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Cel de-al doilea proiect pe
mãsura 3.2.2. C. va fi derulat tot
prin Agenþia de Plãþi pentru
Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(ADRP) ºi are ca obiective:
„Amenajare spaþiu public de
recreere în localitatea Mehadia”.
Proiectul are termen de
finalizare 31.12.2015 cu valoare
totalã de 79.975 de euro eligibilã
ºi nerambursabilã, comunitatea
nu are cofinanþare
Proiectul este fãcut pentru
îmbunãtãþirea vieþii ºi crearea de
noi spa þ i i  de recreere;
amenajarea terenului de fotbal,
construirea unui teren de mini-
fotbal cu nocturnã, cu suprafaþa
de joc sinteticã, precum 

urmare în pag. 3 .  

ÎNCEPEREA

NOULUI AN

ªCOLAR

A început noul an ºcolar la
deschiderea cãruia am participat
graþie invitaþiei domnului profesor
Mihã iþã  Feneºan, directorul
Liceului ,,Nicolae Stoica de Haþeg”.

Dupã o perioadã de trei luni de zile
cât a durat vacanþa de varã, începe
ºcoala.

Mulþimi mari de elevi ºi pãrinþi,
veseli ºi zgomotoºi, s-au adunat în
curtea ºcolii, unde împreunã au
participat la deschiderea noului an
ºcolar.

Se putea citi pe feþele tuturor
entuziasmul ºi nerãbdarea în ochii

celor care au pãºit pentru prima
datã în tainele ºi misterele cãrþilor ºi
a ºcolii. Dupã frumoasa primire
fãcutã de cãtre cadrele didactice, ºi
nu numai, elevii s-au reîntors în
clase.

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

În calitate de primar al obºtii pe
care o conduc, voi cãuta sã sprijin
toate proiectele ºcolii ºi ale cadrelor
didactice, fiind un adevãrat partener
care vegheazã în permanent la
bunul mers al procesului de
învãþãmânt din comuna noastrã.

Sunt profund conºtient de atributele
suverane ºi nobile ale ºcolii si
implicit ale învãþãmântului.

Am spus-o ºi la deschiderea anului
ºcolar anterior, o mai spun ºi acum
în acest editorial: vã admir

domnilor dascãli, vã respect munca
dumneavoastrã, deloc uºoarã, voi
încerca  sã  fiu  alã turi de
dumneavoastrã, sã vã sprijin la
toate acþiunile fãcute pentru
educarea copiilor noºtri din întreaga
comunã.

Tuturor elevilor le urez succes în
noul an ºcolar, rezultate cât mai
bune la învãþãturã ºi în cadrul
concursurilor ºcolare locale,
judeþene ºi o promovabilitate cât
mai mare la examenele naþionale.

Tuturor cadrelor didactice, elevilor
ºi pãrinþilor vã urez multã sãnãtate,
putere de muncã ºi rezultate cât mai
notabile.

Mult succes!

Aºa sã-mi ajute Dumnezeu!

Primar,  Iancu Panduru
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       Sãrbãtoarea de astãzi marcheazã

un moment important din viaþa

românilor, care au strãbãtut timpul ºi

vitregiile vremii cu credinþã, muncã ºi

luptã continuã pentru pãstrarea fiinþei

naþionale.

      Ca un dar moºtenit de la strãmoºi,

Biserica din satul Mehadia este un

preþios patrimoniu spiritual ºi cultural al

neamului, cu caracter uman ºi divin. Ea

reflectã cuminþenia ºi spiritul creator al

poporului român, iubitor de Hristos ºi

purtãtor de luminã ºi binecuvântãri,

pãstrate ºi cultivate ca pe o tainã a

Crucii, a jertfei ºi a bucuriei. Ea a avut

de-a lungul timpului rolul de altar ºi

ºcoalã, simbol de culturã ºi artã,

exprimând creativitatea (hãrnicia) ºi

cãldura sufletului meginþilor, în frunte cu

preoþii, cu dascãlii ºi conducerea

Primãriei.

      Comemorarea poetului nepereche,

,,omul total” al culturii noastre, apostol

al culturii româneºti, Mihai Eminescu ºi

lansarea cãrþii scriitorului Nicolae

Danciu Petniceanu -Trupa Pascaly ºi

logojenii- publicatã la Editura

Gordian, Timiºoara, 2014, au

creat prilejul de a se reuni aici

prieteni apropiaþi, artiºti, scriitori,

jurnaliºti ºi alþii întru bucurie ºi

înãlþare sufleteascã, într-o

perfectã armonie. Prin carte,

autorul prezintã trecutul cetãþii

culturale a Banatului, oraºul

Lugoj ºi personalitãþile româneºti

de aici: oameni de culturã,

meseriaºi, oameni de afaceri, lucrãtori

ºi muzicanþi, dând un viitor prezentului.

Autorul evidenþiazã lupta românilor

pentru pãstrarea neamului, limbii ºi

credinþei împotriva autoritãþilor austro-

ungare. Reiese cã, prin iubirea

neascunsã a românilor din

spaþiul mioritic, prin artã ºi

ºtiinþã, ,,se face mãrirea

neamului românesc”, ca o

luminã între popoarele

europene.

      Aceastã carte, ca ºi

celelalte patru cãrþi scrise de

autor despre Eminescu,

scoate în evidenþã îndemnul

cãtre poporul român de a

avea rãbdare, cã ,,neprietenii

vor fi izgoniþi atunci când în fruntea lor

va veni, un fiu de vitejie”, conform

spuselor marelui poet. De asemenea se

cere o luptã continuã pentru pãstrarea

Sfintei Tradiþii româneºti ºi a nu se

permite pervertirea cântecului, jocului ºi

a portului strãmoºilor.

      Pentru Nicolae Danciu Petniceanu

scrisul este o pasiune. La Domnia sa, 

gestul scrisului este expresia unui altfel

de a privi viaþa, având ca model

existenþial pe Eminescu în lupta pentru

credinþã, limbã, neam ºi sacrificiul

suprem pentru binele celor mulþi, þãranii

români, oameni simpli, harnici ºi

credincioºi, cu iubire de semeni,

muncãºi tradiþie.

    Nicolae Danciu Petniceanu a ºtiut sã

dea un sens uman, plin de generozitate

ºi bunãtate întregii lui vieþi, închinate

binelui ºi frumosului, ºtiinþei ºi

oamenilor. O viaþã caracterizatã prin

continuitate în identitatea româneascã.

O voce puternicã pentru românism ºi

sfânta tradiþie, o personalitate în spaþiul

epic al Banatului, care a pãtruns cu

gingãºie, discreþie ºi sinceritate în

lumea fascinantã a lui Eminescu-

simbolul nostru al luptei pentru

românism. 

      Marele poet este mãsura lucrãrii

harului divin în sufletul ºi în viaþa sa. La

,,omul total al culturii româneºti”, Mihai

Eminescu, roada creaþiei este

continuare în pag. 3 .  

Pavel Panduru:

Omagierea lui Mihai Eminescu Mehadia-15 Iunie 2014
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dragostea, bucuria, pacea, bunãtatea,

îndelunga rãbdare, blândeþea ºi facerea

de bine. De aceea, la cititorii poeziei

marelui poet se realizeazã o

transformare calitativã a sufletelor, ele

nu sunt doar luminate, ci devin însele

sursã de luminã pentru ceilalþi.

      Astfel luminat, Nicolae Danciu

Petniceanu a scris cele cinci cãrþi

despre Eminescu ºi a montat patru

plãci comemorative, cu scopul de a

avea unde sã ne întoarcem ºi a asigura

continuitatea neamului românesc în

spaþiul mioritic.

      În Biserica de la Mehadia, coborând

adânc în istorie, am gustat o clipã de

viitor pentru a ne înãlþa apoi vertical

spre cer. Aici am înþeles cã omul

prezentului se poate trãi pe sine ºi altfel

de cum o face, dacã în centrul vieþii lui

aºazã lumina Sfintei Treimi. Am întâlnit

aici tãrâmul magic al satului, dãtãtor de

energie, cu imagine edenicã, un loc în

care veºnicia dãinuie. Iar suprema

înflorire a acestor locuri se gãseºte în

inimile locuitorilor ºi în felul lor de a fi.

La Mehadia, un templu al naturii, care

face parte din paradisul românesc, este

impresionant cum oameni entuziaºti pot

sã realizeze atât de mult: edilitar-

gospodãresc, educaþional, spiritual ºi

cultural, pentru schimbarea imaginii

zonei ºi a României în lume.

      Astãzi, Mehadia a arãtat cã satul

este centrul universului, oazã de luminã

ºi spiritualitate, cu un sentiment eroic al

trãirii prin culturã.

