilipãþ, cãlãuza împãrãtesei, în
timpul drumeþiilor sale: 

. cont inuare în  pagina 14
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“ …Îm pãrãteasa voia sã  vadã
coliba. Acolo gãsirã  ciobanii gãt ind
m ãm ã ligã , sau cum  se zice pe aici,
coleºe. A  cerut  sã  guste din  ea dar nu i-
a plãcut . A  bãut  însã  cu  gust  lapte din
doniþa ciobanului. A  înt rebat  apoi cã  ce
sat  e m ai aproape de aici. I s-a
rãspuns: „ V alea B olvaºn iþa” . Era de o
extrem ã  graþ iozitate M aiestatea Sa
când se silea sã  repete acest  num e ºi
nu reuºea nici ea n ici dam a de onoare.
Aceastã  t rudã  zadarnicã-i fãcea m ult

haz, cãci am bele râdeau dulce .  1

Ajunºi la Poiana cu peri, nu putem sã nu
ne amintim de povestea inelului împãrãtesei
Elisabeta, spusã de profesorul pensionar
Iancu Feneºan ºi pe care am publicat-o, în
premierã, în vol. 2 al cãrþii „Herculane –arc
peste timp” ºi am promovat-o în mass-media,
la Banat TV, Radio Reºiþa, Antena 1, în revista
naþionalã de turism „Traveller Magazin”,
precum ºi în multe din expunerile mele în
care am promovat staþiunea Bãile Herculane
(Craiova, Bucureºti, staþiunea Hallstatt din
Austria) etc. 

D orin  B ã lt ea n u

A  CONTINUAREA ÎN NUMÃRUL

URMÃTOR

____________________________

    Localitatea Valea Bolvaºniþa veche vatrã a
etnogenezei româneºti, spaþiu al fericirii ºi al liniºtii
depline, din care au rãsãrit ca florile mari
personalitãþi ale ºcolii ºi spiritului românesc, ei au
fost ”prinþi ai gândirii” care au contribuit la
formarea culturii neamului.  Una din aceste minþi
luminate este profesorul de istorie Molan
Domilescu.

A vãzut lumina zilei în satul Valea Bolvaºniþa,
la 11 noiembrie 1939, într-o familie de þãrani,

Mihail ºi Ioana Domilescu, ce
reprezintã tradiþia familialã
de onestitate ºi decenþã, cu
respect pentru muncã, neam ºi
credinþã. 

ªcoala primarã o face în
satul natal, iar gimnaziul la
Mehadia în perioada 1950-
1953. Copilul de þãrani cãruia
i-a plãcut sã citeascã face
Liceul Traian Vuia din
Caransebeº în perioada 1953-
1956 ºi Facultatea de Istorie-
Geografie la Timiºoara. A ales

meseria de dascãl pentru a face luminã în mintea
puiului de om, din care ºi-a fãcut o profesiune de
credinþã. Astfel, cuvântul luase chip ºi plãsmuise
priveliºti de vis ºi încântare, încât copilandrul de
ieri, Molan Domilescu, se întoarce acasã plin de
speranþã ºi cu gândul de a lumina copiii satului. De
atunci ºi de acolo s-a tors firul propriei poveºti, cea
a legãturii de nedezlegat cu pãmântul ºi cu satul
natal. 

Tânãrul profesor chemat de glasul pãmântului
natal a lucrat ca învãþãtor suplinitor ºi apoi ca
profesor- director la scoala din Valea Bolvaºniþa în
perioada 1956-1966, fiind un purtãtor de luminã din
lumina înaintaþilor, luminând pe toþi cei din jur,
vindecând ºi mântuind sufletele lor. 

Prin felul sãu de a fi, întotdeauna deschis, de
o sinceritate nedesimulatã, face sã fie îndrãgit de
cãtre cei cu care lucreazã, de colegi, de elevi ºi
pãrinþi. 

