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Acest număr se vrea o mărturisire
despre debutul gazetei săteşti
“VESTEA”, existenţa sa vreme de un
deceniu, succese şi insuccese literare şi
civice, colaboratorii din ţară şi
străinătate, care au susţinut publicaţia
noastră cu articole, cronici şi încurajări,
în peisajul revuistic din ţară şi peste
hotare.

Societatea literar-artistică
“Sorin Titel” din Banat, cu
reşedinţa de vară în comună
Mehadia, str. Pădurii 389
(Caraş-Severin), a propus,
prin preşedintele ei, scriitorul
N.D.P., primarului IANCU
PANDURU, conceperea şi
editarea unei publicaţii,
susţinută financiar de
Primăria Mehadia şi Consil-
iul Local. Primarul Iancu
Panduru, receptiv la frumosul
autentic şi inedit, pe loc a fost
de acord,  adăugând că
Mehadia cu satele arondate
are tradiţie în acest sens, în perioada
interbelică a apărut periodicul
“Grănicerul”, proprietar şi redactor
Gheorghe Marghitici, unchiul scri-
itorului Niki Mărgeanu, apoi, a mai
adăugat domnia sa, Iancu Panduru,
îndată după Decembrie 1989, prin
anii 1991-1994 la     Mehadia a văzut
lumina tiparului gazeta sătească  “Ad-
Mediam”, redactor Ion Ionescu zis
Bloju, director la Căminul Cultural
“General Nicolae Cena”, gazetă ce a su-
combat, printr-o proastă gestionare a
distribuţiei gazetei şi a încasărilor fi-
nanciare. De precizat că “Ad-Mediam”
a fost tipărită pe banii unui
întreprinzător din Arad, care are ti-
pografia şi editura sa, MIRADOR, la
malul Mureşului.

În consecinţă, întâiul număr al
gazetei săteşti “Vestea”, format ziar, la
început opt pagini, apoi 16 pagini, 20
pagini, cifră constantă cu apariţie
lunară. Pe parcurs, numărul paginilor

a crescut, funcţie de materialele sosite
la redacţie, în Mehadia str. Pădurii 389.

Redactorul-şef al “Vestei” şi-a pro-
pus crearea unui colectiv redacţional şi
identificarea posibililor colaboratori,
gândind la existenţa liceului din local-
itate, unde se aflau cadre didactice tal-
entate.

Întâiul colaborator, debutant, a fost

Costel Vlaicu, tehnician silvic la
Ocolul din localitate, tânăr inteligent,
talentat, cu înclinaţii spre slova tipărită.
El a devenit, în timp, mâna dreaptă a
redactorului-şef. La fel, în timp, au fost
recrutate cadre didactice de la Liceul
“Nicolae Stoica de Haţeg” din Mehadia:
prof. dr. Iulian Lalescu, prof. Ionela
Domilescu, Mirela Turculeanu, Mihail
Corneanu. Au fost identificaţi şi atraşi
la colaborare consăteni cu virtuale
calităţi şi posibilităţi intelectuale pentru
a concepe şi trimite articole la gazetă.
Între aceştia s-au distanţat valoric şi
constant: învăţătoarea Nina Dăiescu,
Nică Drăgan şi Costa Vlaicu.

S-au căutat atragerea la colaborare
a unor condeie literare de prestanţă din
Banat, din afara arealului comunei
Mehadia, între aceştia s-au evidenţiat
prin valoarea materialelor trimise la
redacţie, domnii: prof. Pavel Panduru,
prof. Iosif Băcilă, prof. Dănilă Sitariu,
prof. Mihai Vlădia, prof. Nicolae Andrei,

prof. Gheorghe Rancu,posesorul unui
muzeu sătesc, în casa sa din Şopotul
Vechi, neegalat în Banat, prin calitatea
insolită a exponatelor.

Un alt pas, difuzarea revistei în
spaţiul European şi dincolo de acest
spaţiu, prin relaţiile redactorului-şef, au
colaborat la Vestea reputaţii scriitori:
dr. Dimitrie Grama, poet şi prozator

(Danemarca), Vasile Barbu,
poet şi publicist (Serbia),
Hâns Dama, prof. universi-
tar şi poet (Austria), preot
Constantin Târziu, publicist
(Franţa), prof. C. Teodorescu,
poet, prozator şi critic literar,
ing. Melania Rusu, poeta, D.
Florea,   publicist (cu toţii
din Canada), prof. dr. univ.
Theodor Damian, poet şi
editor, din constelaţia
cărturarilor (America). O
colaborare fructuoasă a avut
loc cu Vasile Barbu,
p r e ş e d i n t e l e

Societăţii,,Tibiscus” din Uzdin.
În paralel, graţie aceloraşi relaţii

literare, au fost atraşi la colaborarea
publicaţiei intelectuali de marcă: pro-
fesorii universitari dr. Iulian Negrilă,
Ion Iliescu, Viorel Roman, Gh.
Luchescu, pr. Vasile V. Munteanu, apoi
domniile lor: C. Juan Petroi, Ignea
Loga, Gheorghe Mirulescu, Mihail
Rădulescu, col. Liviu Groza, dr. Dănilă
Surulescu, pr. Alexandru Stănciulescu,
pr. Teodor Poneavă, actor Gh. Lungoci,
George Voştinaru, Mariana Sperlea,
Mariana Strungă, Vlad Jerca Cernea,
Traian Pintilie, Ion Crăciun Petrişan,
alias Moţul, Marcel Turcu, Gruia
Cinghiţă, etc., etc.

Preocuparea de bază a redactoru-
lui-şef a fost promovarea valorilor cul-
turale bănăţene, promovarea unei
literaturi de calitate, patetică şi patriotă,
naţionalistă, fără şovinisme şi alte tare,
dezumanizate. 
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SIMPZIONUL PRESEI DIN BANATUL MONTAN, Mehadia
19 septembrie 2009. Cuvântul primarului Iancu Panduru la
dezvelirea placii comemorative GRĂNICERUL
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De asemenea, s-a avut în vedere
aura trecutului comunei patriarhale
Mehadia, personalităţile ei de ieri care
au suferit întru ideea naţională de drep-
tate şi romanitate, aşa cum au fost:
general Nicolae Cena, Ion    Grigore,
Gheorghe Domăşneanu, Nicolae

Mergea, dr. Virgil Nemoianu, Lică
Dragomir, condamnat politic pentru
concepţiile sale religioase (“Oastea
Domnului”).

A fost evocat trecutul de aur al aces-
tei zone româneşti. N.D.P. a propus şi
primarul Iancu Panduru, receptiv la tot
ce este insolit şi românesc, a subscris la
realizarea Simpozionului Cetăţii, an de
an, în Mehadia şi în satele arondate:
Plugova, Valea Bolvaşniţa, Globu Rău,
prilej cu care sunt invitaţi oameni de
artă şi cultură din Banat şi dincolo de
graniţele Banatului, se fac expozee
despre trecutul şi prezentul acestor
aşezări, iar gazeta “Vestea” de fiecare
dată a preferat aceste acte culturale,
apoi a editat numere cu privire la
manifestările ce au avut loc.

Gazeta “Vestea” a popularizat nece-
sitatea şi a altor simpozioane, precum:
Simpozionul Presei din Banat (2009),
Simpozionul “Culturii tradiţionale la
Mehadia”, Simpozionul “Un veac de la

moartea lui I. L. Caragiale” (2012) etc.
O altă acţiune popularizată de

“Vestea”, cu rezultate benefice, a fost
montarea şi dezvelirea, cu ritual creştin,
a mai multor plăci comemorative, ded-
icate unor personalităţi nemuritoare:
prof. Ion Grigore, preot unionist şi
publicist preot Iosif Coriolan Buracu,
înv. Ioan Băcilă, catalizator cultural,

scriitor Nicolae Mărgeanu, redacţia
ziarului “Grănicerul”, scriitor Ioan
Florian Panduru, un veac de existenţă
a fanfarei din Valea Bolvaşniţa, plăci
dedicate Redacţiei gazetelor: “Vestea”
şi “Eminescu”, în strada Pădurii 389.

Redactorul-şef şi colectivul său
redacţional au căutat să editeze cărţi cu
materialele rezultate de la unele sim-
pozioane. Aşa apare cartea  “Orto-
doxie, istorie şi tradiţie în Banatul de
Munte” (Editura Gordian, Timişoara,
2010) şi cartea “Mehadia, vatră istorică
milenară”, carte solicitată şi de studenţii
de la Oxford.

Gazeta noastră şi redactorii ei au fost
prezenţi şi au salutat ridicarea unui
monument de prestigiu dedicat mare-
lui campion şi antrenor Ioan Corneanu
din Plugova, care a adus, pentru
sportul luptelor clasice şi libere din
România, peste 260 medalii în între-
cerile internaţionale, până la nivelul an-
ului 1989. Astăzi acest sport, precum

şi altele (fotbalul, gimnastică şi hand-
balul masculin) sunt în apatie
muribundă!

Între timp s-a schimbat formatul la
revistă în format A4, copertată şi
ilustrată. A fost apreciată în ţară şi în
străinătate.

Un alt succes al gazetei noastre a fost
promovarea unor talente literare tinere,
precum elevele Paraschiv şi Oprescu,
cea de pe urmă a devenit studentă la
jurnalism, sprijinită cu material pentru
susţinerea licenţei la Universitatea de
Vest din Timişoara. Tot în paginile
publicaţiei noastre au debutat: Costel
Vlaicu, în cele din urmă autor de carte
valoroasă, Ionela Domilescu, cu arti-
cole de istorie, dar şi de folclor, (Lexi-
conul de Folclor al prof. Ioan Tomi din
Timişoara), prof. Iulian Lalescu, cu un
eseu despre doamna prof. univ. dr.
Doina Benea de la Universitatea din
Timişoara, învăţătoarea Puşa Blidaru
Rostescu, din B. Herculane, autoare de
poezii pentru copii.

În anul 2012, redactorul-şef  N.D.
Petniceanu, s-a retras de la cârma revis-
tei, recomandându-l pe prof. Gruia
Cinghiţă. L-a avut alăturea pe Costel
Vlaicu, care a dus pe mai departe
sarcinile redacţionale. După o vreme,
Gruia Cinghiţă, din motive familiale, a
plecat la Timişoara, sarcina revistei a
rămas pe umerii domnului inginer
silvic Vlaicu.  Nu    i-a  fost uşor!

Despre cele mărturisite, avem dato-
ria să le susţinem cu material publicate
de către colegi. Prin grija d-lui Costel
Vlaicu, redactor-şef adjunct şi secretar
general, vom reproduce câteva din ma-
terialele ce au dobândit cea mai mare
audienţă prin lecturarea lor. “Vestea” a
circulat non-stop pe  Internet!

Aşadar, mulţumim “Vestea”!
Mulţumim Iancu Panduru!
Mulţumim corespondenţilor din ţară
şi din străinătate!

N.D.Petniceanu

Dezvelirea plăcii aniversare a publicaţiilor VESTEA şi EMINESCU. 
Casa familiei N.D. Petniceanu din Mehadia, nr.389 - Mehadia, 22 mai, 2010
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„Episcopul nou, loan Gheorghevici,
în Caransebeş instalaţia fãcu, unde
şi negustorii cu obercnezu Mehadii
şi noul cãpitan Vancea au fost la o
adunare. Aceştia spuind episcopului
cã au fãcut besearicã novã şi o zu-

grãvesc, sã rugarã // sã le dea preot.
Întrebã care ar fi ? Exarhul Nicolici
cu protopopul Caransebeşului
spusãrã cã ardeleanu, preotul
Atanasie Stoica, iaste bun, ci l-a dat
unui preot bãtrân în Obreajie ajuto-
riu. Episcopu poruncind îndatã sã
meargã mehadinţii, aflând cocie cu
cai, sã-l încarce, trimisearã sã-l
aducã. Carele numai o traistã cu
carte, toatã bagaj ia, alta n-avea.
Vrând a sã sui sã pleace, un car cu
patru boi sã apropie. El
cunoscându-i a fi socru-su, iarã
mumã-mea cu fetiţa Virsavia sosirã.
Ei îi spusãrã de Mehadia.

-  Unde-i?
-  Cãtrã turci. şi au început amân-

doi a plânge şi a sã vãita ( ...).. .la
Mehadia nici casã, masã, nici cunos-
cut. Pre mine, la zece luni, în

Mehadia m-au nãscut, an. 1751
fevruar 24, zugrãvind tâmpla
bisearicii”.

şi astfel se ivi pe lume, în zi
binecuvântatã de Dumnezeu, cel ce
avea sã ajungã una din cele mai mari
şi mai complexe personalitãţi ale
Banatului, primul ei cronicar şi scri-
itor, primul ei arheolog amator şi
numismat, protopopul Nicoale
Stoica de Haţeg, director al şcoalei
naþionalnice neunite sârbe şi
române de pe întreg teritoriul regi-
mentului valahao-ilir care
cuprindea 110 sate. Lucrãrile la care
dãruitul de Dumnezeu Nicolae a
contribuit parþial sau doar prin tra-
ducere prenumãrã urmãtoarele ti-
tluri:

Catehismul mic;
Cartea de mânã a dascãlilor;
Cântece. o culegere de colinde,

poezii cu caracter religios culese de
Stoica de Haţeg, dar şi poezii origi-
nale închinate unor persoane în-
deosebi din conducerea
regimentului;

Viaţa lui Alexandru cel Mare, tra-
ducere şi rezumare în limba
românã.

Opera originalã este formatã din:
Scurtã istorie a Banatului, care nu

s-a pãstrat şi care urma sã serveascã
alcãtuirii unei istorii a Ungariei;

Sârbii în Banat, un rãspuns la în-
trebarea superiorului sãu, episcopul
Vidac , dacã în districtul Mehadiei
sunt sate în care vechii locuitori sã fi
fost cunoscuţi ca iliri şi sã se fi trans-
format în valahi;

Faptele lui Hercule, o prelucrare
a legendelor greceşti;

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

Cronica Banatului, scrisã între
1826-1827;

Cronica Mehadiei şi a Bãilor
Herculane, scrisã în limba germanã
cu caractere gotice în anul 1829;

Povesti  moşeşti,  şcolarilor
româneşti,  o lucrare de compilaţie.

Cronica Banatului este opera
capitalã a lui Stoica de Haţeg.
Existã o adevãratã odiseeadã a
manuscrisului care a trecut prin
diverse mâini, cu riscul de a se
pierde sau a fi distrus, pânã când
a intrat în patrimonial Bibliotecii
Academiei.  Valoarea istoricã a
Cronicii a fost sesizatã de
Damaschin Bojincã, de Nicolae
lorga şi Alexandru  Lepedatu, ea a
slujit ca izvor lui Patriciu
Dragalina în a sa Istorie a Bantului
de Severin şi multor altora care au
folosit-o în mod cinstit sau doar
au furat din informaţii. În 1969,
Cronica Banatului a vãzut pentru
prima datã integral lumina tiparu-
lui în Editura Academiei, ediţie
care s-a epuizat rapid. Cunoscând
aprecierile elogioase ale
majoritãţii istoricilor: “Un izvor
preţios şi un important document
de limbã...” (Ştefan Ştefãnescu);
“o lucrare interesantã, bogatã în
informaţii, numeroase dintre ele,
unice” (Ştefan Pascu); “Un izvor
nou şi un cronicar nou vor figura
de acum în istoria culturii
româneşti” (Mihai Berza), dar
nici una dintre ele suficient de
cuprinzãtoare, cu referire la
valoarea literarã şi a tezaurului de
limbã, am republicat aceastã biju-
terie (sub îngrijirea istoricului 
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Nicolae Stoica de Haţeg, fiu strãlucit al Mehadiei

Piatra de mormânt a cronicarului    Nicolae
Stoica de Hațeg (1751-1833), situată în
curtea  Bisericii Ortodoxe din localitatea
Mehadia.
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Damaschin Mioc, cel ce îngrijise

şi prima ediţie) la Editura Facla, în
1981, în vremea când eram direc-
torul acesteia.

Printre multele localitãţi pe care
Stoica de Haţeg le aminteşte în
Cronicã, fie precizând mişcãrile de
trupe, fie descriind evenimente şi în-
tâmplãri, Mehadia ocupã în mod
firesc un loc central. Sã nu uitãm cã
aici se nãscuse, cã era protopop de
Mehadia, cã Mehadia era un punct
nodal de comunicaţie în aceastã
regiune şi multe
alte considerente.
Mai stãruie şi un
soi de confuzie în
afirmaţiile lui Sto-
ica când vine vorba
de Mehadia şi de
bãi, deşi bãile sunt
localizate cum ştim
la Herculane. în
fond dacã ne în-
toarcem la denu-
mirea latinã a bãilor
Ad Mediam, parcã
am fi tentaţi sã
credm cã numele
de Mehadia s-ar fi
potrivit mai de-
grabã bãilor.

Transcriu pentru
deliciul cititorului mehadinţean
câteva din referirile Cronicii la
Mehadia: „Întâiul copral în
Mehadia, sas, ardelean, şenauer,
lutheran, bun rumân, Caroli - reghi-
ment. Când vrea sã batã, nu striga,
nu ocãra, ci: “rogu-te culcã-te dom-
neata, aşa-i porunca... Când vedea
mehadinþii figura de militariu zicea:
“nicidecum rumânu neamţi aşa nu
va fi”. “Mehadia cu alte sate fugirã la
Paşti. La Rusalii berşteru cântând,
lângã el în biserica Mehadii “Ije
Heruvimii” şi el ajuta; inşi
mehadinţi, moş Lupu, Brãcar,
Dumitru Guleran, Pau Magheriu,
Petru Cãluţeriu, Theodor Paterona,

Curea Bona, Ianãş Feneşanu,
Nicolae Ţepeneag şi Mihai Siroman
viând oberşteru spusãrã cã militari
nu vor fi. Acela pre ei, în fierã, cu cã-
tucile crucişi, din casernã, cu invalidi
rãitãri, în şanţ îi trimisã.” (O scenã
descrisã mai pe larg gãsim în
Cronicã atunci când povesteşte de
vizita împãratului în Almãj unde
încearcã sã-i convingã pe almãjeni sã
intre oşteni în armata imperialã.
Rãspunsul este tot negativ în pofida
multor promisiuni pe care împãratul
le face. n.n)

“Graniţa aicea fâr de conumaţi sã
slobozi aşa: noi mergeam dimineaţa
la Râşava la turci, cumpãram, turcii
venea în Mehadia la târg şi în alte zile
cu târgaşi venea însã nici noi la ei,
nici ei la noi preste noapte nu
rãmâneam . ( ...)” Turcii aicea ne
aduceau lubeniţã, peapeni mari, mi-
nune, pânã toamna. şi fiindcã suna
de rãzmeriţã şi ei întreba ce sã aude
nov.” “Acasã viând (preoteasa n.n.)
afla (casa n.n.) plinã de neamţi,
canonari, arteleristi, carii în soba
mare nimic nu au stricat; cum au
lãsat, paturi, icoane, cãrţi etcetera au
aflat. Ei vãzând-o toatã udã, îndatã
toblile ferestrelor le-au spart, foc

bun au fãcut, de şi-a revenit în fire.
Din car scoţând o slãninã întreagã,
o peatrã de sare ce au fost luat sus, şi
lor au dat. Din pimniţã rãchie şi vin
bun, din 10 hacoave ce
cumpãrasem...”

Aş putea sã continui citând aseme-
nea admirabile fragmente cu trim-
itere la Mehadia. Mai doresc sã vã
spun cã îmbãtat de parfumul Cronicii
dar şi mânat de dorinţa de a oferi citi-
torului de astãzi, neobişnuit cu limba
foarte veche a lui Stoica de Haţeg, pe
cât de veche pe atât de încãrcatã de

expresivitate şi parfum, posibilitatea
de a lua contact cu aceastã
capodoperã, am scris volumul
“Mãtuşa mea Maria   Theresia”, carte
premiatã de Uniunea Scriitorilor,
filiala Timişoara. Închei, aducând un
sincer elogiu primãriei Mehadiei, in-
telectualilor, printre ei şi prietenului
meu, scriitorului Nicolae Danciu
Petniceanu, care s-au angajat la acest
gest elegant, pilduitor, de cinstire a
personalitãţii marelui fiu al Mehadiei
şi, dupã câte am înţeles, şi a altor
personalitãţi locale.

Ion Marin ALMÃJAN

Mehadia în Harta Iosefină a Banatului, 1769-1772 (,,Prima ridicare topografică”)
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A studiat primele clase primare în
satul natal, cu tatãl sãu, apoi a urmat
Şcoala trivialã, Şcoala germanã din
Borloveni, metropola Ţãrii
Almãjului, instituţie şcolarã cu tra-
diţie, fondatã în 1777, a doua în
Banatul istoric, dupã Şcoala trivialã
din Mehadia anului 1774. Ne găsim
în Veacul Luminii, cu irizãri spiri-
tuale, iluministe, benefice, venite de
la Curtea Imperialã vienezã, fapt
cultural cunoscut şi receptat de lu-
minatul dascãl şi pãrinte Pavel
Boldea.

Dupã trei ani de germanisticã,
tânãrul Pavel Boldea frecventeazã
Şcoala Civilã din Oraviţa, de aici
trece la Gimnaziul Superior din
Biserica Albã, ca în final, sfãtuit de
tatãl sãu, urmeazã şi absolvã în chip
strãlucit Institutul Teologic-Pedago-
gic din Caransebeş, institut supra-
numit „Cuib de vulturi”, locaş de
învãţãmânt româ nesc binecuvântat,
unde creşteau şi se formau
luminãtorii satelor bãnãţene, can-
dele pe cãrãrile devenirii conştiinţei
de neam şi limbã întru reîn tregirea
pãmântului românesc.

Dupã absolvirea institutului, Pavel
Boldea se cãsãtoreşte cu Silvia
Ivãnescu, fiica preotului Gheorghe
Ivãnescu din Marga, a fost hirotonit
şi numit preot în Borlovenii-Vechi,
anul 1883.

La 1 septembrie 1884, i se naşte
unicul fiu, Romulus, bucuria vieţii
şi lumina sufletului sãu, n-a mai avut
şansa altor copii deoarece preotea sa
Silvia, în plinã tinereţe, în anul 1887,
a trecut la cele veşnice, rãpusã de-o
boalã necruţãtoare în acea vreme.

Anul 1888 marcheazã destinul
tânãrului preot Pavel Boldea. Este
propus şi susţinut preot mil itar în

parohia româneascã din Budapesta,
pro pus, susþinut şi încurajat de
cãtre generalul în retragere Traian
Doda, preşedintele fondator al
Comunitãþii de Avere din
Caransebeş. Este im perios necesar
sã facem o digresiune cu privire la
aceastã intervenţie din partea gene-
ralului Traian Doda, personalitate

marcantã a spiritua litãţii româneşti,
din Banatul istoric.

Cu un an mai devreme, respectiv
în anul 1887, generalul Traian
Doda, în plinã sesiune parlamentarã
budapestanã, în calitate de depu tat
al Cercului electoral Severin a pre-
zentat preşedintelui maghiar al
Dietei un memoriu-protest prin
care declara cã se retrage de la
lucrãrile parlamentului, fãrã a re-
nunţa la mandatul de deputat, pe
considerentul cã românii, pe care-i
reprezintã în parlament nu se
bucurã de drepturi politice şi civile,
aşa cum se bucurã maghiarii, saşii şi
secuii. Preedintele maghiar al Dietei
s-a simţit ofensat, iar pe general l-a

considerat un agitator împotriva sta-
tului maghiar, Traian Doda a fost
dat în judecatã, amendat şi condam-
nat de Tribunalul din Arad la 2 ani
închisoare.

Cu atitudinea naţionalã a genera-
lului Taian Doda s-a solidarizat scrii-
torul Ioan Slavici, care a publicat un
articol în „Tribuna” de la Sibiu. Pen-
tru aceeaşi motivaţie de substanţã
naţionalã şi rãzvrãtire împotriva sta-
tului maghiar, scriito rul Ioan Slavici
a fost judecat, amendat şi el şi con-
damnat la un an închisoare pe care
l-a exe cutat în închisoarea de la Vaţ,
un oraş pe ma lul stâng al Dunãrii, pe
aproape de Budapesta. Generalul
Traian Doda n-a fãcut puşcãrie,
fuse se graţiat de împãratul de la
Viena. Generalul Traian Doda a fost
şi a rãmas un naţionalist ro mân lu-
minat, unul care milita pentru reîn-
tre girea neamului românesc, un
adept al sloganu lui lansat de Ioan
Slavici prin „Tribuna” de la Sibiu, în
martie 1884, în primul numãr al pu-
blicaţiei al cãrei director era: „Soa-
rele pentru români de la Bucureşti
rãsare”.

La Budapesta exista o puternicã
mişcare ro mâneascã, o colonie a ro-
mânilor constituitã din: bãnţeni, ar-
deleni, regãţeni, bucovineni şi
basarabeni, puterea economicã de-
ţinând-o aromânii (negustori, an-
grosişti, comercianţi, cu ateliere de
manufacturã etc.). În aceastã colo-
nie trebuia sã fie un pãstor de suflete
româneşti, unul care sã le pãstreze
conştiinţa nealteratã, conştiinţa de
neam, sã le îndrume paşii întru uni-
tate de spirit şi faptã româneascã.
Acest pãs tor de suflete fusese des-
emnat şi ales în persoa na preotului 
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Pavel Boldea, în care generalul
Traian Doda investise întreaga sa în-
credere, de sigur cã generalul, cu
obârşia în Prilipeţ, pe aproape de
Borlovenii-Vechi îl ştiuse pe preotul
Boldea încã de pe bãncile Institutu-
lui Teologic din Caransebeş, apoi
Traian Doda se ştia tot aşa de bine
cu bãtrânul dascãl Pavel Boldea, pe
câteştrei îi legau sentimentele pa-
triotice de almãjeni, dar îi lega mai
presus sentimentul naţion al, conşti-
inţa de buni români, de militanţi
pen tru ideea naionalã.

Şi preotul Pavel Boldea fusese la
înãlţimea aşteptãrilor generalului
Traian Boldea, el fusese primul
preot militar, dar şi primul preot în
paro hia româneascã din Budapesta,
cum fusese cu un veac în urmã
Constantin Diaconovici Loga, pri-
mul cantor în Biserica Ortodoxã
Românã din Budapesta şi întâiul
învãţãtor român, care a introdus
limba românã în parohia şi colonia
româneascã budapestanã.

