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GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE AN
Am avut cu toţii un an greu, în care războaiele politice şi electorale ne-au marcat viaţa şi

munca, atât nouă, celor implicaţi direct, cât şi dumneavoastră, care aţi participat la procesul alege-
rilor prezidenţiale din anul 2014.

Nu ştiu cât s-a văzut munca noastră, în anul ce a trecut, a celor de la Primărie, dar faptul că ne-
aţi înţeles toate dificultăţile şi greutăţile cu care ne confruntăm, reprezintă pentru noi, mai înainte
de toate, obligaţia ca în anul abia început să ne facem datoria  faţă de dumneavoastră, cel puţin la
fel de bine ca în trecut.

Prima datorie a Administraţiei Publice Locale Mehadia în anul 2015, este buna gestionare a re-
surselor financiare, aceasta în condiţiile crizei economice, a cărei prezenţă încă o simţim.

Suntem într-adevăr cea mai mare comună din judeţ, ca şi populaţie, dar aceasta nu ne scuteşte
de obligaţia de a utiliza cu chibzuinţă banii dumneavoastră, de a-i direcţiona cu prioritate către
toate investiţiile pe care le-am demarat şi dorim să le finalizăm în cursul anului 2015. 

Ne-am propus ca în anul în curs să nu mărim taxele şi impozitele locale, pentru că proiectele de-
rulate în acest an pot fi susţinute cu bani proveniţi din taxele şi impozitele actuale. Majorarea lor
poate afecta atât cetăţenii, cât şi societăţile comerciale ce-şi desfăşoară activitatea pe raza comunei
noastre, investitorii, precum şi administraţia publică. Din considerentele prezentate mai sus, credem
că acest lucru poate fi evitat astfel.

Anul 2015 se prefigurează ca fiind cel mai greu an, dintre ultimii trei, în faţa provocării de a finaliza
toate proiectele până la sfârşitul anului, respectiv luna decembrie, obligaţi de către finanţator.

Păşim în noul an, cu speranţa că locuitorii comunei noastre, vor fi pe mai departe solidari cu
toate sarcinile ce trebuie îndeplinite de către executiv, sprijinindu-ne  în continuare prin achitarea
obligaţiilor faţă de bugetul local.

Personal, dar şi în numele colegilor de la Primărie şi a Consiliului Local Mehadia, urez multă să-
nătate şi numai bucurii la toţi locuitorii comunei noastre, bună înţelegere, împlinirea tuturor dolean-
ţelor în anul 2015.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Primar,  Iancu PANDURU  
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În viaţa culturală a
Mehadiei, ziua de 17 ianuarie 2ol5
a avut o semnificaţie deosebită.

În localitatea Globurău s-au
desfăşurat lucrările celei de-a VIII
ediţii a SIMPOZIONULUI CETĂŢII,
cu tema ,,Oa-
meni de seamă
din Banatul
Montan".

Organ izat
de Primăria şi
consiliul local
al comunei
Mehadia, alături
de revista
"Vestea de
Mehadia" şi
Liceul Tehno-
logic Nicolae
Stoica de Haţeg,
manifestarea a debutat cu o slujbă
religioasă ţinută de preoţii parohi
din bisericile de pe raza comunei. 

Lucrările simpozionului au fost
deschise de domnul primar Iancu
Panduru: ,,Ne bucură faptul că la
această ediţie, pe pe lângă numărul
mare de locuitori ai satului
Globurău,dar şi din localităţile com-
ponente ale comunei noastre,
participă şi invitaţi de pe Valea
Almăjului, Timişoara, Lugoj, Orşova,
sperăm ca lucrările simpozionului
să se bucure de atenţia şi
aprecierea dumneavoastră”. 

Moderatorul acţiunii, profesorul
Gruia Cinghiţă, prezintă programul
manifestării: 

prima parte a a acţiunii este
dedicată celor două evenimente de
seamă ale vieţii noastre culturale
şi istorice:15 ianuarie, ziua naşterii
Poetului Naţional, Ziua Culturii
Române, şi 24 ianuarie-Unirea

Principatelor Române. 
În a doua parte a manifestării

se vor prezenta comunicări privi-
toare la personalităţile de seamă
ale vieţii istorice, literare şi ale
învăţământului lui din zonă.

Despre viaţa şi activitatea
literară a Luceafărului poeziei

româneşti a vorbit prof.  Mihai
Cornian, precum şi scriitorul
N.D.Petniceanu. Profesoara Ionela
Domilescu a prezentat semnificaţia
zilei de 24 ianuarie.

Partea a doua a simpozionului
a fost consacrată comunicărilor. Au
fost prezentate comunicări de către
preot Ştefan Bubă: ,,Istoricul biseri-
cilor ortodoxe din Globurău”, prof.
Gruia Cinghiţă: ,,Ion Florian Panduru

şi satul bănăţean de munte”, ing. Ion
Băcilă: ,,Iancu şi Ion Băcilă, figuri
luminoase ale învăţământului româ-
nesc”, prof.Pavel Panduru: ,,Preotul
losif Coriolan Buracu”, preot Gheo-
rghe Bubă: ,,Cartea veche
bisericească”, iar Gheorghe Mir-
ulescu a prezentat figura profe-
sorului Gheorghe Şuvăgău, originar
din Globurău (conţinutul
comunicărilor va fi prezentat în
paginile revistei).

Manifestarea e continuat cu un
program artistic prezentat de copiii
de la Grădiniţa cu Program Normal
Globurău şi de elevii liceului din
Mehadia. O notă  aparte se cuvine
programului artistic al elevilor din
Mehadia, care sub îndrumarea
doamnei profesoare Anişoara
Zeicu au încântat publicul prin va-
rietate tematică: de la obiceiuri de
iarnă specifice zonei, până la evo-
carea personalităţii poetului Mihai
Eminescu.

Balul Izmenelor  cu care s-a
încheiat manifestarea  a prilejuit o

bună ocazie de
prezentare a
portului popular
din Globurău şi
a dansurilor
populare speci-
fice.

Putem
spune că cea
de-a VIII-a
ediţie a
Simpozionului
Cetăţii a fost
una dintre cele

mai reuşite, atât prin tematica, cât
şi prin numărul mare de locuitori
ai satului care au participat la
lucrările simpozionului.

prof. Gruia Cinghiţă

SIMPOZIONUL CETĂŢIISIMPOZIONUL CETĂŢII , , 
ediţia a VIII-a Globurău, 17 ianuarie 2o15ediţia a VIII-a Globurău, 17 ianuarie 2o15
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ISTORICUL BISERICILOR
ORTODOXE DIN
GLOBURĂU

Satul este atestat documen-
tar pentru prima dată la anul 1584
(P.Radu, D. Onciulescu ,,Contribuţii la
istoria învăţământului din Banat până
la 1800, Bucureşti, 1977, p.271;
C.Suciu ,,Dicţionar istoric al
localităţilor din Transilvania”,
Bucureşti, 1967, vol.I, p.266; N. Corneanu
,,Monografia Eparhiei Caransebeşului,
Caransebeş, 1940, p.322). Pe atunci
purta numele de ,,Globşor”
(N.Corneanu, op.cit.p.322). De-a lungul
timpului se cunosc patru vetre, trei
cimitire şi două biserici. După
strămutarea lui din Halandin (Matca),
aproape de gara C.F.R. Cruşovăţ, satul
s-a numit ,,Vârtop”, denumire
existentă şi astăzi, înspre Bogâltin,
peste apă, strămutare care a avut
loc înainte de anul 1700. Mai târziu ,
urmărindu-se numărul locuitorilor şi
nemaiputându-se extinde, vatra a
coborât mai la vale, pe malul
apei Belareca, până la anul 1910, când
din cauza ,,potopului”, şi-a schimbat
vatra în cea existentă şi astăzi.
Următoarele denumiri ale satului au
fost: ,,Globurîu” (Gr. Cotoşman
,,Inscripţii şi însemnări din Bisericile
Mitropoliei Banatului , an XIV, nr.
9-10, p. 597; N. Iorga ,,Arta
românească în Banatul muntos,
Bucureşti , 1940, p.5-foloseşte denu-
mirea Globu-Rîu); ,,Globe” (Cornelie
Ghilezan, preot - însemnări în
Registrul exibit, 1895-1896, manuscris)
în timpul stăpânirii austro-ungare
GOLBOR (EKES) cf. unei scrisori
trimisă de pe frontul maghiar de
preoţii Drăgoi, Buracu şi Câmpianu –
preotesei Cornelia Drăgoi de aici –
anul 1914; 14VII în 1930-1932. GLOBU-
REL – arhiva parohială, dosar nr.
92/1932; din 1947 încoace s-a
încetăţenit denumirea de GLOBURĂU.
În vechime satul s-a mai numit şi
GLOB, GLOBUŞOR, GLOBURIU (denumirea
BURIU se mai păstrează şi astăzi la
aproximativ 2 km în sus de sat spre
Bogâltin).

La anul 1933, satul a fost vizitat
şi de marele istoric Nicolae iorga,
care şi-a pus şi el întrebarea de unde
această denumire de Globurău? La
care fostul primar  Gheorghe Boată

– aflându-se cu toţii în curtea bis-
ericii şi uitându-se spre dealurile
golaşe din preajmă spuse: ,,poate de
la globul pământesc domnule Iorga”.

Răspunsul lui Iorga este unul de
nereprodus. P. Nemoianu, vorbind de-
spre înaintaşii globenilor spune: ,,Cine
ştie ce vremuri maştere au determi-
nat pe cei dintâi români să se
stabilească, de pildă, în ţara bolo-
vanilor, în Globurău?...Astăzi nici nu
mai interesează această chestiune.

Cele câteva
sute de suflete
un singur lucru
vor să ştie şi
a n u m e :

Româ n i a -
Mare să-l

transforme în Globul fericirii…trecând
de Dealul Plugovei, în faţa noastră
apare o câmpie accidentată, pe care
românul o scobeşte cu râvnă, deşi
ea n-ar fi prea potrivită pentru
agricultură. Dar ce nu face hărnicia
inteligentă a romînului! Nu arareori
se vorbeşte şi pe aici de o bună
recoltă” – Probleme banăţene, Ed.II,
Lugoj, 1926, pg.80-81.

Vârstnicii satului, spun că au auzit
de la bătrânii lor că primul om care
a locuit pe teritoriul satului Globurău,
la întemeierea sa, a fost un oarecare
român de prin părţile Ardealului pe
nume ,,Scripete”. De   altfel a existat
până acum câţiva ani o familie în sat
cu porecla ,,Scripete”, de asemenea
există o punte denumită ,,Puntea lui
Scripete”, iar la anul 1808 este
pomenit ,,Thoma Scripete din

Globurău”, cf. Nicolae Stoica de Haţeg
în ,,Cronica Banatului”, Timişoara,
1981, Ed.II, pg.64, care era ofiţer în
armata austro-ungară.

Nu se cunoaşte existenţa vreunei
biserici în primele două vetre ale sat-
ului, cu toate că cimitire s-au de-
scoperit în prima vatră pe
proprietatea credinciosului Oprescu
Petru, iar în cea de-a doua pe pro-
prietatea credinciosului Dumbravă Ion,
în locul numit ,,ţărmur”.

În conscripţia din anul 1757, satul era
trecut fără biserică, cu 65 de case, cf.
I. D. Suciu, R. Constantinescu, ,,Docu-
mente privitoare la istoria
Mitropoliei Banatului”, vol. I,
Timişoara, 1980, Doc. M 9, satul

filial Topleţului, iar la 1774, Plugovei,
preot administrator fiind Lupu
Cristescu, cf. I.D. Suciu, R.
Constantinescu, op. cit., pg.341.

Istoria celor două biserici care au exi-
stat în localitate, îşi au începutul  cu anii
1773, cea existentă (la origini-catolică) şi
cea ortodoxă veche, cu câţiva ani înainte.