Om de suflet ºi om de nãdejde, cuget limpede
ºi generos, pe cât de modest pe atât de hotãrât în
judecãþ ile sale este numit preºedinte al Consiliuliu
Raional Orºova al Organizaþiei Pionierilor în
perioada 1966-1968. 

Prin munca asiduã, dragoste, voinþã, cât ºi
prin ideiile sale novatoare despre ºcoalã, cu un
extraordinar simþ al responsabilitãþii a contribuit la

ridicarea prestigiului dascãlului ºi a ºcolii
româneºti, cerând sã fie respectat trecutul pentru
cã aici se regãseºte seva poporului nostru. 
Calitatea de dascãl, de conducãtor de instituþii,
probate în fruntea ºcolilor prin care a trecut ºi cea
de om l-au propulsat spre Inspectoratul ºcolar al
judeþului Caraº-Severin trecând prin mai multe
funcþii pânã la cea de inspector ºcolar - ºef de
cadre.  În aceastã calitate, harul sãu împletit cu
dãruire, perseverenþã ºi curaj au fãcut minuni
punând o piatrã importantã la temelia ºcolii
cãrãºene. Prin cuvânt ºi faptã a fost o flacãrã care
a luminat ºi lumineazã în noaptea necredinþei
opunându-le curentelor antiromâneºti. ºi-a ridicat
sufletul, prin tot ce a fãcut, de asupra nimicniciilor
acestei vieþi. A devenit un simbol al binelui, dãruit
de istorie ºi binecuvântat de Dumnezeu . 

La el, ideea de moralã este sã învãþãm sã fim
recunoscãtori faþã de cei care ne-au format. Este
omul corect, cinstit, cu incapacitate de a minþi. 

Blajinul înþelept de pe valea Bolvaºniþei  avea
o putere de muncã de neimaginat ºi un suflet mare.
De-a lungul anilor a organizat ºi a participat la
numeroase acþiuni culturale de nivel local, naþional
ºi internaþional, cum este ”Didactica”, cu comunicãri
care au impresionat auditoriul. A fost o memorie
ieºitã din miracol, la o personalitate cu delicateþe
neobiºnuitã ºi cu fineþe sufleteascã rarã ºi
profundã, cu o bunãtate ce vine din bunul simþ al
poporului roman ºi cu o expresie însuºitã de Sfânta
Tradiþie. 

Sensibil ºi discret, de o modestie proverbialã
ºi o simplitate îngereascã are o lume proprie
deschisã cu generozitate pentru

oamenii adevãraþi. El crede cã omul trebuie  
sã-ºi stabileascã înãlþimea în raport cu ceilalþi, nu în
raport cu proiecþiile unor funcþii trecãtoare.

Cu pasiune ºi devotement a ridicat nivelul
cultural ºi ºcolar al instituþiilor prin care a trecut ºi
le-a slujit cu dragoste, fiind pentru toþi un profesor
ºi un dascãl model, cu o viaþã închinatã binelui
colectiv. S-a impus prin calitãþi ca: neîntrecuta
punctualitate ºi sincera colegialitate. Domnia sa nu
a acceptat politica fãcutã de oameni fara fricã de
Dumnezeu ºi farã ruºine fatã de semeni. Nu aprobã
gloria mediocritãþii, cum se întâmplã azi. E opus
omului rãu ºi pus pe cãpãtuialã.  Avea un mare dar

. cont inuare în  pagina 15 Gazeta Transilvania, sept. – oct. 1900,
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 al discernãmântului spiritual, al mãsurii, al
dreptei credinþe, al respectului pentru semeni,
pentru muncã ºi Marele Creator. De aceea el
rãmâne un om model ºi reper pentru urmaºi,
purtãtor de sfinþenie ºi speranþã pentru tinerime. 

Înzestrat cu darul de comunicare astral, suflet
generos, calm ºi rãbdãtor avea un cult pentru
prietenie, familie ºi dragoste, fiind un adevãrat
testament moral pentru viitor. 