Ca sã-şi îndeplineascã misia cu
care fusese trimis la Budapesta, lui
Pavel Boldea nu i-a fost uşor,
dimpotrivã, a dat piept cu fel de fel
de greutãţi, stavile puse în calea sa
de cãtre autori tatea maghiarã într-o
vreme când ungurii îşi propuseserã,
între altele, sã maghiarizeze tot ce
era sfânt şi românesc. Pentru aceasta
Dieta de la Budapesta prepara şi
cocea în umbrã o lege de maghiari-
zare forţată, una a Contelui
Adalbert Appony, ce va ieşi la
luminã la începutul veacu lui
urmãtor (1907).

Preotul militar Pavel Boldea a fost
paroh şi profesor de religie în câteva
unitãţi şcolare - şi asta pânã în anul
1897, când din anumite raţiona-
mente naţionale şi-a aranjat mutarea
în colo nia româneascã din Viena,

pentru a fi mai aproa pe de Cancela-
ria Coroanei, în ideea de-a fi util
cauzei românilor, în aceastã cance-
larie se emi teau acte ce puteau sã
ocroteascã, sã protejeze neamul ro-
mânesc din Banatul istoric; el ştia
cã, odinioarã, Banatul fusese domi-
nion al Coroanei, protejat de influ-
enţele nefaste de la Budapesta.

Preotul şi profesorul Pavel Boldea
atât la Budapesta cât şi la Viena, din
punct de vedere spiritual, a creat
viaţa româneascã, a catalizat şi unit
sufletele românilor întru ideea
naţionalã, în colonia româneascã de
la Budapesta şi în colo nia
româneascã de la Viena plutea
duhul cucer nic, reverbera glasul
Marelui Preot pentru con servarea
fiinţei neamului românesc.

Între anii 1908 - 1914, Pavel
Boldea a fost protopop militar, cu
gradul de maior, în garnizoana
Sibiu, iar între anii 1914 - 1918, în
vremea Primului Rãzboi Mondial, a
funcţionat ca şef al clerului militar
de la Comandamentul trupelor de
pe frontul italian, cu sediul în oraşul
Laibach - Liubliana, din fosta
Jugoslavie.

Militant pentru reîntregirea ne-
amului româ nesc, Pavel Boldea a
fost şi pe frontul italian, o dovadã o
constituie dezertarea in corpore a
sol daţilor români din Regimentul
43 Infanterie la italieni, constituirea
„Legione romene” (Legiu nea româ-
nilor) în Italia, care va lupta pentru
unitatea statului român, legiune din
care a fãcut parte şi medicul Ioan
Ţeicu, din Ilidia, cu noştinţã a fami-
liei Boldea din Borlovenii-Vechi,
prieten cu Romulus Boldea.

Dupã Unire, preotul militar Pavel
Boldea s-a pensionat şi s-a retras în
satul natal, unde la 1 decembrie
1920 a trecut la cele veşnice.

Închei acest medalion rememo-
rând imagi nea apostolicã a lui

Romulus Boldea, odrasla Marelui
Preot. A urmat studii militare, ajun-
gând locotenent colonel în armata
imperialã, apoi co lonel în armata
românã, a fost prefect de Severin şi
deputat în Parlamentul României
Mari, mem bru fondator al
Partidului Naţional Creştin, par tid
constituit din fuzionarea Partidului
Agrar al lui Octavian Goga şi a Ligii
Apãrãrii Naţional-Creştine a profe-
sorului A.C.Cuza.

În 1940, colonelul Romulus
Boldea fusese ales preşedintele Ligii
Antirevizioniste din Ju deţul Severin,
a militat pentru respectarea celor
stabilite prin Tratatul de la Trianon,
din 4 iunie 1920. Revizioniştii ma-
ghiari de atunci, ca şi astãzi, nu au
fost şi nu sunt de acord cu aceste
prevederi, ei viseazã o nouã rãpire a
Ardealului de Nord, în care scop bat
pe la porţile Occi dentului. Revizio-
niştii maghiari interni şi externi din
nou fac ceea ce au fãcut în perioada
inter belicã, între altele promoveazã
ideea autonomiei unor judeţe în
Ardeal, cã de la autonomie la rupe-
rea Ardealului de la patria mumã
nu-i decât un pas.

Astãzi, mai mult decât oricând, e
nevoie stringentã de un nou Colo-
nel Romulus Boldea, în contextul
apãrãrii şi ocrotirii pãmântului ro-
mânesc, udat cu lacrimile
strãmoşilor noştri, între strãmoşi
zãresc prin ceaţa diafanã siluetele
apostolice ale celor doi Boldea, tatãl
şi fiul, şi animat de cele vãzute
grãiesc metaforic: „Din stejar, stejar
rãsare” şi aceasta se întâmplã ade sea
în Ţara Almãjului.

NICOLAE   DANCIU
PETNICEANU - 

Mehadia,  1 noiembrie 2007
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În această toamnă au loc o serie de
manifestări dedicate marcării a 125 de ani
de la naşterea matematicianului Traian
Lalescu.

Liceul din Mehadia purtându-i numele
atâţia ani, respectiv între anii 1966 - 1976,
dar şi datorită originii sale din comună
Cornea, am considerat necesar a face şi noi
o rememorare a acelui care a fost şi va
rămâne în memoria posterităţii - Traian
Lalescu.

Personalitate marcantă a şcolii româneşti,
a ştiinţei dar şi cu implicare majoră în viaţa
socială şi politică vremurilor sale, Traian
Lalescu a rămas peste timp un nume cu
rezonanţă în mentalul colectiv al românilor,
al culturii româneşti.

Născut la Bucureşti dar din părinţi
proveniţi din Cornea, tatăl său fiind născut
aici, Traian Lalescu a păstrat în conştiinţa
sa Cornea ca adevăratul lui loc de obârşie.

Prin bunăvoinţa domnului Traian Lalescu,
nepot din partea fratelui marelui matemati-
cian, care în prezent locuieşte în Statele
Unite, un bun prieten şi, începând cu acest
număr am dori să-l considerăm un colabo-
rator al ziarului nostru, publicăm în premieră
pentru cititorii noştri un document referitor
la familia matematicianului, care este foarte
probabil să-şi aibe rădăcinile în Mehadia,
rezultat al unor eforturi de documentare de-
puse în timpul scurtelor reveniri în ţară,
având ca sursă ultimii bătrâni ai satului.

NOI, LaleştiiNOI, Laleştii
La nivelul anului 2005 RomTelecom în-

registra 71 familii Lalescu, răspândite în
zece judeţe plus Bucureşti.; sigur, mai erau
Laleşti fără abonament de telefon, dar
numărul acestora era/este insignifiant şi
deci putem uşor afirma că Lalescu e un
nume foarte rar, la nivel naţional.

Din cele 11 entităţi teritoriale mai sus
menţionate, găsim 38 de familii în Caraş-
Severin, 10 în Dolj, 7 în Timiş, 6 în Bucureşti,
în restul judeţelor numărul lor fiind între 1 şi
4 abonaţi. Aceste cifre ne obligă a ne opri
la Judeţul Caraş-Severin , unde din cele 38
de familii Lalescu , 30 sunt localizate în
zona Mehadia-Herculane, 2 în Cornea, 5 în
Caransebeş, etc. Prin contacte personale,
am constatat că familii din Timişoara, Dolj,
Bucureşti sau Mehedinţi îşi au originea în
zona Mehadia-Herculane-Cornea şi
urmărind logica bunului simţ putem afirma
cu o minimă marjă de eroare că numele de
Lalescu îşi are originea în Mehadia, iar de

aici e posibil ca unul din ei să fi “emigrat” la
Cornea cu circa 3-4 secole în urmă.

Cât priveşte semantica numelui Lalescu,
o teorie băştinaşă susţine că s-ar traduce
prin “a lui Lala”, care Lala este un nume de
sorginte Aromână. Poate într-o zi vreun doc-

torand va lămuri problema; este interesant
faptul că atunci când un Român din Banatul
Sârbesc merge la Belgrad, se zice (nu în
mod necesar flatant): “vine Lala din Banat”.

Am visat la organizarea unui “congres” al
Laleştilor, dar e greu de aici de pe coasta
Pacificului.

Junii GagiiJunii Gagii
Memoria familiei noastre Lalescu din

Cornea se opreşte la Costa
Lalescu(Gagea)- presupus a se fi născut
la finele secolului XVIII ; poate că unul din
predecesorii lui a venit de la Mehadia(?).
Gagea era porecla de sat, nelipsită în
părţile locului. Costa l-a avut ca fiu
moştenitor pe LAZĂR LALESCU iar urme
ale colibei sale se mai păstrează şi azi, ca
o groapă între pârâul din vale şi noua
colibă. Pe Lazăr l-a binecuvântat Dum-
nezeu cu 2 fiice - Ana şi Ancuţa şi 6 feciori;
aceştia erau: Ion, Trailă, Gheorghe, Nico-
lae, Crăciun şi Ilie - cel mai mic, toţi născuţi
aproximativ între anii 1848-1860. Ilie s-a dus
ginere peste munte - la Cornereva; între alţii
a avut un fiu Simion, căzut în primul război.
Crăciun a mers şi el “ginere în casă” în
Cornea; a murit prematur de la o muşcătură
de câine turbat.

Pentru Ion, Nicolae şi
Gheorghe(străbunicul autorului acestor

rânduri), Lazăr a subdivizionat marea pro-
prietate şi astfel la coliba noastră de la Cusa
(toponimul locului) apar trei familii
Gagea(Lalescu).

Ion nu a avut parte de urmaşi şi a murit la
vârsta de peste 90 de ani, complet orb, iar
străbunicul meu Gheorghe a trăit şi el peste
80 de ani dar ultimii zece în stare de inva-
liditate - urmare a unei căzături din copac;
în plus a supravieţuit multor tragedii, în-
gropând între alţii primele sale două soţii,
dar şi pe fiul său Alexandru - bunicul meu.

Cei şase fraţi au rămas în folclorul satului
sub numele de “junii Gagii”; o dată de
Sfânta Marie, când era nedeie au plecat cu
toţii în sat, îmbrăcaţi şi făloşi; la intrare
cineva I’a zărit şi a rostit: “Ia uite că vin junii
Gagii”. Ilie- cel mic s-a ruşinat şi s-a întors
la colibă.

Şi iată că am ajuns la Trailă Lalescu-tatal
viitorului profesor. Dascălul şi preotul
remarcă inteligenţa sa nativă şi-l conving
pe Lazăr să-l ducă la Gimnaziu în
Caransebeş. Condiţiile erau grele; fraţii lui
duceau cu căruţa lemne şi provizii la gazda
Unguroaica sau Nemţoaica, pe o distanţă
de 50 km.

Dar eforturile n-au fost în van; Trailă de-
venise un brilliant al şcolii din Caransebeş.
Se zice că o dată mama lui s-a dus la gazda
unde el stătea împreună cu alţi elevi şi
văzându-i pe aceştia studiind a zis: “văd că
voi copii învăţaţi, dar Trailă al meu nu
citeşte”, la care ei au răspuns: “ El o dată se
uită pe carte şi ştie tot iar noi tot citim şi nu
mai pricepem”; e un mic amănunt ce ne
aminteşte că nimic nu se naşte din neant, că
a fost o genă care a făcut totul posibil mai
târziu.

Trailă Lalescu şi plecarea în Regat:Trailă Lalescu şi plecarea în Regat:
După o solidă educaţie obţinută în şcolile

din Caransebeş , unchiul Trailă consideră
serios posibilitatea emigrării în Regat; o va
face, nu înainte însă de a se căsători cu
Maria - o Ardeleancă originară cel mai
probabil din zona Deva sau Sibiu (1); ce
anume l-a determinat să treacă în Regat, nu
ştim - poate un sentiment de incompatibili-
tate cu administraţia Austro-Ungară ?

În orice caz, în Regat urmează o carieră
plină de succes în domeniul bancar, în
oraşele Bucureşti, Iaşi şi Craiova. Anul 1882
îl găseşte în Bucureşti, unde la 12 Iulie Dum-
nezeu binecuvântează cuplul venit de peste
munţi cu un fecior care avea să devină
c o n t i n u a r e  î n  p a g i n a  8           
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mândria neamului nostru şi nu numai:
viitorul mare profesor mathematician Tra-
ian Lalescu. Perioada Iaşi coincide cu anii
de liceu ai viitorului profesor - Liceul
“Costache Negruzzi”; imensa placă de
marmoră din hall prezintă şefii de promoţie
şi poate ce atrage mai mult atenţia este
cumpăna veacului: 1899 – Eugen
Lovinescu , iar 1900-Traian Lalescu.

Deşi plecat în Regat, Trailă Lalescu nu a
uitat de Banat, de Cornea, de fraţii lui, cu
care a fost permanent în legătură şi unde
s-a întors de câte ori a avut posibilitatea;
rămăşiţele sale pământeşti se odihnesc
într-un cimitir din Giurgiu (2).

Profesorul Traian Lalescu şiProfesorul Traian Lalescu şi
Banatul:Banatul:

Nu voi insista aici asupra personalităţii
profesorului Traian Lalescu, sub aspect
ştiinţific, profesional sau social; sunt
chestiuni oricum publice şi au fost sau sunt
persoane mai îndreptăţite s-o facă. În
următoarele rânduri vreau dor să prezint
relaţia sa cu Banatul, aşa cum o ştiu de la
surse directe: bătrânii familiei mele şi ai
satului Cornea, oameni cu care profesorul
a avut contacte personale.

Născut la Bucureşti, şcolit la Iaşi,
Bucureşti şi Paris, şi-a trăit viaţa în înalta
societate a capitalei, dar nu a uitat
niciodată Banatul, Cornea şi şi neamul
său; ba mai mult când venea în sat sur-
prindea oamenii vorbindu-le în grai
Bănăţean(probabil moş Trailă a avut grijă
de asta). După Marele Război, bunicul
meu Alexandru şi văr primar al profesoru-
lui moare de pneumonie , după ce
supravieţuise doi ani ca prizonier de
război la Saint Petersburg, în Rusia.

Bunica - o femeie de altfel cu un fizic put-
ernic înregistrează prima şi singura boală
din viaţa ei de 92 de ani; profesorul o duce
la doctori în Bucureşti.

Şi aşa a povestit bunica: “ în timp ce
doftorii mă căutau, tot ziceau (Ce port! Ce
veşminte!) la care profesorul replică:
,,unde mai este port ca în Banat? E văduva
vărului meu primar şi are 5 copii care nu
vreau să se prăpădească)” … “ şi mi-a
cumpărat domnu Traian şi meluţinuri
(medicamente)”.

La ultima sa vizită în Cornea, profesorul
s-a adresat bunicii aşa:” Chivo, să nu plec
la Bucureşti până îţi las nescar bani să
plăteşti dările şi să şti că pe Gheorghe al
mic(tatăl meu) îl voi lua la mine, să-l pun
în şcoli”; aceasta nu avea să se întâmple,

căci nenorocul care nu ne-a prea evitat
lovea din nou: profesorul pleca la Paris să-
şi trateze o boală necruţătoare pe atunci.

Moş Ion Popescu din Cornea – maestru al
culturii de cireşi şi bărbat extrem de im-
pozant ajunge să facă serviciul militar la…
. Garda Regală. Duminica după ce
mergea la biserică, servea prânzul la ilus-
trul lui “consătean” şi era adus cu trăsura
înapoi la Unitate; într-o zi , căpitanul l-a
luat la întrebări :”pe cine ai tu în Bucureşti
de te aduce trăsura aici?”.. şi a continuat
Moş Ion: “ după ce i-am spus, viaţa mea a
devenit mai bună, până când m-or lăsat
acas.”

Cel mai bun prieten a lui din zonă a fost
preotul satului nostru - Nicolae Văleanu;
era un excelent teolog şi de o vârstă cu
profesorul, care după moartea tatălui său
(Moş Trailă) donează bisericii un clopot
superb – astăzi cea mai valoroasă piesă
de patrimoniu , alături de monumentul
eroilor.În timpul Războiului al doilea, efor-
turile încleştării cu inamicul din Răsărit
erau aşa de mari că apăruseră rumori pre-
cum că se vor rechiziţiona clopote din
biserici pentru industria de război.

Părintele Nicolae nu s-a lăsat în voia
sorţii şi ajutat de doi enoriaşi fideli, au dat
jos clopotul într-o noapte şi l-au dus cu
carul într-o pădure, unde l-au îngropat
până la finele războiului. La înmor-
mântarea profesorului în 1929, între cei 15
preoţi, s-a numărat şi părintele N. Văleanu.

Toţi bătrânii satului vorbeau cu un entuzi-
asm deosebit despre profesor - bucuria ce
şi-o manifesta cu ocazia vizitelor, disponi-
bilitatea de a-l asculta pe fiecare, energia
şi pofta lui de viaţă. Rezistenţa la
dezrădăcinare nu este un atribut al senti-
mentalilor, dar un indiciu al tăriei de car-
acter. Ce a făcut profesorul pentru
Cornea, între altele: A înfiinţat “Şcoala de
Arte şi Meserii” ; în prezent , în acea clădire
e Primăria comunei. Tatăl meu - Gheorghe
Lalescu a fost unul din absolvenţii acelei
şcoli. S-a îngrijit că satul să fie oficial dotat
cu Târg de Duminică; după moartea sa,
Domăşnenii prin anumite manevre, au
reuşit să ne smulgă Târgul, pe care îl au şi
azi.(3)

În cursul unei operaţiuni de arhivare în
zonă, s-au descoperit documente care
atestă cum profesorul a făcut donaţii în
manuale şi rechizite la diverse şcoli ,
potrivit unei recente declaraţii a fostului
primar Petre Sadovan - participant la
operaţiunea respectivă.

În primăvara lui 1982 (dacă îmi amintesc

bine) am fost invitat la o cafea de
răposatul profesor Octavian Gheorghiu de
la Politehnica din Timişoara; Dl Gheorghiu
lucra la Centenarul “Traian Lalescu” şi
dorea să afle amănunte despre originea
corneană a fostului său profesor. Şi mi-a
zis aşa: “ la Universitatea din Bucureşti era
şef de catedră, iar la Timişoara era rector;
făcea naveta cu trenul. De la gară venea
direct la amfiteatrul Politehnicii şi din mo-
mentul ce intră pe uşă şi până ajungea la
catedră, deja ne prezenta subiectul ce
urma a fi abordat în ziua respectivă.” Şi a
mai adăugat: “şi ce cursuri ne ţinea!!!”.

La începutul anilor 1920 s-au desfăşurat
alegeri parlamentare şi profesorul
candidează pentru poziţia de deputat al
judeţului Caraş, din partea Partidului
Liberal. A fost o campanie dură; nu era
uşor , mai ales când aveai contracandidaţi
veniţi din Partidul Naţional Român a cărui
lauri de la 1 Decembrie 1918(Alba Iulia)
erau încă proaspeţi. Dar prestigiul profe-
sorului şi zelul cu care a fost susţinut , în
special de Cornea, Domaşnea,
Mehadia(4) şi Caransebeş, au înclinat
balanţă şi Traian Lalescu devine deputat
de Caraş în Parlamentul României.(5)

La Cornea au apărut recent voci care
propun ridicarea unui bust al profesorului.
Poate Cornea acest lucru? Din ceea ce eu
ştiu, DA. Trebuie? Răspunsul este absolute
DA. Într-o lume în care Globalizarea vine
ca un tăvălug gigantic, vor rezista naţiunile
care ştiu şi pot să-şi conserve tradiţiile,
valorile şi moştenirea arheologică.
Reprezentarea valorilor prin statui sau
memoriale este caracteristica unei
societăţi care se respectă pe sine.

Traian Lalescu.raian Lalescu.
Pittsburg, CaliforniaPittsburg, California
12 Octombrie, 200712 Octombrie, 2007

(1) Ar fi fost interesant şi util ca partea
Ardeleană a descendenţei profesorului să
fi fost identificată; poate într-o zi.

(2) Părintele Nicolae Văleanu a sugerat
în timpul vieţii sale că rămăşiţele
pământeşti ale lui Trailă şi Mariei Lalescu
să fie aduse şi reînhumate în curtea
Bisericii din Cornea; sunt aşa de singuri
acolo.

(3) Domaşnea-eterna noastră rivală nu
a avut un Traian Lalescu, dar se pot lăuda
cu cele mai bune mere din lume; a dat ţării
luptători anticomunişti de legendă:
Sfârloagă, Petre Duma, Domăşneanu - toţi
continuare în pagina 9  
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căzuţi în luptele cu securitatea în Munţii
Ruscăi.Bunul Dumnezeu să-l odihnească.

(4) Mehadia a fost mereu în avangarda
sub-regională; acum 2000 de ani era
poarta de intrare în Dacia Felix,ulterior de
venea “metereza” a Imperiului. A dat ţării
oameni de valoare şi buni Români, ca
generalii Nicolae

Cena şi Domăşneanu-ajunşi în cance-
lariile din Viena, cronicarul Nicolae Stoica
de Haţeg sau preotul Buracu, iar azi îi are
pe cei doi renumiţi scriitori: Virgil
Nemoianu în Washington, DC şi Dumitru
Ţepeneag la Paris. Cornea, a căutat să se
ţină şi ea de trena Mehadiei; valori au mai
apărut: e regretatul nostru unchi Ing. Ion
Sadovan-erou al luptei anticomuniste şi
vremelnic unul din coordonatorii
Rezistenţei în Munţii Banatului; apoi l-am

avut pe Ing. Hrelescu, de a cărui nume se
leagă tehnologia avansată a sudurii şi in-
stitutul ce l-a creat în Timişoara, iar în
zilele noastre îl avem pe Ing. Petre Săbăilă-
director la Electroputere-Craiova. În 1930,
Cornea introduce electricitatea-
performantă nu tocmai de ignorat la nivelul
României.Un aport major la modernizarea
satului l-a adus şi familia de comercianţi
Hell-Evrei de origine Austriacă.

(5) Parlamentul rezultat în urma acelor
alegeri a fost unul de excepţie. Cea mai
mare realizare a acelui corp legislative a
fost celebra Constituţie din 1923-poate
cea mai bună din istoria României. Mai
mult, profesorul Traian Lalescu s-a alăturat
altor buni Români din Legislativ şi în 1924
au votat scoaterea în afara legii a unui
partid comunist care purta şi sufixul de
“Român”. Dacă cineva ar fi tentat să con-

sidere acel vot drept antidemocratic, aş
dori să amintesc că acel partid purta în
pântece o ideologie de stepă, străină de
firea şi aspiraţiile poporului Român; în plus,
avea la baza doctrinei sale oficiale teza
că statul Român era unul imperialist(?),
multinaţional şi care asuprea alte popoare.
Fără comentarii.

(6) Părintele Nicolae Văleanu(născut în
1882) a scris o cronică a satului Cornea,
care deocamdată nu poate fi localizată;
pentru cei interesaţi să facă ceva în acest
sens, urmele ar fi pe traseul: tanti Veturia
Văleanu-tanti Lilica(văduva preotului
Remus Văleanu)- arhiva Mitropoliei
Banatului. Cartea se pare că oferă şi date
legate de vatra veche a satului, mutată la
un moment dat.

I O N  B Ă C I L Ă  -  D A S C Ă LU L ,  P R I ET E N U LI O N  B Ă C I L Ă  -  D A S C Ă LU L ,  P R I ET E N U L

Mai întâi de toate aş dori să-mi exprim deosebita bucurie pentru înfăptuirea unui autentic act de cultură -
comemorarea unor personalităţi de marcă ai Mehadiei, protopopul cronicar Nicolae Stoica de Haţeg şi
învăţătorul Ion Băcilă, şi să-i felicit pe organizatori, pe primarul comunei Iancu Panduru, scriitorul Nicolae
Danciu Petniceanu, directorul şcolii, profesorul Mihăiţă Feneşan, preoţii comunei, care au izbutit să imprime
unei zile obişnuite de lucru fastul unei zile de sărbătoare. O zi cu slujbe de pomenire, dezveliri de plăci comem-
orative, cu alai sărbătoresc potenţat cu frumoasa prestaţie a fanfarei tinerilor din Borlovenii Vechi, şi nu în ultimul
rând, cu reuşitul Simpozion al Cetăţii.

Îmi stăruie şi acum în memorie chipul luminos al dascălului Ion Băcilă şi, în mod deosebit, frumuseţea spiri-
tului său, bunătatea, competenţa sa didactică, onestitatea.

L-am cunoscut în trei împrejurări semnificative: mai întâi ca elev al d-sale, între anii 1949 şi 1950, când am
frecventat şcoala Elementară din Mehadia, apoi , ceva mai târziu, ca şi coleg, o scurtă perioadă, când am
funcţionat ca suplinitor la această şcoală, iar d-sa ca director, de data aceasta al şcolii Medii din Mehadia, şi în
al treilea rând - în calitatea de inspector şcolar, pe care am avut-o vreme de trei ani în fostul raion Orşova. Fie
că i-am fost elev, subaltern şi apoi un fel de şef, tot eu am fost cel care am avut de câştigat, căci am învăţat de la
el multe din ceea ce se cheamă măiestria didactică, cinstea, omenia - atributele intrinseci ale unui om de
OMENIE, care sunt ca şi mirosul pentru trandafir: nimic - nici vântul, nici viermii, nici ploaia nu i-l poate răpi.

Ca elev, mai ales, mi-a împodobit, mie şi colegilor mei de atunci, mintea prin bună învăţătură şi inima prin
bunătate, mărinimie, dreptate şi credinţă, pregătindu-ne un loc frumos la soarele vieţii.

O trăsătură definitorie a conduitei dintotdeauna a profesorului Ion Băcilă, în raport cu învăţăceii săi, a fost
nobleţea gestului său de dascăl şi prieten. S-a străduit să formeze în aşa fel elevii pe care i-a avut în grijă, încât
prin ei să-şi trăiască a doua viaţă, o viaţă pe care înţelepciunea dobândită, frumuseţea spiritului său, o face mai
bună decât pe cea a tinereţii lui. I-a ajutat pe elevi să trăiască aşa cum şi-ar fi dorit-o şi el la vârsta tinereţii uceni-
cilor lui. Drept pentru care ne-a învăţat să fim mereu tineri şi pentru a ne împlini în viaţă, ne-a înzestrat cu busola
cu care putem deveni personalităţi.