Dar să vedem împrejurările istorice
ale timpului. La anul 1768, împăratul Iosif
al II-lea al Austriei, încredinţează gener-
alului  de origine română - baron Papilla,
misiunea de a organiza armata. El
formează  batalionul românesc cu patru

companii: Topleţ, Globurău, Ilova şi Ohaba-
Bistra, având 2383 bărbaţi apţi pentru ser-
viciul militar, armată care mai târziu se va
numi ,,Regimentul româno-iliric”. După
înfiinţarea companiei, la Globurău se ridică
o cazarmă militară, pe seama companiei
care staţiona aici, condusă de locotenent-
colonel Volfenbuth (care în jurul anului 1792
va deceda şi va fi înmormântat în curtea
bisericii, mormântul lui se vede şi astăzi,
fiind acoperit la suprafaţă cu o lespede
mare de piatră). La anul 1799, compania se
mută la Mehadia, iar mai târziu la Băile
Herculane. 

Cazarma a fost construită din
piatră, astăzi în spatele caselor
locuitorilor Ferescu Gheorghe şi
Butuşină Toma, dar care a fost luată
de apă î n timpul ,,potopului” din
vara anului 1910.

continuare in pagina 4continuare in pagina 4
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În prezent din ea se mai observă
unele ziduri, iar tot aici se mai aflau:
primăria, spitalul-cf. Nicolae Stoica de
Haţeg op. cit., pg.242, 245, 236,
biserica ortodoxă ( a cărui rămăşiţe
se mai pot vedea în proprietatea
casei credinciosului Răduţa Dumitru,
la fel rămăşiţe ale clădirilor amintite
în proprietatea casei credinciosului
Dobre Cornel) şi casa parohială
ortodoxă, azi la numărul 93, vândută
de preotul Iosif Drăgoi, împreună cu
consiliul parohial, în anul 1926,
familiei Şuvăgău. După înfiinţarea
graniţei de aici, împăratul Iosif al II-
lea face o vizită în acest sat la 19
mai 1773 ( a trei sa vizită în Banat),
eveniment despre care consemnează
cu o zi înainte la Mehadia: ,,în afara
Mehadiei am văzut două companii
formate din câte 140 de oameni,
făcând parte din noul regiment de
grăniceri al lui Papilla … unii cereau
să li se dea puşti uşoare, pe care
să le poată purta lesne în pădure,
alţii cereau reducerea dărilor, alţii în
sfârşit se plângeau că pământurile
sunt prea mici”, cf.,,Arhivele Olteniei”,
an VII, nr.39-40/1928, pg.383.
Totodată despre vizita împăratului
Iosif, vorbeşte şi preotul paroh al

satului la 26 IX 1943, cu ocazia
sfinţirii bisericii de către Episcopul
Caransebeşului     Veniamin Nistor:
,,în anul 1773, în 19 mai dimineaţa, la
cinci ceasuri, împăratul Iosif II,
plecând călare din Mehadia cu suita
sa, în drumul său spre Caransebeş-
drum pe culmea munţilor-se abate în

comuna noastră (Globurău) şi
arutează compania de grăniceri de

sub comanda locotenentului-colonel
Volfenbuth, care făcea parte din tru-
pele generalului român Papilla.
Împăratul în cuvinte frumoase, se
exprimă despre strămoşii noştri
grăniceri”- Iosif Drăgoi cu ocazia
sfinţirii bisericii, manuscris. Trebuie
spus faptul că la acel an, credincioşii
satului nostru aveau în construcţie
biserica veche ortodoxă, pe care de
puţin timp îi începuseră construcţia.
Împăratul văzând hărnicia şi dăruirea
strămoşilor noştri, dă poruncă
comandantului Volfenbuth să
construiască şi el o biserică catolică,
cea existentă astăzi. Ea a fost
construită între anii 1773-1775. cre-
dem că la anul 1775 au fost sfinţite
ambele biserici, pentru cea ortodoxă
având date concrete. Timp de 24 de
ani în Globurău au fiinţat două
biserici, cea existentă - romano-

c a t o l i c ă ,
făcută cu
scopul ade-
menirii la
catolicism, şi
cea ortodoxă,
care la anul
1860, era deja
în ruină, după
cum vom
vedea. La anul
1775, este
sfinţită biser-
ica ortodoxă,
după cum
vedem din
î ns emnăr i le
cronicarului

Nicolae Stoica de Haţeg, protopopul
Mehadiei: ,, Fiind noi cu Putnic în
mânăstirea Sfântului Gheorghie, într-
o dimineaţă iată un himteu cu şase
cai frumoşi. Episcopul Vârşeţului zise
către mine din hinteu:-sănătate de la
popa Athanasie Stoica din Mehadia.
Tu în doi ani nu ne-ai arătat de unde

eşti! Coborându-să îmi spusă că
biserica în Globurău au sfinţit-o.

Căpitanul Vuc. Piscievici cu laitnantul
Andrei Merzici te cer preot a fi. De
vei şti, eu în dar te preoţesc. Eu
voind mâna îi sărutai.”, op. cit., pg.
212.

Numirea lui Nicolae Stoica
de Haţeg ca preot la Globurău avea
să fie doar un vis neîmplinit al tre-
cutului, căci după cum avea să spună
în continuare cronicarul:, După Paşti
(deci anul 1776) viind episcopul
(Vichentie Popovici) în Caransebeş,
mă duşi, ci-mi spusă că sunt oprit,
că obârşteru (colonelul) m-au pârât
că biserica e în Globurău făr de
slobozenie făcută, satul e filial
Plugovii”- Cronică, pg. 213.

Abia la anul 1790 găsim un
preot la Globurău, pe Lazăr Şuvăgui,
originar de aici, singurul paroh,
cunoscut cu numele, al acestei bis-
erici. - cf. N.Stoica, op. cit., pg. 257.

Alte date despre biserica
ortodoxă veche nu avem, decât că
era construită din bârne de lemn, pe
o fundaţie de piatră, acoperită cu
şindrilă, probabil incendiată de turci,
ca şi alte biserici din jurul Mehadiei
(14 la număr), iar la anul 1860, era
în paragină, după cum afirma cu 4-5
decenii în urmă bătrânul Dobre Ilie,
născut în anul 1853, care spunea că
pe când era copil, cu alţi vârstnici
se jucau pe ruinele ei.

După cei 24 de ani de catoli-
cism la Globurău, ani în care nici un
ortodox nu şi-a părăsit credinţa
străbună, compania se mută la
Mehadia, iar ortodocşii preiau biserica
catolică, scot din ea amvonul, sacristia,
orga, zidesc iconostasul, pictează cele 4
icoane de pe el şi uşile împărăteşti (exis-
tente în uz şi azi) şi treptat, treptat îi dau
un aspect ortodox.

continuare in pagina 5continuare in pagina 5

Vestea ianuarie febr 2015_Vestea  12.03.2015  22:40  Page 3



VESTEA de MEHADIA 5

urmare din pagina 4urmare din pagina 4

Din punct de vedere al
construcţiei, cât şi al stilului, ea
diferă de cele ortodoxe, iar în partea
stângă se trece din altar într-o
cameră rotundă, ce a servit de-a lun-
gul timpului diferitelor nevoi
bisericeşti.

La construcţia ei vor fi aju-
tat şi străbunii noştri ortodocşi, ca
supuşi ai autorităţilor vieneze. Din
anul 1799, până în anul 2010, ea a
fost sfinţită o singură dată la 26 IX

1943, de episcopul Caransebeşului, Ve-
niamin Nistor, după cum rezultă din
însemnarea făcută de arhiereu pe
prima pagină a Evangheliei de la
Bucureşti, 1895, iar preotul consilier
Iosif Drăgoi spunea, în cuvântul din
ziua sfinţirii:,,De când scriu cronici
bătrâne, nu s-a pomenit ca un Prea
Sfinţit Episcop să fi călcat treptele
acestui sfânt locaş de închinare”. În
ultimii cinci ani biserica a fost
vizitată de Prea Sfinţitul Episcop
Lucian al Caransebeşului, în mai
multe rânduri.

Primul preot care a slujit în
stil ortodox aici, a fost Nicolae
Baros, originar de aici. Moare la anul
1807, fiind înmormântat în avlia bis-
ericii, în partea de răsărit, a cărui
znamăn în limba chirilică se mai
observă şi azi.

În încheiere trebuie spus că
numărul locuitorilor satului a fost în
creştere până în anul 1910 şi în
descreştere  după acest an.

La anul 1900, satul număra
903 suflete, iar astăzi, dacă mai sunt
270.

Pe lângă multele cauze care
au dus la scăderea treptată a locuito-
rilor, potopul din 1910 a avut cel mai
mare impact negativ în acest sens,
fiindcă apele de atunci, după cum au
povestit înaintaşii, contemporani
evenimentului, s-au adunat cu crengi
şi pomi după podul Globului (aflat la

1 km spre Bogâltin), pe atunci din
lemn, iar când acesta s-a rupt (în
spatele lui formându-se un adevărat
lac), impactul a fost următorul: 1/3
din casele satului sparte şi luate de
ape. Mulţi dintre cei care au rămas
fără case, de teama apelor nu şi-au
mai reconstruit altele, ci s-au mutat
în alte locuri, circa 30 familii. Aşa
s-a întâmplat şi în anul 1926, când
apele au spălat din nou parte din sat,
iar rezultatul s-a văzut în anii care
au urmat, până astăzi. 

Pr. BUBĂ ILIE ŞTEFAN
Simpozionul Cetăţii,
Globurău, 
17 februarie 2015 

Foştilor Mei Parohieni Din Globurău

Micuţ al meu sătuţe, cu tristele ruine, 
Mă poartă gândul iară azi înapoi spre tine...
Te văd tăcut cum stai pe malul sterp de râu, 
Cum stai cu mintea`ndouă, când ape fără frâu 
Vin să-ţi scobească maul, să-ţi sape temelia, 
Să semene în urmă pietrişul şi pustia. 
Tu stai atunci la gânduri,când ape tulburi,
sterpe 
Încep spre temelia bisericii să sepe... 
Tu te-ai mutat departe, dar dorul strămoşesc 
Te ţine tot pe malul, ce ape îl scobesc.

În tine scump sătuţe frumoasă-era-viaţa! 
Voioşii tăi localnici în toată dimineaţa 
Porneau la câmp afară, muncind pământul greu,
-Pe brazdă şi-n postaţă munceam atunci şi eu
-
Voios cânta o doină, sclipea o sapă-n soare, 
Bătea-un voinic o coasă, cânta o fată mare... 
Ear  soarele din ceruri cu raze-mbelşugate. 
Îşi trimitea salutul holdei de grâu coapte.

Aici e altă viaţă! Bat surd ciocane grele 
Şi tremură pământul când se lăţesc oţele, 
Aici vezi feţe triste, brăzdate de durere, 
Căci mina de cărbune vai! Multe jertfe cere. 
O lume ofilită scobeşte sub pământ, 
Nu-i rază cea de soare şi nu-i nici vesel cânt. 
Prea mândră era viaţa sătuţe drag al meu 
Bogat era în daruri înaltul Dumnezeu. 
Dar vezi sătuţe dragă, în zi de sărbători 
De Domnul tu atuncia uitai adeseori. 
Când eu plecam genunchii la poale de altar 
Biserica „Globene", tu o vedeai cam rar;
Uitai că El dă ploaia pe glia-n soare arsă...

O umbră călătoare pe o câmpie-n floare!...
Trecută e mâhnirea...
... Azi inima mă doare, 
Că ştii sătuţe dragă c-avântul tinereţii 
Mi-am îngropat în tine şi farmecul vieţii 
Şi-ntreaga fericire şi trei copii ai mei...

Te plâng sătuţe dragă, pe tine şi pe ei.

Preot Iosif Drăgoi, 1910 - 1948
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În actualul context european
fiecare dintre “statele “ce alcătuiesc
această mare Uniune, vine cu speci-
ficul său. Suntem în faţa unei multi-
tudini de tradiţii, de bogăţii
intelectuale şi nu numai şi-n acest
caz pentru ca să ne mândrim şi tre-
buie să “se nasc şi la noi Oamenii”
(Parafrazându-i pe Miron Costin).
Acum la început de an 2015 gândul
spre înaintaşii noştrii ne poartă spre
satul Globurău, aşezare aparţinând
teritorial de comuna Mehadia, la
care se ajunge pe drumul vechi, de
sus de pe Şieragău. O pantă abruptă,
drum greu pentru ca apoi să apară
satul înconjurat de dealuri, livezi,
(citând tot un dascăl din zona
noastră prof. Miruna Şchiopu). Şi
pentru că sunt legat sufleteşte de
satul Globurău, voi aduce-n faţa
dumneavoastră imaginea unui
DASCĂL! A unui dascăl adevărat
pentru care şcoala a fost nu doar
meserie ci şi profesiune de credinţă. 