Peste tot unde a umblat ºi tot ce a fãcut s-a
bucurat de sprijinul nepreþuit al iubitoarei sale
soþii – Doamna profesoarã de filosofie Hildegard
Domilescu – un dascãl de excepþie. Împreunã ºi-
au crescut cele douã fiice Manuela ºi Oana, pe
care le iubesc ca pe ochii din cap, în morala iubirii
de muncã de neam ºi suprema iubire de
Dumnezeu – ceea ce le-a ajutat sã aibe reuºite în
viaþã.

Dascãlul ºi omul Molan Domilescu ºi-a
asumat un rol de mãrturisitor popular, asemeni
apostolilor, simplu în expresie ºi credibil pentru
prieteni ºi pentru toþi cei care-l ascultau.

S-a dovedit demn de numele de
Om/umanitate terestrã, de origine ºi esenþã
divinã. Prezenþa sa creazã o atmosferã de
necrezutã sacralitate, o imagine de început de
lume, emanã în jur energie ºi bunãtate, fiind fãrã
îndoialã o mare personalitate. Domnia sa crede cã
dreptatea este de partea celui care munceºte,
citeºte, se pregãteºte temeinic, faþã de care nu îºi
ascunde cuvintele de iubire, respect ºi preþuire.
Aceastã credinþã l-au fãcut sã se retragã în satul
natal, la pensionare, unde încã mai este o casã,
un petic de cer ºi un  suflet de þãran.

Gustul pentru frumos, stilul de viaþã ºi
nobleþea gândirii asupra rosturilor lumii
pãmântene ºi dovezile concrete de respect ºi
iubire pentru oamenii de valoare m-au
impresionat ºi m-au atras spre domnia sa. Din
aceste aspecte am învãþat ce înseamnã tradiþia ºi
calitatea umanã. Toate aceste virtuþi m-au
fascinat ºi m-au fãcut sã-l preþuiesc ºi sã vãd în
dânsul sufletul nobil al þãranului român. Sunt
convins cã toþi cei care l-au cunoscut îl vor pãstra
în suflet ca pe o candelã aprinsã. 

Cu acest prilej, urãm domnului profesor sã
trãiascã multi ani fericiþi, sã rãmânã cu aceeaºi
vigoare ºi prospeþime a capacitãþii de muncã ºi
mulþumesc lui Dumnezeu cã a rânduit sã cunosc ºi
sã fiu alãturi de un astfel de Om.

P rof esor: P a vel P a n d u ru

         
161 DE ANI DE LA

NAªTEREA LUI  ION
LUCA CARAGIALE

”Dacã e insuflatã de talent, opera va fi ºi va

trãi, puþin importã cât: o clipã, un veac ori mai

multe.” – Ion Luca Caragiale 

Cel mai mare dramaturg ºi scriitor satiric al

literaturii noastre, I.L.Caragiale, s-a nãscut la

30 ianuarie 1852 în satul Haimanale din judeþul

Prahova, ca fiu al lui Luca ºi al Ecaterinei

Caragiale. Primele clase le urmeazã la Ploieºti,

la ªcoala Domneascã, pãstrând o pioasã

amintire învãþãtorului Basil Dragoºescu, de la

care a învãþat întâia datã tainele gramaticii ºi

respectul pentru limba româneascã.

Dupã  1870, timp de câ þiva ani,

preocupãrile lui Caragiale se aseamãnã cu ale

marelui sãu contemporan ºi prieten de mai

târziu, M. Eminescu: în 1870 Caragiale este

copist la Tribunalul Prahova, iar în 1871 este

sufleur ºi copist al Teatrului Naþional din

Bucureºti.

Anul 1873 este important în evoluþia lui

Caragiale, întrucât acum dã prima probã a

înclinaþiilor sale satirice, debutând la revista

umoristicã Ghimpele, cu articole º i note

polemice ascuþite, în care atacã cu frondã

juvenilã pe Maiorescu, Macedonski s.a.