Ar fi mult mai multe de spus despre omul, dascălul şi prietenul Ion Băcilă, dar... oricât ai vorbi şi tot n-ar fi de
ajuns, căci - parafrazându-l pe Emil Cioran - e mai uşor să faci biografia unui nor decât să spui totul despre un
om, fiindcă... “omul este drumul cel mai scurt dintre viaţă şi moarte”.

Mehadia, 19 ianuarie 2008
profesor univ. dr. RICHARD SÂRBU
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Părintele Iosif Coriolan
Buracu a fost investit ca preot în

parohia Mehadia, în anul
Domnului 1912, aducând cu el o
anume zestre spirituală
religioasă şi culturală, proprie
spiritului naţionalist al vre-
murilor antebelice.

Desigur, în formarea şi edu-
carea copilului, mai târziu a
junelui Buracu, un rol important
îl jucaseră şcolile pe la care um-
blase, între el amintim: Liceul
din Braşov, o semnificativă
enclavă spirituală românească, în
care se formase şi ziaristul de
temut Valeriu Branişte, care fus-
ese desemnat şi trimis de Par-
tidul Naţional Român din
Ardeal, să fondeze ziarul „Drep-
tatea” (1984) din Timişoara,
având şansa de-a da literaturii
române întâia ziaristă
profesionistă, pe Emilia Lungu
Puhallo, fiica dascălului Traian
Lungu, un român de frunte în
Cartierul Fabric din Timişoara;
după Braşov, urmase Institutul

Teologic, un adevărat „cuib de
vulturi”, devenind preot, în ideea
divină de a-l sluji pe bunul
Dumnezeu din amvon, de-a sluji
şi ideea nobilă de identitate şi
păstrare a fiinţei naţionale în
condiţii paupere impuse de du-
alismul austro-ungar, ce viza
maghiarizarea forţată a
românilor din imperiu.

Aşadar, cu o asemenea zestre
spirituală românească sosise
părintele Iosif Coriolan Buracu
la Mehadia, în această
binecuvântată parte geografică a
Banatului, limitată de Dunăre şi
de Munţii Cernei, existând din-
colo de ape şi mulţi, o Ţară cu
nume de fecioară: România!

Prin urmare, la Mehadia, la
malul Belarecăi şi în coasta
Muntelui Străjoţ, părintele Iosif
Coriolan Buracu, încă din prima
duminică, în timpul şi după
oficierea slujbei religioase, face
cunoştinţă cu câteva
personalităţi, aflate în atenţia
poliţiei maghiare pentru
românitatea lor, cunoaşte pe:
generalul Nicolae Cena, un înfo-
cat susţinător al Bisericii Orto-
doxe Române, cunoaşte pe
doctorul Virgil Nemoianu,
medic de faimă în zonă şi nu
numai în arealul Mehadiei,
întâlneşte pe dascălul Nicolae
Mergea, băştinaş din Pătaş, sat în
preajma satului Borlovenii-
Vechi, despre care ştia că re-
fuzase să predea copiilor în
limba maghiară, măsură drastică
impusă de Legea Apponyi şi, tot
aşa, face cunoştinţă cu ţărani de

frunte, cu putere economică şi
buni români, care susţineau fi-
nanciar lupta pentru românitate,
şi anume familiile Chiticeanu şi
Căpuşă, cu magazine şi depozite
comerciale în localitate, familii
aflate şi ele în vizorul poliţiei şi
jandarmeriei maghiare. Apoi, nu
departe de Mehadia, doar la o
fugă de cal, se afla o altă aşezare
pur românească, Plugova,
aşezare ce l-a dat, între alţii, pe
iluministul profesor român
Daniil Laitin, iubitor de acte
româneşti.

La toate cele de mai sus, citi-
torul de astăzi este rugat să ia
aminte despre existenţa bunelor

relaţii spirituale cu românii din
Orşova, Severin şi chiar din
îndepărtata Craiovă; la Orşova
exista dascălul Traian Henţiu, un
patriot, şi corul înfiinţat de el, de
la „Casa Meseriaşilor”, cum
exista la Severin Reuniunea de 

c o n t i n u a r e  î n  p a g i n a  1 1  

Tandemul naţional-cultural Coriolan Buracu – Nicolae Cena

Iosif Coriolan BURACU

Nicolae Cena ca general austro-ungar
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Cântări „Doina”, patronată de
profesorul Paulian Ştefan, iar la
Craiova reuniunea „Armonia”,
care vor fi prezente la Mehadia cu
cântări naţionale româneşti, con-
tribuind prin cântecele lor la ci-
mentarea ideii de Unitate
Culturală şi Politică între fraţi,
între români. Cu aceste entităţi
spirituale, părintele Iosif Coriolan
Buracu a întreţinut şi cultivat
relaţii, mai mult ori mai puţin
transparente, devenind unul din-
tre suspecţii principali, alături de
generalul Cena, al organelor de
represiune maghiare.

Într-o asemenea ambianţă
spirituală, părintele Iosif Coriolan
Buracu de îndată numit preot la
Mehadia, primul său gând fusese
acela de-a înfiinţa o agenţie a
ASTREI de la Sibiu, apoi de-a

fonda o Bibliotecă Comunală cu
câteva sute de volume, de-a spri-
jini toate asociaţiile româneşti în-
jghebate pe raza comunei, de-a le
sprijini financiar şi de-a semăna în
rândul membrilor lor ideea de
păstrare şi conservare a fiinţei
naţionale româneşti, ca în şcoală
şi pe stradă să se vorbească doar
româneşte, de-a se purta costu-
mul românesc, de-a afişa în orice
împrejurare semnele tricolorului
românesc. Într-un cuvânt,
părintele Buracu, secondat şi în-
curajat de generalul Nicolae
Cena, crea şi cultiva sentimente
proprii vieţii româneşti.

Suspectat de „agitaţie contra
statului ungar şi de relaţii du-
bioase cu românii de dincolo de
munţi”, părintele Iosif Buracu,
generalul în retragere Coriolan
Buracu, Nicolae Mergea, ţăranii

pomeniţi mai sus, cu magazine pe
centru, mai puţin doctorul
Nemoianu, plecat la un bolnav, în
afara localităţii, fuseseră cu toţii
arestaţi, în ziua declanşării Primu-
lui Război Mondial, duşi la
Orşova, unde exista o puternică
unitate militată de honvezi, şi de
aici în temniţa de la Caransebeş,
de unde după o lună de zile, sub
presiunea unor români de frunte
(inclusiv a generalului Gh.
Domăşneanu) cei în cauză au fost
eliberaţi şi Buracu trimis pe front
în linia întâi, generalul Cena
trimis cu domiciliul forţat la
Viena, de unde se va întoarce, la
Mehadia, la finele anului 1917,
dascălul Nicolae Megea destituit
din învăţământ, iar cei doi ţărani,
proprietari de magazine, supuşi
unor amenzi.

Primar Iancu Panduru

A fost genericul sub care s-a desfãşurat Simpozionul de la
Bãile Herculane, din 9 – 10 decembrie 2006, manifestare
organizatã de Liceul Teoretic din staţiune, director prof.
Aurel Perţ. 

Despre aceastã acţiune insolitã fusesem pus în temã de
dl. profesor Gruia Cinghiţã, de la Liceul Tehnologic din
Mehadia (Caraş-Severin), profesorul, încã de la finele anului
şcolar 2005/2006 îmi ceruse sã mã pregãtesc cu o comu-
nicare, cã ideea unui asemenea simpozion a discutat-o cu
profesorul de românã de la Şcoala generalã din Mehadica
şi cã a comunicat- o şi profesoarei de la Liceul din B. Hercu-
lane, cu alte cuvinte împreunã vor demara simpozionul. Zis
şi fãcut. Numai cã lucrurile au luat o întorsãturã. Cineva de
la liceul din Herculane telefonase la Mehadia, îmi ceruse ca
pe data de 9 decembrie ora zece sã fiu prezent la Hotelul
„Roman” din staţiune pentru a participa la Simpozionul
„Scriitori la Bãile Herculane”. Am ajuns, dar nu am dat cu
ochii de profesorul Gruia Cincheza, în schimb am dat cu
ochii de profesoara Mihaela Urdeş, care vãzându-mã, s-a
holbat la mine, uimitã de prezenţa mea, vizibil nedoritã, mo-
tivându-se iritatã: „Dumneavoastrã şi cu dl. Cincheza aveţi
un alt proiect la Mehadia, iar noi, cei de la Herculane, avem
proiectul nostru aşa cã...” „Aşa cã nu sunteţi chemat, invitat
etc.”.

În pofida unei asemenea primiri lipsitã de cea mai ele-
mentarã politeţe am luat loc, vãzusem între invitaţi câteva

persoane dragi: profesorul Iosif Bãcilã, Constantin Juan
Petroi şi colonelul Liviu Groza. Am intrat în posesia unui
program aflat pe masa de conferinţe de la Hotelul „Roman”
şi am ascultat alocuţiunile interesante prezentate de: ing. Ion
Oprescu, primarul staþiunii, prof. Aurel Perţ, amintit mai
sus, şi prof. Adriana Vasile, inspector şcolar.

Mã interesa punctul din program: „Capete de pod: Nico-
lae Stoica de Haţeg – Ion Florian Panduru” de Ada
Cruceanu-Chisãliţã. Aşa scria în program, dar doamna con-
silier- şef lipsea cu desãvârşire, nu era o noutate pentru cei
prezenţi. Sãrindu-se peste acest punct, am cerut cuvântul şi
am vorbit (fãrã voia moderatoarei) despre scriitorul Ion Flo-
rian Panduru, despre faptul cã în urmã cu trei ani, la un dece-
niu de la moartea sa, i-am montat o placã întru comemorare
pe casa în care a locuit, cã am organizat un simpozion, cu
sprijinul primãriei, la care au participat personalitãţi culturale
între care scriitorul Ion Marin Almãjan şi profesorul univ.
dr. Gh. Luchescu din Lugoj, cã el, Ion Florian Panduru, fã-
cuse revoluţia din Decembrie 1989, în Herculane, cã fusese
o vreme primarul staţiunii şi mai ales cã fusese profesor de
românã la Liceul „Hercules”.

Mobilul prezenţei mele la acest simpozion fusese unul de
mare interes: de a afla veşti despre ce s-a întâmplat cu
„Cartea de onoare” de la Casa de Culturã în care pe vremuri
semnaserã spirite înalte: Octavian Goga, Mihail Sadoveanu,
c o n t i n u a r e  î n  p a g i n a  1 2

,, SCRIITORI LA BĂILE HERCULANE ”



12 VESTEA de MEHADIA

Oficial şi în spiritul celor mai fru-
moase tradiţii istorice româneşti,
prima Unire a Principatelor
Moldovei şi Munteniei a avut loc la
24 ianuarie 1859, actul solemn al
acestui eveniment crucial fiind mar-
cat la Bucureşti, odatã cu sosirea
domnitorului Alexandru Ioan Cuza
în capitala Dâmboviţeanã.

Dacã, însã, ne amintim cã prima
întregire a celor trei provincii is-
torice româneşti –Muntenia,
Ardealul şi Moldova – a fãurit-o cu
spada Voievodul Mihai Viteazul la
1600 şi a fost sãrbãtoritã cu mult alai
la Alba-Iulia, rezultã cã la 24 ianuarie
1859 se realiza, de fapt, a doua Unire
a românilor, de data aceasta, însã,
fãrã Transilvania şi Basarabia, care
aveau sã sufere în continuare jugul
austro-ungar şi ţarist pânã la 1 de-
cembrie 1918, când prin jertfa de
sânge a oştenilor români, în timpul
primului rãzboi mondial, se îm-
plinea visul milenar “De la Nistru
pân’ la Tisa”, dupã cum ne-a testat
pentru eternitate Poetul...

Analizând, retrospectiv, mãreţele

clipe astrale, desfãşurate acum 143
de ani, având şi experienţa amarã a
“reîntregirii”, care nu se mai face în
ultimii 10-12 ani, din cauza miopiei
politicaştrilor şi renegaţilor de la
Chişinãu şi Bucureşti, putem afirma
un lucru bine ştiut de toatã lumea:
faptele mari le fac oamenii, într-ade-
vãr, mari!

Într-un context politic european,
devenit favorabil cauzei Unirii, mai
ales dupã înfrângerea Rusiei în
rãzboiul Crimeei (1853-1856) de
cãtre forţele aliate anglo-franco-
piemonteze, bucurându-se de
susţinerea ferma a împãratului
Napoleon III, supranumit “campi-
onul autodeterminãrii popoarelor
mici”, paşoptiştii din ambele Princi-
pate au putut colabora fructuos pen-
tru ţarã. În faţa dorinţei arzãtoare de
întregire, a spiritului înflãcãrat de
Unire, manifestat din partea tuturor
categoriilor sociale româneşti, au
trebuit sa cedeze, rând pe rând:
boierimea conservatoare şi retro-
gradã autohtonã, Puterile ostile
Unirii: Turcia, Rusia, Austro-

Ungaria, Prusia. Dar si ţãrile adverse
Unirii au fost constrânse, treptat, sã
cedeze în urma presiunilor exercitate
de Franţa, Anglia, Piemont (în jurul
cãruia s-a format, apoi, regatul Ital-
iei). În aceste circumstanţe politice
de pe scena europeanã, Unirea Prin-
cipatelor a putut fi înfãptuitã de cãtre
luptãtorii paşoptişti, de cãtre în-
tregul popor, care i-a susţinut şi acla-
mat.

Actul solemn al Unirii şi apariţiei
unui nou stat pe harta Europei -
România - a coincis în spaţiu şi timp
cu data memorabilã de 24 ianuarie
1859, când domnitorul Alexandru
Ioan Cuza, ales unanim de cele doua
Camere de deputaţi, mai întâi de cea
de la Iaşi, apoi şi de cea de la
Bucureşti, a sosit în viitoarea capitalã
a ţării unite.

Unirea cea mult aşteptatã de
veacuri, dupã moartea nãprasnicã a
lui Mihai Viteazul, ucis mişeleşte de
unguri in 1601, pe Câmpia Turzii, se
înfãptuise.

prof. dr. IULIAN LALESCU

urmare din pagina 11
Liviu Rebreanu, Nichifor Crainic, dr. Ion Ţeicu, George
Coşbuc, Virgiu Birou, poate şi Vasile Alecsandri, poate şi
Emilia Lungu Puhallo, timişoreancă (relaţia lui Eminescu
din 1868), care fusese în staţiune şi scrisese cartea „Su-
venir de la Mehadia”, cum se numeau Herculanele pânã
în 1885.

Cartea a dispãrut odatã cu moartea bibliote-
carului Ion Iliescu, probabil se aflã la fiica sa, Adri-
ana, angajata unui post de televiziune
bucureştean, soţia unui scriitor, şeful masoneriei
române. Poate ne va ajuta domnul primar Ion
Oprescu sã readucem „acasã” aceastã operã de
mare valoare. Prof. Gruia Cinchezã refuzase sã
participe la simpozion, se simţea frustrat, i se
furase ideea, fãrã sã fi fost trecut mãcar în pro-
gram, aşa şi-a motivat lipsa.

N.D. PETNICEANU

24 IANUARIE 1859-UNIREA PRINCIPATELOR
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Bunii ani cernuţi în clepsidra tim-
pului de la trecerea lui în nefiinţă, nu
cred că au avut tăria de a şterge din
amintirea dumneavoastră existenţa
în satul nostru a lui uica Pavel Ulogu.
Personalitatea lui, nemarcată în nici
un fel de handicapul ce-l purta, m-a
impresionat şi mi-a marcat, într-o
oarecare măsură, o parte a copilăriei
mele la Plugova. De aceea am con-
siderat a fi de cuviinţă să aştern pe
hârtie câteva cuvinte în memoria
acestui om respectat de toţi plu-
govenii datorită omeniei şi
inteligenţei lui.

Am copilărit în perioada când uica
Pavel era în putere. în ceea ce mă
priveşte, în sinea mea, în mintea mea
necoaptă de copil, mă stăpânea un
sentiment de o deosebită stimă şi
apreciere pentru acest om, senti-
ment ce nu s-a stins nici atunci când
am ajuns la maturitate, şi-l simt chiar
şi astăzi, după trecerea atâtor ani de
la încetarea prezenţei lui printre noi.

Pentru a-şi asigura existenţa, uica
Pavel, în pofida handicapului său, a
deprins în timp o serie de meserii.
Neîndoielnic, inteligenţa i-a dez-
voltat o anumită abilitate de a alege
îndeletniciri ce s-au dovedit ulterior
a fi într-o bună potrivire cu
necesităţile consătenilor săi. Dintre
acestea, aş aminti-o pe cea de frizer,
apoi producerea de încălţăminte,
confecţionate manual, ce se purtau
la acea vreme (opinci, poacini). O
altă meserie practicată de uica Pavel,
la un moment dat, e cea de morărit.
Având se pare şi ,,ureche muzicală" ,
a învăţat singur să cânte la trâmbiţă,
devenind la ulterior chiar compo-
nent al fanfarei din Plugova.

Ceea ce-mi amintesc că m-a im-
presionat tare mult legat de aceste
activităţi este frizeria lui Uica Pavel.
Aceasta funcţiona de regulă du-
minica, de la primele ore ale
dimineţii, având în vedere că peste
săptămână oamenii erau ocupaţi cu
munca câmpului sau cu alte

activităţi specifice vieţii de la ţară.
De dimineaţă, încăperea ce ţinea

loc de frizerie se umplea de clienţi,
aglomeraţie mare. Pentru ca atmos-
fera să fie voioasă, uica Pavel avea şi
,,un mic bar" la care se servea un sin-
gur produs: răchia, clienţii fiind
serviţi cu un pahar de răchie, fiecare
după pofta lui, preţul fiind inclus în
manopera de frizerit. După un
pahar, două, atmosfera se încingea,
se discutau tot felul
de probleme ce
frământau pe plu-
goveni.

Inedit mi s-a părut
faptul că, pentru a efi-
cientiza „procesul de
producţie", cel care
urma la bărbierit tre-
buia să se săpuneze
singur, iar uica Pavel
efectua apoi munca
calificată, adică
bărberitul.

Un lucru impresionant, ce vreau
să-l remarc, este faptul că de fiecare
dată când venea la Plugova, maestrul
„Nana" Nică Corneanu era prezent
la frizerie antrenându-se în discuţii
cu consătenii lui.

Parcă şi acuma trăiesc în memorie
cu acea perioadă a copilăriei mele în
satul natal. Cu vremea, încet, încet,
obiceiurile oamenilor se schimbă,
majoritatea plugovenilor îşi găsesc
loc de muncă în diferite domenii pe
la oraş, frizeria lui uica Pavel îşi
pierde din farmec şi din clienţi, ceea
ce îl face să se reprofileze pe morărit
şi confecţionarea de încălţăminte, în
special poacini pe care îi valorifica în
sat, dar şi în satele învecinate.

Da, aşa a fost înainte, stimaţi
consăteni! Am fost săraci, dar
cinstiţi.

Pământul nostru este mai puţin
productiv, munca lui nu este
răsplătită în dreaptă măsură, lucru ce
face ca unii dintre consăteni să mi-
greze spre alte activităţi, unii spre

alte meleaguri, în speranţa
prosperităţii.

Stimaţi consăteni, fiind solicitat de
domnul lancu Panduru, primarul
comunei, să scriu ceva din anii
copilăriei mele aici, la noi în sat, am
considerat a fi potrivit să abordez
subiectul de mai sus, având un re-
spect deosebit pentru acest om care
s-a numit Pavel Drăgan, respect ce
nu mă îndoiesc a fi prezent şi în su-

fletele dumneavoastră, a celor ce l-aţi
cunoscut. Zis „Ulogul", datorită
handicapului său, acest handicap a
fost prezent doar în aspectul său fizic
dar nu şi în purtarea şi în prestanţa
sa. Nu a aşteptat niciodată ajutorul
nimănui, poate că nici nu şi l-a dorit
vreodată, spre dosebire de astăzi
când greutăţi mult mai mici ni se par
poveri existenţiale care musai au
nevoie de ajutor fie el şi „social"
numai ajutor să fie. Dovadă este fap-
tul că pe parcursul vieţii sale şi-a
asigurat singur existenţa, prin cele
evocate mai sus, putând fi chiar
evidenţiat între oamenii prosperi ai
Plugovei din acele vremuri.

De aceea aş dori ca uica Pavel
Ulogu să rămână în amintirea plu-
govenilor nu ca un erou, nici ca o
personalitate, ci ca o marcă a unor
vremi apuse în care simplitatea, on-
estitatea, munca cinstită, erau
adevăratele virtuţi ale ţăranului
român.
Un plugovan autentic, 
COSTA VLAICU

PAVEL „ULOGU"- MARCĂ A UNOR VREMI APUSE, PAVEL „ULOGU"- MARCĂ A UNOR VREMI APUSE, 
ÎN MEMORIA PLUGOVENILORÎN MEMORIA PLUGOVENILOR



14 VESTEA de MEHADIA

Mehadia este aşezatã într-o
minunatã ,,cheie” a Carpaţilor, nu
departe de Bãile Herculane,
localitatea de astãzi fiind descen-
denta aşezãrii romane numitã
,,Ad-Mediam”, iar localnicii o
numesc Megia. Situaţia topograficã
a localitãţii este una aparte, fapt
care a favorizat-o în luptele cu
turcii, dovedindu-se a fi un centru
strategic important, având cetate,
iar anterior a fost sediul unui im-
portant district valahic.

Calitãţile enumerate mai sus au
condus la ideea întemeierii, aici, a
unui ordin bisericesc, destul de
timpuriu. Aşadar, se ştie cã
Mehadia, într-o vreme, a fost sin-
gurul centru religios, ba uneori
chiar sediul mitropoliţilor de
Severin. Nu întâmplãtor Novella
XI a împãratului Justinian face
trimitere la Episcopia ,,Ad- Aquas”
din Dacia Ripensis, episcopii tot-
deauna aşezate în centre bine
consolidate şi populate corespun-
zãtor.

Comuna Mehadia are, pe dealul
din împrejurime, un turn de
observaţie, o dovadã grãitoare a
interminabilelor lupte cu
otomanii, care, nu de puţine ori,
au atacat pãmânturile strãmoşeşti.
Dovezi convingãtoare ne aduc
creaţiile populare, dar şi multe
însemnãri aflate pe sfintele cãrţi
bisericeşti (amintim cã pe o filã a
cãrţii, numitã Îndreptarea legii -
Pravila cea mare din 1652 sunt
pãstraţi psalmii 48, pânã la
sfârşit).

Şcoala româneascã din
Mehadia are o vechime aprecia-
bilã, respectiv peste 225 de ani,
localitatea fiind un important
sediu protopopesc. Tot aici a
vãzut lumina zilei Nicolae Cena
(1844 - 1922), un apreciat inginer

şi ofiţer, profesor la Şcoala de
cadeţi din Timişoara, director al
Şcolii militare de la Karlstadt.
Pentru meritele sale a fost
avansat, în mod excepţional, la
gradul de maior. Între anii 1891 -
1895 îl gãsim comandant al
Liceului militar din Konigsfeld.
Este avansat general maior şi, în
final, ajunge general de divizie. La
pensionare s-a retras în comuna
natalã, ocupându-se în mod de-
osebit de studiul istoriei
românilor din aceastã zonã.

A realizat numeroase sãpãturi
arheologice, a descoperit mon-
ede, diferite monumente reli-
gioase sau profane, inscripţii şi
statui, a întocmit hãrţi ale luptelor
dintre turci şi austrieci,
desfãşurate în perimetrul
Mehadiei, mãrturii care l-au ajutat
sã întemeieze un muzeu, vizitat
de numeroase personalitãţi, între
care V. Pârvan şi D. Onciu. Este
înmormântat în Mehadia şi locul
naşterii sale ar merita sã fie marcat
printr-o placã comemorativã care
sã ateste personalitatea acestui
român de excepţie.

În trecut, aici, în Mehadia, exis-
tau numeroase exploatãri car-
bonifere, dar astãzi locuitorii au
îmbrãţişat alte preocupãri -
agricultori, grãdinari, pomicultori
- dar şi lucrãtori în vestita staţiune
Bãile Herculane.

Populaţia localitãţii este majori-
tar româneascã, documentele
vremii confirmând cã, prin 1917,
aici existau 2374 români
ortodocşi, iar în 1940 se mai
gãseau 2046, romano-catolici -
153, 2 greco-catolici şi 2 evrei.
Mehadia avea 2 parohii, ambele
ocupate, în aceea vreme, de
preoţii Aurel Colojoarã şi Ioan
Urechiatu.

Biserica poarta hramul

,,Sf. Ierarh Nicolae”, fiind ziditã la
1771 şi sfinţitã de episcopul Iosif
Ioanovici Sakabent.

Despre Mehadia s-a scris o
Cronicã de cãtre protopopul
Nicolae Stoica de Haţeg, docu-
ment utilizat de istoricul Patriciu
Drãgãlina pentru scrierea lucrãrii
Istoria Banatului Severin. Cu
acelaşi titlu, preotul Coriolan
Buracu a întocmit un apreciat
studiu monografic.

Cronica Banatului este ce-a mai
importantã lucrare a cronicarului
Nicolae Stoica de Haţeg (1751 -
1833), o adevãratã frescã a trecu-
tului provinciei natale, din cele
mai vechi timpuri pânã la 1825.
Autorul este un adept convins al
Şcolii Ardelene, el susţine şi dez-
voltã, cu noi argumente, romani-
tatea poporului, continuitatea şi
unitatea tuturor românilor.

Stoica de Haţeg dedicã cea mai
întinsã parte a cronicii sale istoriei
Banatului în a doua jumãtate a
secolului al XVIII-lea. Sunt im-
portante ştirile despre mişcãrile
sociale din Banat, despre rãzboiul
austro-turc din 1788 -1791, la
care cronicarul însuşi a luat parte,
despre revoluţionarul Tudor
Vladimirescu, pe care l-a cunos-
cut şi cãruia i-a fost prieten şi sfã-
tuitor, despre şcolile din Banat,
lucrarea fiind ,,un izvor de pri-
mordin” pentru istoria României.