      Adresãm laude ºi felicitãri gazdelor

ºi tuturor celor implicaþi în

o rgan izarea  ac es tu i

minunat eveniment, pentru

efortul depus în momentul

de faþã, de a realiza

ac eas tã  g rand ioas ã

manifestare, unicã în felul

ei, pentru menþinerea

fãcliei aprinse a culturii ºi

identitãþii româneºti.

                                                              

Prof. Pavel Panduru

Manifestarea de astãzi, aici, în

lãcaºul sfânt al Bisericii Ortodoxe

Române din Mehadia, este o

dovadã supremã de dragoste din

partea românilor faþã de memoria

Poetului Naþional. Strãinii ºi

„cozile de topor” din „Pãdurea”

domnului La Fontaine nu l-au iubit

pe Eminescu, care în versurile sale

memorabile zicea ºi bine zicea „De

la Nistru pân’ la Tisa/Tot românu

plânsu-mi-s-a”. Au plâns românii

pe vremea sa, 

plâng ºi astãzi când se gândesc cã

Bucovina ºi Basarabia sunt lacrimi

pe obrazul României. Oare pânã

când?! Rãspunsul sã ni-l dea

domnii mari de la Bucureºti ºi

domnii mari de la Moscova.

Strãinii cu precãdere nu l-au iubit

pe Eminescu pentru poeziile sale:

„Doina”, „La arme, români!”,

„Împãrat ºi proletar”, „Viaþa” ºi

altele unde strãinii, pripãºiþi pe la

noi, au uitat sã mai plece ºi au

cãutat sã asupreascã bietul popor

român.

În timpul vieþii sale, Eminescu a

fost denigrat de poetul Alexandru

Macedonski, într-o epigramã, dar

ºi de preotul canonic de la Blaj,

preot unit, Alexandru Grama, care

în studiul sãu „Eminescu – studiu

critic” (1891), afirmã despre

Eminescu cã nu are gram de talent

ºi cã prin poezia sa eroticã

demoralizeazã tineretul. Se simte

cã acest preot, aflat în slujba

domnilor de la Viena, avea ce avea

cu Eminescu, vreme în care poezia

sa de dragoste circula în întreaga

lume ca romanþe, versurile sale

fiind puse pe note de compozitori

(„Mai am un singur dor”,

„Somnoroase pãsãrele”, „De ce

nu-mi vii?”, „Pe lângã plopii fãrã

soþ”, etc).

Exceptându-l pe preotul unit  

continuare în pag. 4 .  

Nicolae POPA :  

DRAGOSTE ETERNÃ POETULUI MIHAI EMINESCU
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Alexandru Grama, Eminescu ºi

poezia sa au fost apreciaþi de

pãrintele Ilie Miron Cristea,

viitorul patriarh al României, care

este întâiul om de litere care ºi-a

luat doctoratul cu o lucrare despre

creaþia eminescianã (1894), la

Universitatea din Budapesta

avându-l conducãtor de lucrare de

doctorat pe profesorul universitar

Alexandru Roman, fondatorul

revistei „Federaþiunea”, în care

studentul Eminescu a publicat

articole privind pe românii din

þinuturile ocupate de austrieci,

arãtând necesitatea imperioasã ca

românii sã se uneascã cultural,

apoi politic într-un stat al lor.

Pentru acest articol, Eminescu

(student la Viena) fusese tras la

rãspundere penalã, dar avusese

norocul ca fapta sa cãzuse în

prescripþie. Articolele (douã)

fuseserã semnate cu pseudonimul

literar „Varro”, numele unui

gladiator din rãzboiul lui

SPARTACUS, împotriva sclaviei.

ªi în vremurile noastre, Eminescu

a fost denigrat în paginile revistei

„Dilema” de la Bucureºti din

februarie-martie 1998 (director

Andrei Pleºu) de cãtre evreul Zigru

Ornea- critic literar care a antrenat

în fapta sa damnabilã alte câteva

condeie importante: Nicolae

Manolescu ºi ªerban Foartã,

primul-fiu de învãþãtor legionar, ºi

al doilea-fiul unui avocat din

Severin ºi al unei evreice.

E trist cã aceºti trepãduºi la

care a aderat ºi evreul

Roman Patapievici, au avut

par te  de  f u nc þ i i  de

rãspundere ºi mai au pe linie

de artã ºi culturã, în vreme

ce românii curaþi nu au loc

de ei în asemenea funcþii.

Roman Patapievici, care

a j u n s e s e  D i r e c t o r u l

Institutului Cultural Român, zicea

cã Eminescu este „cadavrul nostru

din debara” ºi alte afirmaþii

denigratoare.

Ei, aceºti strãini ºi alþii ca ei, nu-l

pot suferi pe Eminescu care zicea

întruna în vremea lui: „Cine o iubi

strãinii/Mânca-le-ar inima câinii!”.

Aºa cã, români: Iubiþi-vã voi de

voi, ºi nu aºteptaþi sã vã iubeascã

Roman Patapievici, ªerban Foartã

ºi Zigu Ornea din groapã!

Sã-l iubim ºi sã-l preþuim pe

Eminescu ºi sã nu uitãm zisa

poetului oltean Damian Ureche:

„Un popor sãrac fusesem,

Toþi prãdau pãmântul dac,

Dar când ai un Eminescu,

Nu mai eºti popor sãrac”.

MEHADIA, 15.06.2014

COMANDOR ING.

NICOLAE POPA

Pe Goronecinea în sus

Codrule cu frunza rarã,

Eu am stat tot la Pogarã,

De mi-o fost rãu, de mi-o fost

bine

N-am plecat de lângã tine.

Am mers ziua pe sub fagi,

Unge era murã ºi fragi.

ª-am mers prin iarbã cu flori

ªi-n zile ge sãrbãtori.

ªi acolo cât am stat,

Mulce flori am adunat.

Acu’ florile or pierit

ªi eu am îmbãtrânit.

Cã cinereþâle s-or dus

Pe Goronecinea în sus

ªi pe poceºile mele

O crescut iarbã pe ele.

S-or astrucat cu pãmânt,

Cu frunzã dusã de vânt,

Cã nu le mai trec nicicând,

Cã m-oi duce în mormânt.

De-ar fi nepoacele mele,

Poate- or mai trece ºi ele.

Dar ele-s la oraº, geparce,

Sã aibã noroc ºi sãnãtace.

La izvor, la Ogaºul Rãu,

Rãmânea-va dorul meu.

Acolo am copilãrit, acolo-am

îmbãtrânit,

Optzeci ºi doi de ani am

împlinit.

 

Pârvan Elena (Com. Prigor) 

-nãscutã în 1932 -
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Pavel PANDURU:

Întâlnire cu

Alexandru

NEMOIANU

          La mijloc de varã, într-o zi
însoritã de iulie, almajenii
s-au întâlnit cu familia
profesorilor Larisa ºi
Alexandru Nemoianu,
români care trãiesc în
America, într-un Almãj în
care munþii tind spre cer,
apele ca niºte oglinzi în care
se resfrâng aurul razelor
soarelui ºi curgerea linã a
norilor. Se aude cântecul
dulce ºi glãsuitor al
pãsãrilor, foºnetul liniºtitor
al copacilor ºi susurul tainic
al apelor te ameþesc mângâiat de
vântul bine înmiresmat cu
acþiune terapeuticã asupra
noastrã. La acestea se adãugã
mulþimea animalelor ºi a
oamenilor care însufleþesc
locurile ºi toate trãiesc într-o
armonie deplinã în care ordinea
ºi frumuseþea desãvârºitã a
alcãtuirii lumii oglindesc
l u c r a r e a  u n u i  F ã c ã t o r
Atotputernic. Fermecat de aceste
aspecte îþi dai seama cã nu poþi fi
decât în grãdina raiului care se
cheamã Tara Almajului.

          Reîntâlnirea cu filosoful
culturii, Alexandru Nemoianu, a
avut loc într-o aºezare cu parfum
istoric-localitatea Bozovici,
organizatã de preºedintele
asociaþiei culturale “Izvoare
Almajene” Gheorghe Furcã. La
manifestare au participat iubitori
de culturã limbã ºi neam,
personalitãþi din toate domeniile,
profesori, ingineri, funcþionari ºi

alþii printre care, membrii
asociaþiei culturale din Bozovici:
Gina Stefanco, Ioan Mihoc,
Goga Iosif, Maria Pitic, Cãiuº
Cãlinescu. De remarcat cã ºeful
APIA, ing. Gheorghe Cristea a
venit cu toþi colegii, inginerii
Mihai Terianu, Nicolae Terianu,
Florin Vodã, Marin Chetrinescu,

Dumitru Murgu, Nicolae Dragila
ºi Camelia Tismanaru. Acþiunea
a fost moderatã de profesorii
Iosif Bacilã ºi Pavel Panduru.