Este vorba despre bunicul meu
dascălul IANCU BĂCILĂ pe care
meginţii l-au cunoscut foarte bine şi
ale cărui rădăcini sunt aici în
Globurău (potrivit unor documente
mai vechi se pare că anul 1947 a
schimbat numele satului, care la anul
1584 se numea GLOBUREL sau
Glăbşor, în cel de azi) Fiu al lui Ilia
Băcilă (1864-1940) şi al Paraschivei
Gelu-căsătorită Băcilă (1877-1951),
nepot al plăeşului Gheorghe Băcilă,
Iancu s-a născut în anul 1884
Noiembrie 1 în Globşor (Globurel-
Globurău). Anii copilăriei sunt
petrecuţi în satul natal iar şcoala
primară o va face la Orşova (până în
1899), plecând la Arad în 1900 şi
Caransebeş, unde va urma cursurile
şcoalei normale, pe care o absolvă în

anul 1904, având calificarea de
învăţător. Întorcându-ne pentru
câteva momente la origini,
consemnăm că apostolatul şi-l face
tocmai în Banatul de câmpie-satul
ICLODA comuna Sacoşul Turcesc,
conform ordinului nr. 2951 din
12.09.1904. Căsătorit cu Elena
Ţepeneag din Mehadia, va avea trei
copii: Cornelia, Elena şi Ion care îşi
vor petrece primii ani de viaţă atât la
Icloda cât şi la Mehadia, bucurându-
se de ocrotirea părinţilor şi a buni-
cilor, bucurându-se de meleagurile
minunate ale Megiei. Copii vor
îmbrăţişa la rândul lor cariera
didactică-atât Cornelia, cât şi Elena
şi Ion, devenind dascăli cu multă
dragoste de meserie şi astfel tradiţia
continuă, nepoţii la rândul lor
îmbrăţişând cariera didactică. Astfel
Cornelia, căsătorită cu Simion
Ciocârlie din Eşelniţa (absolvent al
facultăţii de finanţe din Cluj) va avea
doi fii - Ion - medic militar absolvent
al facultăţii de medicină din
Timişoara, iar apoi profesor la facul-
tatea de medicină Militară din
Bucureşti şi cercetător în domeniul
medicinii, încoronându-şi pregătirea
ca medic cu titlul de Doctor.

Va trece în rezervă cu gradul de
General Maior şi Livius, absolvent al
Universităţii de Litere din Bucureşti,
profesor Universitar la Universitatea
de Vest din Timişoara şi ale cărui
fete sunt şi ele profesoare, Corina
absolventă a Universităţii din
Bucureşti, facultatea de Litere, care
mai apoi îmbrăţişează profesia de
jurnalist, astăzi în Luxemburg, şi
Alexandra de asemenea absolventa
aceleaşi Universităţi, profesor,
cercetător la Academia Română din
Bucureşti, specialitatea greacă veche.
Livius Ciocârlie este scriitor re-
cunoscut internaţional ca unul din-

tre marii critici literari contempo-
rani.

Elena Băcilă, căsătorită cu Iosif
Novacovici, ofiţer de rang superior
multi medaliat pentru fapte de arme
în cel de-al II-lea Război Mondial,
vor avea două fete Mira şi Lavinia
Novacovici, ambele absolvente ale
Facultăţii de Muzică din Timişoara,
pianiste de excepţie astăzi,
pensionare, şi Ion Băcilă absolvent al
şcolii normale din Caransebeş,
căsătorit cu Reta Stănescu din
Câmpina, de profesie economist, va
deveni dascăl şi director de şcoală
chiar în comuna sa natală Mehadia.

Din cei trei copii ai lor, Elena,
Ioan şi Mircea, primi doi vor urma
calea dăscăliei (spre fala bunicului
lor Iancu Băcilă).

Astfel, Elena Băcilă după ab-
solvirea Liceului Pedagogic, tot în
Arad ca şi bunicul ei, va urma cur-
surile Facultăţi de Filologie din
Timişoara, fiind profesor la început
la Liceul Traian Lalescu din
Mehadia apoi, după căsătoria cu
profesorul de ştiinţe naturale Ion
Drăghici, va fi o profesoară cu bun
renume la unul din liceele din
Orşova.

Ioan Băcilă, după absolvirea
Liceului Teoretic din Mehadia,
secţia reală, va urma cursurile
Universităţii Politehnice Timişoara.
Face stagiatura ca inginer la Combi-
natul Siderurgic Reşiţa, după care va
lucra în cadrul Universităţii
Politehnice Timişoara la secţia de
prototipuri şi microproducte, unde
se va ocupa de instruirea practică a
studenţilor de la Politehnică în
cadrul compartimentului de pro-
totipuri electrice şi electronice. 

Aşadar, de la Icloda, Iancu Băcilă
va veni la Mehadia în anul 1919. 

continuare in pagina 7continuare in pagina 7
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Aici îl aflăm ca învăţător titular,
apoi din anul 1930 până anul 1942
învăţător şi director al şcolii din
Mehadia. Pe tot parcursul activităţi
sale s-a implicat trup şi suflet în viaţa
culturală şi spirituală a comunei, a
fost membru activ în consiliul
bisericesc şi de asemenea membru
în consiliul de conducere al Băncii
Populare din Caransebeş.

În anul 1922, prin ordinul
Ministerului Instituirii Publice
Nr.80.107, se va înfiinţa la Mehadia
prima grădiniţă din mediul rural din
România, acţiune la care dascălul
Iancu Băcilă îşi aduce un aport
deosebit susţinând acţiunea
patronată de „Societatea Naţională a
femeilor române ortodoxe”

Activitatea sa ca dascăl şi director
de şcoală este remarcată oficial de
Inspecţia din 17 iunie 1939 stipulată
în procesul verbal încheiat după
inspecţie astfel: „Am găsit o
frumoasă şi interesantă expoziţie de
lucrări practice, organizată prin grija
domnilor învăţători Iancu Băcilă,
Dumitru şi Magdalena Mazilu şi a
doamnei Melania Nemoianu”. 

De asemenea în procesul verbal
încheiat după inspecţia din 05 iunie
1941 găsim consemnat:

„Am admirat din primul mo-
ment ordinea şi curăţenia desăvârşită
din localul şcoalei, care lasă să se
vadă ochiul vigilent şi mâna
neobosită a domnului director, care
deşi este în ultimele zile de şcoală
imediat de pensionare, arată că ştie
să-şi facă datoria până în ultimul ceas
(...) Arhiva, cataloagele, registrul de
consilii şi toate scriptele şcolii sunt
ţinute în bună rânduială. Pentru
toate acestea aducem IANCU
BĂCILĂ mulţumirile noastre”-
Consemnează inspector şcolar de
circumscripţie Virgil Presură – în
procesul verbal de inspecţie din 5

iunie 1941.
S-a implicat de asemenea în edi-

ficarea şi apoi în inaugurarea Casei
de Cultură General Nicolae Cena
din anul 1922. În timpul activităţii
sale, perioada 1925-1930 când şcola
din Mehadia avea ca director pe
dascălul Ion Terfăloagă, Iancu Băcilă
are ca şi colegi pe doi dintre copii săi,
Cornelia şi Ionel.

Locuitorii Mehadiei şi al co-
munelor din împrejurimi, cei care
i-au fost elevi sau doar consăteni (şi
care mai sunt în viaţă desigur), şi-l
amintesc ca un om harnic, drept,
aspru cu cei leneşi, un bun gospodar
şi iubitor al comunităţii, din care
făcea parte. Nu odată m-am întrebat
cum oare reuşesc să conducă o
şcoală, o familie şi o gospodărie atât
de bine înzestrată?! Cum avea timp
şi atâta energie?!

Suntem noi cei de astăzi
neînsemnaţi faţă de înaintaşii
noştrii? Pensionar fiind, s-a ocupat
de întreaga gospodărie, de nepoţii cu
care se mândrea şi se implica
necondiţionat în viaţa comunei
Mehadia. Anul 1970 este anul „Marii
treceri! Ianuarie 8”. În ultimul drum
a fost petrecut de familie şi majori-
tatea locuitorilor comunei care i-au
fost elevi, vecini, prieteni, care şi
astăzi la mormântul său vin să
depună flori şi să aprindă o candelă
gândind la cel care a fost
DASCĂLUL IANCU BĂCILĂ. 

Eu, nepotul său de fiu, inginer
pensionar Ioan Băcilă, în anul 2009
am trecut prin satul Icloda unde am
întâlnit ultimul dascăl care încă a mai
funcţionat în vechea clădire a şcolii
primare, dascăl a cărui mamă a fost
elevă lui Iancu Băcilă.

Din păcate, astăzi în satul Icloda
nu mai funcţionează şcoala generală,
elevii din sat, puţini la număr,
urmează cursurile Şcolii Generale
din Comuna Sacoşu Turcesc.

Mi-am propus (şi sper să reuşesc)
să demarez diligenţele necesare, să
mergem la vechea şcoală din Icloda, să
facem copii după documentele care
atestă activitatea dascălului Iancu
Băcilă, care încă mai există în vechea
şcoală din sat.

Am îndrăznit a evoca figura
dascălului Iancu Băcilă nu doar pentru
că a fost fiul acestor meleaguri de
poveste, ci şi pentru că a fost un
adevărat dascăl aşa cum au fost şi fiul,
fiicele şi nepoata lui. Acolo sus, în
lumea celor liniştiţi, acum sunt
împreună şi sigur ne veghează pe noi şi
cei de aici şi mai ales veghează dascălii
ce le continuă efortul.

Aşa cum am amintit deja, încercând
să evoc viaţa şi activitatea ca dascăl a
bunicului meu, dascălul Ion Bacilă, fiul
cel mai mic a lui Iancu Bacilă
(învăţător) şi Elena Bacilă (casnică),
respectiv tatăl meu, s-a născut la 17
iunie 1912 în comuna Mehadia jud.
Caraş Severin (pe atunci Plasa
Severin). Urmează şcoala primară din
loc. Mehadia, apoi Şcoala Normală din
Caransebeş, pe care o absolvă în anul
1929, an care marchează şi începutul
carierei sale ca dascăl, fiind repartizat la
şcoala Primară din satul Pecinişca
(Băile Herculane) unde îşi desfăşoară
primii doi ani de activitate în
învăţământ. Şi astfel devine continua-
torul tradiţiei de dascăl în familie, ca şi
surorile lui mai mari, Cornelia şi Elena,
astfel că în anul şcolar 1931-1932
ajunge să fie coleg de cancelarie cu tatăl
său Iancu Bacilă.

Anul şcolar 1931-1932 este
primul an în care dascălul Ion Băcilă
îşi desfăşoară activitatea în şcoala
primară din comuna sa natală
Mehadia, dar nu pentru multă vreme
deoarece în anul şcolar 1933-1934
este repartizat profesor suplinitor la
Şcoala de Meserii din comuna
Cornea. 

continuare in pagina 8continuare in pagina 8
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Activitatea sa rodnică de învăţător
este întreruptă, căci evenimente majore
din viaţa socio-politică a ţării impun în-
ceperea cursurilor de pregătire în cadrul
Şcolii de Ofiţeri în rezervă din Ploieşti,
unde efectuează şi stagiul militar. Odată
cu absolvirea Şcolii de Ofiţeri şi lăsarea
la vatră, revine în  activitatea din
învăţământ ca învăţător titular la şcoala
primară din Cornereva - pe Ohaba,
până în anul 1936 când este repartizat la
Şcoala Primară din comuna Teregova,
unde funcţionează ca învăţător titular şi
director până în anul 1940. Titlul de
învăţător îl obţine prin dispoziţia
nr.320750 din 1936  de învăţător defin-
itiv la 01 septembrie 1937.

Activitatea rodnică din învăţământ
este curmată de cel de-Al Doilea Război
Mondial.