Nu întâmplãtor istorici români
de marcã au fãcut aprecieri
substanţiale despre cronicã. Ast-
fel, Nicolae Iorga o calificã drept
,,un izvor de cea mai mare însem-
nãtate”, iar istoricul Al. Lapedatu,
,,o comoarã nesecatã de date şi
informaţiuni”.

prof. univ. dr. 
GHEORGHE LUCHESCU

Î N S E M N Ã R I  D E S P R E  M E H A D I AÎ N S E M N Ã R I  D E S P R E  M E H A D I A
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CASACASA
MESERIAŞILOR DINMESERIAŞILOR DIN
MEHADIAMEHADIA

Una dintre cele mai vechi instituţii sociale
din Mehadia este Casa de Ajutor Reciproc a
Meseriaşilor Mehadia, cu sediul în imobilul
nr. 473, pe strada Principalã, în zona „cheie”.

Asociaţia s-a constituit în anul 1861, fiind
printre primele asociaţii ale meseriaşilor din
Banat, cu scopul de a ajuta membrii şi famili-
ile acestora în caz de deces, prin acordarea
în mod gratuit a carului mortuar şi a celor-
lalte obiective ale convoiului funebru (patru
lampioane, steagul mortuar şi steagul fune-
bru care se arboreazã la locuinţa decedatu-
lui).

Trãsura (cãruţa mortuarã) este construitã
în anul 1861, fiind una dintre cele mai vechi
din Imperiu, unica în Banat.

Se pãstreazã şi în prezent registrul proto-
coalelor de şedinţe şi evidenţa membrilor,
care cuprind procesele verbale de şedinţã,
chiar din anul 1861. Ca membrii fondatori ai
asociaţiei amintim meseriaşii: Ilie Cena, Paul
Lugojan, Gregor Stolohan, Zaharia Popovici,
Gheorghe Popescu, Gheorghe Popovici şi
alţii.

În aceastã perioadã toate meseriile au fost
deprinse de cetãţeni ai Mehadiei, printre
care amintim pe Ştefan Ratkovici, Nicolae
Nestorovici, Vilimir Vidacov, Anton Slach şi
Gheorghe Marghetici (ultimul editorul ziaru-

lui „Grãnicerul” – n.r.)
Comitetul de conducere al Asociaţiei era

constituit numai din meseriaşi români:
- preşedinte: Simion Ion
- vicepreşedinte: Gheorghe Tomescu
-casier: Ienache Chiticeanu
-notar: Gheorghe Cristescu
-cenzori: Gheorghe Popescu, Iosif Cãpuşã
-membri supleanţi: Ion Şoşoi, Gh.

Marghetici, Ştefan Ratcovici, Nistor Şoşoi,
Ienache Cãpuşã, Mihai Vlãduceau ş.a.

În anul 1941, erau înscrişi în Asociaţie 35
membri, fiecare având câte o meserie: fierari,
cojocari, curelari, croitori, mãcelari, panto-
fari, brutari, tãbãcari, tâmplari, morari, zu-
gravi, rotari etc.

Azi, aceste meserii sunt din ce în ce tot mai
rare sau lipsesc cu desãvârşire.

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
scãzând numãrul meseriaşilor, asociaţia s-a
transformat în Casã de Ajutor Reciproc.

În anul 1987 Asociaţia avea 95 de membri,
având ca preşedinte pe Matei Mustãcilã; sec-
retar: prof. Ilie Popescu; casier: tehn. silvic:
Vlaicu C-tin.

Asociaţia funcţioneazã şi în prezent, având
peste 150 membri.

Prof. drd. Iulian LALESCU
(Vestea, anul II,  nr. 3,  februarie 2007)

Ianuarie 2008 - Membrii Casei de Ajutor Reciproc
a Meseriaşilor din Mehadia, înfiinţată în anul 1861,
una dintre primele asociaţii ale meseriaşilor din
Banat 

Căruţa mortuară, adusă în Mehadia, de la Viena,
acum un secol şi jumătate, aflată şi astăzi în propri-
etatea Casei de Ajutor Reciproc a Meseriaşilor din
localitate.
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ROUĂ de CUGET

Înaintea multora dintre lucrurile de azi a
fost CUVÂNTUL

El a stat la baza cunoaşterii şi a răspândit
mai mereu înţelepciunea; prin el am putut
dărui dragostea semenilor noştri, ne-am
putut arăta, şi am putut vedea frumuseţea
sufletului. Prin el am aflat şi ne-am păstrat
credinţa.

Din păcate, tot prin el, ne-am revărsat ura
şi furia, am răspândit în jur răutatea şi vicle-
nia, ne-am arătat intoleranţa, răceala şi goli-
ciunea sufletului, dând astfel umanităţii o
altă valenţă, şi totodată un alt sens vieţii, con-
trar celui dat de urmat nouă, de Creatorul
nostru.

Uităm tot mai mult că El - Tatăl vieţii şi al
tuturor lucrurilor, Dumnezeul nostru, ne-a
dat CUVÂNTUL pentru a ne apropia, pentru
a ne uni în cuget, pentru a ne iubi şi a
răspândi dragostea.

Aşadar, să păstrăm şi să cinstim, prin cu-
vânt şi cuget curat, tot ce ne înconjoară!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pasageri ai existenţei noastre, în zilele ce
le mistuim cu teama de a nu fi suficiente
pentru a ne clădi propria avuţie, ca apoi,
din vârful acesteia, să privim cu trufie către
cei a căror soartă sau idealuri i-au îndrep-
tat, pe alte căi, spre dobândirea avuţiei spir-
ituale, sau spre un trai simplu, în spiritul
cinstei, onoarei şi a bunului simţ. Uităm să
privim şi să ne bucurăm de lucrurile fru-
moase ce ne înconjoară.  Trudim să ne
creăm propriile ,,frumuseţi”, adesea mate-
riale, de care să ne bucurăm pe cât posibil
doar noi, în măreţia noastră.  Uităm astfel
să zâmbim, uităm să ne bucurăm de lu-
crurile simple, renunţăm la simpla şi sin-
cera comunicare, sfârşind prin a ne
depărta aproapele şi a ne zidi o citadelă a
deşertăciunii, îngropată în propria
zădărnicie existenţială.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Adeseori suntem obligaţi a acorda atenţie
unor oameni mărunţi, insignifianţi, prin
condiţia umană ce propria lor conduită
socială o creează, limitaţi la capacitatea de a
percepe doar părţile negative ale aspectelor
socio-umane şi a acţiona în relaţiile cu cei
din jur sub imperiul acestor percepţii. Ce
este mai trist, este că toleranţa, pacienţa -
percepte moral creştine elementare - nu le
găseşti acolo unde te aştepţi ca ele să fie. De
cele mai multe ori aceste calităţi umane
sălăşluiesc, discret, în suflete simple,
scăldate în bun simţ şi altruism.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Posibil ca în viziunea lui Dumnezeu, lumea
aşa cum a creat-o El să fie perfectă, doar în
viziunea noastră să fie altfel. Poate că doar
El ştie de ce fiecare dintre noi suntem aşa
cum suntem, de ce fiecare lucru este acolo
unde este… şi cum este. Ce este clar, este că
măreţia lucrării Lui nu are cuprins în jude-
cata şi putinţa noastră de înţelegere.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trăim într-o eră a tehnologiei, putem vorbi
chiar de o cultură tehnologică, cu linii clare
fundamentate pe un pragmatism habotnic
zămislit din pântecele ştiinţei. Conectarea la
tehnologie creează în subconştientul nostru
un surogat de putere, de siguranţă şi în-
credere. Din păcate, toate aceste sentimente
zădărnicesc vederii şi cunoaşterii faptul că
suntem puternici atâta timp cât o avem la
îndemână şi o putem controla, această
dependenţă mistuind însuşiri aptitudinale
ancestrale ce au ajutat specia umană să
supravieţuiască şi ulterior să evolueze.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Să nu trudeşti niciodată la clădirea unei
imagini false a propriei persoane, arătându-
te mai mare sau mai bun decât eşti - negreşit
va veni şi ziua în care va trebui să o
dovedeşti!

Constantin VLAICU (2008-20012)
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Apreciată de către mulţi dintre citi-
torii aflaţi în varii areale geografice,
publicaţia noastră a fost catalogată ade-
seori ca ,,o apariţie inedită în arealul pub-
licistic cu sorginte în creaţia locală rurală”.
Folosind o exprimare de piaţă, cu toate
că publicaţia formează prin concepţie şi
difuzare o entitate non-profit, nu ex-
agerez afirmând că VESTEA a devenit
în timp, susţinută de propria ei valoare,
un brand cultural local.

Promovând cu preponderenţă fondul
local de creaţie jurnalistică, publicaţia
nu s-a distanţat în toată această perioadă
de unele principii ce au stat la baza
clădirii ei: libera exprimare a opiniilor
(însă cele ce nu presupun crearea unor
prejudicii de imagine, sau producerea
de leziuni intereselor altor persoane), de
asemenea, afişarea în paginile revistei a
atitudinilor s-a limitat la etică şi corecti-
tudinea în exprimare. Un alt principiu
respectat întocmai a fost păstrarea
distanţei faţă de politică. Prioritatea în
prezentarea evenimentelor locale, une-
ori regionale, a creat din semnatarii ar-
ticolelor o generaţie de cronicari ai
zilelor noastre, iar publicaţia, în acest
context, poate fi socotită o cronică a
acestei perioade, o oglindă a acestor vre-
muri, ce va sta la dispoziţia generaţiilor
viitoare.

Integrată perfect, prin toate compo-
nentele ei, conceptului de jurnalism
local, publicaţia noastră reuşeşte să
ridice bariere geografice prin inter-
mediul Internetului, şi mai recent, prin
cel al reţelelor de socializare, lărgind ast-
fel aria de difuzare a informaţiilor.

În cele ce urmează voi face o
prezentare a publicaţiei VESTEA, ra-
portându-mă la poziţia acesteia în
mediul on-line, afişând câteva aspecte
mai importante referitoare la ediţia
electronică a publicaţiei noastre. 

Având în vedere dificultăţile
economice actuale, cu implicaţii largi, în
cele mai diverse domenii ale vieţii so-
ciale, inclusiv în cea culturală, şi mass-

media, constatăm  în ultima perioadă
dezvoltarea din ce în ce mai puternică a
unei  alternative viabile, în contextul ac-
tual, de acces la informaţie gratuită, şi
anume publicaţiile on-line.

Pe lângă accesul gratuit, costurile de
producţie mult mai mici, şi un potenţial
mult sporit de răspândire, pe o arie ex-
trem de largă, practic pe aproape tot
mapamondul, la care se adaugă şi impli-
carea din ce în ce mai activă a Interne-
tului în viaţa cotidiană, constituie
principalele elemente ce favorizează
dezvoltarea în ultima perioadă a acestui
gen de publicaţii. Pe lângă o mulţime de
noi publicaţii ce apar exclusiv on-line, o
mare parte dintre publicaţiile tipărite pe
hârtie, oferă şi variante on-line, ce se
adresează în general acelor cititori ce se
află la distanţe mari, şi nu au acces la cea
tipărită. Din această ultimă categorie
face parte şi publicaţia VESTEA. 

Deschiderea spre mediul on-line s-a
produs în luna ianuarie 2008, în familia
publicaţiilor  Asociaţiei Române pentru
Patrimoniu, înfiinţată şi condusă de
scriitorul Artur Silvestri. Pot spune că
naşterea în această familie a constituit
încă de la început premisa dezvoltării ei
ulterioare dar şi a pătrunderii în aria
culturală on line, unde publicaţiile ARP
ocupau deja un loc bine conturat, având
un cerc de cititori şi de colaboratori de
marcă, o parte dintre ei devenind ulte-
rior şi colaboratorii noştri. Ca extrem de
important fiind, doresc să remarc faptul
că promovarea de care am beneficiat
prin aceste reviste a avut un rol esenţial
în cunoaşterea noastră pe întreg mapa-
mondul, având statut de revistă
asociată. Misiunea mea de editor on-
line la acesta publicaţie, în paralel cu cea
de redactor la publicaţiile A.R.P., mi-a
permis menţinerea în tot decursul aces-
tor ani a unei legături strânse cu aceste
publicaţii promovându-ne reciproc.
După o apariţie neîntreruptă timp de 6
ani, în anul 2012, începând cu luna oc-
tombrie, publicaţia VESTEA îşi

continuă apariţia sub o nouă denumire:
VESTEA DE MEHADIA, sub acelaşi
patronaj al părintelui său fondator: pri-
marul Iancu Panduru şi Consiliul Local
al comunei Mehadia. Ediţia on-line
continuă într-o pagină ataşată vechii
ediţii.  

Considerând acest moment aniversar,
dar şi de final, ca oră de bilanţ, voi face
o succintă analiză a activităţii acestei
ediţii on-line în cele 108 luni, sau opt
ani, de la apariţia sa în rândul revistelor
de pe Internet. Voi începe cu ceea ce
consider a fi cel mai important şi mai
reprezentativ pentru o activitate
redacţională şi anume numărul de citi-
tori atraşi. Menţionez că toate datele
sunt obţinute graţie unui serviciu de
statistică oferit de către platforma
Wordpress, domeniu gratuit, ce ne
găzduieşte activitatea. Pentru o familiar-
izare cu termenii datelor statistice ce le
voi prezenta, pentru cei mai puţin
obişnuiţi cu utilizarea Internetului, con-
sider necesare câteva precizări referi-
toare la formularea: ,,vizitatori” –
reprezintă numărul de persoane, con-
torizate individual, ce accesează pagina
cu activitate constând în una sau mai
multe vizite (vizitatori unici). Ataşat
acestui element statistic, contorul de
trafic înregistrează numărul de
,,vizualizări”, ce reprezintă numărul de
accesări, în cazul nostru, numărul de
vizualizări ale articolului. Astfel, în pe-
rioada raportată înregistrăm un număr
de 49.212 vizitatori pe pagina de in-
ternet a revistei. Aceşti vizitatori produc
un număr de 84.596 vizualizări. În
acest  context, consider util de remarcat
câteva dintre articolele mai citite
(,,vizualizate”), prezentate în ordinea
numărului de cititori:

6957 - Pavel Panduru:,, Semnificaţia
costumului naţional românesc"

4093 - Ioan Ciama:,,Boala şi
moartea lui Eminescu, între mit şi re-
alitate"

continuare în pagina 18  
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Noi, românii, trebuie să avem o
imagine clară a trecutului, a felului
cum trăia, cum arăta neamul nostru
înainte vreme. E o datorie sfântă a
noastră să descifrăm corect mesajul
strămoşesc formulat de-a lungul
veacurilor evidenţiindu-i trăsăturile
definitorii ca setea de a descoperi
frumosul, de a-l făuri şi de a-l cultiva
cu ajutorul virtuţilor primordiale –
dragostea de glie, vitejia, aspiraţia de
libertate şi neastâmpărul creaţiei.

În procesul creaţiei un loc de
frunte îl ocupă meşteşugul
confecţionării hainelor, o ocupaţie a
femeilor. Purtate de oameni în văzul
tuturor, ele atrag atenţia prin
măiestrie şi diversitate, fiind mărci
de recunoaştere a membrilor
comunităţii şi mijloace de apreciere
a vârstei, a stării sociale. Hainele –
îmbrăcămintea – a apărut odată cu
omul.

După neascultarea de porunca lui
Dumnezeu de a nu mânca din

pomul cunoştinţei binelui şi a răului,
Adam şi Eva îşi dau seama că sunt
goi (dezbrăcaţi), devin conştienţi de
greşeala şi de starea lor în decădere.
Acum apare ruşinea, frica de Dum-
nezeu pentru neascultare şi ruşinea
pentru goliciunea lor. Măsura pe
care au luat-o a fost să-şi coase
laolaltă frunze de smochin şi şi-au
făcut cingători, învelitori (şorturi)
pentru a-şi acoperi parţial, cât se
putea acoperi cu o cingătoare, or-
ganele sexuale (goliciunea), ceea ce
nu era suficient.

Dumnezeu le-a făcut tunici –
haine de piele – „însăşi pielea corpu-
lui pe care a ţesut-o omului la izgo-
nirea din Rai’’. Tunica este o haină
lungă, cămaşa, o îmbrăcăminte care
se poartă direct pe piele şi acoperă
tot trupul. Deci amândoi aveau
îmbrăcăminte pentru a le acoperi cât
mai complet corpul.

Aşadar, cu omul apare şi
conştiinţa de sine a acestuia, ca şi
dorinţa de relevare a universului, de

contemplare a existenţei. În acest
sens “apare cultura ca act al creaţiei
omului, ea este însăşi esenţa omului,
iar semnificaţia metafizică a culturii
(port, folclor, dans, muzică) ţine de
destinul creator al omului”. Deci,
„omul este om doar dacă creează
ceva”. (Lucian Blaga)

Structurile de autoritate şi
reprezentare în creaţia lui
Dumnezeu sunt: Dumnezeu,
Hristos, bărbatul (soţul), femeia
(soţia). Şi bărbatul si femeia
reprezentau pe altcineva. Bărbatul
pe Hristos şi femeia pe bărbat (soţ)
(Geneza). Femeia este slava (gloria)
bărbatului, partea strălucitoare a
bărbatului. Aceasta trebuie să se
vadă în felul în care se roagă,
munceşte şi se îmbracă.

La început bărbaţii şi femeile
aveau aceleaşi piese ale
îmbrăcăminţii – tunica – un fel de
cămaşă lungă aproape ca o rochie şi
mantaua care ajunge până la glezne 

continuare în pagina 19  
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2920 - Nicolae Danciu Petniceanu:,,Obi-

ceiuri şi datini uitate în unele sate din
Banatul Montan"

2793 - ,,Corneliu Baba – marele pic-
tor şi-a donat colecţia de pictură unei
instituţii de artă din Banat”

1945 - Costel Vlaicu - Proiect educaţional
,,Pădurea şi viaţa"

1548 - N.D. Petniceanu: „Moare
soacră-mea! Moare, moare!…“ (pove-
stire adevărată)

1259 -  Nicolae Danciu Petniceanu:,,Din
istoria presei bănăţene”

1043 - Ionela-Mihaela Domilescu:,,Is-
toricul localităţii Valea Bolvaşniţa".

O clasificare, poate la fel de
interesantă, după locul, respectiv ţara
accesării revistei, o obţinem cu ajutorul
unei ferestre de monitorizare, vizibil în

partea inferioară dreapta a paginii prin-
cipale, respectiv un contor de trafic cu
reprezentare a ţărilor din care cititorii
accesează pagina ( ţările sunt reprezen-
tate de drapele iar cifrele reprezintă
numărul de vizitatori). Interesant de
observat, pe lângă România (38290),
cititori din SUA (2621), Moldova
(2465) şi Germania (1224).

Folosindu-ne de prilejul oferit de
această ediţie specială aniversară, vom
prezenta în paginile ce urmează parte
din articolele remarcate mai sus ca fiind
cele mai accesate pe pagina de Internet,
socotindu-le, în acest context, cu un
plus de valoare şi interes, reamintindu-
le vechilor cititori, dar şi făcându-le
cunoscute celor noi.

Constantin Vlaicu, editor on-line
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şi acoperă tot corpul peste care era
cingătoarea – un brâu din piele,
funie ori ţesătura. Brâul este deci
simbol al păcatului şi al căinţei.

De-a lungul istoriei, îmbrăcămintea
a evoluat, înmulţindu-se piesele com-
ponente şi devine costum.

În spaţiul mioritic costumul
popular românesc îşi găseşte
rădăcinile în portul strămoşilor
noştri traci, geţi şi daci fiind supus
unei continue evoluţii, dar şi-a

păstrat nealterate caracteristicile
esenţiale: unitatea şi continuitatea
sa.

Pornind de la realizările artistice
făcute cu materii prime produse în
gospodăriile ţăranilor, portul popu-
lar românesc a dovedit bogata
măiestrie a ţăranului român, atât în
ornarea ţesăturilor şi a broderiilor
cât şi în obţinerea culorilor vegetale.
Portul popular se diferenţiază în
funcţie de anotimp, ocazii festive,
vârstă şi sex, adaptându-se
ocupaţiilor specifice fiecărei zone.

Femeia, cu pricepere şi măiestrie
artistică, a făcut hainele din tot sufle-
tul ei, nemuritor fireşte. A cusut
fiecare frunză, floare, figură. Avea în
memorie fiecare etapă a lucrăturii –
de la lână brută la fir, la ţesătură.
Fiecare împunsătură de ac trecuse
prin zâmbetul, lacrima, dragostea ei.
Cusătura descrie chiar ţinta finală –
lumea fără dor. Hainele acestea erau
adevărate arme spirituale, asigurând
protecţia purtătorului faţă de de-
moni.

Prin îmbrăcarea acestor haine nu-
mite populare, ale întregii populaţii,
omul se îmbracă cu întregul univers
(lume) „eu trăiesc în lume, dar şi în-
treaga lume e în mine”. Deci portul
popular reprezintă o recapitulare
simbolică a întregii mitologii şi cos-
mogonii de început.

Folclorul era integrat în vechime
într-un context socio-cultural care
cuprindea toate faptele de viaţă din
lumea satului. Omul muncea şi
sărbătorea în colectiv şi în acord cu

lumea.
Tainele meşteşugului de a

confecţiona îmbrăcămintea
– nu se învăţau din cărţi – ci
de la femeile satului. Se
transmiteau din generaţie în
generaţie – de la mamă la
fiică. Fetele nu se măritau
până nu ştiau să toarcă şi să
ţeasă.

În timpul lucrului, fe-
meile spuneau o rugăciune ortodoxă
pentru comunicare cu divinitatea:
„Cămara Ta Mântuitorule, o văd
împodobită. Şi îmbrăcăminte nu am
ca să intru într-însa. Luminează-mi
haina – taina sufletului meu! Şi mă
mântuieşte, Mântuitorul meu”.
Aşadar – costumul popular era taina
sufletului femeii – slavă a întregii
familii.

Portul românesc, ca trăsături gen-
erale are aceeaşi asemănare pe tot
cuprinsul ţării, având desigur deose-
biri de amănunte, cu schimbări de
formă, croială, ornamentaţie şi
cromatică. Aceasta unitate îi dă     car-
acter de popular şi naţional.

Costumul naţional românesc –
izvorât din sufletul ţăranului român
are ca primă semnificaţie:

1. Semnificaţia goliciunii – adică
îmbrăcămintea are rolul de a acoperi
corpul uman – ca o cerinţă divină – şi
apoi a-l apăra de intemperiile vremii,
de aceea variază în funcţie de anotimp,
fiind mai groasă iarna (ţesături de lână
şi blană) şi cât mai uşoară vara

(cânepă, in, bumbac). Ţesătura din
cânepă ţine de cald iarna şi răcoare
vara.

2. Semnificaţia socială – hainele
exprimă starea socială a celui care le
poartă faţă de ceilalţi. Diferenţa este
dată de ornamentaţie, cromatică şi
punctul de cusătură. Unele haine in-
dicau profesiile – exemplu ciobanii,
lucrătorii la pădure, muncile agricole
– când costumul este simplu – faţă de
cel purtat la sărbători ori la nunta.
Brâul – cingătoarea – avea rol de a ţine
strâns abdomenul şi rinichii. El
înseamnă însă şi abnegaţie şi curăţenie
sufletească, precum şi puterea de a
învinge căderea spre ispită şi alte rele.
Costumul popular indică şi vârsta
purtătorului.

3. Semnificaţii magico-religioase.
Costumul naţional românesc, prin
lucrătură, ornamentaţie şi decoraţiile
de pe haine, avea ca scop de a-i apăra
pe cei care le poartă de fiinţele
malefice, duhurile rele, dar şi de a le
aduce noroc şi sănătate – având carac-
ter apotropaic şi în acelaşi timp afro-
disiac.

Deci, putem spune că în portul
popular românesc se îmbină utilul cu
frumosul, realizând echilibrul necesar
între suflet şi trup, fără ca importanta
unuia să fie exacerbată în detrimentul
celuilalt, iar românul creştin şi orto-
dox, creatorul şi purtătorul acestor
haine, avea mereu în gând afirmaţia
Apostolului Pavel: „trupul vostru este
templu al     Duhului Sfânt”.

Costumul popular, creaţie a
ţărăncii noastre, ca parte a Sfintei
Tradiţii, este martor al existentei noas-
tre şi vorbeşte de sfinţenia locurilor şi
a oamenilor ce locuiesc în aceste spaţii
– rămâne ca un talisman al românis-
mului de azi. El este pilon al identităţii
noastre româneşti. Este legitimaţia
noastră aici. Este o măsură pentru
români ce vin din transcendent.

Prof. Pavel Panduru
VESTEA, nr.3(38), anul V, martie 2010
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Înainte de-a vorbi despre unele
datini şi obiceiuri uitate în unele sate
din Banatul de la munte, propun să
vedem ce înseamnă datina şi ce
înseamnă obiceiul, în ce împrejurări
obiceiul poate deveni datină, iar
datina poate deveni tradiţie.

Este cunoscută zicala „Fiecare casă
cu zaconul ei, fiecare sat cu satina
lui”. Obiceiul şi zaconul au acelaşi
conţinut lexical în subgraiul satelor
noastre. „Zacon” provine din sârbo-
croată. Nu avem voie să uităm că
Biserica Ortodoxă Română din
Banat a fost sub mâna prelaţilor sârbi
până în anul 1865, când marele
Andrei Şaguna, secondat în Banatul
montan de episcopul Ioan Popasu,
ne-a eliberată religios de sub jugul
sârbesc.

Dar să revenim la obicei, datină şi
tradiţie.

Obiceiul – deprindere individuală,
de la om la om, dobândită printr-o
repetare deasă a aceleaşi acţiuni, în-
deletniciri, fel de-a fi, fel de-a se
comporta. Deprinderea devine, în
timp, obişnuinţă în conduita, gândi-
rea şi existenţa unui individ. Expre-
sia îşi are etimonul în „dedina” din
slava veche. Aşadar, „obiceiul” se
referă la o persoană, la o casă dintr-
o zonă, dintr-un areal uman.