          Alexandru Nemoianu
“filosoful culturii din America”,
cum îl numea marele cãrturar
Artur Silvestri, un român iubitor
de români ºi de România are
ceva în el din luminã unui
apostol. La el se simte fermitatea
ºi simplitatea înaintaºilor. El
urãºte minciuna, fãþãrnicia ºi
nedreptatea ºi nu ºtie ce sunt
acelea: slãbiciunea, compromisul
ºi fraze numeroase. Se opune din
rãsputeri setei de distrugere a
naturii pentru scopuri materiale.
A luptat ºi luptã din rãsputeri
împotriva viermelui lãcomiei
care doboarã copacii, economia
ºi chiar familia neamului nostru.
A luptat ºi luptã împotriva
indivizilor cariaþi de patimi pânã
în mãduva oaselor, lipsiþi de
scrupule, corupþi, gata sã îºi
vândã ºi sufletele pentru a face 

avere. De aceea îl preþuim ºi îl
cinstim cu adevãrat pentru
sinceritatea sa, dragostea de
D u m n e z e u  º i  v o r b i r e a
neprefãcutã, silã de minciunã,
scârbã de fãþãrnicie ºi imposturã,
cum spunea Nicolae Steinhardt.

         Profesorii Larisa ºi
Alexandru Nemoianu au
puterea de a surprinde
adevãrurile umane în ceea ce
au esenþial ºi etern. Lucrãrile
lor grãiesc tuturor vremurilor,
asemenea operei (pãstrarea
limbii ºi neamului) familiei
Boldea care surmonteazã
timpul ºi îºi pãstreazã
actualitatea.

        Filosoful culturii,
Alexandru Nemoianu, a
vorbit participanþilor cu

simplitate modestie ºi smerenie
despre un alt mod de a face ºi a
prezenta istoria, este un mod
omenesc, dincolo de tratate ºi
dincolo de hotare, un mod
constructiv, o lecþie de viaþã. Ne-
a fãcut sã înþelegem cã noi,
românii avem un potenþial al
bunãtãþii, al ospitalitãþii, al
eficacitãþii ºi sã ne întãrim în
convingerea cã putem face
lucruri de aºa manierã încât sã
fim plãcuþi lui Dumnezeu. Ne-a
vorbit despre credinþa întemeiatã
pe iubire ºi nu pe interese,
sancþiuni ºi recompense. A vorbit
despre  Biserica vie º i
luminatoare – “locul în care afli
cã exiºti” cum spunea Petre
Þuþea.

          Din discursul profesorului
am dedus mãiestria, arta de a
surprinde  esenþialul din
realitatea cotidianã, de a observa
ºi a aprecia valorile, forþa de 

continuare în pag. 6 .  
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sacrificiu pentru cei mulþi, de a
critica ºi a combate cu argumente
pertinente rautãþile ºi prostia
unor conducãtori. Toate acestea
îl aºeazã în galeria marilor
luptãtori ai veacului XIX-XX
pentru limbã, neam ºi credinþã,
pentru demnitatea ºi identitatea
neamului românesc.

         Scrierile lui Nemoianu ne
oferã o desfãtãtoare lecþie de
viaþã ºi istorie. Opera filosofului
culturii din America este o
bijuterie ieºitã din minte ºi din
suflet, fiind dãruit cu har, talent
ºi dragoste.

         Scrierile, discursurile ºi
discuþiile cu Domnia Sa mi-au
oferit prilejul sã constat ce
însemnat este harul în arta de a
vorbi ºi scrie despre viaþã ºi
soarta neamului românesc. Mi s-
a revelat pentru a nu ºtiu câta
oarã, felul în care generaþiile de
mucenici ºi eroi almãjeni s-au
succedat punându-ºi amprenta
asupra mersului vieþii în
comunitãþile locale, în þarã ºi în
Europa, a istoriei seculare. Ei au
creat lumea modernã româneascã
ºi europeanã.

          La familia Larisa ºi
Alexandu Nemoianu descoperi
în darul tãcerii mãreþia smereniei
precum ºi bogãþia ºi plinãtatea
vieþii, aºa cum se trãieºte doar în
Hristos. Adicã în adevãr, luminã
ºi mântuire. Faptele domniilor
lor, precum cele ale înaintaºilor,
clameazã continua nevoie de
jertfire, ceea ce ar trebui sã
gãsim ºi la cei de astãzi-tot mai
multã dãruire.

 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 

Gruia CINGHIÞÃ

Sãrbãtoarea
de Armindeni

L
a 1 mai, românii

s ã r b ã t o r e s c

“Armindeniul”, o sãrbãtoare

popularã cu datã fixã. Aceastã

datã este considerate începutul

verii ºi sãrbãtoarea se þinea

pentru roadele pãmântului ºi

pentru a evita dezastrele naturale,

precum grindinã sau secetã. În

tradiþia popularã acestei zile i se

mai spunea ºi “ziua pelinului” sau

“ziua beþivilor”. Armindeniul se

s e r b e a z ã  p e n t r u  r o d u l

pãmântului, pentru sãnãtatea

vitelor, vinul bun, oameni sãnãtoºi

prin petreceri la iarbã verde unde

se mãnâncã miel ºi se bea vin

roºu cu pelin pentru schimbarea

sângelui ºi apãrarea de boli. 

Dimineaþa, oamenii se

spalã cu rouã. Tradiþia spune cã

se pun ramuri verzi la porþi,

pentru noroc ºi belºug. La casele

cu fete se pun puieþi de

mesteacãn în faþa porþilor.

Armindeniul simbolizeazã vechiul

zeu al vegetaþiei care proteja 

continuare în pag. 7 .  

Viaþa mea

Mãgheran crescut în fân,

Cinsteºte omul bãtrân!

Mãgheran crescut în iarbã,

Cinsteºte omul de treabã!

Tinerii fac pricinile

ªi bãtrânii pãcile.

Frunzã verde de bujor,

Eu m-am nãscut în Prigor,

Am fost trei fraþi la pãrinþi

Ca niºte pomi înfloriþi.

Douã fete ºi-un fecior,

Mândria pãrinþilor.

Am crescut, m-am mãritat

C-un bãiat din al meu sat.

Iar acum, grea este viaþa,

Grea este iubirea,

Dar mai grea din toate este
despãrþirea.

 Sofia Rotaru-Prigor
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animalele ºi recoltele. În dimineaþa zilei

de 1 mai se împodobeau cu ramuri

verzi stâlpii porþilor ºi ai caselor dar ºi

intrarea în grajduri a animalelor.

Acestea, ramurile, erau lãsate acolo

pânã la seceriº, când se puneau în

focul cu care se coace pâinea din grâul

cel nou. 

Existã o tradiþie, ca în ajunul

acestei zile, femeile sã nu lucreze nici

acasã, nici pe câmp, pentru ca viforul ºi

grindina sã nu se abatã asupra satului.

În satele din Banat, Armindeniul se

pune la casele oamenilor harnici ºi ale

fetelor de mãritat. Creangã verde este

aºezatã pe furiº noaptea fãrã ca sã fie

vãzuþi. 

Tot în aceastã zonã, fiecare

familie împodobea ferestrele, stâlpii

porþilor ºi ai caselor, uºile de la

grajdurile vitelor cu ramuri verzi.

Acestea aveau rolul de a proteja

oamenii ºi animalele de strigoi,

vrãjitoare, farmece. 

Ziua se serbeazã ºi pentru rod

bogat în vii ºi belºug de porumb.

Sãrbãtoarea era consideratã ca limitã

calendaristicã pentru semãnatul

porumbului. Se credea cã cel care nu

seamãnã pânã la aceastã datã, poate

sã îºi arunce în foc fãcãleþul

(mestecãul) cu care mestecã

mãmãligã. 

Ziua se þinea de bãrbaþi pentru

sãnãtatea animalelor trãgãtoare (boi,

cai), iar de cãtre femei pentru ca sã nu

se piardã laptele la vaci, oi sau capre.

Oamenii nu trebuie sã lucreze în casã

sau la câmp pentru a fi feriþi de grindinã

sau furtunã, împreunã cu holdele lor.

Se crede cã nici rândunicile nu lipsesc

din cuiburile lor din aceastã zi. Dacã

vreun gospodar lucreazã, se spune cã

rândunicile îi vor da foc la casã. În ziua

de Armindeni, femeile cautã buruieni

pentru leacuri, iar dacã plouã în

aceastã zi, va mai ploua încã 40 de

zile.

Pentru ca aceastã zi se

numea ºi ,,ziua boilor”, aceºtia nu se

foloseau la muncile câmpului.

Nerespectarea acestei reguli aducã

moartea animalelor sau îmbolnãvirea

oamenilor.