     Anul 1884 trebuie reþinut ca datã

memorabilã în care apare capodopera

dramaturgiei noastre  clasice, comedia O

scrisoare pierdutã, reprezentatã în acelaºi an.

La cei 32 de ani, Caragiale dãduse literaturii

noastre : O noapte furtunoasã, Conu

Leonida faþã cu reacþiunea ºi O  scrisoare

pierdutã.

         Între 1888-1889, timp de aproape un an,

Caragiale funcþioneazã ca director general al

teatrelor. Însã relaþiile cu Junimea º i cu Titu

Maiorescu încep sã se rãceascã ºi Caragiale

începe sã  devinã , pentru liberali º i

conservatori, deopotrivã, un scriitor dificil ºi

incomod.

   În 1901 apare vo lum ul  M om ente º i

schiþe ºi în acelaºi an are loc cunoscuta

acuzaþie de plagiat adusã de Caion Al. Ionescu,

publicist mediocru, necinstit ºi amator de

scandaluri, înfierat în fulminanta pledoarie a lui

Delavrancea. În 1904, beneficiind de o

moºtenire considerabilã, Caragiale pleacã

la Berlin, unde se va stabili pânã  la moarte.

Plecarea lui din þarã nu trebuie privitã cu

superficialitate, ca fiind simplul rezultat al unei

moºteniri.

Cea mai emoþionantã dovadã a legãturii

trainice cu þara adevãratã, cu poporul nãpãstuit

pe care l-a slujit cu devotament ºi ale cãrui

dureri ºi nazuinþe le-a oglindit cu atâta

pãtrundere într-o însemnatã parte a operei

sale, o constituie pamfletul 1907 din

primavarã pânã-n toamnã, cel mai aspru

rechizitoriu al vremii, cu privire la marile

rãscoale þãrãneºti.

 I.L.Caragiale este, înainte de toate , marele

dramaturg  al literaturii noastre, autor al

comediilor O  noapte furtunoasã, O scrisoare

p ie rd u tã ,  C o n u  L e o n id a  fa þ ã  c u

reacþiunea ºi  D-ale carnavalului, precum ºi al

dramei Nãpasta.Ceea ce dã o neobiºnuitã

vigoare creaþiilor sale dramatice este, în primul

rând conþinutul lor deosebit de valoros, prin

ascuþita lui actualitate în vremea autorului. Dar

fãrã îndoialã cã geniul dramatic al lui Caragiale

ºi-a gãsit expresia desãvârºitã în O scrisoare

pierdutã. Ceea ce face ca aceastã piesã sã

treacã înaintea tuturor celorlalte este, înainte

de orice, conþinutul de idei. Reprezentarea

piesei  O  scrisoare pierdutã pe marile scene

ale lumii (Moscova, Berlin, Varºovia, Paris,

B u en o s  A ire s )  a te s tã ,  in d is c u ta b i l ,

universalitatea ei.

De o factura cu to tu l deosebitã

este Nãpasta. De data aceasta râsul este

convertit în compasiune, satira în meditaþie ºi

profunzime psihologicã.

Dupã 1890 repertoriul lui Caragiale se

îmbogãþeºte cu proza de analizã ºi cu povestiri

care ilustreazã ºi de aceastã datã, bogatele

resurse ale marelui scriitor. Apar

- nuvele ca: O fãclie de Paºte, Pãcat ºi În

vreme de rãzboi.

- povestiri : Kir Ianulea, La hanul lui

Mînjoalã, Calul dracului, Abu Hassan.

- schiþe : d-l Goe, Triumful talentului,

Vizitã, Lantul slãbiciunilor, s.a.

 În ianuarie 1893, Caragiale a înfiinþat

revista umoristicã Moftul român.