Datina – provine din obicei, din
acel obicei care s-a extins de la om la
om, de la casă la casă, datina este
proprie unei colectivităţi umane,
unui sat ori mai multor sate în
vecinătate. Tradiţia – presupune un
ansamblu de datini şi obiceiuri care
se statornicesc istoriceşte în cadru
unor grupuri sociale şi care se trans-
mit prin viu grai, din generaţie în
generaţie, imprimând o trăsătură
specifică, naţională. Tradiţia, alături
de limbă, port, religie, teritoriu, dă
identitatea unui popor. De reţinut că

tradiţia face parte din folclorul
poporului. 

*
În satele din Banatul montan, de-a

lungul vremurilor, s-au perindat
generaţii peste generaţii de oameni,
trecute la cele veşnice şi odată cu ele,
adesea, au trecut în umbră o sume-
denie de obiceiuri şi datini, precum:
trasul copiilor prin scara podului, la
o anumită dată, brâul cocoşului,
rugăciunea, înainte ca feciorul lor să-
şi pună pentru prima oară briciul pe
obraz, „moşul şi baba” sau Jocul
măştilor, în Ziua de Zapostat, Jocul
de Sânvăsii, Sărbătoarea cailor,
Marţea vaselor etc.

Voi trata ultimele trei obiceiuri şi
datini.

– Jocul de Sânvăsii. Are loc în
noaptea de Anul Nou, la trecerea
dintr-un an într-altul, expresia de
„Sânvăsii” vine de la numele Sfântu-
lui Vasile, în popor i se mai zice
„Silvestru”.

Odinioară, trecerea de la un an la
altul se făcea pe neobservate, fără
prea mult fast, oamenii la sat se cul-
cau devreme într-un an şi se trezeau
a doua zi în alt an. Totuşi, la o casă
cu mai mulţi copii, băieţii în prag de
cătănie, fetele în prag de măritiş,
aşadar, la o astfel de casă, se adunau
tineri şi tinere şi practicau „Jocul de
Sânvăsii”. Sub nouă farfurii, străchini
sau blide, se aşezau nouă simboluri,
precum: o bucată de mămăligă sau
de pâine, un inel, un creion, un
pieptene, un cărbune, foarfece, un ac
de cusut etc. o femeie bătrână aşeza
sub fiecare farfurie câte un obiect,
tinerii şi tinerele erau în altă
încăpere, în timp ce farfuriile erau
învârtite şi descântate de femeia în
etate. Apoi intrau tinerii şi tinerele în
cameră şi, pe rând, ridicau trei far-
furii şi cu toţii erau curioşi şi se

amuzau de dorinţa lor cum va arăta
viitorul soţ sau viitoarea soţie.
Mămăliga simboliza o persoană
mâncăcioasă, inelul şi oglinda un
bărbat frumos sau o femeie
frumoasă, trasă prin inel, pieptenul
– o persoană dinţoasă, cărbunele o
persoană urâtă, creionul simboliza
pe cineva cu carte, iar acul, de regulă,
o femeie harnică, cusătorească. Jocul
se repeta până ajungea să ridice far-
furiile fiecare participant. În vremea
asta pe cuptor fierbeau boabe de po-
rumb, mere sau o oală cu răchie, cu
care cei prezenţi se omeneau, înainte
de trecerea în Anul Nou.

– Sărbătoarea cailor. Avuse loc
până prin anii 1947 – 1948, ori ceva
mai târziu, în unele sate de la munte.
Calul simbolizează frumuseţe,
nobleţe, demnitate şi ataşament faţă
de om în orice împrejurare. În ziua
de Sfântul Ion, la unii (la alţii în ziua
de Anul Nou sau în ziua de
Sf. Gheorghe), când ieşea lumea de
la biserică, în mijlocul satului, erau
adunaţi cei mai frumoşi cai, cu
harnaşament nou pe ei, frumos
îngrijiţi, cu cozile împletite, cu
găitane tricolore în coame şi frunte,
cu cununa de clopoţele la gât, cu
tinerii lângă ei, unii chiar înfăşuraţi
în eşarfe tricolore. Avea loc parada
cailor şi implicit parada portului
popular, apoi întrecerea cailor şi a
călăreţilor, parcurgând în galop satul
de la un capăt la celălalt. Calul
câştigător al cursei primea o cunună
de flori de hârtie creponată, iar
călăreţul avea cinstea să deschidă
hora din ziua aceea, primind o
ploscă cu răchie.

– Marţea vaselor – se practica cu
un anumit ritual creştin, în ultima zi
înainte de-a intra în Postul
Crăciunului şi Postul Paştelui. Se
continuare în pagina 21  
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prepară din vreme leşie, din apă şi
cenuşă, şi erau frecate şi spălate toate
vasele din casă, linguriţe, furculiţe şi
cuţitele, vasele mai mari şi vasele mai
mici, mesele şi fundurile din lemn
pentru a nu rămâne pe ele urmă de
grăsime, ritualul se încheie cu o
rugăciune, se zicea coralic „Tatăl
nostru”. Lumea intra în post, de la
mic la mare, postul era respectat cu
sfinţenie, copiii ca să uite de gustul
laptelui, mâncau lapte de bou şi asta

seară de seară, preparat din făină de
mălai, ceagăr şi pesmeţi, magiun, în
subgraiul localnicilor de la munte. Se
consumau multe mere, fierte sau us-
cate, cartofi prăjiţi în dubă şi ouă de
gâscă, făcute din mămăligă şi în
mijloc acelaşi magiun, ouă coapte în
cuptor de muica bătrână ori de
mumiţa.

Făceau şi ţineau post cu gândul la
ziua cuminecăturii, la Sfânta
biserică. Postul presupune o anume
purificare sufletească, dar şi elim-

inarea toxinelor din organism,
adunate din prea multe sarmale,
cârnaţi, clisă fiartă sau friptă,
afumătură. O, tempora! O, voi
bătrâni, care aţi urcat la cer să
tocmiţi licărul stelelor ori aţi pogorât
la izvoare să le auziţi gânguritul. Cu
voi au urcat sau au pogorât în negură
şi unele străvechi datini şi obiceiuri
româneşti.

Nicolae Danciu Petniceanu,
Plugova, 20 februarie 2010

VESTEA, nr.3(38), anul V, martie 2010

,,Natura nu existã numai pentru a fi
contemplatã, ci şi pentru a fi  înţeleasã
şi utilizatã raţional”
C. Rãdulescu Motru

În numãrul de faţã, doresc sã revin
asupra temei ecologice; de data
aceasta asupra celei legate de
educaţia ecologicã, care trebuie în
contextul actual, când toata lumea
conştientizeazã cã problema
protecţiei mediului a devenit una
globalã, şi una din prioritãţile lumii
contemporane, sã devinã şi în
România o prioritate fundamentalã.

La noi în ţarã problemele ecolog-
ice sunt foarte puţin luate în seamã,
de aceea se impune, ca o necesitate
din partea statului, şi ca o îndatorire
din partea cetãţenilor, asumarea
rãspunderii întregii societãţi în re-
zolvarea lor, cu profesionalism dar şi
cu un înalt grad de responsabilitate.
Aceasta se poate realiza prin
antrenarea tuturor instituţiilor stat-
ului, şi aici o importanţã sporitã tre-
buie sã se acorde sistemului
educaţional, în special, pentru
crearea unei conştiinţe ecologice în
rândul tinerilor.

Acest deziderat poate fi îndeplinit
cu succes pentru viitor dacã acest tip
de educaţie este iniţiat încã din

primii ani de şcoalã, în rândul copi-
ilor. De aceea, în cele ce urmeazã aş
vrea sã analizãm rolul şcolii în
crearea acestei conştiinţe, prin
educaţie, mai exact perioada în care
aceasta trebuie
sã înceapã.
Educaţia eco-
logicã începutã
la o vârstã cât
mai fragedã,
contribuie la
crearea unei
baze cât mai
solide în
c o n s t r u c ţ i a
a c e s t e i
mentalitãţi, şi
aceasta consider cã trebuie sã fie
vârsta preşcolarã, aici un rol impor-
tant revenindu-le educatorilor de
grãdiniţă. La aceasta vârstã educaţia
ecologicã se realizeazã mai ales la
nivel afectiv, îndeosebi prin accentu-
area aspectelor ce ţin de legãturile
emoţionale. Copilul este mai sensi-
bil şi se aflã la începutul acu-
mulãrilor teoretice privind
elementele structurale şi funcţionale
ale mediului, iar atitudinea sa faþã de
mediu, în viitor, va fi mult legatã de
aceste acumulãri de sentimente, de
cunoştinţe, care în acelaşi timp îi vor
ajuta în luarea deciziilor corecte.

În acest sens aflãm cu bucurie de o
iniţiativã lãudabilã la Grãdiniţa P.N.
Mehadia, unde prin strãdania edu-
catoarelor, în perioada 01 martie –
30 aprilie, se va desfãşura, un proiect

educaţional numit ,,Pãdurea şi viaţa”.
Mai multe aflam de la educatoarele
angrenate în acest proiect care ne-au
mãrturisit: ,,Acţiunea cuprinde mai
multe etape de desfãşurare şi va
antrena preşcolarii în activitãţi
educative diverse cum ar fi: dezba-
teri pe teme diverse legate de proce-
sul de dezvoltare a unei pãduri, ce se
vor desfãşura împreunã cu
reprezentanţi ai ocoalelor silvice,
vizite la pepiniere silvice, asistenţã la
lucrãrile de plantare a puieţilor, ex-
cursii în naturã etc. Prin aceastã
acţiune dorim sã contribuim la sãdi-
rea în sucontinuare în pagina 22  
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fletul copiilor a respectului şi a
dragostei pentru pãdure, animale,
plante, în general pentru tot ce este
natural, dar în special pentru pãdure,
crearea sentimentului în sufletul
copiilor cã pãdurea trebuie sã fie
tratatã ca un prieten, sã fie ocrotitã şi
îngrijitã, deoarece ea are nevoie, pe
lângã cãldura soarelui, şi de cãldura
sufleteascã a omului, care trebuie sã
o înþeleagã şi sã o protejeze, fiindcã
ea are suflet şi viaţã, cã, asemenea
omului, ea se naşte, trãieşte şi apoi
moare, dar în urma ei, prin grija

noastrã, a tuturor, vor rãmâne noile
vlãstare, puieţii, care vor asigura per-
petuarea ei.

Facem menţiunea cã respectivul
proiect reprezintã o continuare
fireascã a unor acţiuni iniţiate anul
trecut de cãtre cadre didactice, re-
spectiv învãţãtoarele Doandeş
Petruţa, Sorescu Mihaela şi educa-
toarea Vlaicu Elisabeta, cu asenti-
mentul şi sprijinul conducerii
Liceului N. S. de Haţeg, respectiv a
domnului director Mihãiţã Feneşan,
avându-se în vedere faptul cã sãdirea
şi dezvoltarea sentimentului de

dragoste pentru naturã în sufletul
copilului nu se poate face printr-o
acţiune, douã de acest fel, ci el tre-
buie continuat de-a lungul întregului
proces educaţional, ce se desfãşoarã
în şcoalã, de la vârsta preşcolarã pânã
la cea licealã”.

Perioada de desfãşurare nu este în-
tâmplãtoare, ea coincide cu sãrbã-
toarea mondialã a pãdurii şi anume
,,Luna Pãdurii” sau ,,Sãrbãtoarea
sãdirii arborelui” (15 martie – 15
aprilie) asupra cãreia vom reveni în
numãrul urmãtor.
VESTEA, nr.3(16), anul III, martie 2008

Soacră-mea, Cătărina, la 62 de ani ai ei, trecuţi binişor,
pusese scara în mâtca unui măr ionatan de-o seamă cu ea şi
cu firizul în mână îşi propuse să urce să taie o creangă uscată.
Pusese piciorul pe un fuştei, îl pusese şi pe al doilea, ba chiar
şi pe al treilea îl atinsese, dar scara, îmbătrânită de ani şi ploi,
i-a făcut figura, s-a răsucit în mâtcă, s-a răsucit şi pe pământ
şi zdup cu bătrâna, bătrână şi nu prea, de pământ, acolo în
spatele casei, pe un teren pietros. S-a lovit la cap! A renunţat
la cre anga uscată şi, simţindu-se rău, uşor ameţită, s-a dus în
casă şi s-a lungit pe pat. Acolo a rămas ţin tuită! Fusese găsită
de prietenul ei din tinereţe, Mircea Martin, fante de cartier,
subinginer, şef secţia curăţătorie la turnătoria „Magheru”
Topleţ.

Bătrâna nu putea vorbi! Privea inocent, cum privesc co-
piii care nu au început a vorbi. Pe lângă ea mirosea urât. Nu
răspundea la chemări, la între bări, nici la cele şăgalnice.
Mircea Martin cu telefon în casă, avea unica fiică ingineră la
Timişoara, când Nina, nevastă-sa, ieşise prin obor să închidă
găinile, a sunat la Timişoara, îmi ştia telefonul şi veste rea:
„Veniţi urgent! Moare Cătărina! Moare, moare! Nu-i timp
de pierdut!”

Plânsete, vaiete, durere, eu ca eu, nevastă-mea se da de
ceasul morţii, deh, mama rămâne mamă. Copiii Caius şi
Mircea scânceau că moare bunica! Moare şi moare! Îi pri-
veam şi se răsucea inima în mine, nu după soacră-mea, ci
după durerea copiilor mei.

– Fugi, Nicule, fugi după mama şi nu mai sta, se căina
doamna mea.

– Ce mă fac?! Mâine am lansarea roma nului „Cantonul
galben”, în amfiteatru, sunt programat cu Vali Tamaş, nu mă
pot duce, mă duc după lansare, încerc să amân ple carea.

– Pe dracu, doamne, iartă-mă! Fugi după mamacă altfel
nu mai împart patul cu tine, veni ameninţarea Anei, prinţesa
mea cu ochi asiatici. Auzind că e vorba de pat, am renunţat
la lansare, am dat un telefon, am minţit ceva, uneori şi min-
ciuna e bună la ceva.

Am făcut rost de un I.M.S. (un fel de ARO) şi direcţia
Mehadia, am pornit în miezul nopţii din Timişoara. Cerul
sticlea de stele, părea nituit, ca în seara de Moş Ajun.

(Pe drum mă gândeam la soacră şi la prietenul ei din ti-
nereţe, la Mircea Martin pe care-l cunoscusem pe vremea
când eu eram elev de liceu, la Reşiţa, iar el era trimis de
Combinatul Siderurgic la Politehnica din Timişoara, ca să
dev ină inginer siderurg sau metalurg, fusese un student de
excepţie şi asta până în ultimul an, când a buctat!… Se în-
curcase cu Niculiţa, o ţigancă din Armeniş.)

Am ajuns la Mehadia, cu IMS-ul, cu şoferul năimit s-o
aducă pe soacră-mea la Timişoara, la un spital mare, cu doc-
tori unul şi unul. Şi am adus-o şi la ora opt doctorul Borza,
în prag de pensionare, asistat de doi tineri în halate albe, unul
se nimerise a fi doctorul Goga, ardelean, aşa că, soacră-mea
a stat trei ore în operaţie. O desfăcuse la cutia craniană, avu-
sese un cheag de sânge pe creier, ce îi fusese absorbit cu un
aspirator spe cial. După operaţia la cap, zăcuse în Spitalul
Judeţean şase săptămâni în cap, între moarte şi viaţă, o chi-
nuise straşnic pe prinţesa mea, pe fiica ei, care o veghease
noapte de noapte, ca nu cumva să-şi dea duhul fără muc de
lumânare.

În final, doctorul Borza, om cu experienţă, cu sute şi
sute de operaţii, ne-a dat-o acasă şi ne-a cricit să ne grijim
de moarte că într-o lună, două îşi va da obştescul sfârşit.
Plânsete şi gemete pe capul Anei. Pe capul meu cheltuială
continuare în pagina 23  
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cu carul! Cumpără prosoape din cele mari de la Magazinul
„Victoria”, mari ca să nu fim de ruşine, cumpără-i trusou,
ţoale, totul nou, din cap şi până-n picioare, du-te la Catedrală
şi cumpără lumânări din cele mari şi din cele mici, du-te şi
dă comandă la copârşeu şi du-o cu taxiul de la Timişoara la
Mehadia. Pregăteşte-te pentru înmormântarea soacrei, care
în curând îşi va da ortul popii.

Cu sicriul fusese mai greu, nu i-a plăcut că era din brad
şi ea, soacră-mea, nu voia să putrezească aşa de repede, mi-
a cerut să-i fac copârşeu din gorun, din lemn tare. L-am făcut
la maistrul Hrelescu din Mehadia, altă comandă, altă cheltu -
ială. Am urcat „lemnul” şi crucea în pod, asta s-a întâmplat
în noiembrie – decembrie 1983!

Încet, încet, cu lapte şi miere de albine soacră-mea s-a
pus pe picioare, dar tot la pat a stat până în primăvara lui
1984, când s-a sculat din pat şi se mişca uşor prin casă, am
plătit o femeie, pe Măriţi, văduvă, ca să aibă grijă de ea.

În iulie 1984 am venit la nedeie, ruga ca-n Banat, muzică
şi mâncare bună, goşti şi plimbăreţi fără căpătâi. După masă,
horă şi lume, intrasem şi eu în horă, muierea îmi face semn
să ies din horă şi să vin urgent până-n casă. Mă gân deam
că-i vreun rău cu pruncii mei, mari şi nu prea, la zece respec-
tiv şapte ani. La soacră-mea încetasem să mă mai gândesc.

– Care-i necazul? fac eu numai ochi.

– Nu-i nici un necaz, face Ana, moale.

– Atunci, de ce m-ai scos din horă?

– Ca să-ţi spun o noutate… se repetă Ana, ca mai sus.

– Spune odată ce-ai de spus, fac eu cam nervos.

– Mama are peţitori…

– Ce are?!

– Dora de la Orşova, prietena mamei, a murit şi bărba-
tul ei o cere pe mama…

– Şi maică-ta ce zice? fac eu curios.

– Mama ar cam vrea, dacă vrei tu să vină aici, la Meha-
dia…

– Ce vorbeşti?! Eu aştept să moară şi ei i s-a făcut de
bărbat?!

După nedeie, plecasem la Timişoara, la slujbă şi primul
gând a fost să-l văd pe doc torul Borza. Nu l-am întâlnit, în
schimb l-am întâlnit pe doctorul Goga, asistentul său. În-
treb:

– Unde-l pot găsi pe domnul doctor Borza?

– La cimitir, Nicule, a dat în primire acum o lună şi mai
bine. Ce-ţi face soacra? A dat şi ea în primire?

– Nu, umblă să se mărite.

– Ce vorbeşti, dom-le?! face doctorul Goga, holbând
ochii.

Nu i-am mai zis ceva, gândul meu era la copârşeul din
pod, care începuse să putrezească pe sec… 

N.D. PETNICEANU

VESTEA, nr.13(38), anul I, decembrie 2007

Voi prezenta radiografia presei editată
în Banat până la legitimitatea Actului is-
toric de la Alba-Iulia şi presa editată după
acest moment istoric, limitându-mă la pe-
rioada interbelică. Glasul cifrelor este in-
efabil, cu valenţe socio-culturale şi politice,
atât în vremea Imperiului Austro-Ungar
cât şi după Unirea de la Alba-Iulia, în cei
peste douăzeci de ani de existenţă a
României Mari.

Prin urmare, voi prezenta în cifre presa
apărută în Banat, în cele două etape dis-
tinct istorice:

A. Pe vremea Imperiului Austro-Ungar,
între anii 1771 şi 1919

– ziare, reviste şi foi săptămânale în
limba română = 13

– ziare, reviste şi foi săptămânale în
limba germană = 98

– ziare, reviste şi foi săptămânale în
limba maghiară = 72

– ziare, reviste şi foi săptămânale în
limba sârbă = 3

– ziare, reviste şi foi săptămânale în 2 –
3 limbi = 17

B. Pe vremea României Mari, între anii
1919 – 1940 (1941)

– ziare, reviste şi foi săptămânale în
limba română = 125

– ziare, reviste şi foi săptămânale în
limba germană = 65

– ziare, reviste şi foi săptămânale în
limba maghiară = 104

– ziare, reviste şi foi săptămânale în

limba sârbă = 1
– ziare, reviste şi foi săptămânale în

limba bulgară = 1
– ziare, reviste şi foi săptămânale în

limba esperanto = 1
Invităm cititorii din ţară şi pe cei din

străinătate să memoreze şi să compare
cifrele cu privire la editarea presei în limba
germană respectiv în limba maghiară,
înainte şi după monumentalul Act al
Unirii, un act naţional românesc.

Mă rezum să adaug un fapt istoric
esenţial de fidelitate şi unitate spirituală
manifestat de elementul etnic german din
Banat: aprobarea Actului românesc de la
Alba-Iulia, din 1 Decembrie 1918. 

continuare în pagina 24  
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Reticenţă şi dezaprobare din partea el-

ementului şovin maghiar. Aşa cum
spuneam mai sus, cifrele exprimă inefabil
aceste sentimente pro şi contra.
Funcţionează propagandă şovină,
antirevizionistă.

Propun să rămânem ancoraţi la momen-
tul apariţiei primului ziar în Banat, acesta a fost
în germană, în anul 1771, în Timişoara, sub
numirea „Intellingenz-Blatt”. Probabil, „In-
tellingenz Blatt” a avut o înrâurire benefică în
rândul românilor, vorbitori de limba
germană, dar influenţa a fost limitată la pătura
intelectuală, redusă ca număr (Domnul dr.
Costin Feneşan       e de părere că a existat un
ziar german, ceva mai înainte).

În consecinţă, ne interesează istoricul presei
în limba română, apărută în oraşele cât şi în
satele bănăţene, editori, redactori şi spaţii ti-
pografice.

Respectând adevărul istoric, trebuie arătat
că prima publicaţie în limba română n-a
apărut pe pământ românesc, ci a apărut la
Viena, în primăvara anului 1794, datorită
medicului oculist Ioan Molnar-  Piuariu şi
redactorului Paul Iorgovici, avocat, filozof şi
lingvist, băştinaş din Vărădia de Caraş, fiu de
preot, cenzor şi editor în tipografia imperială
a nobilului Kurzböck. Tipărirea acestui ziar a
fost sistată la intervenţia grofului Gheorghe
Banffy, guvernatorul Transilvaniei, împăratul
Francisc al II-lea temându-se de emanciparea
naţională a românilor.

Interesează unde şi când a apărut primul
ziar în limba română pe pământ românesc?!
Din investigaţii literare a rezultat că primul ziar
în limba română a apărut la Oraviţa, (1818
– 1820), meritul fiind al unui aromân, Ioan
Constantini, care va ajunge directorul şcolii
ortodoxe din metropola cărăşeană, în 1852.
(Vasile V. Munteanu: „Contribuţii la Istoria
Banatului”, Editura Mitropoliei Banatului,
Timişoara, 1990, pagina 203).

*
În cele ce urmează vom evidenţia câteva

titluri, mai importante, ale presei bănăţene
apărute în arealul urban, până în anul
1919.

– „Luminătorul” – apare de două ori,
apoi de trei ori pe săptămână, între 1880
şi 1894, la Timişoara, întâiul ziar politic
românesc, redactor responsabil avocat
Pavel Rotaru (Pavel Rotaru, George
Ardeleanu şi Iulian Grozescu constituie

tripleta de aur a publicisticii bănăţene).
Editorul şi proprietarul ziarului
„Luminătorul” a fost protopopul ortodox
român, Meletie Dreghici, o cunoştinţă a
familiei Pascaly şi a poetului Mihai
Eminescu, din vara anului 1868.
„Luminătorul” avea ca supliment „Avo-
catul Poporului” – buletin pentru
răspândirea cunoştinţelor juridice în rân-
dul cititorilor.

– „Dreptatea” – cotidian politic, eco-
nomic şi literar, apare la Timişoara de la 13
ianuarie 1894 şi până la 13 ianuarie 1898,
sub direcţia lui Corneliu Diaconovich,
redactor Valeriu Branişte. Între fondatorii
ziarului se reţin nume de referinţă în
peisajul cultural bănăţean: baronii
Alexandru, Eugen şi Zeno Mocioni
(aromâni), Vincenţiu Babeş, Pavel
Rotariu, Coriolan Brediceanu şi Emanuil
Ungureanu.

„Dreptatea” avea un supliment politic,
economic şi literar sub denumirea de
„Foaia de duminică”. „Dreptatea” are un
merit aparte în peisajul revuistic românesc,
ea dă literaturii române prima femeie
ziaristă profesionistă, pe Emilia Lungu-
Puhallo, fiica învăţătorului Traian Lungu,
din cartierul timişorean Fabric, învăţător
persecutat de autorităţile maghiare şi
sârbe, pus în situaţia de-a construi o şcoală
nouă în acest cartier.

De evocat figura ilustră a lui Corneliu
Diaconovici (1859 – 1923), originar din
Bocşa-Montană, ziarist, poliglot şi autorul
primei „Enciclopedii” din cultura română
(3 volume), apărută la Sibiu, între 1898 –
1902, precum şi imaginea redactorului
Valeriu Branişte, care a avut 23 de procese
de presă, amenzi şi doi ani de temniţă,
executaţi la închisoarea din Seghedin pen-
tru activitate unionistă. De numele lui
Valeriu Branişte se leagă existenţa
bisăptămânalului „Drapelul” din Lugoj,
apărut între ianuarie 1901 şi anul 1920,
având ca redactor responsabil pe dr. Cor-
neliu Jurca; ziar în paginile căruia a publicat
articole preotul Coriolan Buracu, cu tentă
naţionalistă, fapt pentru care a fost cercetat
de poliţia maghiară şi arestat la intrarea
României în Primul Război Mondial,
întemniţat la Caransebeş şi trimis pe front
în linia întâia, ca să moară pentru apů de la
Budapesta şi împăratul de la Viena, cum
pe front au fost trimişi cei din Regimentul

43 Infanterie din Caransebeş, numit
Regimentul „Papă lapte”, pentru că era
constituit din ţărani oieri, din Munţii
Caraşului.