Armindeni a preluat numele ºi

data de celebrare de la Sf. Proroc

Ieremia, dar geneza ºi sensul sãrbãtorii

se regãsesc în precreºtinism. Ieremia 

numindu-se Ierminden (ziua lui Ieremia)

ºi se regãseºte la aproape toate

popoarele europene în obiceiul numit 

,,Copacul de mai”. Acesta era un stâlp

cu o roatã în vârf, împodobit cu

verdeaþã ºi cu panglici. El era un simbol

al Soarelui ºi al Copacului lumii. În jurul

lui se organizau petreceri care aveau

rolul sã stimuleze ferti l i tatea

pãmântului.

Geneza sãrbãtorii face trimitere

la începuturile creºtinismului, pe când

Iisus Hristos era urmãrit de soldaþii lui

Irod pentru a fi ucis. Soldaþii au pus

ramuri verzi la fiecare casã, unde au

fost uciºi copii sub 2 ani. Dar a doua zi

au constatat cã toate casele purtau

acelaºi semn. O altã legendã afirmã cã

evreii care l-au urmãrit pe Pruncul Iisus,

ar fi aflat de la un pãgân, în care casã

ar fi fost adãpostit peste noapte. Pentru

a o recunoaºte ei au înfipt un copac în

faþa casei, dar spre mirarea lor, a doua

zi în faþa fiecãrei case era un copac,

fapt ce a împiedicat prinderea lui Iisus.

EªTI NEHOTÃRÂT ÎN LEGÃTURÃ CU DECORAÞIUNEA UNEI SÃLI

PENTRU UN EVENIMENT?

APELEAZÃ FÃRÃ REZERVE LA 

MIHA DECORAÞIUNI 

DIN  DROBETA TURNU  SEVERIN

TEL: 0766 682 996 0746 888 915

TARIFUL SFIDEAZÃ CONCURENÞA
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          Familia Babeº – având originea

în pusta Banatului – a dat þãrii oameni

de seamã, oameni care au contribuit la

promovarea drepturilor românilor din

fostul Imperiu Austro-Ungar, la

progresul ºtiinþei ºi culturii în România

ºi în lume. Indiferent de condiþii sau

situaþii conjuncturale nu s-au dezis

niciodatã de poporul ºi patria lor.

Ascensiunea familiei începe cu

Vincenþiu Babeº o personalitate de

frunte din Banatul secolului al XIX-lea.

S-a nãscut în anul 1821 în satul

bãnãþean Hodoni situat la circa 20 de

kilometri de Timiºoara. Tatãl sãu

Gheorghe Crâºmaru, þãran din Moºniþa,

a murit când Vincenþiu era mic. Bunicul,

Mitra Babeº, neavând alþi nepoþi l-a

înfiat ºi i-a dat numele sãu de Babeº.

Îndrumat sã devinã preot, renunþã

spre finalul ºcolarizãrii ºi se consacrã

studierii dreptului la Facultatea de Drept

din Budapesta. Dupã absolvire, în anul

1849, este chemat sã meargã la Viena

ca jurist pe lângã delegaþia românã

formatã din deputaþii care reprezentau

românii din Ardeal ºi Banat.

Apropierea de familia Mocioni îl

determinã sã se implice în politicã.

Colaboreazã cu personalitãþi de seamã

care luptau pentru drepturile românilor

din imperiu ca: August Treboniu

Laurian, Ioan Maiorescu, Eudoxiu

Hurmuzachi ºi alþii. În 1860 redacteazã,

în limba germanã, broºura „Chestiunea

limbilor ºi naþionalitãþilor din Austria

scrisã de un român” care a fãcut furori

în cercurile politice ale monarhiei ºi l-a

propulsat pe scena politicã.

Se implicã în organizarea politicã a

românilor din imperiu fiind unul membrii

fondatori ai Partidului Naþional Român

din Transilvania ºi preºedinte al acestei

organizaþii politice naþionale.

A fost ales de patru ori deputat în

circumscripþia Sasca Montana ºi o datã

în circumscripþiile Sânnicolau Mare ºi

Biserica Alba. Ca parlamentar a depus

o muncã titanicã pentru promovarea

drepturilor românilor.

A colaborat la ziarul „Albina” de la

Viena (apoi la Budapesta) al cãrui

director a fost. Ziarul a apãrut timp de

zece ani ºi a fost o adevãratã ºcoalã de

jurnalism pentru mulþi gazetari români.

Dupã ce s-a retras din viaþa politicã

s-a dedicat studiilor istorice. A fost

membru al Academiei Române ºi unul

din fondatorii acesteia. Moare, la

Budapesta, la 22 ianuarie 1907.

Din cei nouã copii ai lui Vincenþiu

Babeº se remarcã, în mod deosebit,

Victor. Nãscut la 4 iulie 1854 în Viena, 

Victor Babeº a fost un renumit medic,

bacteriolog, profesor universitar, savant

considerat pãrintele ºcolii medicale

româneºti moderne.

În tinereþe a studiat artã dramaticã la

Budapesta, dar moartea surorii sale

Alma, provocatã de tuberculozã, l-a

determinat sã abandoneze studiile

începute ºi sã se înscrie la Facultatea

de Medicinã din Budapesta, apoi la cea

din Viena unde, în 1878, îºi dã

doctoratul în medicinã.

În anul 1881 a primit o bursã ºi a

plecat la Paris ºi apoi la Berlin, unde a

lucrat cu cei mai importanþi profesori ai

vremii: Cornil, Pasteur, Virchow, Koch

ºi alþii. A continuat sã studieze alãturi

de mari profesori la München,

Heidelberg ºi Strassbourg pânã în

1886.

În 1885 este numit profesor de

histopatologie la Facultatea de

Medicinã din Budapesta. În acelaºi an

a publicat la Paris, împreunã cu

savantul Andre-Victor Cornil primul

tratat complet de bacteriologie din lume

intitulat „Bacteriile ºi rolul lor în

anatomia ºi histologia patologicã a

bolilor infecþioase”.

În 1887 se mutã la Bucureºti, ca

profesor la catedra de bacteriologie

ocupând aceastã funcþie pânã în anul

1926. Tot în anul 1887 s-a înfiinþat la

Bucureºti Institutul de Bacteriologie ºi

Patologie condus de Victor Babeº ºi

care îi poartã numele (Institutul „Victor

Babeº”).

continuare în pag. 9 .  

Gheorghe MIRULESCU : BABEª – UN NUME BÃNÃÞEAN CU RENUME
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A fost ales membru corespondent al

Academiei Române în anul 1889, iar

din 1893 a devenit membru titular.

Înfiinþeazã, la Bucureºti, „Societatea

Anatomicã” care se ocupa cu studiile

anatomo-clinice.

În rândurile armatei române, care se

afla în campania din cel de-al doilea

rãzboi balcanic în Bulgaria, izbucneºte

o epidemie de holerã. Pentru a

combate epidemia preparã un vaccin

antiholeric care este administrat

trupelor. Continuã, între 1916-1918 sã

prepare produse biologice, rãmânând

în zona ocupatã de Puterile Centrale.

Dupã rãzboi, în anul 1919, este

numit profesor universitar la

Universitatea din Cluj, nou înfiinþatã.

A introdus vaccinarea anti-rabicã în

România la numai trei ani de la iniþierea

acesteia de cãtre Luis Pasteur. Este

considerat al doilea rabiolog din lume

dupã Pasteur ºi pãrintele seroterapiei,

precursor al imunologiei moderne.

Un alt preparat care a salvat multe

vieþi a fost serul antidifteric savantul

desfãºurând o activitate amplã ºi în

cercetarea pelagrei, tuberculozei, febrei

tifoide ºi a leprei.

A descoperit 40 de noi specii

microbiene, care au fost denumite,

„Babesiide” la Congresul Internaþional

de Zoologie de la Londra din anul 1900.

A publicat peste 1000 de lucrãri

ºtiinþifice ºi 25 de monografii în

domeniul microbiologiei ºi anatomiei

patologice.

A fost membru corespondent al

Academiei de Medicinã franceze ºi

decorat cu cea mai înaltã distincþie 

francezã „Legiunea de onoare”.

Pe lângã activitatea ºtiinþificã,

Babeº  a fost preocupat de

îmbunãtãþirea stãrii sanitare a

populaþiei, în special în combaterea ºi

prevenirea pelagrei. Studiind cauzele

care duc la îmbolnãvirea populaþiei ºi

rãspândirea acestei boli, care (ca ºi

tuberculoza) avea extindere în masã, a

subliniat esenþa socialã a acesteia

afirmând:„Leacul pelagrei, al acestei

boli a mizeriei, al acestei ruºini

naþionale, vi-l dau eu: împroprietãrirea

þãranilor”.

Babeº s-a preocupat îndeaproape

de problemele medicinei profilactice,

abordând probleme ca: alimentarea cu

apã a localitãþilor, organizarea ºtiinþificã

a luptei antiepidemice etc.