Ţara mobilizează sub drapel pe toţi
fiii ei capabili de a ţine arma în mână.
Printre aceştia sunt chemaţi la arme şi
învăţătorii Ion Băcilă, Ilie Boţoacă, Ioan
Dragalina, Dumitru Mazilu. Puţinele
învăţătoare care au rămas aveau de acum
obligaţia nobilă de a-i suplini pe dascălii
plecaţi pe front. Perioada 1941-1945 a
fost dificilă pentru şcoala din Mehadia
ai cărui slujitori au făcut sacrificii până
la jertfa supremă.

Pe front fiind, locotenentul învăţător
Ion Băcilă, a luptat ca ofiţer comandant
al unei divizii motomecanizate par-
ticipând la nenumărate bătălii în care di-
vizia comandată de el a obţinut rezultate
deosebite pe frontul de răsărit. Astfel
pentru merite militare a fost decorat cu
o seamă de medalii, printre care        Or-
dinul Coroana României cu spade con-
form brevet nr.25845 al Ministerului
Apărării Naţionale din 04 octombrie
1944. Înaintarea pe frontul de răsărit s-
a oprit la Cotul Donului când s-a rupt
frontul, fapt ce a adus ofiţerii şi ostaşii
români în situaţii dramatice. Este
avansat Locotenent major cu o. MFA nr
Mc 03 din 04.01.1958. După în-

toarcerea armelor, traversând frontul, de
astă dată de la răsărit spre apus, ajunge
în ţară cu unitatea sa şi îndeplineşte
funcţia de ofiţer Comandant al Pieţei în
oraşul Câmpina, funcţie de mare
răspundere într-o perioadă când ţara
noastră a suportat consecinţele
,,Armatei sovietice  eliberatoare”.

Aici în oraşul Câmpina, întâlneşte
sufletul pereche, pe Reta Stănescu, pe
atunci economist la societatea Astra
Romană, care avea să-i devină soţie în
anul 1946, an în care, demobilizat de pe
front şi ajuns acasă, obţine certificat de
învăţător gradul II prin Decizia
Nr.56.486 din anul 1944, emisă de
Ministerul    Culturii Naţionale. Astfel
îşi reîncepe activitatea de dascăl, de data
aceasta la şcoala din Mehadia, unde
preia şi funcţia de director de şcoală
până în anul 1951. Prin Decizia
Nr.147.911 din anul 1947 a  Ministeru-
lui Educaţiei Naţionale, devine învăţător
gradul I. În urma colaborării cu ziarul
„Vestul” din Timişoara, oficiarul Par-
tidului Naţional Ţărănesc creat de Sever
Bocu (,,Guvernatorul Banatului”, cum i
se spunea) deci cu o orientare de
dreapta, precum şi datorită faptului că a
vorbit elevilor săi despre opera poetului
naţionalist Octavian Goga, care la vre-
mea aceea era interzis, dascălul Ion
Băcilă a fost arestat în repetate rânduri
de agenţi de securitate, însoţiţi de cozile
de topor, activiştii de partid (ajunşi per-
soane importante, analfabeţi care au
primit a treia cismă deîndată ce partidul
şi-a format cadre pregătite în şcolile lor).
A urmat domiciliul forţat la o şcoală din
Bacău, iarna lui ’50 (n-am să uit până
închid ochii cum a venit tata acasă şi i-a
adus mamei vestea, fredonând cu
amărăciune în glas ,,La Bacău, la Bacău
într-o mahala” şi mama a izbucnit în
plâns), pe care    l-a suportat o scurtă
perioadă de timp mulţumită tot unui
dascăl în vârstă de la acea şcoală din
Bacău care l-a ajutat. Sigur că fapta nu a
rămas fără urmări deoarece prin ordin

de partid a fost dat afară din învăţământ
şi trimis la muncă în mina de cărbuni de
la Mehadia.

Unele din cele mai triste momente
din viaţa sa au fost cele trăite atunci,

când trecând prin faţa şcolii, către noul
loc de muncă, auzea clopoţelul iar inima
i se umplea de mâhnire şi durere. E
foarte greu a înţelege trăirile unui om
copleşit de sentimentul că soarta i-a în-
tors spatele, însă în acele momente grele
pentru el, singurul element care l-a spri-
jinit moral a fost familia care i-a fost
mereu aproape şi l-a ajutat în depăşirea
tuturor acestor momente dificile.

Un sprijin neaşteptat în această
conjunctură a găsit în persoana unui
OM. un inginer de mină care „l-a simţit”
a fi intelectual. Într-o zi, acesta  i-a spus:
,,locul dumitale nu este aici” - la
propunerea lui, a fost trimis la o şcoala
de muncitori în domeniul muncii în
subteran. N-a fost să fie aşa căci des-
tinul      i-a scos în cale un fost coleg pe
nume Gherman care ajuns inspector
şcolar reuşeşte să-i obţină un post de
învăţător la Teregova, unde face naveta
cu trenul o bună perioadă de timp,
după care reuşeşte să obţină din nou un
loc de muncă la şcoala din Mehadia,
unde va preda până în anul 1969 anul
ieşirii la pensie.

continuare in pagina 9continuare in pagina 9
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Învăţătorul Ion Băcilă, un mare iu-

bitor al vetrei satului, reuşeşte cu o
remarcabilă fermitate morală să
depăşească toate aceste grele încercări
pe care viaţa i le-a oferit, reuşeşte să-şi
crească în chip exemplar şi să dea o
înaltă educaţie celor trei copii ai săi
Elena Cornelia Băcilă (născută la
Mehadia în 8 septembrie 1946), Ioan
Băcilă (născut în Mehadia la 28 aprilie
1948) şi Mircea Iancu Băcilă (născut
în 16 iunie 1952), şi să-şi menţină fa-
milia puternică şi unită, aceasta având
la bază principiile etice şi morale insu-
flate de tatăl său învăţătorul Iancu
Băcilă, pe care fiul le-a transmis mai
departe, atât în familie copiilor, pre-
cum şi în şcoală elevilor, învăţându-i
să păşească în viaţă călăuziţi de aceste
principii.

Activitatea didactică a
învăţătorului Ion Băcilă s-a împletit
mereu cu activitatea culturală a
comunităţii Mehadiei. Dascăl şi
părinte deodată, nu a uitat niciodată
Mehadia, a iubit acest loc la fel de mult
cum a iubit şi oamenii săi cărora li s-a
dedicat în întregime prin învăţătura
dată copiilor lor.

De-a lungul vieţii sale, a desfăşurat
şi o prestigioasă activitate publicistică.

În perioada interbelică a publicat
articole, eseuri şi diverse ştiri despre
viaţa spirituală de la Mehadia, creaţia
sa de bun augur însemnând, în pe-
rioada imediat postbelică, date şi fapte
cu privire la starea socio-economică a
plugarilor şi crescătorilor de animale,
a apicultorilor şi a viticultorilor din
arealul situat între Iardaştiţa şi Zidină.
Desigur materialele scrise de dânsul
au fost extinse şi în ariile spirituale în-
vecinate: Herculane, Teregova, pre-
dominând ştirile din viaţa religioasă şi
şcolară. A colaborat la periodicele
„Timpul”, „Biserica şi şcoala”,
„Renaşterea”, „Lumina”, „Drapelul lui
Branişte”, etc.

De o valoare deosebită pentru

viaţa spirituală a Mehadiei este
„Monografia Mehadiei”, la care regre-
tatul învăţător Ion Băcilă a trudit
vreme de peste zece ani. Apărută la

editura „Marineasa” din Timişoara în
anul 1997, având 220 de pagini şi un
număr însemnat de ilustrate cu o
remarcabilă prefaţă semnată de
cunoscutul critic literar, eseist, scriitor
şi memorialist român, profesorul uni-
versitar Dr. Livius Ciocârlie. Reţinem
din „Prefaţa” Domniei Sale câteva rân-
duri referitoare la această lucrare:
„Reiese din textul lui, iubirea
nostalgică pentru tot ce a fost bun şi
frumos în trecut, însă nu o nostalgie
paseistă, întoarsă cu spatele spre
prezent. Dimpotrivă, Ion Băcilă a
încercat să facă din evocarea trecutului
un îndemn adresat contemporanilor:
îndemnul ca ei, înnoind faţa
Mehadiei, aducând mentalitatea şi
ideile veacului nostru, să nu se rupă
totuşi de înaintaşi”.

„De reţinut este faptul că dascălul
Ion Băcilă a fost un catalizator al
fenomenului cultural de la Mehadia
într-o perioadă istorică anevoioasă,
dominată de obsedantul deceniu pro-
letcultist şi instructorii de partid
semidocţi, iar prin contribuţia sa
adusă patrimoniului cultural al
Mehadiei, numele său poate fi plasat

alături de mari personalităţi ce s-au
zămislit în Mehadia” scrie într-unul
din articolele sale D-nul Constantin
Vlaicu, actual redactor şef adjunct la
Vestea, publicaţie periodică social
culturală a Mehadiei. Şi nu în ultimul
rând, consemnăm faptul că în urma
demisiei de la Casa de Cultură, a
dr. Mihai Lalescu în anul 1935, la
iniţiativa sa, învăţătorul Ion Băcilă a
continuat eforturile de a conduce ac-
tivitatea Casei de Cultură din
Mehadia până în anul 1967 (cu unele
întreruperi când a fost suplinit de pro-
fesoara Sanda C. Dumitru-căsătorită
Petchescu, Eugenia Gaşpar şi Adriana
Giagim). În anul 1950 reuşeşte să re-
activeze corul, din care făceau parte 70
membrii, toţi din Mehadia, dispuşi să-
şi sacrifice unele interese personale ca
să poată lua parte la pregătiri
(repetiţii).

Sub conducerea sa, la Casa de
Cultură din Mehadia, ia fiinţă, tot în
anul 1950,  echipa de dansuri popu-
lare având ca instructor pe Constantin
Ionescu, iar în 1959 ia fiinţă echipa de
teatru alcătuită în majoritate din cadre
didactice şi nu numai.

De asemeni în 1959, la 1decem-
brie, ia fiinţă brigada artistică. 

În anul 1962 se înfiinţează formaţia
instrumentală a Casei de Cultură
având ca dirijor pe Dumitru C. Du-
mitru, iar formaţia instrumentală de
muzică uşoară, având ca dirijor pe prof.
Ion Urecheatul (Puiu), ia fiinţă în anul
1966.

În toată această perioadă în care
învăţătorul Ion Băcilă (sacrificând în
repetate rânduri interesele sale de fam-
ilie) s-a aflat la conducerea Casei de
Cultură din Mehadia, activitatea
culturală a obţinut succese remarcabile
prin participarea la diverse competiţii
cu alte formaţii artistice la nivel raional
şi regional. 

De asemeni a avut o preocupare
permanentă de aduce pe scena Casei 

continuare in pagina 14continuare in pagina 14
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Ziua de 24 ianuarie a rămas

în istoria românilor ca data la

care s-a înfăptuit Unirea Princi-

patelor Române, în anul 1859,

la foarte scurt timp după nu-

mirea lui Alexandru Ioan Cuza

ca domn al Moldovei și Țării

Românești. 

După mai mulți ani în care pașii
spre îndeplinirea acestei dorințe
au fost „mărunțiți” de atitudinea
marilor puteri ale Europei,
aceasta a devenit realitate, într-
un context favorabil, care a dus,
pe parcurs, la transformarea
„României” de atunci într-un stat
modern, aducând pentru prima
dată câteva elemente occiden-
tale în viața românilor.

Unirea Principatelor Române,
cunoscută ca Mica Unire (Marea
Unire fiind cea de la 1 Decembrie
1918, de la Alba Iulia), reprezintă
unificarea vechilor principate,
Moldova și Țara Românească,
într-un Principat unit.

La mijlocul secolului al XIX-lea,
soarta principatelor Moldovei și
Țării Românești era în mâinile
Rusiei și ale Imperiului Otoman,
care se opuneau unirii lor.

Situația s-a schimbat în urma
războiului Crimeii, dintre 1853 și
1856, când Rusia a fost învinsă

de Marile Puteri, formate din
Regatul Unit al Marii Britanii și
Irlandei, Imperiul Francez,
Regatul Sardiniei și Imperiul
Otoman.

Principatele române, din

mâinile rușilor și turcilor, în ale
marilor puteri europene

După război, în
1856, prin Tratatul
de Pace de la Paris
se iau decizii care
privesc și princi-
patele Moldovei și
Țării Românești.