Propun să trecem de la Lugoj, din
„Cetatea cântecului”, la Reşiţa, pe Bârzava,
în „Cetatea de foc”, la finele veacului al
XIX-lea. Aici din iniţiativa unui anume
Simeone Pocreană apare ziarul
săptămânal „Reşiţa”, între 1 ianuarie 1884
şi 25 martie 1904, în tipografia proprie. Şi
tot în oraşul de pe Berzava, în preajma
Muntelui Semenic, vede lumina tiparului
revista de cultură în limba germană
„Romänische Revue”, între anii 1886 –
1888, graţie lui Corneliu Diaconovich,
amintit mai înainte. În paginile acestei
publicaţii sunt tipărite creaţii din
Alecsandri, Eminescu, Creangă etc. în tra-
ducerea lui Fischer  Ludovic Vincenţiu,
poet german, originar din Oraviţa. De
reţinut că în revista germană de la Reşiţa
apare în premieră „Deşteaptă-te române”,
de Andrei Mureşanu, imnul românilor de
pretutindeni şi dintotdeauna.

Propun să poposim în oraşul de la
poalele Muntelui Mic, în oraşul cu trei ape
şi trei închisori pentru români, la Institutul
Teologic-Pedagogic supranumit „Cuib de
vulturi”, unde îşi desfăşoară activitatea epis-
copul Ioan Popasu şi rubedenia sa doctor
Constantin Popasu, ambii băştinaşi din
Braşov, cum băştinaş era şi savantul chimist
Nicolae Teclu, profesor la Academia de
Comerţ şi la Academia de Belle Arte din
Viena, personalitate influentă în spaţiul ger-
man. Prin intermediul savantului Nicolae
Teclu, contactat de nepotul C-tin Popasu,
doctorand pe atunci la Viena, amicul lui
Eminescu, episcopul din Caransebeş
aduce la Caransebeş şi instalează o
performantă tipografie. Începând cu anul
1886, la Caransebeş apare „Foaia
Diecezană”, valoroasă în formă şi conţinut
formativă de candele pe cărările romanis-
mului bănăţean. O vreme a fost redactor
responsabil dr. Petru Barbu, profesor şi
teolog, unionist, condamnat de autoritatea
maghiară pentru că şi-a pus semnătura pe
cunoscutul memoriu înaintat împăratului,
prin care românii cereau drepturi naţionale.

În Tipografia Diecezană din
Caransebeş se tipăresc cărţi ale clasicilor
literaturii române şi lucrări de pionierat aşa
continuare în pagina 25  
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cum se tipăreşte în 1895 prima mono-
grafie din cultura românilor, monografia
satului Maidan de învăţător Marcu
Sofronie.

La Caransebeş în perioada antebelică au
mai apărut două publicaţii care au con-
tribuit la emanciparea naţională a
românilor, e vorba de „Renaşterea”, redac-
tor responsabil Cornel Corneanu, con-
silier bisericesc şi „Lumina”, redactor şi
proprietar Nicolae Ionescu, avocat şi di-
rector de bancă.

O publicaţie care a jucat un rol impor-
tant în emanciparea populaţiei din Valea
Caraşului a fost „Foaia Oraviţei”, vitală
între anii 1914 – 1916, fondată de dom-
niile lor: avocat Ilie Trăilă, dr. Petru
Corneanu, dr. Mihail Gropşianu, învăţător
Gh. Lipovan şi publicistul Romul (Virgil)
S. Molin, autor de almanahuri, autorul
dicţionarului „Vocabularul tipografului
român”, unicul în literatura de specialitate,
redactor la ziarul „Opinca” din Vârşeţ.

Apropo de „Opinca” din Vârşeţ, din Ba-
natul istoric, ea era redactată în localitatea
Coştei, la 18 kilometri de Vârşeţ, ea se
datorează inimosului învăţător Petru Biz-
erea ca un omagiu adus editorului reşiţean
S. Pocreanu, care tipărise acest titlu între
1 mai 1885 şi 27 octombrie acelaşi an.

În context cu publicaţiile apărute până
în anul 1919, ar mai fi de adăugat cele care
au văzut lumina tiparului în oraşul Orşova
şi în oraşul Lipova, ambele urbe existente
geografic în Banatul istoric. În „cetatea” de
la Dunăre e de amintit „Gazeta Orşovei”
şi „Santinela Dunării”, iar în oraşul acade-
micianului Atanasie Marian Marinescu se
reţine săptămânalul „Revista Lipovei”, a
redactorului şi editorului Ioan Brânda, din
anii 1895 – 1896.

Încheiem această parte a eseului cu
ultima publicaţia apărută în străinătate,
e vorba de „Foaia Ţăranului” scoasă de
un grup de ofiţeri ardeleni la Moscova,
în februarie 1918, având ca prim-
redactor pe Ariton Pescariu. Era
tipărită în Tipografia Băncii Naţionale
Române evacuată la Moscova odată cu
tezaurul românesc, din calea armatei
germane, tipărită pe hârtie rezervată
bancnotelor româneşti. Hârtia s-a con-
sumat şi ruşii nu au putut să o folosească

în scopul tipăririi de bancnote false. A fost
un act naţional pe lângă ideea generoasă
de-a convinge prizonierii români să se
constituie în detaşamente care să lupte
pentru făurirea României Mari. (...)

***
Fenomenul revuistic fervent manifestat

în mediul urban, după Decembrie 1918,
în Banat, va fi întâlnit cu patos ardent şi în
unele localităţi rustice, din această parte de
ţară.

Prin urmare, după Marea Unire, apar
condeieri ţărani, se editează gazete săteşti
scrise de ţărani pentru ţărani, plugari cu
şase clase primare, ziua ţin de coarnele
plugului, iar seara, până în miezul nopţii,
pun mâna pe creion şi la lumina unei
lămpi cu gaz aştern pe hârtie gânduri,
vorbe de duh, sentimente altruiste, cuvinte
cu încărcătură artistică pentru semeni,
pentru ţărani, ba chiar şi pentru orăşeni.
Ţăranii condeieri scriu poezii în metrică
populară, scriu reportaje, schiţe şi povestiri
inspirate din rusticul vieţii şi muncii lor,
scriu chiar piese de teatru, cu umor şi satiră
spumoasă.

Apariţia condeierilor ţărani şi a
publicaţiilor săteşti reprezintă un fenomen
insolit, inedit, necunoscut în alte zone ale
României interbelice, o pasăre rara avis!
Acest fenomen dă de gândit oamenilor de
artă şi cultură, filozofilor şi sociologilor,
care caută răspunsuri pentru barocul
bănăţean. Desigur acest fenomen nu a
apărut întâmplător, el are cauze obiective
şi emanaţii spirituale care ţin de iluminis-
mul german, ajuns în zona Banatului prin
filiera Imperiului Austriac. Enumerăm
câteva din cauzele iluminării ţăranului
român din Banat:

– După înfiinţarea Regimentului de
Graniţă (1775) se înmulţesc, din
dispoziţia împărătesei Maria Tereza,
numărul şcolilor în limba română şi în
limba germană. Copiii ţăranilor grăniceri
învaţă carte la sat, dar şi la oraş, urmând,
cei dotaţi, studii superioare civile sau militare,
ajung, unii dintre ei: ofiţeri, alţii avocaţi,
medici, profesori, ziarişti;

– preoţii şi dascălii de ţară, parte dintre
ei, ajung modele de urmat pentru ţărani,
de conduită morală şi civică;

– bibliotecile săteşti joacă un rol
hotărâtor, sunt ţărani care îşi vor acasă
biblioteca lor, îşi procură cărţi, citesc presa

la care sunt abonaţi preoţii, învăţătorii şi
chiar o parte dintre ei;

– la Viena şi la Pesta funcţionează ti-
pografii create anume pentru tipărirea de
cărţi religioase şi laice pentru români;

– puterea economică a ţăranului
bănăţean, starea sa psihică, animată şi
antrenată pentru prosperare prin muncă,
preocupare pentru latura artistică, pentru
cântec şi poezie; formaţiile corale şi de
lectură de la sat la oraş au impulsionat
aceste preocupări nobile.

După Decembrie 1918 a existat starea
de libertate, care a facilitat scrisul şi editarea
de publicaţii în unele sate din Banat, cu de-
osebire în Caraş. Evocăm câteva dintre
publicaţii şi autorii lor, redactori, editori şi
condeieri.

1. „Ţăranul” – întâiul ziar scris la
Răcăjdia, în Caraş, şi tipărit la Oraviţa, la
data de 19 octombrie 1918, după căderea
frontului de la Piave. Autor, ţăranul Ilie
Crăciunel. Au apărut doar cinci numere,
publicaţia a fost suspendată de autorităţi,
în paginile ei se auzea ecoul Răscoalei din
1907.

2. „Poporul Românesc” – apare la
Soşdea în Caraş, între 1922 – 1924, redac-
tor Ion Ciucurel, secondat de preotul sat-
ului, anume Petru B….

3. „Ţara” apare la 30 martie 1924 şi până
la 09.09.1925, la Oraviţa, redactor respon-
sabil este Iucu Ion Răcăjdia, ajutat de ele-
vul Nicolae Roman, de la Liceul general
„Drăgălina” din Oraviţa. În această
publicaţie publică ţărani şi intelectuali: Ilie
Ciucurel, Nicolae Vucu S., Paul Târbăţiu
(ţărani) şi dr. Ion Ţeicu, Mihail Gropşianu,
Camil Petrescu etc. (intelectuali).

4. „Cuvântul satelor”: apare între 1926
şi 1937, autor ţăranul Ion Ciucurel din
Soşdea de Caraş. În această gazetă publică
cu regularitate un număr de 12 ţărani, între
ei Nic. Humă-Bogdan şi Târbăţiu Paul.

5. „Zorile Banatului”, apare între 1928 şi
1929, la Comorâşte, redactor Paul
Tarbăţiu. Publică şi intelectualii: Ilie
Rusmir şi dr. Ion Ţeicu.

6. „Vasiova”, apare între 1929 şi 1947,
proprietar şi unicul redactor Petru
Oancea, renumitul Tata Oancea din
Bocşa – Vasiova.

7. „Suflet Nou” – vede lumina tiparului
la 15.08.1934 în Comloşul Mare, editată
continuare în pagina 26  
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de ţăranul Ghiţă Balan, secondat de
ţăranca Maria Dogaru (unica femeie au-
toare de snoave şi povestiri) şi de av. A.
Bălan. În această gazetă debutează, în
1936, cunoscutul scriitor Ilie Ienea.

Dintre editorii, redactorii şi colaboratorii
publicaţiilor săteşti, din rândul condeier-
ilor ţărani, puţini au ajuns scriitori în
înţelesul major al cuvântului, autori de
carte de valoare artistică, pătrunsă în Pan-
teonul cultural. Aceştia sunt: Paul
Târbăţiu, Ion Frumosu şi Iosif Chirilă.
Ceilalţi nu au ajuns scriitori dar, prin pana
lor, au contribuit la păstrarea şi evoluţia
limbii române, la formarea gustului pentru
lectură în rândul consătenilor lor, la con-
servarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor
româneşti patriarhale.

*
Promisesem cuvinte în „detalii” despre

gazeta „Grănicerul”. Ea a apărut la Meha-
dia, deoarece şi la Mehadia, zona graniţei
imperiale de odinioară, erau semănate şi
evoluate condiţii similare altor localităţi
din fostul Regiment de Graniţă.

Primul număr al „Grănicerului” vede lu-

mina tiparului în chip de „probă”, de testare
a apetitului spre lectură a locuitorului din
zona Mehadiei, aşadar apare la finele anu-
lui 1932, iar numărul 1 va apare în aprilie
1933, înainte de Sf. Paşte. Proprietar şi
redactor responsabil Ion Marghetici, fost
ofiţer în armata imperială, prizonier în
Siberia, de unde s-a înapoiat cu soţia Ada,
siberiană, intelectuală, care în perioada
interbelică va fi un catalizator spiritual în
Mehadia. În 1937, Ion Marghetici se mută
cu soţia şi cu cei doi copii în Timişoara;
„Grănicerul” va continua să apară în
Timişoara, până la izbucnirea războiului
antisovietic.

Între colaboratorii gazetei Grănicerul se
reţine numele învăţătorului Nicolae Roşeţ,
băştinaş din Valea Bolvaşniţa, învăţător în
comuna Iablaniţa.

Astăzi, la Mehadia se editează „Vestea”,
fondatori Iancu Panduru şi N.D.P.;
„Vestea” şi-a propus şi a reuşit să fie o
publicaţie de ţinută urbană, apreciată în
ţară şi în străinătate, iar meritul ei incon-
testabil este acela că a descoperit, lansat şi
format un ziarist profesionist în postura
redactorului Costel Vlaicu, membru în
U.Z.P.
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Motto: „Suntem copiii satului din Vale, ne ştie orişicare.
Creştem printre oiţe şi plăvani ca moşii noştri de două mii
de ani.”

Satul Valea Bolvaşniţa face parte în prezent din comuna Me-
hadia, judeţul Caraş-Severin, partea de sud-vest a Bana-
tului. Judeţul Caraş-Severin este străbătut de paralela 450
latitudine nordică, ce trece prin apropierea localităţii Valea
Bolvaşniţa.
Satul Valea Bolvaşniţa este aşezat în partea sudică a de-
presiunii Caransebeş – Mehadia din culoarul tectonic Timiş
– Cerna – Bistra, cu desfăşurări laterale relativ simetrice
faţă de munţii Cernei şi Ţarcului la nord-est şi Munţii
Almăjului în sud-vest.
Localitatea este străbătută de râul Liubiana, afluent al râului
Belareca, râu ce se uneşte cu Cerna la gara Băile
Herculane.
Prima menţine documentară care se referă la localitatea
Valea Bolvaşniţa este din timpul stăpânirii romane în Dacia
(106 – 271 e.n.), în care se face referire la existenţa unor

populaţii numeroase în aceste ţinuturi.
Valea Bolvaşniţa se află situată la circa 3 km est de şoseaua
naţională Drobeta Turnu-Severin – Timiş şi faţă de castrul
roman „Ad Mediam”. La confluenţa râului Belareca cu pâ-
râul Bolvaşniţa romanii au construit o fortăreaţă de apărare
numită Praetorium, ce se voia a fi un scut în faţa valului de
popoare migratoare care năvăliseră în ţinuturile dacice.
Copleşiţi de numărul migratorilor şi lipsiţi de ajutorul Impe-
riului Roman, luptătorii castrului au fost nevoiţi să pără-
sească fortul şi să se refugieze sub vârful Arjanei. Acest fapt
a avut loc în anul 454 d. Hr. Când iligonii (un popor migra-
tor) au înaintat de la Orşova la Praetorium. Bătrânii, femeile
şi copiii s-au retras în pădurea de sub Arjana, iar bărbaţii
au dat lupte numeroase cu barbarii.
Datorită numărului mare de barbari, într-o noapte, după ce
oştenii au potcovit caii şi boii cu potcoavele întoarse pe dos,
ei au părăsit fortul migrând cei mai mulţi spre vârful Arjana,
iar alţii în sudul râului Belareca.
Un alt document important care atestă existenţa localităţii
Valea Bolvaşniţa este Harta Districtelor Valahe Inferioare
continuare în pagina 27  
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din 1230 – 1643, în care Valea Bolvaşniţa este aparţinătoare
districtului Meedia, adică Mehadia.
În anul 1428 regele Sigismund de Luxemburg înfiinţează un
scaun de judecată în Mehadia, unde se judeca orice conflict
legat de pământ în baza vechiului drept valah. Cu acest pri-
lej se face referire la unele sate aparţinătoare districtului
Mehadia, printre care şi Valea Bolvaşniţa, în anul 1436 –
prima atestare documentară a satului.
În anul 1718, prin pacea de la Pasarowitz, Banatul a fost ocu-
pat de austrieci, iar pentru administrare s-a recurs la împăr-
ţirea în 18 districte – printre care şi districtul Mehadia din
care făcea parte şi satul Valea Bolvaşniţa.
Din 1774 este atestată documentar şcoala satului Valea
Bolvaşniţa cu un număr de 32 de copii, avându-l învăţător
pe dl. Ioan Ioanovici din Ţara Românească.
În secolul XVIII-lea, între 1792 – 1796, a fost construită
Biserica Ortodoxă Română din cadrul satului, prin contri-
buţia tuturor locuitorilor, iar primul preot al satului, amintit în
1796, a fost Mirulescu Dobromir.
Sfinţirea bisericii a avut loc în data de 6 mai 1796 la Sfântul
Gheorghe, iar începând cu anul 1962, când a avut loc in-
augurarea şcolii şi a căminului, ruga satului a fost mutată
de la Sfântul Gheorghe în prima duminică a lunii septem-
brie.
În ultima parte a secolului XIX-lea, localitatea Valea Bol-
vaşniţa a avut o administraţie militară. În timpul războiului
ruso-turc din 1870 – 1871, femeile satului Valea Bolvaşniţa,
speriate de invazia soldaţilor, şi-au luat copiii şi s-au refugiat
în Munţii Silovece.
În prima parte a secolului al XX-lea au luat fiinţă adminis-
traţiile civile, adică prefecturile rurale şi plasele.
În toamna anului 1918, în urma Primului Război Mondial, a ră-
sunat şi în Valea Bolvaşniţa acelaşi strigăt care a făcut în-
conjurul ţării, „Vrem să ne unim cu ţara!”.
În dimineaţa de 18 noiembrie 1918, locuitorii satului n-au mai
plecat acasă după Sfânta Liturghie, ci au participat la sfin-
ţirea tricolorului.
Într-o atmosferă de mare mândrie naţională, sătenii aleg pe
părintele Zaharia Grozăvescu ca preşedinte al adunării, iar
dintre membrii Consiliului Naţional Român amintim pe: pri-
marul Nicolae Roseti, Pavel Pătruţi, Iancu Feneşan, Ion
Vînturiş, Ion Terfeloagă, Ilie Feneşan, Ilie Domilescu, Ilie
Blidariu, Trăilă Brancu, Vasile Feneşan şi Ion Corneanu.
În anul 1938 – satul Valea Bolvaşniţa a fost vizitat de Nicolae
Iorga, fiind primit cu fanfara satului, iar la intrare în biserică
preotul Zaharia Grăzăvescu a ţinut un discurs legat de mo-
nografia satului.
Între 1919 şi 1968 au fost desemnaţi 15 primari şi o primăriţă

din satul Valea Bolvaşniţa, printre care şi bunicul meu, Ion
Tulean, între 1956 – 1958.
Până în anul 1968 Valea Bolvaşniţa a fost reşedinţă de co-
mună, care intra în componenţa fostului raion Orşova din
regiunea Banat, cu sediul administrativ la Timişoara, iar din
1968 Valea Bolvaşniţa a fost declarată sat component al co-
munei Mehadia din judeţul Caraş-Severin.
Istoria locală a satului Valea Bolvaşniţa poate fi ridicată la
rangul de istorie naţională prin jertfa eroilor căzuţi pe câm-
pul de luptă în cadrul celui de-al Doilea Război Mondial,
care amintim: Domilescu Bojin (Forviza), Ferescu Matei
(Ogrin), Ion Brancu, Bujancă Ion (Lupu); Blidariu Mihai
(Nicogin), Bujancă Lică şi Bujancă Ilie (Bagea) căzuţi pe
frontul de lupt din est, iar dintre eroii căzuţi pe frontul de vest
amintim pe Domilescu Marcin, Vânturiş Ion (Dunărea),
Vânturiş Vîlcan, Ferescu Ilie (Turtoni), Domilescu Pătru
(Marcinescu).
În ceea ce priveşte demografia satului conform recensă-
mintelor realizate în 1880, satul Valea Bolvaşniţa avea 1055
de locuitori, în 1900 – 1262 locuitori, în 1910 – 1293 de locui-
tori, iar în 2002 – 875 de locuitori. Numărul relativ redus îşi
găseşte explicaţia în plecarea tineretului la diferite şcoli în
special din Banat şi a ratei mici a natalităţii.
Din punct de vedere morfostructural este un sat de tip adu-
nat, subtipul liniar. Localitatea Valea Bolvaşniţa are o stradă
Principală fiind, în acest caz, un sat tipic românesc aşezat
de-a lungul drumului. Drumul satului ce face legătura cu şo-
seaua naţională, a fost asfaltat în anul 2003 cu ajutorul
unuia dintre fiii satului, Başulescu Petru.
Din anul 1946, gospodăriile satului au beneficiat de curent
electric şi de iluminat, iar anumite grupe de locuinţe şi-au
construit bazine de apă pentru alimentarea locuinţelor.
În cadrul localităţii există un cămin cultural cu aproximativ
400 de locuri, construit în 1960.
În cadrul bazinului ocupat de Valea Bolvaşniţa se disting
două zone geomorfologice distincte: 1) zona formată de
lunca râului Lubiana şi 2) zona înaltă reprezentată prin ver-
sanţi repezi de râuri care vin dinspre muntele Arjana.
Configuraţia terenului se prezintă sub formă de luncă în-
gustă în porţiunea râului Lubiana şi sub formă de pantă în
restul localităţii.
Satul Valea Bolvaşniţa a cunoscut de-a lungul timpului o
viaţă cultural-spirituală bogată, păstrându-se numeroase
obiceiuri care reflectă atât dragostea pentru frumos cât şi
unele obiceiuri legate de viaţa tradiţional economică a sa-
tului.
Cunoscute în zonă au fost:
a) Fanfara satului condusă de către moş Burtă, înfiinţată în
continuare în pagina 28  
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1910, iar în 1937, datorită numărului mare se formează două
fanfare – una condusă de moş Burtă şi alta condusă de Cor-
cescu Vasile (Corşea).
b) În 1959 se remarcă brigada artistică „De agitaţie” din
Valea Bolvaşniţa, care la concursul fazei regionale Orşova
a prezentat în Parcul Vicol din Băile Herculane o scenetă ce
reproducea obiceiul „măsuratul oilor”, avându-i în rolurile
principale pe Bujancă Simion, Iancu Feneşan şi Ion Tulean.
Viaţa culturală a satului se îmbogăţeşte prin implicarea di-
rectă a fostului profesor şi scriitor Ioan Florian Panduru, mai
ales prin spectacole de teatru cu piese originale ale amin-
titului profesor şi brigăzi artistice prin care se pune în evi-
denţă viaţa de zi cu zi a sătenilor.
În anul 1963 regretatul profesor Ion Florian Panduru a scris
o piesă de teatru intitulată „Primarul din Valea Seacă”, ob-
ţinând locul I la fazele raionale şi regionale şi participând

cu această scenetă la faza pe ţară din Slănicul Moldovei
unde a obţinut menţiune.
În prezent, din păcate, se observă o renunţare la angajarea
locuitorilor în activităţile cultural-spirituale, vechile obiceiuri
păstrându-se doar prin activităţile desfăşurate de grădiniţă
şi şcoală.
Aşadar, satul în care m-am născut şi am crescut, este un sat
binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni buni la suflet, cinstiţi
şi cărora le place veselia şi buna omenie. Pentru a vă con-
vinge de cele reliefate de mine, vă aşteptăm să ne vizitaţi
cu diferite ocazii minunatul nostru sat şi să vă convingeţi de
frumuseţea sa, spunându-vă încă de pe acum „Bine aţi venit
şi vă mai aşteptăm cu drag!”.

prof. Ionela-Mihaela Domilescu
VESTEA, nr.2 (37), anul V, februarie 2010

Frământata istorie a Banatului cu
răsturnări multiple de situaţii, provincia
fiind administrată de-a lungul timpului
de români, unguri, turci, austrieci, a
avut un rol hotărâtor în formarea
bănăţeanului influenţând dobândirea
unor caracteristici specifice, deaseme-
nea amestecul de populaţii, prin colo-
nizarea cu persoane  provenite din alte
zone europene, au  dus la un schimb
intens de cunoştinţe şi obiceiuri, cele
mai multe benefice pentru toţi..

Spre deosebire de celelalte provincii
româneşti în Banat nu au existat iobagi,
gospodăria ţărănească fiind
preponderentă în toate satele bănăţene,
iar resursele naturale şi condiţiile favor-
abile au dus la dezvoltarea unor
activităţi productive în mai toate
oraşele.

Toate acestea au contribuit la for-
marea bănăţeanului cu particularităţile
lui specifice care îl deosebesc de ceilalţi
connaţionali, fapt remarcat şi consem-
nat de multe personalităţi ale culturii
naţionale.

George Călinescu, profesor pentru
un timp la Timişoara, face observaţii
interesante asupra caracterului şi
tonalităţii sufletului bănăţean desprinse
din manifestările cele mai comune.

Astfel în afară de conştiinţa
superiorităţii lui, a autopreţuirii etnice,
a ironiei sale, la bănăţean „o notă locală
care te izbeşte încă de la început este
supremaţia comunităţii asupra indi-
vidului”. Acest „ideal de frumos social
pe care caută să-l realizeze, emulând cu
aproapele” este cauza pentru care co-
municativitatea bănăţeanului nu este
atât o atitudine personală  cât o formă
de solidaritate de grup. Iată de ce
„frecvenţa reuniunilor corale în Banat
nu este numai efectul unei înrâuriri
străine, ci un aspect al solidarităţii ele-
mentului românesc. Corul este prin
excelenţă forma muzicală a
legământului între indivizii însufleţiţi
de aceleaşi simţiri. Dacă altor români
mai înflăcăraţi temperamentul
bănăţeanului, luat aparte, poate să dea
impresia de ceva prea măsurat şi pru-
dent, aceasta se întâmplă pentru că se
cer participantului din cor însuşiri de
solist”.

Referitor la psihologia socială a
bănăţeanului G. Călinescu afirmă :
„Dintre toate provinciile, Banatul e
acela în care elementul alogen este mai
multicolor. În faţa acestei primejdii
multiple, metoda melcului e cea mai
nimerită. Localnicii iau o atitudine

defensivă ce oscilează între ironia
compătimitoare şi dispreţul îndărătnic
şi se păstrează astfel elementar, dar ferit
de alteraţiuni sufleteşti. Această
circumspecţie conservativă, rămâne
bănăţeanului chiar şi după încetarea
primejdiei”. (G. Călinescu, Opinii fu-
gare şi libere despre Banat, rev. Banatul,
anul III  noiembrie- decembrie 1928).