Concepþia sa filozoficã, înscrisã pe

linia materialismului, este expusã în

lucrãrile: „Consideraþiuni asupra

raportului ºtiinþelor naturale cãtre

filizofie” publicatã în 1879 ºi „Credinþã ºi

ºtiinþã”, publicatã în 1924. Babeº a

combãtut agnosticismul lui Kant, teoria

ideilor înnãscute a lui Descartes,

apriorismul idealist al lui Schelling,

precum ºi fideismul. A susþinut, în mod

consecvent, caracterul obiectiv al lumii,

al legilor naturii ºi al cauzalitãþii.

Moare la 19 octombrie 1926 în

Bucureºti.

Una din cele mai prestigioase

instituþii de învãþãmânt superior de stat

din România, poartã numele renumiþilor

oameni de ºtiinþã: becteriologul român

Victor Babeº ºi matematicianul maghiar

Janos Bolyai – „Universitatea Babeº –

Bolyai” din Cluj-Napoca.

Î Î Î Î Î Î Î

Tinereþe, pup de floare

Tinereþe, pup de floare
Îi dai vieþii mele, soare
Cu buchetul lui de raze,
Cum sunt florile din vazã.

Pe tine am sã pun preþ
ªi sã trãiesc am sã-nvãþ
Colindând în lung pãmântul
Îmi cânt patima ºi gândul.

Feciorie, feciorie
Cine te-a trãit, te ºtie
Cã tu eºti verdeaþa vieþii
ªi puterea tinereþii.

Sufletul purtat prin vreme
Cât îi tânãr nu se teme,
Arde-n focul anilor
ªi se stinge-n dorul lor.

Mândrã, floare neculeasã

Mândrã floare neculeasã,

Crescutã pe lângã casã,

Printre flori de albãstrele

Sã-nfloreºti ºi tu ca ele.

Nu mi-e inima-mpãcatã

Cât am sã te ºtiu tot fatã,

Numai dorul îmi aprinde,

Patimi ce le am în minte.

Douã suflete-mi ºtiu drumul,

Iar, din ele facem unul

ªi n-am dragoste sã-þi dau,

Atât cât meriþi ºi vreau

Între primãveri ºi toamne

Mã opresc ºi-am sã strig:

„Doamne,

Sã-mi dai ani sã-þi mulþumesc,

Cã mi-s tânãr ºi iubesc”.

Prof. Ionuþ DRÃGAN
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Înãlþarea Domnului sau

Ispasul, cum mai este numitã în

popor, se sãrbãtoreºte, în

fiecare an, la 40 de zile de la

Paºte, de fiecare datã joia, ºi

reprezintã ultimul eveniment din

viaþa pãmânteascã a lui Iisus

Hristos, ziua fiind totodatã

sãrbãtoarea Eroilor în Biserica

Ortodoxã Românã.

Creºtinii ortodocºi vor

sãrbãtori joi Înãlþarea Domnului.

Potrivit cãrþii biblice "Faptele

Apostolilor", Mântuitorul Iisus

Hristos, dupã Înviere, s-a arãtat

ucenicilor, timp de 40 de zile,

dupã care, în prezenþa lor, s-a

înãlþat la cer. În acel moment

Hristos ºi-a profeþit revenirea ºi

i-a încredinþat pe apostoli cã îl

va trimite pe Duhul Sfânt.

Potrivit tradiþiei, locul de

pe care Mântuitorul Hristos s-a

înãlþat la cer este situat la

Ierusalim pe Muntele Mãslinilor.

Micuþa capelã rotundã de acolo

pãstreazã încã o piatrã

imprimatã cu urma piciorului lui

Hristos Capela Înãlþãrii Domnului

este un loc de închinãciune, atât

pentru creºtini, cât ºi pentru

musulmani. În fiecare an, la 40

de zile de la Sfintele Paºti,

Biserica Ortodoxã sãrbãtoreºte

praznicul Înãlþãrii Domnului.

Numit în popor ºi Ispas (de la v.

slav: Supasu = Mântuitorul),

cade totdeauna în Joia

sãptãmânii a ºasea dupã Paºti

(Marcu XVI, 19; Luca XXIV, 50

ºi Fapte I, 2-12).

Începând din secolul al

IV-lea, Înãlþarea este celebratã

atât în Imperiul Roman de

Rãsãrit, cât ºi în cel de Apus, la

40 de zile dupã Paºti,

întotdeauna într-o zi de joi.

Înainte de fixarea acestei zile,

evenimentul era prãznuit de 

Rusalii.

În popor, sãrbãtoarea

Înãlþãrii Domnului se mai

numeºte ºi Ispas, dupã numele

martorului ascuns, nevãzut al

Înãlþãrii. Tradiþia spune cã Ispas,

un cioban, ascuns pe dupã

pietre, a urmãrit evenimentul,

tãcut ºi uimit ºi mai apoi a

povestit alor sãi cele întâmplate.

Ispasul mai este numit ºi Paºtele

Cailor, dupã o legendã popularã,

conform cãreia, la naºterea lui

Iisus, în grajdurile lui Crãciun,

boii au fost blânzi ºi liniºtiþi, dar

caii ºi-au cam dat în petec.

Atunci Maica Domnului a zis cã

aceste animale sã nu fie sãtule

decât în joia din sãptãmâna a

ºasea de dupã Paºti.

La sat, în aceastã zi,

dupã  terminarea slujbei

religioase, preotul iese cu

credincioºii în câmp pentru a

sfinþi apa folositã la stropitul

semãnãturilor. Tot în aceastã zi

se sfinþesc plantele de leac -

leuºteanul, paltinul, alunul.

Oamenii se ating cu leuºtean, pe

care îl pun ºi la ferestre, ca sã

fie feriþi de rele ºi de boli. Vitele

sunt bãtute ºi ele cu leuºtean, 

continuare în pag. 11 .  

Gruia CINGHIÞÃ : Înãlþarea Domnului sau Ispasul - Ziua Eroilor
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ca sã se îngraºe, sã fie

sãnãtoase ºi ferite de vrãjitorii.

De asemenea, la Înãlþare, se

taie pãr din vârful cozilor de la

vite ºi se îngroapã într-un

furnicar, cu urarea: "Sã dea

Dumnezeu sã fie atâþia miei ºi

viþei câte furnici sunt în acest

furnicar!".

În aceastã zi, abundã

obiceiurile ºi practicile magice

legate de cultul morþilor,

deoarece se crede din timpuri

strãvechi cã sufletele morþilor se

ospãteazã acum, în zborul lor

cãtre cer. De asemenea, se

crede cã, în drumul cãtre cer,

sufletele morþilor se pot rãtãci ºi

r ã m â n e  p e  p ã m â n t ,

transformându-se în strigoi ce

provoacã neajunsuri oamenilor

ºi animalelor. De aceea, în ziua

de Ispas se practicã ºi astãzi, în

anumite zone, ritualuri magice

de apãrare: sunt culese ºi

sfinþite plante despre care se

crede cã au putere împotriva

duhurilor rele (leuºtean, alun,

paltin), oamenii ºi animalele se

ating cu ramuri de leuºtean, se

buciumã la rãspântia drumurilor

ºi pe dealuri, femeile ºi fetele se

încing peste brâu cu ramuri de

leuºtean, se fac pomeni pentru

morþi, dar ºi descântece. Se

crede cã cine moare de la Paºti

pânã la Ispas ajunge în Rai.

De Înãlþarea Domnului,

Biserica Ortodoxã Românã

(BOR) face praznic de pomenire

a eroilor. În toate lãcaºurile de

cult din þarã ºi strãinãtate ale

BOR sunt pomeniþi eroii - ostaºii

ºi luptãtorii români din toate

timpurile ºi din toate locurile -

care s-au jertfit pe câmpurile de

luptã, în lagãre ºi în închisori

pentru apãrarea patriei ºi a

credinþei strãmoºeºti, pentru

întregirea neamului, libertatea ºi

demnitatea poporului român.

Totodatã, dupã Sfânta Liturghie,

vor fi oficiate slujbe de pomenire

ºi la cimitirele, troiþele ºi

monumentele dedicate cinstirii

eroilor neamului.

Ziua Eroilor neamului

românesc a fost cinstitã ºi în

localitatea noastrã. Dupã

terminarea slujbei religioase, o

mare mulþime a asistat la

depunerea de coroane de flori

din partea Primãriei ºi a Liceului

Tehnologic “Nicolae Stoica de

Haþeg” la Monumentul Eroilor

cãzuþi în cele Douã Rãzboaie

Mondiale pentru libertatea ºi

unitatea neamului românesc. 

       Î Î Î Î Î Î Î

Viaþa curge pãtimaº

Viaþa curge pãtimaº
Ca ºi apa din ogaº,
De n-ar fi pietre de-a rândul,
Nici ogaºul n-ar fi mândru.

Apa-ºi are ºi ea dorul
Pe unde i-o fi izvorul
ªi-ºi blesteamã bolovanii
Cum îºi plânge omul anii.