De exemplu,
Moldovei i se
atașează trei județe
din sudul Basarabiei,
Cahul, Ismail și

Bolgrad.
În contextul discuțiilor despre

unirea celor două principate, în
1857 Marile Puteri acordă aces-
tora dreptul organizării unui „ref-
erendum” (consultarea populației
cu drept de vot) despre Unire.

În acest scop, se constituiau
adunări Ad-hoc, în care se discu-
tau alegerile pentru Divanurile
Ad-hoc, care urmau să se
pronunțe asupra organizării
politice și sociale a țărilor
române.

Falsificarea alegerilor, un ob-

stacol pentru Unire

În Țara Românească, majori-
tatea membrilor din Divanul
Ad-hoc au spus „Da” pentru
Unire, însă în Moldova, situația a
fost mai controversată. Aici,
caimacanul (locțiitor la conduc-
erea Moldovei), Nicolae
Vogoride, sprijinit de Imperiul

Otoman, care îi promitea domnia
dacă Unirea nu se va realiza, a
falsificat listele electorale de
reprezentare în divanul Ad-hoc.
Șansa a făcut însă ca Vogoride

să se destăinuie, prin scrisori,
fratelui său din Constantinopol,
iar corespondența a fost furată și
publicată în presa europeană, la
Bruxelles.

Descoperirea a iscat scandaluri
atât printre români, cât mai ales
la nivel european. Marile Puteri
au rupt relația cu Imperiul
Otoman, au solicitat întâlniri cu
împăratul Franței, Napoleon, și
regina Marii Britanii, Victoria, iar
falsele alegeri au fost, astfel,
anulate. În toamna anului 1857,
în urma noilor alegeri, toți s-au
pronunțat pentru Unirea
Principatelor Moldovei și Țării
Românești.

În 1858, Convenția de la Paris
a stabilit mai multe prevederi
referitoare la principatele
române, dintre care cea mai
semnificativă a fost unirea
parțială a principatelor Moldovei
și Valahiei sub denumirea
„Principatele Unite ale Moldovei
și Valahiei”, care rămâneau sub
suzeranitatea „Maiestății Sale
Sultanul” și sub protecția Marilor
Puteri. Unirea propusă aici s-a
dovedit a fi mai degrabă una
formală, cele două principate ur-
mând să funcționeze separat în
mare parte, ca până atunci, cu
doar câteva puncte comune: o
Comisie Centrală la Focșani,
care reprezenta un fel de
Parlament mai mic, Înalta Curte
de Justiție și Casație și Armata.
Capitalele rămâneau aceleași, la
București și Iași, și se intenționa
ca domnitorii să fie diferiți.

continuare in pagina 11continuare in pagina 11

24 ianuarie 1859: 

„Mica Unire”, primul pas spre România. 

Cum s-a fĂcut Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza
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Surpriza alegerilor domnitorilor
din cele două principate

În anul următor, în data de 5/17
ianuarie 1859, au fost organizate
alegeri la Iași, în Moldova, iar noul
domnitor a fost desemnat Alexan-
dru Ioan Cuza. Peste o
săptămână, în 12/24 ianuarie
1859, au avut loc alegeri și la
București, iar profitând de faptul că
Marile Puteri nu specificau clar că
principatele române nu pot fi con-
duse de același domnitor, și aici a
fost ales tot Alexandru Ioan Cuza.
Puse în fața faptului împlinit, Marile
Puteri au avut brusc de a face cu
două principate conduse de
același domnitor.

Marele merit al lui Cuza a fost
că a reușit să aducă

recunoașterea internațională a
Unirii Principatelor Române și,
prin reformele
sale din toate
domeniile, a
pus bazele
statului român
modern.
Noua țară
a în-
ceput
să se

numească România abia după

abdicarea lui Cuza, din anul
1866, când a fost redactată prima
constituție.

În tot acest timp, în care două
dintre principatele române au
reușit să se unească, Transilvania
se afla sub stăpânire austriacă, iar
din 1867, sub dominație austro-
ungară, până în 1918, când a avut
loc Marea Unire de la Alba Iulia.

După 154 de ani de când s-au
întâmplat toate acestea, ziua de 24
ianuarie ne va face din nou să
retrăim, cel puțin la nivel de
poveste, acești câțiva pași făcuți
de strămoșii noștri pentru tot ce
înseamnă astăzi România. 

Prof. Ionela Mihaela

DOMILESCU

Liceul Tehnologic ,,Nicolae

Stoica de Haţeg” Mehadia

COMEMORARE A 50
DE ANI DE LA
MOARTEA LUI IOSIF
CORIOLAN BURACU

În data de 26 Octombrie 2014 la
Biserica Ortodoxă din Prigor
Judeţul Caraş-Severin a avut loc un
eveniment deosebit, o slujbă de
pomenire a preotului losif Coriolan
Buracu, la care au participat
pe lângă enoriaşii Parohiei
din Prigor şi multe
personalităţi din Valea
Almăjului şi Anina.

Evenimentul a fost orga-
nizat de inimosul profesor
de istorie Pavel Panduru cu
ocazia ceremoniei a 50 de
ani de la moartea preotului
losif Coriolan Buracu.

Preotul losif Coriolan Buracu s-a
născut la Prigor la data de 15 mai 1888.

În toată activitatea lui, atât ca preot,
cât şi ca deputat PNŢ în Parlamentul

României între anii 1928-1931, cât şi
ca Senator între anii 1932-1933, a con-
tribuit la ridicarea de şcoli, biserici şi
spitale.

Prin contribuţia lui în această
perioadă s-a pus piatra de temelie a

Spitalului din       Bozovici la
care a participat însuşi
Ministrul Sănătăţii
Pan Halippa, iar slujba de
ceremonie a fost ţinută de
preotul Ion Goanta.

În 1934 se
inaugurează spi-
talul din
Bozovici cu 20
de paturi şi un
singur medic
Dr. Livu Ruva.

În 1958 pe
lângă această
clădire se

construieşte un spital nou cu 125 de
paturi şi patru secţii, interne, chirurgie,
ginecologie şi pediatrie, dotat cu labo-
rator de analize medicale, sală de

operaţii şi aparat RX, care era deservit
de medici de specialitate. La 01 aprilie
2011 printr-un Ordin Guvernamental
acesta se închide lăsând toată populaţia
din Valea Almăjului fără asistenţă
medicală.

Pentru activitatea lui politică preotul
losif Coriolan Buracu a fost arestat de
mai multe ori.

Ultima dată, la 14 octombrie 1948 a
fost ridicat de către oragnele de securi-
tate comuniste din casa părintească, de
la praznicul familiei de Sf. Paraschiva,
şi condamnat la închisoare la Canalul
Dunăre- Marea Neagră.

Se eliberează în anul 1953 şi moare
în Bucureşti la 11 februarie 1964, sărac
după ce mai înainte i se tăiase şi pensia.
Acum se odihneşte în curtea Bisericii
Ortodoxe din Prigor, unde a fost adus
şi reînhumat în locul natal, în mijlocul
Almăjenilor pe care i-a iubit atât de
mult.

Nicolae SMEU, Bozovici
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,,La început a fost Cuvântul ‘’
(Ev. Ioan I;1). Cuvântul ,această vibraţie
a minţii şi trăire a inimii a fost din
cele mai vechi timpuri întipărit pe
ceva. Mai întâi omul l-a aşezat în
inimă, apoi pe piatră, pe lemn, pe
ceramică şi în cele din urmă pe hâr-
tie. Când deschizi o carte veche este
ca şi cum ai deschide o poartă spre
rai , intri într-un univers ascuns şi
tainic, care te întoarce în timp. Spun
asta pentru că locul unde am găsit
prima carte veche, care m-
a fascinat, era liber oricui
ar fi vrut să intre. O
biserică veche ,aproape
uitată , în care se slujea,
dar foarte rar , păstra un
tezaur , un exemplar de
Kiriacodromion, datat 1669.
Această carte este o re-
producere în mare a
Cazaniei lui Varlaam, de la
anul 1643. Hoţii de
argintărie şi de lucruri
sfinte şi-au luat poate
partea lor, a rămas doar cartea care
nu prea interesa pe nimeni. Mă bucur
şi azi că aceste cărţi nu au fost arse
de turci sau confiscate de regimuri
dictatoriale , doar că azi este citită
şi studiată prea puţin, să fie cam
acelaşi lucru? Ridic coperta , deschid
o uşă şi mă întorc în timp, înapoi în
veacuri, e atât de mult de când la
1699 în Alba-Iulia se tipărea o carte
cu conţinut pur orthodox, în limba
română, la făurirea căreia Mihail
Ştefan (Istvanovici), împreună cu alţi
truditori anonimi au muncit cu atâta
drag. 

De la primul manuscris datat , al cu-
viosului Nicodim de la Tismana, de la
lucrarea călugărului Filotei de la
Cozia,,Pripeala la toate sărbătorile
Împărăteşti…”, de la Grigorie Tamblac

care scria prima hagiografie de la noi,
înţelegem rolul pe care l-a avut cartea
bisericească încă de la apariţia ei, la
răspândirea Cuvântului dumnezeiesc,
pe teritoriul ţării noastre , şi aportul
ei deosebit la dezvoltarea limbii şi lit-
eraturii române. Cărţile de cult
tipărite de Macarie, tipăriturile lui
Dimitrie Liubavovici, munca imensă a
diaconului Coressi, Filip Moldoveanu la
Sibiu şi lucrările sale, deschid o nouă
pagină în viaţa bisericească a princi-
patelor române şi nu în ultimul rând

în Banat.(1) Cartea e manifestare de
conştiinţă şi vitalitate a unui popor.
Prin circulaţia ei s-a păstrat o unitate
naţională care a menţinut o singură
credinţă şi cultură şi a întărit
rezistenţa ortodoxiei româneşti îm-
potriva prozelitismului catolic şi
calvin.  

Din biserică această limbă pătrunde
în graiul comun, fiind una din cauzele
care au păstrat unitatea şi frumuseţea
limbii noastre. În Transilvania şi Banat
odată cu apariţia tiparului, primele
cărţi aduse aici sunt aproape în în-
tregime bisericeşti şi ele făuresc un
climat de comuniune spirituală  şi
culturală, asigurând biruinţa limbii
române în Biserică. 

Începând cu secolul al XVI-lea, Ba-
natul îşi schimbă cursul istoric iar prin

pacea de la Karlowitz (26 ianuarie
1699), Banatul ajunge sub stăpânirea
Imperiului Habsburgic. Banatul devine
teatru al războiului dintre turci şi aus-
trieci şi ajunge apoi sub stăpânirea
definitivă a celor din urmă în anul
1718. Oamenii acestor locuri au făcut
istorie iar unii dintre ei au scris isto-
rie încrustată pe piele pe pergament
sau hârtie.(2)

Chiar dacă neamuri străine ne-au
furat şi sărăcit aceste meleaguri,
satele din zona Banatului de munte au

fost ,,adevărate
fortăreţe împotriva
stăpânirii austriece şi
a imperiului
otoman”(3). Cu toate
acestea cartea şi-a în-
deplinit din început
menirea ei,
răspunzând unor
cerinţe spirituale a
circulat şi a avut
viaţa ei. Şi în aceste
condiţii cartea
bisericească circulă şi

în Banat, unde tipografiile apar mult
mai târziu, comparativ cu Ţara
Românească şi Moldova. Dar şi aici
Psaltirea de la Mehadia, din prima
jumătate a secolului al  XVI-lea,
demonstrează că dorinţa era să se
tipărească cărţi în limba romană şi
nu în slavonă. Traducerile vechilor
cărţi bisericeşti din slavonă în română
în tot cursul veacului XVI,corespunde
cu începutul scrisului românesc. Bis-
erica Ortodoxă din cele trei princi-
pate a admis cartea în limba română
fără a schimba ceva din temelia
dogmatică. Puţin mai târziu doi
caransebeşeni şi un lugojean, traduc
într-o limbă expresivă o bună parte a
Vechiului Testament, din care tipăresc
la Orăştie, Palia.