În  Istoria Banatului a lui Griselini se
vorbeşte de o expansiune demografică
în  sec. al XVII-lea, roiuri întregi de
români de la munte  au coborât la
câmpie şi au repopulat acolo satele
româneşti ieşite de sub ocupaţia
turcească,  dar mai târziu situaţia s-a
schimbat  radical. Tendinţa de a nu
fărâmiţa între mai mulţi moştenitori
moşia  este analizată de istoricul
bănăţean Traian Birăescu într-o serie
de articole apărute în ziarul România
de vest sub genericul  „Problema
depopulării Banatului”(septembrie
1938). „În Banat –menţionează is-
toricul – copilul gospodarului se naşte
numai după îndelungi chibzuieli
asupra diviziunii averii, unde  ca singu-
rul copil la părinţi e crescut cu teamă, e
ferit de tot ce l-ar putea oţeli fiziceşte
pentru ca dacă, spre disperarea 

continuare în pagina 29  
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părinţilor nu moare înainte de

vreme, să fie însurat nu după
înclinaţiunea sa fizică, ci cu fata a
cărei zestre să înmulţească averea,
uneori e „ortăcit” înainte de vreme
cu „aleasa” inimii, fiindcă singurului
copil nu i se refuză nimic. Se poate
lesne deduce ce progenitură iese din
asemenea împrejurări nenaturale,
unde cei doi factori principali, mama
şi tatăl, sunt şi ei rezultatul sistemului
arătat”. La munte, precizează acelaşi
autor moşia „de azi, a trebuit să fie
plantată de către cei de ieri. De obi-
cei moşia de aici e moştenită de mai
multe generaţii din tată în fiu, com-
pletând fiecare pomii pe care vremea
îi distruge sau vechimea îi face
neroditori, pentru ca cel de mâine să
o moştenească completă, în plin
rod”.

Ţăranul condeier Petru Petrica în
ziarul România (nr. 123 din 1938)
consideră că „Primii care au provo-
cat limitarea naşterilor în Banat , au
fost coloniştii francezi, de la care   s-
au molipsit şvabii, ungurii şi mai
târziu românii. După Fenyes Elek, în
Banat au fost colonizaţi peste 6000
de francezi (în judeţul Torontal
6000 iar în Timişoara 150) aduşi de
către generalul Claudius
Mercy”menţionează condeierul.

Exponent reprezentativ pentru
tradiţia culturală neântreruptă şi
pentru mişcarea literară bănăţeană
de după unire scriitorul Virgil Birou
a pus în centrul preocupărilor sale
creatoare şi afective omul ca eternă
realitate psihologică şi socială. El
preia şi desăvârşeşte  umorul de
provenienţă folclorică a poveştilor şi
anecdotelor din scrierile lui Victor
Vlad Delamarina, Tata Oancea,
George Cătană şi alţii.

Faţă de unele descrieri de călătorii
ca bunăoară acelea ale scriitorului
danez  Andersen, care trecând pe
Dunăre, a fost cucerit de peisajele şi
de fiii de ţărani bănăţeni întâlniţi pe

aceste meleaguri, sau scrierile altor
autori, evocările lui Virgil Birou au
un plus de vibraţie şi de pătrundere
sufletească, autorul identificându-se
cu oamenii şi locurile prezentate.

În scrierea „Căraş” aminteşte că
Lucian Blaga a spus cânva „Banatul
reprezintă barocul etnografiei
româneşti”, iar sculptorul Ladea,
cărăşan cu duh, după o scurtă
experienţă timişoreană ar fi oftat : 

-O fi aci  metropola Bănatului, dar
aşa simt că Bănat numai în Căraş
este !

Virgil Birou priveşte lumea
cărăşeană cu obiectivitate,
evidenţiind calităţile dar  şi
metehnele îndrăgiţilor lui cărăşeni
atunci când afirmă că au  „o ciudată
împerechere de spirit critic şi senti-
mentalism, de minte şmecheră şi de
bonomie”. În opinia scriitorului
cărăşanul a dezvoltat spiritul critic
până la satiră şi „aceasta o face faţă de
sine însuşi  în aceeaşi măsură, ca şi
faţă de lumea înconjurătoare”.

Fermecat de Căraş vorbeşte cu
patos despre frumuseţea muntelui
Semenic care cu „pieptul lat cât
jumătate de judeţ” domină liniştit
oameni şi cântece, oile şi râurile, ca
un tată bland şi păzitor şi crede cu
tărie că omul din Căraş nu va fi
niciodată antipatic „pentru că,
vorbind în limbaj cărăşan, el îşi
poartă gama calităţilor sale cu
aceeaşi trăire vie, unii îi spun
făloşenie, cu care îşi poartă bunăoară
un cocoş creasta măreaţă şi penajul
pestriţ din coadă. Sunt ale lui şi fără
ele n-ar fi ce este”

În încheiere autorul îşi arată
dragostea neţărmurită pentru
locurile natale şi pentru oamenii
acestor locuri concluzionând :

„Dar cine a cutreierat Căraşul ca
mine, stând de vorbă cu oameni şi
flori, cu cântece şi locuri, acela va
găsi situat Căraşul în inima sa.

Pentru  totdeauna.”

CÂNTECCÂNTEC

Sclipiri de apă revărsată
Printre pietre sau gene
Zvon de suflet ce geme
Iluminare ce doare
Sau alină
Om necăjit
Şi maică bătrână.
Diamant de rouă
Nori care plouă
Miros de pere coapte
Ţipăt în noapte
Şoaptă de pârâu
Galben de grâu
Of şi suspin
Alin după chin
Ruginiu de amurg
Doruri ce curg
Zbatere de frunză
Zbor de buburuză
Miros de trifoi 
Şi priboi
Culori de arnici
Plesnet de bici
Prea plin de suflet
Ce se prelinge 
Pe vatra încinsă 
Şi aburi încinge
Nu ştiu şi nu pot
Să le spun pe toate
Am să tac să ascult
Ce cântă de demult
Toţi ai mei
Doină.

Gheorghe Mirulescu
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Ajuns la vârsta respectabilă de
85 de ani după o viață plină de
încercări și nelipsită de
adversități, am dat glas gândurilor
și intențiilor noastre de a-l omagia
pe prigoreanul Ion Miclău ( Găita ).
Toată viața a slujit comunitatea
românească din Prigor și din Țara
Almăjului.

A trăit și trăiește într-o lume a
purității, cu credința că viața nu
are valoare dacă nu poți fi de folos
altuia. A avut o trăire curată a
credinței și o lege a bunului simț
ce rânduiește existența înveșnicind-o.

Cu răbdare și perseverență a îm-
podobit spațiul românesc și orto-
dox cu valori spirituale, care
continuă să rezoneze și astăzi. Oa-
menii l-au prețuit, l-au iubit și l-au
spijinit în toate acțiunile sale spre
binele celor mulți. A fost un om al
adevărului și al datoriei. Ion Găita
nu a fost un om pe care să-l poată
îngenunchea cineva.

Izvor purtător de viață și floare
pururea neveștejită a influențat pe
cei din jur îmblânzindu-le inimile.
Sfaturile domniei sale au adus
veselie în sufletele celor care-l as-
cultau – întristate de ce se
întâmplă azi cu neamul nostru –
înlăturând puterea demonilor.

Ion Miclău s-a născut la 16
aprilie 1931, în satul Prigor, jud.
Caraș – Severin, într-o familie de
buni creștini, care l-au învățat de
mic iubirea de Dumnezeu, de
muncă și de semeni. Copilăria
și-a petrecut-o în satul natal
alături de surorile sale Livea,
Elena și Solomia când aude pen-
tru prima dată despre noțiuni ca

bunul simț și că lumina învierii
este și o lumină a înțeleptirii omu-

lui, care îi vor folosi în viață.
De mic copil a lucrat la sapă, la

coasă, cu boii la plug și la pădure,
la moară, la toate activitățile din
gospodărie.

De tânăr devine lucrător în
comerț, iar apoi colector la indus-
tria de procesare a laptelui de la
Prilipeți. După armată revine la
această firmă și datorită hărniciei
și înțelepciunii sale urcă treptele
ierarhice – până la șef al Centrului
de procesare a laptelui din zona
Almăj și zona Moldova Nouă.

Viața întreagă și-a condus-o cu
simplitatea aristocratică  a
educației primite în copilărie de
la părinții Elisabeta și Simion,
vrednici gospodari din satul
Prigor. Aceasta a făcut ca în viață
să aibă statornicie în credință,
muncă fără preget, cinste și re-
spect față de aproapele.

Toate acestea ca și calitățile de
om  și slujbaș au făcut să fie  numit
primar în comuna Prigor în anul
1967. 

Primar fiind, a fugit de logodi-
rea cu păcatul, care desfigurează și

înjosește cu adevărat omul. Nu a
luat mită, nu și-a făcut casă cu
sătenii în poziție de slugi. A culti-
vat cu bucurie și naturalețe
virtuțile creștine și tradițiile
românești în familie și în comuni-
tate, la serviciu unde însuflețea at-
mosfera.

S-a remarcat ca un
”tradiționalist de excepție” prin
ocrotirea și păstrarea familiei, a
obiceiurilor și a datinilor, a
tradițiilor almăjene. Iubea jocul și
muzica populară, portul
strămoșesc și autenticitatea lor.
Cânta adesea

”Vai de bietele picioare
Ce-or mai călca răzoare,
Când or văzut cârpă și poale”.
În tinerețe a făcut parte din

echipa de dansuri a satului și de
călușari. Sprijinea activitățile
Căminului Cultural și activitățile
culturale organizate de violonistul
Ion Stan și Mavrea Petru – direc-
tor la cămin. Participa cu drag la
acțiunile Bisericii Ortodoxe – ale
preotului Ilie Ursu. Apoi a partic-
ipat la toate manifestările cu iz
spiritual de la școală și primărie.

Cu mult discernământ a făcut
tot ce i-a  stat în putință pentru
săteni – purtând o luptă
permanentă pentru pășunile de la
pădure – cu Ocolul Silvic.

Iubirea sa față de aproapele s-a
concretizat în numeroasele lucrări
pentru binele obștesc precum:
cămine culturale la Putna, Prigor,
Pătaș, Borloveni. Școli la
Borlovenii Noi, Prigor și reparate
în celelalte sate. Întreținerea
Dispensarului medical – uman și
continuare în pagina 31 
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veterinar, întreținerea dru-
murilor comunale și județene,
putând fi considerat pe drept
ctitor al acestora. 

A fost un continuator al pri-
marului Nicolae Hînda ex-
primându-se prin fapte și mai
puțin prin vorbe. Avea în
atenție ocrotirea tuturor
locuitorilor și prosperitatea
comunității. Nu le vorbea peste
umăr și nu promitea ce nu se
putea realiza. Respecta și-i
apăra pe lucrătorii din Primărie.
Toți munceau precum pri-
marul, care era model în toate.
Vedea în oameni ființe divino-
umane nu o marfă. Oamenii
plecau mulțumiți de la primar
chiar dacă nu li se rezolvau
problemele, ci pentru felul cum
li se vorbea.

Vorbele lui știau să exploreze
forța gândirii și a expresiei. Ele
izvorau din propria viață și care
erau voința lui Dumnezeu.
Învăța din cuvintele bătrânilor,
dar și de pe urma șederii în
preajma lor. Prețuia bătrânii.
Ura și evita cuvintele moarte –
atunci când devin mincinoase  -
simple instrumente de manipu-
lare în mâna puterii.

Prin dăruire și perseverență s-
a făcut cunoscut în cercurile
administrației locale și
județene, stârnind aprecieri,
laude, dar și invidii care au dus
la înlocuirea sa de la Primărie în
1973.

A fost numit șef la Uscătorul
de fructe de la Borlovenii Vechi.
După un an revine la industria
laptelui – la Bozovici – unde
lucrează până la pensionare.

Domnul Ion Miclău a slujit
Almăjul – ca lucrător la fabrica
de la Bozovici cu o contribuție
deosebită la propășirea
comunității în care a trăi și
continuă să traiască. 

A fost un om al discreției și
hărniciei, cu iubire de oameni
și respect pentru frumos și lu-
crul bine făcut. S-a remarcat
prin noblețea și sensibilitatea
sa, prin blândețea și
discernământul său. De o verti-
calitate morală de excepție
moștenită și cultivată din
generație în generație.

Întreaga viață și-a călăuzit
pașii după cuvintele Mântu-
itorului Iisus Hristos: ”Eu sunt
viața. Voi sunteți mlădițele. Cel
ce rămâne întru Mine și Eu
întru el, acela aduce roadă
multă, căci fără Mine nu puteți
face nimic” (Ioan 15,5).

Avea și are o finețe sufletească
deosebită în relațiile de priete-
nie prin ospitalitate și omenie
(prietenia cu Mihai Badescu,
Tică Hînda și alții) dar și prin
virtuțile creștine, ca un fiu vred-
nic al bisericii străbune. Nu și-a
uitat rădăcinile și prietenii –
cum spune cântecul lui Drăgan
Munteanu ”Voi feciori când vă
însurați de bătrâni să nu uitați”.

În toate inteprinderile sale și
în tot timpul a fost sprijinit și
susținut de iubitoarea și
înțeleapta sa soție, Veta Miclău.

Putem spune că lui Ion
Miclău i se potrivește expresia
– neclintirea în a fi cinstit și
onest se aseamănă cu diamantul
care nu poate fi zgârâiat de
nicio piatră.

Și-a iubit și își iubește ca pe

ochii din cap copii Luminița și
Simion Miclău și nepoții
Simona și Lucian Miclău.

Este viața unui om, om
adevărat ”piatră de temelie a
Universului” care s-a rezumat la
fapte ca o continuitate de
”Românitate” a chipurilor unor
ctitori de locașuri ca a unor
voievozi cu brațul tare și drept. 

Pavel Panduru

NOSTALGIE

Să nu mă-ntrebi de ce
Aş vrea să cânt 
Un cântec de acasă,
Să nu mă-ntrebi de ce
Îmi vine să plâng
Că nu mai sunt acasă,
Să nu mă-ntrebi de ce 
Mi-e dor să spun
Vorbe ca acasă,
Să nu mă-ntrebi de ce 
Aş vrea să simt
Mirosul de acasă.
Nu vreau să gândesc
Cât de departe
Pot merge cu gând
La începuturi,
Nu vreau să mă-ntrebi
Cât de departe
Pot merge cu gând
La viitor.

Gheorghe   Mirulescu



32 VESTEA de MEHADIA 

1 Decembrie este Ziua Naţională a României,
adoptată prin lege după inlăturarea regimului comunist.
Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918,
Adunarea Naţională de la Alba Iulia, constituită din

1228 de delegaţi şi sprijinită de peste 100.000 de români
veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului, a adop-
tat o Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor
românilor din Transilvania, întreg Banatul (cuprins între
râurile Mureş, Tisa şi Dunăre) şi Ţara Ungurească
(Crişana, Sătmar şi Maramureş) cu România.

Ziua de 1 Decembrie 1918 încununează deci lupta
românilor  pentru Unitate Naţională şi marchează mo-
mentul creării României Mari, situându-se în
continuarea precedentelor acţiuni unioniste ale fraţilor
din Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28
noiembrie 1918).

Poporul român a stiut atunci sa valorifice admirabil
conjunctura internaţională favorabilă creată în urma
primului război mondial şi a destrămării imperiilor
Ţarist şi Austro-Ungar.

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
Asa cum sublinia si istoricul Florin Constantiniu, “…

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai
sublimă a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că
desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui
om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este
fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un
elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii
neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru
a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul
dorit. [...]

Marea Unire nu a fost rezultatul participării României
la război! Nici partizani Antantei, nici cei ai Puterilor
Centrale nu au avut în vedere revoluţia din Rusia şi
destrămarea monarhiei austro-ungare. Raţionamentul
lor s-a înscris formulei tradiţionale a raportului de put-
ere interstate: victoria Antantei ne va da Bucovina, Tran-
silvania şi Banatul, victoria Puterilor Centrale ne va da
Basarabia; o biruinţă o excludea pe cealaltă, astfel că ni-
meni nu vedea cum ar fi cu putinţă ca toate aceste
provincii să intre aproape simultan în frontierele Vechi-
ului Regat. [...]

Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari,
ci actul de voinţă al naţiunii române de a-şi da armătura
teritorial-instituţionalã care este statul naţional.[...]

O necesitate istoricã - naţiunea trebuie să trăiască într-
un stat naţional - s-a dovedit mai puternică decât orice
guvern sau partid, culpabil de egoisme sau
incompetenţă, şi, punând în mişcare naţiunea, i-a dat
acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţă
aspiraţiei sale: statul naţional.”

Prof.Domilescu Ionela Mihaela
Liceul Tehn.”N.S.de Haţeg”Mehadia

Antrenorul cel mai apreciat s-ar putea să nu fie acela
care a obținut cele mai multe victorii. Cel mai apreciat
este acela care și-a înțeles jucătorii, care i-a “hrănit” cu
tot ceea ce înseamnă sport de performanță, care a setat
granițe clare a tot ce poate fi acceptat în sport, care și-a
ajutat sportivii să recunoască binele de rău.

Este foarte important pentru orice antrenor să
înțeleagă : ce nivel de echipa pregatește ( mini, juniori,
seniori), cărei organizații îi aparține ( echipă școlară, un
club profesionist etc),  care este nivelul de dezvoltare și
potențialul jucătorilor. Răspunsul la acestea  este cheia
prin care antrenorul înțelege exact contextul în care își

desfășoară activitatea, îl va ajuta să rezolve eventualele
probleme apărute, d ex dacă antrenorul și jucătorii (
eventual părinții ca și parteneri sociali) au diferite
așteptări de la echipă. În momentul în care antrenorul
diagnostighează corect tipul de echipă pe care îl
pregatește este foarte important ca acesta să comunice
exact care sunt așteptările sale asupra proprii echipe, mai
ales în contextul în care are în pregatire o echipă de copii
sau juniori unde este absolut necesar și o bună comuni-
care cu părinții. Un antrenor de copii este responsabil să
contribuie la dezvoltarea generală a subiecților,  atât în
sport, cât și în viața de zi cu zi. continuare în pagina 33 

Semnificatia zilei de 1 Decembrie

V A L O R I  A L E  A N T R E N O R U L U I  Î N  S P O R TV A L O R I  A L E  A N T R E N O R U L U I  Î N  S P O R T
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Antrenorul de baschet Jhon Wooden spunea ”Cel mai

puternic aliat al unui lider este propriul lui exemplu.”
Făcând parte dintr-un sistem este primordial ca el să

recunoască calea de dezvoltare , atât a jucătorilor, cât și
a antrenorilor cu specificul fiecare regiuni, participarea
la programe de dezvolatre regional, ar trebui să fie una
dintre țintele proprii. Calea  dialogului este cea mai
eficientă metodă pentru a crea suport pentru programul
propriu și în particular pentru a atrage persone în pro-
gram.

Fie că este la antrenament sau într-o competiție,
antrenorul de performanță ar trebui să aibă un obiectiv
personal:constituirea unei atitudini pozitive, atât față de
jucători, cât și de oficiali. Este frustrant pe parcursul
unui meci , deoarece antrenorul  vede greșelile, are și
soluțiile,  însă nu le poate corecta prin partcipare pro-

prie. Din nefericire, mulți antrenori își pierd deseori
controlul  când jucătorii greșesc, însă ar trebui să îşi
asume şi să acepte greşelile propriilor jucători ,mai ales
că: cei mai buni sportivi din lume au greşit acţiuni , în
timpul jocului care păreau simple; nu au existat succese
răsunătoare fără a se comite greşeli. Este imperial ca
fiecare antrenor să înţeleagă de ce sportivii proprii
practică sportul ales, iar aşteptările proprii faţă de echipă
ar trebuie să aibă la bază aceste motivaţii. 

Cheia spre o bună relaţie cu oficiali, colegi şi adversari,
este respectul, faţă de tine şi faţă de oponenţi.  Crezi că
tu ca şi antrenor ai o relaţie bună cu ceilalţi?  Întreabă
un coleg care te vede la lucru….poate asta te va ajuta.  

Prof. Alionescu Claudiu
Clubul Şcolar Sportiv Târgu Jiu

Colaborarea dintre grădiniţă şi şcoală este o latură
importantă a pregătirii temeinice a copiilor. Această
colaborare se realizează pe baza interesului reciproc
al educatoarei de la grupa de 6-7 ani şi al
învăţătorului care va preda la clasa I. Este vorba de-
spre preocupări comune pe către ei le întreţin în
scopul de a ajunge la rezultate  cât mai bune în in-
struirea şi educarea copiilor.

Formele de colaborare dintre grădiniţă şi şcoală
sunt numeroase şi variate. Mă voi opri la câteva as-
pecte a căror eficienţă s-a reflectat în rezultatele la
învăţătură  ale  copiilor din  clasa I.

Schimbul de experienţă între educatoare şi
învăţător a fost organizat la nivelul şcolii, care a
cuprins o grădiniţă şi şcoala. Conţinutul acestor
acţiuni a îmbrăcat diferite forme. S-au  organizat
dezbateri pe teme variate: “Importanţa limbajului
în grădiniţele de copii ‘’, ‘’Optimizarea conţinutului
şi metodologiei activităţilor de educare a limbajului
‘’etc., care  au evidenţiat preocupările cadrelor di-
dactice în vederea pregătirii copiilor pentru şcoală.

Lecţiile demonstrative susţinute de educatoare şi
învăţător au evidenţiat următoarele aspecte: 

- adaptarea copiilor în primele săptămâni ale clasei
I este favorizată şi de folosirea unor procedee dis-
tractiv-atractive în cadrul lecţiei, dat fiind faptul că
la grădiniţă, jocul este forma de bază sub care se

predau cunoştinţele ;
- reuşita lecţiei depinde în mare măsură de uti-

lizarea unui bogat şi variat material didactic.
S-au desfăşurat întâlniri ale educatoarelor şi

învăţătorilor cu profesorii metodişti, prilej cu care
s-au dezbătut programele celor două trepte de
învăţământ[educarea limbajului şi citit-scris în clasa
I, în scopul cunoaşterii reciproce a acestora şi
realizării unităţii între conţinutul acestora.

Pentru a-i familiariza din timp  pe copiii preşcolari
cu viaţa şcolară , educatoarea  va face cu grupa de 6-
7 ani vizite la şcoală şi va organiza în colaborare cu
învăţătorul serbări comune. Vizitele preşcolarilor la
şcoală trebuie să fie pregătite pentru a le produce o
impresie plăcută şi puternică. Înainte de toate, edu-
catoarea îi va pregăti pe copii printr-o convorbire
despre şcoală.

Din discuţii a reieşit că preşcolarii care au frecven-
tat cu regularitate grădiniţă, au trecut uşor peste pe-
rioada de acomodare, mobilizându-şi efortul în
direcţia înţelegerii şi însuşirii cunoştinţelor. Ei au
avut un vocabular mai dezvoltat, îşi exprimau cu
uşurinţă gândurile, se pronunţau mai nuanţat şi mai
clar.

În cadrul comisiilor metodice s-a practicat forma
predării unor activităţi la grupa mare de către
învăţător, de exemplu,      continuare în pagina 34 

C O L A B O R A R E A  G R Ă D I N I ŢĂ - F A M I L I EC O L A B O R A R E A  G R Ă D I N I ŢĂ - F A M I L I E
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urmare din pagina 33

jocul didactic’’Cu ce sunet începe cuvântul?’’ sau
convorbirea ’’În curând vom fi şcolari’’. 

Acestea s-au desfăşurat cu scopul de a cunoaşte
copiii pe viitorul învăţător, de a se familiariza cu
stilul acestuia de muncă.

S-au făcut referiri şi asupra importanţei caietului
de cunoaştere a copilului, precum şi a fişei psiho-
pedagogice  pe care o întocmeşte educatoarea la
sfârşitul grupei pregătitoare, pentru a veni în spri-
jinul cunoaşterii copiilor de către învăţătorul clasei
I.

Învăţătorul a cunoscut specificul muncii instruc-
tiv-educative la preşcolari prin vizite repetate la
grădiniţă. În acest scop a asistat la majoritatea cate-
goriilor de activităţi de educarea limbajului şi la
desfăşurarea unor programe artistice a căror
tematică a avut înclinaţii spre dezvoltarea vorbirii:
poezii, dramatizări, şezători.

Cerinţele ştiinţifice, mereu crescânde ale peda-
gogiei noi, impun adoptarea unor metodologii di-
dactice şi educative de mare eficienţă.
Modernizarea mijloacelor şi procedeelor de for-
mare a unor deprinderi de exprimare corectă se
impun că o consecinţă a preocupării grădiniţei de
îmbunătăţire calitativă şi cantitativă a muncii de
predare în învăţământul preşcolar şi asigurarea unui
nivel optim de pregătire a copiilor.

Noua generaţie trebuie pregătită nu numai pentru
a reproduce cultura, ci şi pentru producerea noului,
pentru creaţie şi progres social. Calitatea pregătirii
este dependentă de măsura în care se însuşesc in-
strumentele comunicării verbale şi a combinării
acestora în mod creator. Pentru formarea de-
prinderilor de exprimare corectă a copiilor, se ţine
seama de specificul dezvoltării psihice, intelectuale,
afective, de particularităţile gândirii, atenţiei şi
imaginaţiei copiilor, adică de particularităţile psi-
hologice, precum şi de modul în care ei au înţeles
ceea ce li se cere.

Educatoare:Mihan Chivuţa
Grădiniţa P.N. Valea-Bolvaşniţa

GOLGOTA TRĂDĂRII

„ Democraţia nu este altceva decât demolarea
poporului, prin popor, pentru popor. "
Oscar Wilde 

Dezamăgit duc Crucea în Ţara Nimănui 
Şi Golgota Trădării încet, încet o sui... 
Mâhnit cu pas rar şi trist, îngrijorat ascult –
Dus cu gândul la vremuri de-demult –
Cum le striga Coşbuc: „Noi vrem pământ"… 
Şi i-au dat cât să-şi facă un mormânt!

Privesc cum ciocoimea ticăloşit se-ntoarce, 
Şi bogăţia ţării în mâna Ei se stoarce... 
Râuri, râuri se scurge spre Marile Imperii 
Ca trădarea să păstreze frâiele puterii 
Şi cu hulpavă mână să strângă ban pe ban, 
Căci trebuie plătită Domnia la Sultan.

,,Zdrobiţi orânduirea cea crudă şi nedreaptă”, 
Strigă Eminescu, cu voce disperată, 
Să pornim cu plebea flămânzilor desculţi 
Să dăm jos puterea ticăloşilor oculţi... 
Strigătul se sparge ca o stânca sub baros, 
Căci veacul care vine e şi mai odios...