Sã curgi, apã, cum tu ºtii,
Nu þi-oi cere sã învii,
Pe când valul te frãmântã,
Omul petrece ºi cânta.

Când strabate-un strop de soare
Printr-o umbrã de rãcoare,
Piatra-n apã strãluceºte
Omul pe pãmânt iubeºte.

Vine-n praguri primãvara

Vine-n praguri primãvara,
Iar, prin ochii mei se vede
Îmbrãcatã toatã þara
În al ei prea mândru vede.

Vãd pe câmpuri flori curate
Când mirosul lor ne cântã,
Iar pe poalele-îmbrãcate
Îs cusute-n mâna sfântã.

Peste þarina întoarsã
Mã uit cum rãsare grâul
ªi pe uliþa frumoasã
Bãnãþenii joacã brâul.

N-am odihnã ºi n-am pace,
Am sã când atât cât dorul
ªi-a mea patimã nu tace
Când învie ca izvorul.

Prof. IONUÞ DRÃGAN



12Vestea                        de Mehadia

  P  iesa de teatru în
douã acte apãrutã la
Editura GORDIAN,

Timiºoara, 2014, semnatã de
Nicolae Danciu Petniceanu,
cunoscut scriitor
ce a promovat
de-alungul vieþii
opera ºi imaginea
l u i  M i h a i
Eminescu, ultimul
poet romantic
e u r o p e a n ,
intitulatã „Trupa
P a s c a l y  º i
l o g o j e n i i  “ ,
r e c r e a z ã  c u
ajutorul dialogului,
specific teatrului,
atmosfera din
oraºul Lugoj din
perioada când trupa de teatru a
lui Mihail Pascaly a poposit în
oraºul bãnãþean, avându-l în
componenþa ei pe tânãrul poet
Mihai Eminescu. Acþiunea piesei
se petrece în anul 1868 când în
oraº exista o tensiune naþional-
ºovinistã din partea dualismului
austro-ungar. 

  
Aºa cum specificã autorul,

piesa de teatru este o
combinaþie reuºitã între teatrul
de revistã ºi teatrul poetic, o
revistã literar-muzicalã ce
respectã canoanele ºi structura
scenicã ale teatrului clasic ºi
tradiþional. 

  
Piesa este scrisã cu prilejul

Jubileului a 125 de ani de la
trecerea în eternitate a Poetului
Naþional, cel care a impus în
literatura românã limbajul literar
modern, fiind ºi cel mai mare
ziarist roman, ale cãrui articole

sunt actuale ºi în prezent. 
  
Piesa are 16 personaje, corul

bãrbãtesc de la Chizãtãu, dirijor
fiind preotul Trifu ªipeþean,
inclusiv figuranþi ºi figurante.
Regãsim ca personaje pe
Atanasie Marian Marienescu,

avocat ºi asesor la
sedria orfanalã,
Vasile Brediceanu,
Mihail Pascaly,
directorul trupei de
actori,  Matilda
Pascaly, actriþã de
32 ani, Mihai
E m i n e s c u ,
secretarul trupei,
copist de roluri,
actor ºi sufleur, de
19 ani, un jandarm
u n g u r ,  e t c ,
personaje ce îºi
dezbat ideile într-o
încãpere de la

“Casina Românã “, unde la o
anume înãlþime se aflã un mare
afiº pe care scrie”Limba românã
este un dar Dumnezeiesc, o
icoanã din altarul neamului
românesc. Pãstraþi-o, fraþi
români! “ 

  
În primul act autorul

contureazã atmosfera pregãtirii
fruntaºilor lugojeni pentru
primirea trupei Pascaly în care
se afla ºi tânãrul poet Eminescu
de care auziserã ºi îi citiserã
poeziile în revista lui Aron
Pumnul. Tot în acest act
fruntaºii români din Lugoj sunt
fermecaþi de recitalul lui
Eminescu care cu pletele în vânt
declamã poema”Ce-þi doresc eu
þie, dulce Românie. “ 

  
Actul al doilea se desfãºoarã

în sala teatrului, de la Hotelul
“Pãunul de aur “, unde în fundal
se aflã benerul cu înscrisul 

“Thalia românã ºi logojenii “,
sub acesta este imaginea unei
punþi ºi deasupra, douã mâini
încleºtate, simbolizând Unirea! 

  
În Scena I-a este anunþatã

actriþa Matilda Pascaly care
recitã patetic poezia “Strãina “
de Iulian Grozescu, urmând
aplauze f u r tunoase.  În
ansamblu, în Actul II se
desfãºoarã un recital poetic, din
care nu lipsesc poeme scrise de
Dimitrie Bolintineanu, Mihai
Eminescu, inclusiv cântece
acompaniate de taraful Nica
Iancu Iancovici. 

  
Atmosfera autenticã a vremii

ºi a spaþiului lugojan este
recreatã de autor prin indicaþi
regizorale, iar în dialoguri sunt
puse în gura personajelor
a rha ism e  d i n  vo r b i r ea
bãnãþeanã. 

  
Cartea mai cuprinde un

glosar cu cuvinte din graiul
bãnãþean, lista lucrãrilor
omagiale”Mihai Eminescu “
înfãptuite de cãtre Societatea
literar-artisticã “Sorin Titel “ din
Banat, bibliografie ºi iconografie
cupr inzând fotograf i i  º i
documente din perioada trecerii
lui Eminescu prin Lugoj. 

  
ªi prin aceastã piesã de

teatru, dupã editarea timp de ani
de zile a revistei EMINESCU ºi
scrierea a zeci de articole
dedicate Poetului Naþional,
scriitorul Nicolae Danciu
Petniceanu îºi aratã dragostea
neþãrmuritã faþã de Poet, despre
care scrie: ”MIHAI EMINESCU
este Biblia Neamului Românesc,
atâta vreme cât soarele rãsare
pe cerimea de la Ipoteºti. “ 

AL.FLORIN ÞENE : 
TEATRU CA MIJLOC DE A PROMOVA ADEVÃRUL LITERAR DESPRE EMINESCU
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I
 maginea fizionomiei lui

Eminescu a pãtruns ºi a rãmas în

conºtiinþa românilor prin

fotografiile sale. Asupra acestora au fost

fãcute, de-a lungul anilor, studii ºi publicate

numeroase referiri. A fost subliniat faptul cã

„ocaziile în care poetul s-a lãsat fotografiat

au fost rare, foarte rare” (1, p. 32).

Cu toate cã tehnica fotograficã a

evoluat fulgerãtor de la mijlocul secolului al

XIX-lea existând ateliere (studiouri)

specializate în mai toate oraºele din Europa,

inclusiv în România, de la Eminescu au

rãmas doar patru fotografii-portret

recunoscute cã sunt ale lui.

Prima fotografie a fost realizatã în

anul 1869 când Eminescu avea 19 ani.

Aceasta reprezintã portretul cel mai cunoscut

al geniului poeziei româneºti care apare în

manualele ºcolare, pe bancnote, timbre

poºtale, ilustrate etc., imagine multiplicatã în

sute de milioane de exemplare.

Fotografia a fost realizatã la Praga în

atelierul lui Jan Tomas situat în Piaþa

Venceslas. Se presupune cã fotografia i-a fost

necesarã lui Eminescu pentru dosarul de

înscriere la Universitatea Carolina din Praga.

Întrucât documentul de absolvire al studiilor

nu corespundea cerinþelor impuse de

universitatea praghezã nu a fost admis. (1, p.

33) În toamna acelui an, 1869, Eminescu se

înscrie la Universitatea din Viena. Cu toate cã

„îi lipseau atestatele pentru studiile

preliminare este primit ca auditor

extraordinar” (2, p. 314). A fost avansatã ºi

ipoteza, pe baza unei scrisori ulterioare a

surorii mai mici a poetului, Harieta, nãscutã

la 1854, cã fotografia a fost realizatã pentru

a fi dãruitã Veronicãi Micle. Ea ºi Mihai

Eminescu s-au cunoscut la Viena abia în anul

1872. Veronica Micle a compus însã o poezie

inspiratã de fotografia din 1869 intitulatã

„Pe portretul unui poet, Michaiu Eminescu”.

Aceastã fotografie a intrat în istorie ºi

în conºtiinþa tuturor reprezentând portretul

oficial al Poetului Naþional. Nu ni-l putem

imagina pe Eminescu cum arãta decât aºa

cum este în fotografia realizatã de cehul Jan

Tomas la Praga: profil sculptural, frunte

înaltã, privire gânditoare ºi serioasã pentru

cei 19 ani ai sãi, pãr bogat, lãsat pe spate,

papion: înfãþiºare de ansamblu luminoasã,

figurã seninã ºi visãtoare.