continuare in pagina 13continuare in pagina 13

CARTEA VECHE BISERICEASCĂ ÎN BANAT
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Cele mai importante tipografii care
au difuzat cărţi şi pentru Banat ,au
fost tipografiile de la: Râmnic, Viena ,
Buda, Blaj, Sibiu, Buzău şi Bucureşti.
Râmnicul a jucat un rol foarte impor-
tant în difuzarea cărţilor de cult pen-
tru Banat cu toată opreliştea Curţii
de la Viena, sau jocul meschin al ti-
pografiei de la Blaj. Chiar dacă Curtea
Vieneză la 1746 emitea un decret prin
care se interzicea cumpărarea
cărţilor de cult de la Râmnic, Banatul
a procurat cărţi de cult de aici într-
un număr considerabil. La fel în anul
1775 ofensiva austriacă continuă printr-
o circulară emisă de aceeaşi autori-
tate prin care se cerea autorităţilor
de la frontieră să se supravegheze
atent pătrunderea în Banat a cărţilor
de cult dinspre Tara Românească.
Topleţul, cu un Penticostar -1743
Râmnic;    Strastnic -1775 Blaj;
Adunarea Cazaniilor -1793 Viena;
Biblia de la Buzău 1854 şi alte exem-
plare păstrate şi acum ,este o dovadă
a jertfei acestui neam bănăţean, în
lupta de a-şi păstra limba şi credinţa
strămoşească.  Abia cu Episcopul Iosif
Ioanovici De Sacabent (1786-1805), se
dispune printr-o circulară din 5 iunie
1790, ca în satele româneşti slujbele
să fie oficiate în limba română(4). De-
spre cartea Adunarea Cazaniilor,
datată 1793, Protopopul Nicolae Stoica
de Haţeg spune printr-o însemnare
făcută pe un astfel de exemplar, că
această carte a fost dăruită fiecărei
parohii de Episcopia Vârşeţului. Cu
toate acestea cartea bisericească în
această perioadă a circulat foarte
greu. Tipărită în exemplare puţine,
cartea era scumpă şi se procura greu
de la colportorii acelor vremuri.
Datorită costului mare o carte
bisericească era donată de Eparhie, de
oameni foarte înstăriţi şi chiar
cumpărată prin contribuţia mai multor

comunităţi creştine. Aspectul mai puţin
cunoscut din trecutul cărţii a rămas
preţul cu care se cumpără o carte.
În secolul al XVII-lea o carte costa
cât o pereche de boi. (5)  Despre un
Antologhion datat 1745 pe care îl
deţine Parohia Topleţ, Nicolae Iorga
aminteşte de o însemnare făcută pe el
care spune:,,Această carte a sfintei
Biserici a Topleţului cumpărată cu 23
de florini, cu banii toplicenilor, a
bârzenilor, a Pecenişcii, a Coramnicu-
lui şi a preoţilor”. (6)

Secole de-a rândul cartea a
răspândit în toate ţinuturile româneşti
idei şi sentimente care au consolidate
unitatea neamului. Încă din anul 1567
cartea coresiana îndemna la folosirea
limbii române în biserică:,, ce folos
credincioşilor deaca popa grăieşte în
limba strină rumânilor, sârbeşte, de nu
înţelegem”. (Tâlcul Evangheliilor-
Braşov, 1567). În Transilvania în
acelaşi timp, Mitropolitul Simeon
Ştefan afirmă în prefaţa Noului Testa-
ment de la Bălgrad unitatea neamului
şi necesitatea unei limbi literare
unitare. De aici înţelegem rolul imens
pe care l-a avut Biserica la unitatea
neamului şi la făurirea limbii literare
române.  Convins de această idee
Preotul Dimitrie Ţichindeal , amintit de
Eminescu în Epigonii, cere pentru
prima dată ca Banatul să aibe un
,,episcop român cu sânge şi inimă
românească”. (7) Tot el spunea că :
,,mai bine e cu mult o carte cu multă
înţelepciune şi de folos, să se dea şi
să  se prefacă (traducă), în limba
noastră decât să se zidească câteva
turnuri şi să  se spânzure clopote
atâtea, nici un grăunte de minte nu va
dobândi pruncii noştrii”. (8) George
Ivaşcu în Istoria literaturii române
(Bucureşti-1969), spunea despre
poporul român că este ,,cel danţai
popor din sud-estul Europei care şi-a
întemeiat limba literară pe graiul viu
al poporului”, de aceea,, limba noastră-

I limbă sfântă , limba vechilor Cazanii,
care-o plâng şi care-o cântă pe la
vatra lor ţăranii”, aşa cum versifica
Al. Mateevici (1887-1917).

Cartea veche bisericească din Banat
acolo unde s-a păstrat prin
însemnările făcute pe       paginile ei
sfinte, de oamenii acelor vremuri
poate fi socotită şi un document de
istorie locală. Astfel la începutul sec-
olului XX, învăţătorul Petru Stoica de
la Topleţ , făcea câteva însemnări pe
o Biblie veche, în care arăta atmos-
fera din acea perioadă. Situaţia
economică de la sfârşitul secolului
XIX este zugrăvită prin prezentarea
unor preţuri la produse şi costul unor
lucrări, cum ar fi:  1 zi lucru=10
coroane; 1 zi coasă = 30 coroane; 1
zi plug = 50 coroane; 1 kg. brânză =
20 coroane; 1 kg untură = 50
coroane; 1 pereche opinci = 50
coroane. În timpul primului război
mondial spune el o pâine nu o găseai
nici cu o sută de coroane.

Şi aşa, cartea bisericească
străbătând un drum greu şi lungă,
fără să ţină seamă de hotarele im-
puse samavolnic între fraţi a ajuns
unde a vrut Dumnezeu şi neamul
românesc. Cartea bisericească veche
este legătura noastră cu strămoşii
noştrii şi moştenirea sfântă lăsată
copiilor noştrii. Atunci când ai în
mână o carte veche sfântă, simţi
parcă palmele bătătorite de coasă şi
de plug ale strămoşilor tăi iar pe
paginile unui Ceslov vechi încă se
văd urmele lăsate de lacrimile sfinte
căzute din ochii cuminţi ai mamelor
creştine. 

De aceea îmi place şi iubesc
cartea veche cu hârtia şi astăzi
albă, care curios nu e îngălbenită
de vremuri şi de bacterii, e albă
şi curate ca şi cuvântul sfânt din
ea, ca o zăpadă care acoperă şi
cea mai mică urmă de urât. 

continuare in pagina 14continuare in pagina 14
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de cultură din Mehadia spectacole
susţinute de mari personalităţi ale
scenei româneşti. Reforma
învăţământului din anul 1948 a prins
sistemul nepregătit din cauza lipsei de
profesori calificaţi care să predea la
clasele V-VII, aşa că s-a apelat pe rând
la învăţători cu experienţă care au fost
încadraţi ca profesori suplinitori pentru
ciclul II, aşa se explică faptul că între ani
1948-1968 învăţătorul Ion Băcilă este
atât învăţător cât şi profesor suplinitor
la ciclul II de învăţământ, fiind şi direc-
torul şcolii între anii 1946-1951. În-
cepând cu anul şcolar 1961-1962 ia
fiinţă învăţământul liceal la şcoala din
Mehadia (din iniţiativa Sa precum şi a
altor fii ai satului, învăţătoarea Floarea
Dragalina, Livia şi Nistor Dop, şi alţii).
Structura şcolii ca liceu implică noi
orientări: asigurarea cu cadre didactice
calificate, reînfiinţarea cantinei inter-
natului, precum şi construirea şi
dotarea cu aparatură a unei săli de
sport. Pentru realizarea acestor obiec-
tive învăţătorul Ion Băcilă, care prin
experienţa sa anterioară şi permanentă
preocupare pentru activitatea şcolii din
Mehadia, a avut un rol determinant.
Astfel, şcoala a primit fonduri din
partea secţiei de învăţământ a regiunii
Banat (la vremea aceia) cu ajutorul
contabilului şef Simion Ciocârlie a
cărui soţie era fiică a Mehadiei. De ase-
meni, prin permanenta preocupare a
sa, an de an a fost asigurată repartiţia de
cadre didactice calificate tinere. Se
ataşează foarte mult de colectivul de
elevi la care era diriginte, urmărind per-
manent comportamentul fiecăruia şi

ţinea legătura strânsă cu familia lor. Se
simţea bine în mijlocul colegilor tineri
cărora le era un bun sfătuitor. „Parcă-l
văd cum nu dezarma cu umoru-i spe-
cific şi cu zâmbetul ascuns în colţul
gurii, mai ales pe cei tineri plini de zel
şi intransigenţi, atunci când situaţia
şcolară a unor copii problemă impunea
măsuri ” , spunea la un moment dat
prof. Mihai Belchite. O bogată activi-
tate culturală o desfăşoară şi cu ajutorul
Bibliotecii comunale, iniţiatoarea unor
importante întâlniri cu scriitori
cunoscuţi.

Însuşi învăţătorul Ion Băcilă era un
programator al cărţii din colecţia „Bib-
lioteca pentru Toţi” în rândul colegilor
dascăli şi al consătenilor. Mulţi dintre
cei vizaţi reuşind în acest mod să-şi
formeze biblioteci personale.

Se pensionează în anul 1968, dar cu
toate greutăţile familiei continuă
munca de cercetare şi analiză a eveni-
mentelor legate de trecutul şi prezentul
Mehadiei, concretizată prin scrierea
„Monografiei Mehadiei”, care a văzut
lumina timpului în anul 1997.

Viaţa ce a urmat ieşirii la pensie a fost
presărată cu o seamă de evenimente
triste. În anul 1970 ianuarie trece în
nefiinţă tatăl său şi bunicul meu Iancu
Băcilă, apoi la nici doi ani îşi pierde
soţia răpusă de o afecţiune incurabilă la
ziua respectivă. Rămânând singur în
gospodăria de la Mehadia, a traversat o
perioadă foarte grea.

O ultimă şi foarte grea lovitură a des-
tinului a fost pierderea fiului cel mai
mic Mircea Iancu într-un accident de
maşină, iar mai apoi la nici 7 ani des-
tinul îi răpeşte şi „fiul adoptiv”

(ginerele) care a fost profesorul Ioan
Drăghici, şi care îi era foarte drag. A
rămas un vertical, preocupat perma-
nent de viaţa comunei natale, un per-
manent sfătuitor al celor din generaţiile
tinere care au ajuns să conducă des-
tinele comunităţii atât de dragi lui.
Învăţătorul Ion Băcilă prin întreaga sa
activitate, atât în perioada cât a fost
dascăl, cât şi după pensionarea sa, a fost
un creator de viaţa spirituală la
Mehadia, meritul său fiind cu atât mai
mare cu cât aceasta s-a făcut în
împrejurări politice anevoioase la vre-
mea respectivă. În anul 1990, martie
06, trece la cele veşnice lăsând în urma
sa amintirea dascălului Ion Băcilă
OMUL, pentru care a fi fost dascăl nu
era o meserie ci o vocaţie. Ideea de
român şi romanitate s-au păstrat neal-
terate în conştiinţa sa, aceste entităţi
spirituale au fost transmise direct sau
indirect, graţie actelor sale culturale,
contemporanilor.

„Iniţiativa lansată de scriitorul
Nicolae Danciu Petniceanu de a monta
o placă Comemorativă pe faţada casei
în care s-a născut şi a trăit învăţătorul
Ion Băcilă, iniţiativă încurajată şi
sprijinită de primarul comunei Iancu
Pandurul, este o dovadă grăitoare că
învăţătorul Ion Băcilă nu a fost uitat de
contemporaneitate şi prin această
acţiune, am dori să credem că nu va fi
uitat nici de către posteritate”
consemnează în ziarul „Vestea” din luna
februarie 2008 Constantin Vlaicu
redactor şef adjunct al acestei
publicaţii.

Ing. Ioan BĂCILĂ
Mehadia  la 16.01.2015 

urmare din pagina 13urmare din pagina 13
La unele hârtia e galbenă, ca

lumânările ce ard în altar, colţurile
sunt roase ca pragurile uşilor de la
casele bătrâne, pe care trecerile
noastre le-au tocit. Cât timp ne-ar lua
să le citim, cât să le înţelegem pentru
că e greu de multe ori să păstrăm
dreapta socoteală învăţată în ele.
Sunt pagini frumoase,  adunate ca
cetele sfinţilor.