În dimineaþa zilei de 9 iunie 1912,

Caragiale a murit în locuinþa sa din Berlin

lãsând în urma sa o operã bogatã ºi

strãlucitoare, o adevãratã oglindã a societãþii

româneºti de la sfârºitul secolului al XIX-lea. 

Cinci luni mai târziu, sicriul cu rãmãºiþele

pãmânteºti a fost adus în þarã, iar la 22

noiembrie 1912 a avut loc înmormântarea la

care au luat parte Alexandru Vlahuþã, Mihail

Sadoveanu, Emil Gârleanu, Barbu ªtefãnescu

Delavrancea, º.a.

 A fost ales post-mortem, membru al

Academiei Române.

              “ ªi Caþavenci ºi Tipãteºti/Apar mereu

pe-a vieþii cale;/Pãcat cã nu mai întâlneºti/ªi un

C arag ia le ! ” (M irc ea  Io n e s c u – Q u in tus-

“Antologia epigramei româneºti” )

 

Profesor: Mirela Turculeanu
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,, Oamenii nu se deosebesc atât prin ceea ce zic cât prin ceea ce fac ”  

                                                           Mihai Eminescu

DE CE SÃ-ÞI FACI GRIJI?

În viaþã, sunt doar douã lucruri pentru care trebuie sã-þi faci griji: dacã eºti sãnãtos sau bolnav.
Dacã eºti sãnãtos, n-ai de ce sã-þi faci griji.

Dar dacã eºti bolnav, sunt doar douã lucruri pentru care trebuie sã-þi faci griji: dacã te faci bine sau dacã mori.
Dacã te faci bine n-ai de ce sã-þi faci griji.

Dacã mori, sunt doar douã lucruri pentru care trebuie sã-þi faci griji: dacã ajungi în Rai sau în Iad.
Dacã ajungi în Rai, n-ai de ce sã-þi faci griji.

Dacã ajungi în Iad.., o sã fii aºa de ocupat sã dai mâna cu toþi prietenii tãi, cã n-o sã ai vreme sã-þi faci griji!
Aºa cã: de ce sã-þi faci griji?
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

& N evastã-m ea a venit  cu  m aºina de la service ºi m i-a
zis:
- Când m -am  dus acolo m i-a fost  fricã  sã  nu m ã
jecm ãneascã  dar pânã  la urm ã  totu l a fost  Ok, m ecanicii
au fost  de t reabã , m i-au schim bat  doar lich idul de la
sem nalizare...
&  Merge un om la frizerie sã se bãrbiereascã ºi îi spune
bãrbierului cã niciodatã nu a putut fi bine ras pe obraji.
- Nici o problemã, spune bãrbierul scoþând o bilã micã, dintr-un
sertar. Luaþi în gurã bila asta ºi þineþi-o între gingii ºi 

obraz.                                            
Omul face asta ºi capãtã cel mai fin bãrbierit din câte a simþit
vreodatã. Apoi întreabã:
- ªi dacã înghiþeam bila?
- Nicio problemã, o aduceaþi a doua zi înapoi, la fel ca toþi ceilalþi
clienþi!
 & Înseamnã cã ai îmbãtrânit atunci când: tot ce mai
funcþioneazã doare, iar ceea ce nu doare - nu
funcþioneazã!

Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä      
        

 &  Un poliþist vede un beþiv cãzut într-un ºanþ:
- Domnule, zice poliþistul, nu puteai sã bei ºi tu doar cât sã te
simþi bine?
- Aº fi vrut, zice cu regret beþivul, dar n-am avut destui bani.

&  Doctorii nu recomandã ascultarea fanfarei în

poziþia culcat ºi înconjurat de rude. 

&  Fotografia soþiei din portofel îmi aminteºte de

fiecare datã cã în locul ei ar fi fost o gramadã de

bani. 

&  Sentimente amestecate: Sã-þi cadã soacra în

prãpastie cu maºina ta...

&  Componentele electronice funcþioneazã cu

fum. Cum a ieºit fumul din ele, cum nu mai

funcþioneazã.      