A doua fotografie a fost realizatã

prin anii 1880-1883 nefiind cunoscutã exact

data. Fotografia i-a fost necesarã lui Titu

Maiorescu pentru a fi publicatã într-un

medalion cu portretele tuturor membrilor

„Junimii”. Portretul a fost realizat de un

cunoscut fotograf ceh, Franz Duschek care îºi

avea studioul pe str. Franklin din Bucureºti.

Eminescu a mers la fotograf împreunã cu

Slavici. Întrucât ei nu aveau suma de bani

necesarã pentru a achita fotografiile, care

probabil era destul de mare, Slavici i-a scris,

anterior, lui C. Negruzzi la Iaºi, unul dintre

cei 5 membri fondatori ai „Junimii” pentru a-

i solicita sprijin financiar. „Eu ºi Eminescu ar

trebui sã ne posãm ºi pentru ca sã ne posãm

ar trebui sã avem bani, iar ca sã avem bani

ar trebui sã ne trimiteþi Dvoastrã din Iaºi.

Lucrul e cât se poate de lãmurit: bani ºi iar

bani” (1, p. 33). Fotografia a fost realizatã în

mai multe exemplare dintre care Eminescu i-a

dãruit unui Veronicãi Micle. Portretul a fost

introdus în volumul „princeps” cu 64 de

poezii intitulat Poesii care a apãrut la

sfârºitul anului 1883 sub îngrijirea lui Titu

Maiorescu la Editura Socec (datat însã 1884).

Într-o scrisoare cãtre sora sa, Maiorescu

menþioneazã: „Poeziile, aºa cum sunt

orânduite, sunt cele mai strãlucite din câte s-

au scris vreodatã în româneºte ºi unele chiar

ºi în alte limbi” (2, p. 317). Aceastã fotografie

apare ºi în revista „Familia” la moartea

poetului, în 1889. Portretul a fost considerat

o vreme îndelungatã, imaginea reprezentativã

a poetului „cel mai vrednic de nemuritorul

nume al lui Eminescu” (Ion Scurtu în 1904).

Pe baza acestei fotografii au fost

realizate primele douã busturi ale lui

Eminescu la Botoºani ºi Galaþi ºi al treilea din

þarã la Sânnicolau Mare (primul din Banat)

în anul 1925, prin iniþiativa ºi strãdania

comloºeanului Teodor Bucurescu (1865-

1967), directorul gimnaziului din localitate.

continuare în pag. 14 .  

IOAN   OLÃRESCU : FOTOGRAFIILE  LUI  EMINESCU
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Bustul a fost amplasat în faþa clãdirii

gimnaziului la care Teodor Bucurescu a fost

profesor ºi director timp de 20 de ani între

1920-1940. A fost dezvelit ºi sfinþit la 11

octombrie 1925 de protopopul dr. ªtefan

Cioroianu (1866-1970) din Comloºu Mare

alãturi de un sobor de preoþi în prezenþa unei

asistenþe numeroase printre care a fost ºi

Octavian Goga care a rostit o memorabilã

cuvântare ºi poetul Ion Minulescu. Au urmat

apoi mari serbãri cultural-artistice în

prezenþa a aproape zece mii de oameni veniþi

din toate localitãþile din jur constituind astfel

o primã manifestare a amploare a cultului lui

Eminescu în Banat.

A treia fotografie a fost realizatã prin

anii 1884-1885 (nu se cunoaºte exact data) la

Iaºi, în studioul lui Nestor Heck, fotograf

cunoscut care, împreunã cu fratele sau Ion, a

deschis, în 1850, un atelier vestit în epocã.

Împrejurãrile în care a fost realizatã

fotografia au fost descrise de A. C. Cuza,

prieten al poetului. Acesta împreunã cu

Eminescu ºi încã doi amici, aflaþi într-o bunã

dispoziþie, au decis sã se pozeze împreunã la

atelierul lui Heck. Eminescu, care era

îmbrãcat într-un costum alb de varã, a

consimþit sã se fotografieze, însã numai în

grup. S-au aºezat deci toþi patru împreunã,

însã fotograful, conform indicaþiilor celor

trei, l-a scos numai pe Eminescu, singur „ceea

ce nu puþin l-a supãrat, vãzându-se amãgit

ca un copil”. (1, p. 34). Aceastã fotografie a

fost publicatã în numãrul omagial

comemorativ al revistei „Floare albastrã” din

23 mai 1899; de fapt ultimul numãr al

acestei reviste literare sãptãmânale apãrutã

meteoric cu 7 luni în urmã la 11 octombrie

1898 (2, p. 359). De asemenea, fotografia a

fost publicatã în volumul de scrisori al surorii

poetului, Harieta apãrut la Iaºi, în anul

1893.

În aceastã fotografie vedem chipul lui

Eminescu, calm, cu o privire profundã, frunte

înaltã ºi pãr bogat lãsat pe spate. Avea o

mustaþã îngrijitã, costum alb ºi papion.

Întrucât împreunã cu cei trei prieteni a mers

la fotograf fãrã premeditare având toþi o

bunã dispoziþie apreciem cã aºa arãta

Eminescu în viaþa de toate zilele. Nimic nu

aratã din înfãþiºarea ºi chipul sãu semnele

groaznicei distrugeri interioare care i-a

curmat viaþa la numai câþiva ani dupã aceea.

Ultima fotografie a fost realizatã

prin 1887-1888 la Botoºani de cãtre Jean

Bieling, care îºi avea atelierul pe str.

Teatrului. Poetul era bolnav, în ultimii ani de

viaþã, fiind îngrijit cu sprijinul prietenilor sãi,

în case de sãnãtate. La începutul anului 1887

este la Botoºani, la sora sa Harieta care se

îngrijeºte cu devotament ºi afecþiune deºi era

la însãºi suferindã fiind infirmã ºi fãrã

mijloace materiale. În iulie 1887, Eminescu

este dus la Iaºi pentru a fi consultat de medici

apoi merge la bãile de la Hall însoþit de

doctorul Gh. Focsa. Revine apoi la Botoºani,

de unde prin aprilie 1888 pleacã, spre

disperarea surorii sale, la Bucureºti însoþit de

Veronica Micle. În februarie 1889 este

internat, din nou, în sanatoriul doctorului

Sutu din Bucureºti, unde, în dimineaþa zilei

de joi, 15 iunie 1889, înceteazã din viaþã (2,

p. 318).

Fotografia cea din urmã a fost

realizatã la Botoºani, localitatea în care „s-a

nãscut la 15 ianuarie 1850 ºi a fost botezat la

biserica Uspenia din Botoºani, naº fiindu-i

bunicul dupã mamã, stolnicul Iurascu. Dupã 

descoperirea, în 1892, a actului de

naºtere alte ipoteze nu mai pot fi luate în

considerare” (2, p. 312).

În ultima sa fotografie vedem un om

obosit, istovit cu o privire stinsã, pierdutã,

aceeaºi frunte înaltã însã pãrul mai puþin

bogat ºi mai scurt. Mustaþã stufoasã. Umbra

lui Eminescu din luminoasa înfãþiºare din

fotografia de la Praga.

În primii ani de la moarte ultima sa

fotografie a fost des publicatã inclusiv pe

cãrþi poºtale fiind asociatã cu personalitatea

sa din ultimii ani de viaþã când era

considerat de unii dintre contemporani ºi

adversarii sãi ca un filosof pesimist care a

sfârºit în mizerie ºi degradare. În scurt timp

aceastã fotografie a fost însã respinsã

„întrucât era potrivitã numai pentru a-l

nedreptãþi ºi a falsifica în ochii publicului

imaginea fizionomiei adevãrate a lui” (3).

Acestea sunt cele patru fotografii

recunoscute ale lui Mihai Eminescu. Au fost

publicate însã ºi unele fotografii presupuse cã

fiind ale lui dar care pânã la urmã s-au

dovedit a fi false. O asemenea fotografie a fost

publicatã în anul 1914 la Iaºi de cãtre Octav

Mânar cu titlul „Ultima fotografie a lui

Eminescu” fãcutã la Mãnãstirea Neamþului în

care presupusul Eminescu sta pe un scaun cu

un ziar în mânã. 

continuare în pag. 15 .  
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O altã fotografie falsã a fost publicatã

chiar de George Cãlinescu, cel mai recunoscut

biograf al sãu, cu titlul „Eminescu la 16 ani”.

Ulterior s-a dovedit a fi a unui tânãr actor

contemporan cu Eminescu (1, p. 35).

Au existat însã ºi alte câteva

fotografii ale lui Eminescu care nu s-au

pãstrat, rãmânând necunoscute, fiind însã

amintite de prietenii sãi.