Dar cum să ne placă puţinul şi

preţiosul roşu al cernelii vechi, când
cele mai ieftine ziare azi aruncă în
zeci de culori ofense vulgare. Cartea
veche bisericească rămâne o taină ,un
tezaur al  frumuseţii noastre de trăire
creştină, de limbă şi simţire
românească.

Biserica şi şcoala au fost factorii
cei mai importanţi care au ţinut în-
totdeauna aprinsă candela românismu-
lui în decursul atâtor veacuri, cât am
fost siliţi să stăm încătuşaţi.

Înţelegerea rămâne însă cea mai
grea renunţare!

Preot Gheorghe Bubă -Topleţ

1.I.B.O.R. Pr. Mircea Păcurariu,
Bucureşti-1994
2. Ştefan Lemeni,, Românii din sec-
olul XVIII”, Bucureşti -1998
3. P. Nemoianu,,Banatu-I fruncea’-
Timişoara -1929
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Opinie

CÂTEVA SEMNE
DE ÎNTREBARE

În Septembrie 2014, ca parte

a programului de comemorare a cen-
tenarului naşterii Arhiepiscopului
VALERIAN a fost tipărit un album. 

Albumul este un produs foarte
reuşit grafic: fotografii, calitatea hâr-

tiei, etc. 
Textele cuprinse aveau menirea

să aducă lauda marelui ierarh. Câteva
dintre ele au reuşit să facă acest lucru.
Dar unul dintre ele, "Arhiepiscopul
Valerian în amintirea unui preot
’nou venit’", text semnat de către
Pr. Remus Grama nu a reuşit să facă
acest lucru ba, mai mult, după
părerea semnatarului acestor rân-
duri, textul ridică mai multe
întrebări, motive de nedumerire şi
acelaşi text conţine cel puţin câteva
abateri grave de la ceea ce este
adevărul istoric.

Amintirile depănate bănuiesc că
sunt corecte, deşi începuturile

Pr. Remus Grama în Lumea Nouă,
căutarile sale spre preoţie şi afiliere
cannonică sunt doar parţiale iar
unele omise. Până la un punct asta
face parte din privilegiile autorului.
Fiecare autor are şi privilegiul de a
practica amintiri selective. Dar mai
departe câteva lucruri ridică serioase
îndoieli privind metodologia folosită
şi, mai grav, probitatea profesională. 

Este vorba de paragraful cuprins
la pagina 22 a broşurii. 

Spune acolo Pr. Remus Grama,
fără să citeze sursa (pe care personal
nu am aflat-o nicăieri ca existând) că,
Episcopul nu fusese de acord cu re-

hirotonirea (de fapt reconfir-
marea) de către episcopii ruşi, la
afilierea către Mitropolia Rusă
din America, dar a acceptat-o în
schimbul unei libertăţi "complet"
(sic!) pentru Episcopia sa în
cadrul acelei Mitropolii. Aceasta
este o afirmaţie în rea credinţă!
Alipirea Episcopiei "Vatra" s-a
făcut în 1960 din dorinţa de a da
Episcopiei o condiţie canonică
fără echivoc. La acea dată
Mitropolia Rusă din America era
singura entitate ortodoxă din
America, liberă de orice influenţă
comunistă. Acceptarea Episcopiei
"Vatra" a fost un act de curaj, soli-

daritate şi compasiune creştină din
partea Mitropoliei Ruse din Amer-
ica. Acel accept a pus capăt oricărei
îndoieli privind canonicitatea Epis-
copiei "Vatra". Cei care uită acest
lucru dovedesc nu doar ce fel de pri-
eteni sunt, ei mai ales dovedesc ai cui
prieteni sunt. Căci aceia care efectiv
au turbat la aflarea acestei aflieri
canonice au fost comuniştii din
România şi, la a acea dată, jalnica lor
unealtă Patriarhia Română. Da,
Valerian voia să păzească libertatea
Episcopiei "Vatra", dar lupii răpitori
erau cei din România comunistă. 

Dintr-o logică personală, care

semnatarului acestor rânduri pare
foarte îndoielnică, Pr. Remus Grama
află de bine să introducă şi un citat
din "Enciclopedia Ortodoxiei
Româneşti" al cărei autor este
Preotul Profesor Mircea Păcurar.
Enciclopedia a apărut cu binecu-
vântarea Patriarhului Daniel, se
grăbeşte să adauge Remus Grama.
Personal mă întreb la ce era lipsa de
acest indirect "imprimatur" (accept
de tiparire) din partea ierarhiei
româneşti. Oricum şi în acest text o
greşeală majoră, după părerea mea cu
intenţie, este cuprinsă. În text şi citez
din textul în engleza, p.9, "...mai apoi
a fost ridicat la rangul de arhiepiscop
(sub jurisdicţia Mitropoliei
Ortodoxe ruse din America)". Acesta
este un neadevăr flagrant. 

Valerian a fost ridicat la rangul
de Arhiepiscop în 1970 în cadrul
Bisericii Ortodoxe din America şi
asta este cu totul altceva decât
Mitropolia Ortodoxă Rusă din
America, cu sau fără binecuvântarea
lui Remus Grama. 

Dincolo de cele arătate cred că
acest text este parte şi manifestare a
sentimentelor negative faţă de
Biserica Ortodoxă din America,
căreia Episcopia "Vatra" îi este parte,
sentimente împărtăşite de către un
număr dintre preoţii "Vetrei". Mă în-
treb cum reconciliază acei preoţi
aceste sentimente cu obligaţia de
supunere faţă de Ierarhii lor şi cu
obligaţia de a se ruga pentru Ierarhii
lor. Personal în asta văd ipocrizie sau
direct rebeliune canonică. 

Alexandru NEMOIANU 
Istoric
Centrul de Studii si Documentare
al Romanilor-Americani "Valerian
D. Trifa"
Jackson, Michigan, USA
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Dacă astăzi suntem plugoveni

şi trăim în locurile acestea, este
datorită unor eroi care au luptat
neînfricaţi pe fronturile războiului
pentru a păstra limba noastră şi
hotarele neschimbate, Nistor
Grozăvescu este un om, a cărui
viaţă se confundă cu o bună parte
din      istoria satului nostru.

Într-o zi în care fulgii de zăpadă
roiau cu nepăsare prin văzduhul
Plugovei, deschid poarta unei
frumoase case de oameni gospo-
dari şi răgăsesc un om cu o
privire senină şi o luciditate rar
întâlnită la o vârstă atât de
înaintată.

Născut în ziua de 4 martie a
anului 1919, moş Nistor a văzut
şi a făcut multe. Îşi trăieşte viaţa
iubindu-şi neamul şi satul. Ca
orice plugovean adevărat, a lucrat
pământul şi a preţuit frumosul.

După ce îi aduc mulţumire
pentru că m-a primit în casa
domniei sale, începem un dialog
aşteptat de multă vreme:

- Cum au fost anii dinaintea
războiului, taica Nistore?

- Lumea a fost aşa: atunci s-a lu-
crat într-o formă şi-acum în alta.
Oamenii au lucrat şi au avut
pământurile, apoi au început să le
lase, au început să le vândă, le-au
luat bogâlcinţii. Înainte de război,
am lucrat la C.F.R. până la vârsta de
23 de ani.

- Ce s-a întâmplat după aceasta?
- Îmi amintesc şi acum ziua de 22

iunie 1941. Atunci s-a declarat

războiul. Ne-au luat de la Deva, de
unde am fost încorporat şi ne-au
dus direct la Gura Humorului în
Bucovina. Acolo a fost unitatea
noastră. Eu am aparţinut de uni-
tatea unde a fost Batalionul de
Transmisiuni al Vânătorilor de
Munte. După puţin timp, ne-au
luat pe toţi şi ne-au trecut la
Cernăuţi, de unde am coborât pe
un drum în pantă şi am găsit un sat

plin de evrei cu mai multe prăvălii
distruse de război. Apoi, am ajuns
la Rădăuţi. De aici, am mers până
aproape de Nistru, dar n-am putut
trece că nu era ocupat de ai noştri.
Pe malul Nistrului ce necazuri
erau, săracă lume! Acolo a murit
unul de la noi, l-au împuşcat ruşii.
Am reuşit să trecem Nistrul la
Melitopol, un oraş din apropiere,

apoi, după trei luni de zile, am mers
la Bug, unde era plin de ţigani
mutaţi forţat de Antonescu. După
ce am plecat de la Bug, ne-am
deplasat la Odessa. După o luptă
care a avut loc aici, am plecat spre
Nipru, pe care l-am trecut cu două
săptămâni înaintea ungurilor,
ajungând la Rostov, între Marea
Neagră şi Marea Caspică. După o
luptă care nu a durat prea mult, am

de-

barcat în Crimeea, la Kerci, un
oraş situat între Marea Caspică şi
Marea Mediterană. Acolo 1-au
împuşcat pe fratele lui Trifu lu`
Pufa. După o luptă serioasă în
care am fost susţinuţi de Divizia
19 de infanterie românească, am
plecat în orăşelul Feodosia.
Ne-am deplasat spre Simferopol,
unde, ruşii, de foame, tăiau caii
şi-i mâncau aşa cum se găseau.
După un timp, ne-au retras la
Gurile Caucazului pănă la finalul
războiului.

- După încetarea războiului aţi
revenit în sat?

-  Am revenit acasă, m-am ocu-
pat cu lucrul pământului şi de
stupi. Am cântat în fanfara satu-
lui alături de cei mai renumiţi
muzicanţi din zonă. Am reîn-

ceput munca la C.F.R., unde am
avut mari necazuri. După un acci-
dent la locul de muncă, am ajuns la
spitalul din Orşova, apoi, după
mari eforturi, am reuşit să obţin
dreptul la pensionare.

- Cum au fost anii de şcoală
petrecuţi în satul nostru?

continuare in pagina 17continuare in pagina 17

DEDE
VORBĂ CU TAICA NISTOR
VORBĂ CU TAICA NISTOR

GROZĂVESCU, GROZĂVESCU, 

O ADEVĂRATĂ VALOARE UMANĂ A SATULUI

O ADEVĂRATĂ VALOARE UMANĂ A SATULUI

NOSTRUNOSTRU
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- Am fost bun de şcoală, am avut
în fiecare an media 9, am fost premi-
ant. Dascălul meu s-a numit Nicolae
Vlăducianu. Dintre colegii de şcoală,
îi pot aminti pe Trifu şi Ion Başu
Miloş (Cutoni), Paul Gaman, Anica
lu` Persâda, Silvia lu' Başu, Stana lu`
Juca. Era greu pentru un singur om
să stăpânească atâţia elevi.
Îmi amintesc de modul în care eram
pedepsiţi la şcoală. Eram puşi în ge-
nunchi pe boabe de cucuruz. Pro-
gramul era până la ora 12, apoi
reveneam la ora 14 şi continuam
încă două ore.

- Vreau să vă întreb despre fanfara
satului, despre oamenii cu care aţi
cântat la petrecerile din sat.

- Am cântat cu Costa Lupu, Iancu
Bila, Mihai Breană şi alţii. Mai venea
cu noi Milă Blidariu din Valea
Bolvaşniţa. Se făceau baluri în zilele
de Crăciun şi Sfântul Ioan. Multe din
obiceiurile noastre s-au pierdut. La
nunţi,    muzica era arvunită de
sâmbătă seara pentru două zile. Cu
o seară înainte de nuntă se ocolea
satul, apoi în dimineaţa următoare
continua rânduiala nunţii ca în zilele
noastre. La o zi
după nuntă, se
mergea la râu cu
mireasa, cânta
muzica, era foarte
frumos. La Nedeie,
la ora 14 începea
petrecerea, se
îmbrăcau care mai
de care mai frumos
şi continuau până la
lăsarea întunericu-
lui.

- Cum era la vre-
mea cazanului şi răchia noastră, a
plugovenilor?

- Prunele se culegeau coapte, se
transportau cu carul, cu vasele.
Mergeau cazanele săptămâni întregi.
Acum, prunii s-au mai uscat, nu mai

rodesc ca altădată. Nici răchia nu
mai e cum a fost.

- Ne puteţi povesti o întâmplare

din copilărie din care vă amintiţi cu
drag şi despre prietenii din tinereţe?

- Cei mai mulţi prieteni au fost
dintre muzicanţi. Am fost prieten cu
Pavel Bâlba şi Luca Breană. Când am
venit de pe front în concediu, a doua
zi era Nedeia în sat. Cei care cântau,
foştii mei ortaci de muzică, au trimis

după mine să vin neapărat alături de
ei. Când bărbaţii plecau în armată,
erau însoţiţi de muzică până la gară.
După război, ruşii veneau prin sat de
multe ori. Taica-l meu, săracul
ascundea porcul în pădure de teama

ruşilor. Unul din sat le-a spus că
avem la colibă un vas de răchie as-
cuns, pe care l-au luat şi au coborât
în sat. La marginea satului, i-au
aşteptat primarul nostru, Iacob Daia.
Ruşii când l-au văzut, s-au întors şi
s-au dus zmăului cu răchie cu tot.
Îmi amintesc de o întâmplare tragică
petrecută în vremea tinereţii.
Unchiul meu, Trăilă Pinea, a fost
împuşcat la Arjana pentru că nu a
vrut să facă armata. L-au urmărit
jandarmii unguri. Se ducea cu
caprele şi oile noaptea şi, la vremea
amiezii când a fost surprins de jan-
darmi, a fugit către Poleţ, dar n-a
reuşit să scape. A avut crucea într-un
fag la Arjana până în anii trecuţi,
când a fost tăiat.

Într-o zi de Nedeie, în primii ani
de după război, au venit jandarmii în
sat ca aresteze grupul de partizani
din Plugova conduşi de Gheorghe
Cristescu (Daia). Adunaţi acasă la
Costa Lupu, jandarmii urmăreau
oamenii din joc, în vreme ce o
partedin grupul urmărit erau ascunşi
în gang la Potlog. Cei care au fost
prinşi au fost duşi la Orşova, apoi la
Caransebeş şi nu s-a mai ştiut nimic
de ei.

- Ce sfat le puteţi da tinerilor din
ziua de astăzi?

- Să nu mai umble pe mală
noaptea, să meargă mai devreme
acasă.

- Sară bună, taica Nistore! Să vă
dea Dumnezeu multă sănătate!

Un amurg de iarnă liniştită
îmbrăţişează satul nostru. Mă retrag
la casa mea cu gândul că am trăit una
dintre cele mai frumoase zile ale
mele şi am învăţat cea mai
cuprinzătoare lecţie de viaţă.
Valoarea oamenilor se măsoară în
greutăţile biruite de ei. 

Prof. Ionuţ DRĂGAN, 
4 februarie 2015
Plugova
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Prin recentele acţiuni ale aleşilor

noştri, se pare că ediţia din acest an a
Lunii Plantării Arborelui, va fi

,,asezonată” cu un nou cod silvic,
Camera Deputaţilor adoptând
săptamâna trecută un nou proiect de
modificare a acestei importante legi, ce
de câţiva ani se află în ,,chinurile

facerii”, aşteptând acum promulgarea.
O lege foarte importantă, de care se
leagă, în mod cert,
speranţele tuturor privind
viitorul pădurilor noastre!

Eludând opiniile pro şi
contra din dezbaterile
diverşilor factori interesaţi,
cu argumente întemeiate pe
diferite percepţii, marcate în

varii nuanţe, exprimate în
funcţie interese sau de
poziţia fiecăruia în struc-
turile socio-economice, în
cele ce urmează voi face o referire

strictă la un paragraf al acestei prevederi
legislative, şi anume la cel dedicat
reglementării regimului pădurilor virgine
şi cvasivirgine, prin prisma importanţei
ei, pe care o voi şi argumenta prin

evidenţierea în mod anticipativ a
câtorva dintre efectele sale pozitive. 

Înainte însă, găsesc necesar a preciza
în mod mai concret ce sunt pădurile vir-
gine: pădurile virgine sunt acele păduri

în care lipseşte orice urmă de activitate
a omului, cu alte cuvinte intervenţia
omului aici este absolut nulă, de la în-
ceputul vieţii acestei păduri şi până în

prezent, neexistând drumuri, poteci,

cioate de arbori tăiaţi sau curăţaţi, nici
un fel de construcţie, şi nici chiar
păşunat de animale domestice. Ajutaţi
de aceste criterii de categorisire ne putem
imagina o pădure cu arbori bătrâni,

aplecaţi, rupţi sau prăbuşiţi, insă în jurul
lor alţi arbori tineri sau mai puţin tineri
îşi îndreaptă zvelteţea în cursa spre
lumină în locul liber lăsat în coronament
de arborele aplecat, rupt sau prăbuşit.

Caracteristic acestui arboret este vari-
etatea de generaţii ale populaţiei de ar-

bori, aflaţi într-o mare diversitate de
stadii de vârstă, putând ajunge până la
sute de ani. Referindu-ne la originea lor,
posibil ca aceste păduri să dăinuie încă
de la apariţia  pădurilor acum 12.000

de ani, la finele ultimei glaciaţiuni ce a
cuprins aria geografică pe care Europa
o ocupă astăzi, în perioada post-glacială,
perpetuându-se de atunci în mod natural
sub stricta oblăduire a naturii.

Spre deosebire de ţările europene,
unde pădurile virgine au fost distruse

aproape în întregime, ţara noastră se

bucură încă de suprafeţe consistente
(cca. 200.000 de hectare, estimare
făcută în lipsa unei evidenţe foarte clare
la nivel naţional!), însă din păcate cu
un puternic trend de diminuare în ultimii

ani. În acest context, prin adoptarea
unor măsuri legilative adecvate,  îndrep-
tate spre menţinerea şi protejarea aces-
tora, România poate deveni un
important depozitar de tezaur forestier

al Europei. Se pare că acest as-
pect a fost sesizat şi de către
iniţiatorii acestui proiect de lege,
prin introducerea acestui para-
graf, ce completează şi extinde

prevederile legislaţiei anterioare,
în care doar o parte dintre aceste
păduri, incluse în arii protejate,
erau ocrotite, restul nebeneficiind
de nici o protecţie, fiind expuse

pericolului de a fi distruse..
Obţinând statutul de ,,păduri

strict protejate”, acestea vor fi in-
cluse într-un ,,Catalog Naţional al
Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine” cu

rol de gestiune şi evidenţă. Ca aspect
pozitiv, se cuvine a menţiona faptul că
măsurile respective se constituie într-un
potenţial factor de favorizare a
finalizării cu succes a unor deziderate şi

iniţiative anterioare de includere a aces-
tora în Patrimoniul Mondial
UNESCO, alăturându-ne astfel altor
14 ţări din lume care au reuşit să-şi pro-
tejeze în acest mod patrimoniul forestier. 

continuare in pagina 19continuare in pagina 19
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Aceasta va avea ca efect o
recunoaştere mai largă a valorii acestor
păduri, a importanţei lor, precum şi o
protecţie sporită, pe termen lung. 

Pe lângă toate acestea, prezentul de-
mers legislativ oferă speranţa ca acest

complex de măsuri să constituie parte a
unei strategii viguroase privind protejarea
tezaurelor naturale unice pe care ţara
noastră încă le deţine. 

Nutrim speranţa ca noua lege, noul
Cod Silvic, să cuprindă suficiente
dispoziţii care să stopeze distrugerea şi

să asigure păstrarea şi transmiterea către
generaţiile viitoare a patrimoniului natu-
ral al României în deplinătatea sa.

Inginer silvic Constantin Vlaicu, 
Mehadia, martie 2015

Manifestarea anuală ce are ca perioadă de desfăşurare inter-
valul 15 martie -15 aprilie denumită în mod generic ,,Luna Plantării
Arborilor”, are o istorie oarecum bogată, începuturile sale ducând
la anul 1872, când aceasta a debutat în Statele Unite la iniţiativa
ministrului din acea vreme Sterling Morton, ca o consecinţă a
despăduririlor masive ce aveau loc în perioada respectivă. 

Pilda americană a cuprins apoi întreaga lume civilizată. Astfel,
la primul Congres pentru silvicultură de la Paris, în anul 1901,
reprezentantul Franţei a propus o moţiune în favoarea stabilirii
unei sărbători a arborelui, formulate astfel:,, Să se creeze în fiecare
ţară, în a doua duminică a lunii octombrie, o sărbătoare a arborelui,
la fel ca cea din Statele Unite şi care să fie consacrată de către
elevii şcolilor pentru a planta un arbore”. 

La noi, iniţiativa demersurilor de masă a fost luată în anul 1902,
de către un cărturar: Spiru Haret, în perioada în care era ministru
al Cultelor şi Instrucţiei Publice. Serbarea ,,sădirii arborelui”, aşa
cum a fost denumită iniţial, a prins teren, luând cu timpul carac-
terul unei adevărate sărbători de primăvară, al unei sărbători
naţionale. Astfel, în anul 1937, la iniţiativa unui mare silvicultor
Marin Drăcea, la vremea aceea înalt funcţionar în Ministerul
Domeniilor, în cadrul manifestării, desfăşurată începând cu acel an
sub denumirea de „Luna plantării arborilor”, au fost organizate
2910 serbări cu 388 de mii de participanţi, împădurindu-se 3714
hectare.

Începând cu perioada celui de-al doilea război mondial, acţiunea
a fost întreruptă până în anul 1953 când ea a fost reluată sub
titulatura de „Luna Pădurii”, stabilindu-se prin lege perioada de
desfăşurare martie-aprilie a fiecărui an. Din anul 1989, aceasta se
serbează în perioada 15 martie – 15 aprilie, iar începând cu anul
2008, odată cu reeditarea unui nou Cod Silvic – Legea nr. 46/2008,
se revine la vechea denumire, respectiv „LUNA PLANTĂRII
ARBORILOR “, sub care se desfăşoară şi astăzi.

De la domnul şef al Ocolului silvic Mehadia, inginer
Stelian VĂDUVOIU, aflăm că, aşa ca în fiecare an, Ocolul silvic

Mehadia întâmpină această manifestare cu un întreg  ansamblu de
lucrări specifice de sezon, potrivite aceastei perioade. Personalul
silvic va executa, pe lângă lucrările silvice anuale obişnuite, pro-
gramate conform amenajamentelor silvice, şi activităţi ce ţin de
diferitele aspecte ale unei bune gospodăriri a pădurii, de menţinere
a unui grad normal de ordine şi echilibru a tuturor elementelor ce
contribuie la buna desfăşurare a activităţii personalului silvic în
debutul precum şi în cursul întregului an. Astfel, se vor desfăşura
lucrări de curăţenie,  întreţinere şi reparare a tuturor
construcţiilor silvice, refaceri şi reamenajări a căilor de acces, a
potecilor de vânătoare, a obiectelor de propagandă vizuală silvică,
a barierelor şi indicatoarelor aflate de-a lungul căilor de acces în
pădure, a împrejmuirilor, etc. 

În ceea ce priveşte lucrările silvice, ele se vor desfăşura în
spiritul acestei manifestări, ele constând în lucrări de împăduriri
pe o suprafaţă de 10 hectare, plantându-se puieţi din specii de
răşinoase (brad, molid, larice) şi foioase (paltin de munte). Pe cale
naturală se vor regenera, cu specia fag, 154 de hectare. Tot cu
puieţi din specii de răşinoase, precum şi foioase, se vor executa
completări ale plantaţiilor din anii anteriori, pe o suprafaţă de 3,2
hectare. Pentru producerea puieţilor destinaţi împăduririlor, se
vor semăna în solarul ce aparţine Ocolului silvic Mehadia, pe o
suprafaţă de 40 m.p., seminţe din specia molid. În acelaşi scop, al
producerii de puieţi forestieri pentru plantaţii, se vor instala cul-
turi în pepinierele silvice cu specia molid, prin repicajul puieţilor
proveniţi din solar, pe o suprafaţă de 5 ari. 

De menţionat este că lucrările se vor executa în totalitate cu
forţă de muncă locală, cu muncitori recrutaţi din localităţile
aflate pe raza şantierelor de lucru, sub coordonarea şi atenta
supraveghere a personalului silvic.

Se vor continua acţiunile de pază a pădurilor şi control a
circulaţiei materialului lemnos pe drumurile publice, cu implicarea
întregului personal silvic şi cu sprijinul organelor de poliţie.

A consemnat, Constantin VLAICU, responsabil regenerarea
pădurilor Ocolul silvic Mehadia
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