Slavici menþioneazã într-o scrisoare

cãtre Valeria Micle-Sturdza, prima fiicã a

Veronicãi Micle, de existenþa a 5 fotografii:

una din 1881 în care s-a fotografiat la

Ploieºti împreunã cu Eminescu ºi Candiano

Popescu; o fotografie bust Eminescu tânãr;

Eminescu în 1878; o fotografie a lui Eminescu

cu Veronica Micle la Botoºani în 1888; o

fotografie din 1885 cu doctorul Iachimovici la

Odessa (3).

Samoil Isopescul care a locuit în

acelaºi imobil cu Eminescu la Viena, aminteºte

cã s-a fotografiat alãturi de poet ºi de V.

Stefaneli în atelierul Lovy din capitala

imperiului (1, p. 35). Acestea au rãmas însã

necunoscute, nefiind publicate. Sunt, certe

doar cele patru fotografii dintre care prima,

din 1869, este cea mai cunoscutã ºi

rãspânditã, aºa rãmânând Eminescu în

conºtiinþa neamului românesc.

IOAN OLÃRESCU
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Secret dezvãluit

Licoarea ce ne-ar

scãpa de coºmarul

chimioterapiei.

Zilnic, în jurul nostru mor striviþi de
necruþãtoarea boalã canceroasã
prieteni, rude sau colegi. Cu toþii îºi
leagã speranþele de chimioterapie,
metodã terapeuticã folositã în lumea
întreagã, crezând cã aceastã metodã îi
va ajuta sã scape de cumplitul flagel.
Este cutremurãtoare suferin þa
bolnavilor de cancer întâlniþi în secþiile
de oncologie! Am cunoscut atâþia
bolnavi de cancer care înfruntã efectele
secundare ale acestei terapii, adulatã ºi
dispreþuitã în egalã mãsurã... Uneori,
dupã multã suferinþã, rezultatele
chimioterapiei au prelungit viaþa unor
bolnavi. Alteori, celula canceroasã
hrãpãreaþã n-a mai dat nici o ºansã
bolnavilor. O alternativã... Dupã ce ani
de zile au spus pacienþilor cã aceastã
terapie (chimioterapia) este singura
cale pentru a încerca sã se elimine
cancerul, medicii de la Clinica John
Hopkins din Statele Unite s-au hotãrât
sã prezinte ºi calea alternativã de
tratament a cancerului. Într-un studiu,
aceºti temerari specialiºti, au prezentat
efectele negative ale chimioterapiei.
Printre altele, cercetãtorii menþioneazã
cã tratamentul prin chimioterapie care
presupune "otrãvirea" celulelor
canceroase cu ratã mare de creºtere
sunt distruse ºi alte celule cu creºtere
rapidã din mãduva spinãrii, tractul
gastro-intestinal etc ., iar organe
importante cum ar fi ficatul, inima,
rinichii sau plãmânii sunt iremediabil
afectate.

Specialiºtii renumitei clinici au
demonstrat cã o metodã modernã în
lupta cu aceastã cumplitã boalã poate
fi aceea a înfometãrii celulei
canceroase. De aceea medicii au
prezentat alimentele care trebuie 

evitate, tocmai pentru a împiedica
celula canceroasã sã se multiplice.

Dar existã un miracol anticancer,
pãstrat în mare secret.

O sursã de mare încredere, Eugen
Giurgiu, doctor în biochimie cu
competenþe în fitoterapie ºi nutriþie, ne-
a transmis o informaþie care ne-a tãiat
respiraþia!

Douã ingrediente la îndemâna
oricãrui bolnav de cancer reprezintã o
alternativã sãnãtoasã la chimioterapie.

Timp de trei ani, în America, s-a
experimentat un produs natural, foarte
simplu ºi foarte eficient, pe un lot de
70.000 de subiecþi. Rezultate
remarcabile!

O limonadã a fost administratã
bolnavilor de cancer: celor care au
fãcut chimioterapie, dar ºi unui numãr
semnificativ din lotul martor, care n-a
început acest tratament. Rezultatele au
fost uluitoare: starea de sãnãtate a
bolnavilor din fiecare grupã s-a
îmbunãtãþit în mod remarcabil ºi boala
n-a mai recidivat. În cazul bolnavilor
care se temeau cã zilele lor sunt
numãrate, boala n-a avansat ºi nu s-au
observat metastaze.

Tratamentul este benefic ºi ca
metodã de prevenþie.

Preparatul poate sã ucidã celulele
canceroase ºi este de 10.000 de ori
mai eficient decât chimioterapia.
Lãmâia are numeroase proprietãþi
terapeutice ºi studiile au dovedit cã
modestul fruct este un remediu
împotriva cancerului, remediu verificat
în diferite forme de cancer. Dupã mai
bine de 20 de probe de laborator,
realizate începând din anii 1970,
frotiurile au arãtat cã extractul de
lãmâie distruge celulele maligne în 12
tipuri de cancer, inclusiv cel de colon,
de plãmâni, de sân, de prostatã ºi de
pancreas. În comparaþie cu produsul
Adryamicin, un drog chimio terapeutic,
folosit în mod uzual, extrasul din lãmâie
cu bicarbonat acþioneazã de10.000 de
ori mai bine, încetinind creºterea
celulelor canceroase, spun specialiºtii. 

continuare în pag. 16 .  
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ªi mai uimitor este faptul cã limonada
aceasta distruge doar celulele maligne,
dar nu le afecteazã pe cele sãnãtoase.
În privinþa bicarbonatului de sodiu,
acesta schimbã PH-ul corpului ºi se
afirmã cã este de mare folos în toate
formele de cancer.

Mod de preparare:

Extrasul de lãmâie cu bicarbonat,
alternativa naturalã la chimioterapie se
preparã astfel:

- Într-un litru de apã, se fierbe timp de
un minut, coaja unei lãmâi, apoi se lasã
la macerat, de seara pânã dimineaþa.

- În dimineaþa zilei urmãtoare, lichidul
se filtreazã.

 În acest macerat se stoarce sucul
lãmâii, se adaugã miere (dupã gust) ºi
o linguriþã de bicarbonat.

Bolnavii trebuie sã consume zilnic un
litru de limonadã preparatã în acest
mod. De asemenea, leacul miraculos
se poate administra preventiv, fiind un
tonic pentru întregul organism.

Sursa: INTERNET

Soþia, supãratã cã soþul e plecat cu zilele de acasã la vânãtoare, îi cere insistent

acestuia sã o ia ºi pe ea sã vadã ce pasiuni poate naºte acest sport sângeros.

Soþul o aºazã la locul de pândã ºi-i face instructajul:

- Când vezi vânatul, ridici puºca, iei linia de ochire ºi tragi. Atenþie, însã, sã

fugi repede la vânat, sã nu þi-o ia alt vânãtor înainte ºi sã-þi fure trofeul.

Zis ºi fãcut. Se pune femeia la pândã. Nu dupã mult timp, soþul aude o

împuºcãturã ºi, apoi, zgomot mare ºi ceartã. Fuge repede în direcþia respectivã

ºi o vede pe soþie certându-se aprig cu un domn:

- Da... Daa... doamnã. Am înþeles! Cerbul e al tãu, dar mãcar lasã-mã sã-i scot

ºaua...

..................................
Control de rutina

- Bunã ziua, aþi bãut?

- Da,…dimineaþã….mi-am mãritat fiica…..ºi cum mie nu-mi place sã merg la bisericã,

am fost la un bar si am tras câteva beri….apoi în timpul petrecerii am bãut o sticlã de

vin…. iar dupã-amiazã am golit o sticlã de whisky….(explica tipul din maºinãa printre

sughiþuri).

Poliþistul enervat îi spune tipului:

-Întelegeti cã eu sunt politist si cã eu fac un control de alcoolemie? La care tipul îi

rãspunde calm politisþului:

-Dumneata întelegi… cã maºina asta este englezeascã… ºi cã ºoferul este soþia mea

în partea dreaptã a maºinii?

..................................
Un poliþist opreºte un ºofer pentru vitezã: 

- ªtii, am avut eu presim þirea cã voi da o amendã astãzi. De-aia te-am ºi aºteptat

aici toatã ziua.

- Pãi... Am venit cât de repede am putut. 

..................................

Într-o intersecþie, un BMW îi taie calea unui Trabant care avea prioritate. Tipul cu

Trabantul se ia dupã BMW ºi, la urmãtorul semafor, îl ajunge din urmã ºi-i zice: 

- Hai mã, ce naiba! Dacã nici noi ãºtia cu maºini nem þeºti nu ne putem înþelege...

..................................

Un tip care dorea sã îºi vândã maºina îºi scrie pe o hârtie numãrul de telefon ºi îl

lipeºte pe geamul din spate al maºinii.

În timp ce era în trafic, primeºte un telefon:

- Alo, da! Cine este? 

- Aici e poliþia, suntem în spatele dumneavoastrã. Opriþi pe dreapta.Veþi fi amendat

pentru cã nu aveþi voie sã vorbiþi la telefon în timp ce conduceþi!