Flăcăi căzuţi în lupte, ce au dorit dreptate, 
Privesc din cripte cu braţe-ncrucişate 
Şi-ntrebă cu durere: Unde ne sunt patrioţii, 
De-ajunsă Ţara s-o conducă mafioţii?... 
Unde-i binele, belşugul şi râvnitul paradis, 
Traiul bun, ce ne-a fost de Ei promis?...

Ei, au uitat de jerfa voastră şi azi, escrocii 
Chefuiesc, fură şi grohăie ca porcii, 
Printre sticle şi pahare în luxoase lupanare, 
Iar săracul, nici de-o pâine bani nu are... 
Cu toţii ne ducem Crucea şi vitregia sorţii, 
Că dădurăm morţii, Patria şi Patrioţii.

Fapta peste veac va trece şi istorice poeme 
Vor duce-n timp sângeroasele blesteme, 
Rostite la Zidul Morţii, unde căzură patrioţii 
Şi trădătorii, hoţii jubilau în faţa morţii... 
Vodă sub gloanţe, la zid sub ochiul trădării, 
Murea Martir, cântându-şi Imnul Ţării.

Anina, 22.10.2016 
Ing.Ion VĂCARU
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MARIANA
Doamnei MarianaSperlea

Mireasma florilor de pe pământ cules-ai, şi le 
Aduni, ca-ntr-un buchet de vorbe şi imagini, cum erai când,
Rătăcind pe căi de vis, speranţe ai transcris, 
Iubiri din sufletul-ţi ce cântă, ca un DOR... 
Ai rătăcit prin simfonia orelor ce trec în zbor 
Noiane de lumină irizantă aduni în suflet, vie, a 
Anilor tăi le-adaugi cu demnitate al tău suflet pierdut în POEZIE

Prof. Emilia  Rizeanu

FREAMĂT DE PLOPI

Lui Mihai EMINESCU

Din nou cuprinşi de tainicii fiori, 
Ne-am aşezat pe banca dintre plopi 
Şi, parcă de iubire temători. 
Nici n-am simţit ai ploii repezi stropi.
Şi, beţi de fericire, ne-am jurat, 
Sub stropii reci de lacrimi şi de ploaie 
Şi vieţile-n cununi le-am aşezat 
Pe-altarul de jăratec si văpaie.
Dar plopii legendari, fără pereche, 
Marcând al vieţii noastre crunt destin, 
Iubirii noastre nu i-au stat de veghe 
Şi singuri am rămas în trist declin.
Iar azi, când plopii falnici de pe chei 
Îşi sună-n van aleanul, pătimaş, 
Eu singură mă plimb sub stropii grei, 
Pe lângă plopii ce ne-au fost nuntaşi.

MISTER

Spune-mi, Soare, frăţioare. 
Omu-n lume de ce moare? 
Şi tu, Lună, soră bună, 
Spune-mi, viaţa-i o minciună?
Munţii se înalţă-n zare, 
Cerul blând îi oglindeşte. 
Apele cu râuri grele
Ard în clinchetul de stele. 
Numai omul, ca şi pomul, 
Este vis la porţi de-abis, 
Este noapte, dimineaţă. 
Este nor lunecător. 
Este cântec şi descântec 
Din genune către pântec 
Şi de la pământ spre cer 
E mister efemer.
Spune-mi Lună, soră bună,
Oare viaţa-i o minciună? 
Şi tu, Soare, frăţioare, 
De ce omu-n lume moare?

Mariana SPERLEA

Pictură de Mariana SPERLE A

LA IZVOR, LA IZVORAŞ

Susură izvoru-n taină
Gând la gând cu-al meu destin,
Lacrimile-mi cad pe iarbă
Se aude un suspin.
Rog tăcerea să se piardă
Rog pădurea să îmi cânte,
Las doar focul ca să ardă
Foc din piatră şi pelin,
Flacără cu-amar şi chin,
Buzele arzând de dor
Stau scăldate-n drumul apei
Au şi ele dreptul lor
Să respire-n astă noapte.

Printre rugăminţi şoapte
Prind o pală de fâneaţă
Să nu tremur c-altă dată
Iar m-apucă-o dimineaţă,
Iar cutreier prin livezi,
Iar privesc la tine, soare,
Iar apari şi cât mă doare
Că te-aştept şi nu mă crezi,
Că te vreau şi te doresc
Spun doar firului de iarbă
Care stă în calea mea
Cât de mult eu te iubesc, 
Cât de grea e dragostea.

Plec pe drumul cunoscut
Plec şi parcă n-aş pleca,
N-am primit nici un sărut
Doar o rază şi o stea,
Şi stropi reci de catifea
Ce se scurg pe faţa mea.
Las izvorul susurând
Iar, mai jos e-o mandolină
Plec cântând, visez mergând,
Poate, odată, o să vină…
Mia ROGOBETE
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Preotul-poet HORIA TARU ,cu
puţină vreme în urmă , mi-a vorbit
despre Cenaclul literar
"SENIORII", ca despre o agoră
spirituală ce egalează,chiar
depăşeşte, valoarea Cenaclului
"Sorin Titel" , din vremurile sale de
apogeu,cu poeţii Jebeleanu,
Damian Ureche, prozatorii
Şerbănescu şi N.D.P. ,vremea de
aură a criticului literar Adrian
Dinu Rachieru ...   Curiozitatea
m-a determinat să-l cunosc şi l-am
cunoscut într-o sală boltită  a
Cetăţii medievale  "Bastion ", lăcaş
patronat de  Biblioteca Judeţeană
"Sorin Titel ". Acolo am văzut la
"lucru" intelectuali de vârsta a
treia, cu referate sinteză despre
fenomenele culturale , de ieri şi de
azi, am ascultat bătrâni şi bătrâne
,cu aura nimbului de odinioară,
,recitând poezii din clasici şi din
creaţia proprie . Acolo, la Cenaclul
"Seniorii " mi-a fost dat să văd în
ipostaza de lider spiritual o
Doamnă, cu alură de cadrul di-
dactic universitar,  graţie ţinutei
sale  verbale şi comportamentale,
elaborând acte de disciplină
seniorială şi direcţii de înnobilarea
unor acte culturale . Personajele
din sală,femei şi bărbaţi ,cu argint
în sprâncene, cu debite verbale el-
evate,dovedeau o stare spirituală
euforică, o descântare sufletească
românească, având ca fir
conducător - un profund spirit
românesc, fără a fi tezist . Această
disciplină culturală şi această
direcţie de evocare spirituală  au
fost imprimate de un "star" cu nu-
mele de Constanţa Silvia
Hârceagă. Propun să-i lecturăm
propria mărturisire

(N.D.P.)

CENACLUL LITERAR
,,SENIORII"

Se împlinesc peste puţină vreme
şase ani de la înfiinţarea Cenaclului
literar "Seniorii" din Timişoara .
Înfiinţat din iniţiativa unor oameni
inimoşi de la Asociaţia Seniorii din
Timişoara, lider domnul Nicu
Vlad.

Propunerea lansată în cadrul
Asociaţiei Generale a persoanelor
de vârsta a treia fost acceptată cu
bucurie de iubitorii de literatură ,de
cei dornici să-şi prezinte creaţiile
proprii ,într-un cadru adecvat .

Membrii fondatori au fost : -
CONSTANŢA SILVIA HÂRCEAGĂ
- aleasă preşedintă; - DOINA
DOMIDE secretară;

- MEMBRII FONDATORI :.
Nicu Vlad, Mihai Titina, Timofte
Elena, Ştefan Tot, Silvia Graure,
Flora Delamarian, Viorica Gusbeth
, Nina Cioabă etc.

Şedinţele Cenaclului "Seniorii" se
desfăşoară ,în chip lunar, a doua
miercure ,ora zece .Iniţial Întâlnirile
au fost la Biblioteca Judeţeană
Timiş, Secţia Artă "Deliu Petroiu".
Astăzi Întâlnirile literare de Mier-
curea ,a doua din lună, se  ţin într-o
sală de la "Bastion", patronată de
aceeaşi instituţie, prin grija domnu-
lui director Vasile Creţu.

Cenaclul Literar "Seniorii" este
un organism independent, ce
funcţionează pe lângă Asociaţia
Seniorilor din Timişoara
(preşedinte Nicu Vlad). Cenaclul
întruneşte persoane de vârsta a
treia indiferent de naţionalitate, re-
ligie, orientare politică şi
profesională. Nu beneficiem de
fonduri pecuniare, nu suntem
sponsorizaţi ,membrii cenaclului îşi
tipăresc creaţiile cu mijloace pro-
prii financiare .

Cenaclul îşi propune să stimuleze
creaţia literar-artistică a membrilor
săi, să le popularizeze creaţia
spirituală, să le ofere un cadru or-

ganizat pentru lectură şi dezbateri
,de aceea întotdeauna la primul
punct de pe ordinea  de zi a
şedinţelor, poeţii şi prozatorii au
cuvântul.

Punctul doi este rezervat
:lansărilor de carte, reviste , întâlniri
cu scriitorii consacraţi, simpozioane
, întâlniri cu cititorii, 

prezentarea vieţii şi operei clasi-
cilor literaturii române şi universale.

Membrii Cenaclului Literar"Se-
niorii" participă la varia manifestări
culturale iniţiate de către "Asociaţia
Seniorilor ",cum ar fi :

- l Octombrie- ziua internaţionala
a persoanelor de vârsta a III -a 

- l Decembrie - Ziua Naţională a
României; 

- Zilele Oraşului Timişoara; 
- Ziua Europei , "Ziua Cărţii",

"Ziua Culturii Române "etc.
Organizăm întâlniri literare în

care se dezbat teme de cultură sub
genericul:"Istoria Limbii Române";
"Istoria poporului român"; ,,Sim-
bolul mărţişorului"; "Istoria Cetăţii
Alba-Iulia", "Nefalsificarea istoriei";
"Mijloace artistice folosite în poezie,
în proză ,în dramaturgie, etc" ; "Filo-
zofia antică stoică" ; "Imperiul
Pelasg ", "Strămoşii noştri, geto-
dacii";"Poezia  populară"; "Blestemul
cărţilor"; "Populaţii misterioase",
etc.

Amintesc, aleatoriu, câţiva mem-
brii ai cenaclului nostru, care s-au
remarcat prin lucrările lor, prin lu-
area de cuvânt, prin capacitate
spirituală: Vlad Cernea, Mariana
Strungă, Monica Condan,                dr.
Virgiö Ene, Horia Taru, Ileana Sil-
veanu, Dorin Bălteanu, Traian Con-
ciatu, O. Gomboş, Mariana Sperlea
şi nu în ultimul rând colegul
VASILE BARBU, actualul secretar
al Cenaclului literar "Seniorii".

Constanţa  Silvia HÂRCEAGĂ ,
liderul Cenaclul      literar "Seniorii" din
Timişoara 

Timişoara, octombrie 2ol6

V O R B E  D E  A L I N T  D E S P R E  C E N A C L U L  V O R B E  D E  A L I N T  D E S P R E  C E N A C L U L  
" S E N I O R I L O R  "  D I N  M E T R O P O L A  B A N A T U L U I" S E N I O R I L O R  "  D I N  M E T R O P O L A  B A N A T U L U I
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M E DA L I O N  L I T E R A RM E DA L I O N  L I T E R A R
-  S I LV I A  H . -
- S-a născut, când în România

s-a serbat un an de la abolirea
odioasei monarhii romaneşti, cu
sorgintea în Jugureni de
Dâmboviţa .

- Studii : liceul în Timişoara,
Facultatea de Filozofie de la Uni-
versitatea Alexandru Ioan Cuza
,din Iaşi ,apoi Academia de Înalte
Ştiinţe Politice "Ştefan Gheorghiu".

- Profesional,funcţii : operator
control tehnic spaţiu aerian, in-
structor cu probleme speciale,pe
lângă Consiliul Politic de la
Brigada 41 Militară Timişoara;
preşedinta Comitetului Sindical,
Unitatea nr.3 în cadrul Ministeru-
lui Apărării Naţionale Timişoara,
până la pensionare • 

- Căsătorită, o fiică şi doi nepoţi:
Viana şi Vlad Manea . - Debut
literar: Concurs literar lansat de
Radio Timişoara, director
Opreanu , coordonator redactor
Dbrici, anul 1968, când a debutat
şi N.D.P., cu reportajul
literar:"Culegătorii de ieri - oa-
menii de azi ". Debut în presă :
"Drapelul Roşu", cu poezie,
Timişoara, 1969. Colaborări con-
stante la revista armatei :"Pentru
patrie ".

- Debut editorial : Eurostampa
- Vol. "Poeme de toamnă ", ver-

suri, Editura Mirton - Timişoara,
2ol3 ;

- Vol. "Între două anotimpuri",
versuri, Editura Mirton, Timişoara,
2ol4

- Vol."Acorduri târzii", versuri,
Editura David Press Timişoara,
2ol6 .

(Kolea S.)

P e r l e  p o e t i c e  d eP e r l e  p o e t i c e  d e
C O N S T A N Ţ AC O N S T A N Ţ A
S Y L V I A  H A R C E A G AS Y L V I A  H A R C E A G A

STRĂBUNII

Să îmi iubesc pământul strămoşesc 
Străbunii mei m-au programat genetic, 
Nu de acum! De când stăpâni erau 
Pe Marea Tracică şi Polul Getic,

De când dardani şi ionieni plecau, 
Puteri având, să-şi împlinească voia, 
Cetăţi să ctitorească-n alte părţi 
Şi dacică să înflorească Troia,

Nu de acum, de mii şi mii de ani
M-au învăţat că neamul meu e mare, 
Că limba mea e limba lui cea veche 
Vorbită ne-ntrerupt între hotare,

Că nimeni nu i-a dat nimic în plus, 
Ba i-au luat când au putut o parte, 
Dar neamul meu a răzbătut prin vremi, 
Nu s-a temut de inamic şi moarte !

DE-AŞ FI EU OM...

De-aş fi eu om iar tu ai fi copac
Ca pe-un copil te-aş ocroti, să creşti !
În adieri de vânt te-aş legăna.
La geam ai sta şi-ai asculta poveşti !

Cu drag, să înfloreşti te-aş ajuta ! 
Bucuros când primăvara vine, 
Să îţi reverşi miresmele în parc 
Din crengile de flori preapline !

Te-aş apăra de vânt şi de furtuni,
De toamnele cu zile cenuşii, 
Să nu te-nfrîngă nici un anotimp; 
Copac semeţ, puternic, să devii!

De-aş fi eu om iar tu ai fi copac 
Când toamna-ţi fură frunza de pe ram, 
Cu tine-aş plînge-n fiecare zi 
Şi te-aş lua acasă, lângă geam !

PE CER, AMURGUL...

Pe cer, amurgul flutură eşarfe 
În tonuri pastelate, tinereşti, 
De turle de biserici agăţate 
Par flamurile unor oşti cereşti,

Ce năvălesc învăluite-n nouri 
De prin adâncul mării galaxii, 
Cutreierând întinderea albastră, 
Ţinuturi glaciale şi pustii.

În urma lor se-ntunecă văzduhul. 
A licărit o stea acolo, sus, 
Atât de enigmatică, sfioasă... 
A răsărit sau oare a apus?

Ca la un semn încremenite-s toate. 
Şi vântul a tăcut printre copaci, 
Iar luna, parcă stă ţinută-n braţe 
De pofticioşii, negrii vârcolaci !

TOAMNĂ PE CERNA

Semnele toamnei coboară-n copaci, 
Pădurea, în frunze le poartă, 
Norii aleargă pe cer dezlânaţi, 
De flori... e câmpia deşartă!

Din depărtare aud cum vuiesc 
Ca mugetul fiarei rănite 
Apele Cernei zdrobite de stânci, 
Din-nalturi în hău prăvălite,

Parc-o alungă venind de prin munţi 
În tropote repezi armate, 
Mai jos, trec turmele iezilor albi, 
Prin pietre şi văi înspumate.

Brâul pădurii de toamnă pictat 
S-apleacă cu greu peste unde, 
Comori de frunze, din aur să-i dea –
Cerna, pe sub maluri le-ascunde!

(Din volumul "Amurguri târzii")
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Rugăm binevoiţi a da publicităţii, prin mijloacele de care dispuneţi, proiectul nostru:
- Întâmpinăm un veac de la Marea Unire  cu un concurs literar-artistic interjudeţean, cu sprijinul afec-

tiv şi efectiv al Primăriei comunei Mehadia (primar Iancu Panduru), al Bisericii Ortodoxe Române din
localitate (preot Ciprian Danci), al Cooperaţiei de Consum (reşedinte ec.Victor Cîrstoi) şi al Liceului
,,Nicolae Stoica de Haţeg” (director prof. Viorel Iancuţa).

- Concursul literar-artistic se referă la: proză scurtă (medalion literar, crochiu, schiţă, povestire,
nuvelă), poezie şi reportaj, cu un amendament: fiecare lucrare să aibă tangenţă cu MAREA UNIRE,
cu Actul Naţional de la Alba-Iulia (1 decembrie 1918).

- Pot trimite lucrări literar-artistice creatorii de frumos din judeţele: Caraş-Severin, Timiş, Hunedoara,
Arad şi Mehedinţi, creatori care nu au debutat editorial (individual sau în grup). Lucrările vor fi insoţite
de o fotografie şi fişa cu datele personale ale autorului (autoarei).

- Lucrările vor fi evaluate de o comisie de premiere formată din: cadre universitare, profesori de liceu,
scriitori şi publicişti. Lucrările premiate vor fi publicate în revista EMINESCU, publicaţia Societăţii.
Lucrările premiate, dar şi nepremiate, insă valoroase în formă şi conţinut, vor constitui obiectul unei
cărţi, ce va fi lansată la 1 Decembrie 2018, cu ocazia SIMPOZIONULUI MAREA UNIRE.

- Premiile vor consta în: bani, cărţi şi diplome.
- Concursul literar-artistic se va încheia în data de 31.12.2017.
- Materielele vor fi trimise la adresele:
- Nicolae Danciu Petniceanu, comuna Mehadia, str. Pădurii 389, Caraş-Severin, tel. 0255-523 204;
- Constantin Vlaicu, comuna Mehadia, str. Spitalului 125, Caraş-Severin, tel. 0255-523 193.
Ambele telefoane funcţionează seara între orele 19.00-21.00.
De asemenea, materialele pot fi trimise şi în format electronic pe adresa:

slasorintiteldinbanat@gmail.com.

Preşedinte Secretar
Prof. Nicolae Danciu Petniceanu Inginer Constantin Vlaicu

S ă  n e  t ra t ă m  s i n g u r i  d e  r e u m a t i s mS ă  n e  t ra t ă m  s i n g u r i  d e  r e u m a t i s m

Suntem în plin sezon rece care provoacă dureri
reumatice. Contra durerilor, oamenii se îndoapă cu
diferite pastile care uneori atacă stomacul, fierea, ficatul.
Pentru a evita aceste fenomene neplăcute vă recomand
să uitaţi de pastile şi unguente scumpe şi să vă uitaţi în
gradina dvs. Pentru aceasta m-am interesat care sunt
plantele folosite din popor pentru combaterea durerilor
reumatismale.

Unul dintre cele mai favorite leacuri din popor e
HREANUL. Se rad 1-2 rădăcini, se pun într-un tifon şi
se aplică pe zonele afectate 10 minute o dată pe zi.

Altă plantă folosită pentru leac este ARDEIUL IUTE.
Se toacă mărunt mai mulţi ardei iuţi ce se pun într-un
borcan peste care se pune o jumătate de cană de apă şi
o jumătate de cană de alcool dublu-rafinat. Se lasă la

macerat 10 zile. Se aplică comprese pe locul dureros.
Iar dacă ţi se umflă picioarele, am aflat unele remedii.
Pentru a reduce inflamaţia de la nivelul picioarelor

este bine să le ţii în apă fierbinte amestecată cu sare şi
oţet. (procedeu excelent şi la răceală-NDP)

Durerile şi furnicăturile de la nivelul picioarelor se
pot ameliora cu ajutorul usturoiului macerat cu miere.
Aceste alimente sunt eficiente în bolile circulatorii ale
picioarelor.

Se amestecă 250g miere cu 250g usturoi. Se lasă la
macerat o săptămână într-un borcan.

Se ia câte o lingură cu 40 minute înainte de masă, de
trei ori pe zi.

S-a interesat pentru dvs.

Învăţătoare NINA DĂESCU
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Un veac de la moartea eroului de
la Jiu, pentru reîntregirea
pământului românesc. Un veac
de lacrimi pe obrazul
bănăţenilor!

ION DRAGALINA s-a născut la 3
decembrie 1860 în satul de munte
Borlova, din preajma Caransebesu-
lui, ca fiu de ofiţer în armata
imperială. După studii primare în
satul natal şi în Caransebeş,
urmează studii militare în oraşele
Timişoara şi Viena. Ajunge ofiţer,
cu gradul de sublocotenent, repar-
tizat la o unitate militară din
Caransebeş, oraş la poalele
Muntelui Mic, unde tatăl său era
ofiţer cu gradul de căpitan.

Este trimis în Bosnia, unde se dis-
tinge în această campanie militară
prin inteligenţă, bun executant de
ordine şi unde comite acte de vite-
jie. Totuşi, se simte străin printer
camarazii de arme, simte chemarea
sa lăuntrică în altă parte şi în alt des-
tin militar. Demisionează din armata
criasca şi, în chip legal, trece Carpaţii
în România. Se încadrează în armata
romană, cu gradul de locotenent.

În armata romană, tânărul locote-
nent dovedeşte capacitate militară,
stăruinţă şi executant de ordine la
nivelul ofiţerilor de elită, dragoste
faţă de armia română, spirit organi-
zator şi de fin combatant, fapt pentru
care este avansat excepţional:
căpitan, apoi maior, în anul 1899.

Între timp, tânărul ofiţer se
căsătoreşte cu domnişoara Elena
Giurginca din satul Petnic (Caraş-
Severin), fiica unui lung şirag de
preoţi şi dascăli de ţară, din neamul
giurgincheştilor, de unde şi azi pore-
cla lor circulă de “popeşti”, pe “uliţa
popeştilor!”. Cu Elena Giurginca,

ofiţerul Ion Dragalina va avea şase
copii: patru fete şi doi băieţi. Despre
mezinul familiei, CORNELIUS
DRAGALINA, vom vorbi pe larg,
ceva mai jos…

Se declanşează Primul Război
Mondial. România stă în neutralitate
până la Santamarie Mare 1916, când
intră în război alăturea de Anglia,

Franţa, Rusia etc. Intră în Ardeal pe
la Predeal, pe baza hărţilor militare a
Societăţii “Carpaţii” (1882-1884), al
cărei membru fondator fusese şi po-
etul Mihai Eminescu, cum fusese şi
lugojeanul Vasile Maniu, filozof, is-
toric, avocat şi dramaturg, care
ţinuse un discurs fulminant la inau-
gurarea Societăţii în restaurantul
“Orion” din Bucureşti.

Colonelului Ion Dragalina i se
încredinţează comanda grupului
militar “Cerna”, cu care, prin acte de
vitejie şi supleţe în gândire, cucereşte
Muntele Alion şi intră victorios în
oraşul Orşova, unde îl va instala ca şi
commandant al oraşului pe
colonelul Ioan Curiţa, originar din
Dalboşeţ (Caraş-Severin).

În scurt timp, armata germană,
mult mai numeroasă şi mai bine
dotată militar, reuşeşte să înfrângă
armata “Cerna” şi să o împingă în
arealul din Valea Jiului, unde se
strămută frontul  şi ostilităţile mil-
itare. Generalul Ion Dragalina ia
măsuri de documentare şi cercetare,
de pregătirea şi organizarea con-
traofensivei. Se deplasează cu auto-
mobilul deschis, cu roţi cu spiţe, prin
defileul din Valea Jiului. Când
ajunge în apropierea Mănăstirii
Lainici, este reperat de-o patrulă
germană, de-o armă cu lunetă. Este
împuşcat într-o mână, cu un glonte
dum-dum, cu vârful glonţului
otrăvit. Rănit, ajunge în Bucureşti,
în spitalul militar, este operat, dar la
25 octombrie 1916 decedează, în
urma unei complicaţii sanguine.

Trista veste circulă din gura
în gura soldaţilor săi, de care fusese
iubit în mod deosebit pentru capac-
itatea sa militară şi pentru conduit

sa plină de omenie în relaţiile cu
trupa. Soldaţii pornesc contraofen-
siva, pornesc la luptă cu cântecul
baladesc născocit de ei în chip folk-
loric. Iată versurile acestui cântec pe
aria (muzica) “Plânge Bistriţa”:

Tu, erou ce-ai smuls robiei
Solul nostru din Banat
Şi-ai dus veste libertarii,
Ţării ce te-a legănat.

Tu,erou ce-ai strâns lauri de glorie
Cu al tău grup şi acum vestit,
Băgând groaza în nemţime,
Tu, erou nebiruit.

Noi te-am dus precum se duc,
Toţi eroii nostri sfinţi
Şi te-am scris în cartea sfântă,
A eroilor părinţi.
continuare în pagina 40 

GENERALUL ION DRAGALINA (1860-1916)
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Şi jurăm în faţa lumii:
Visul nostrum să-mplinim,
Sau ca tine vitejeşte,
În război să murim.

Poporul român nu l-a uitat pe
Eroul de la Jiu. Întru eternitatea
memoriei sale, îndată după război,
Liceul din Oraviţa, a primit atunci
numele  “General Ion Dragalina”. În
oraşul Caransebeş, în plin centru, în
parcul oraşului, s-a înălţat prin grija
savantului Nicolae Iorga monumen-
tul GENERAL ION DRAGALINA,
apoi în oraşele patriei române sunt
edificii şi străzi ce poartă numele
Viteazului de la Jiu, care şi-a vărsat
sângele pentru ROMÂNIA MARE!
În veci fie-i numele slăvit.

x
Cu privire la fiul său, Cornelius

Dragalina, educat de părinţi în
dragoste netarmuita faţă de
pământul natal, faţă de România. A
păşit pe urmele tatălui său, a urmat
cariera militară, a ajuns general în Al
Doilea Război Mondial. A luptat în
calitate de Comandant de Corp de
Armată (pare-se Corpul şase?!) pe
frontul de Est dar şi pe frontul de
Vest. A luptat pentru redobândirea
Basarabiei, luată de ruşi în 1940, dar
şi pentru redobândirea Transilvaniei
luată de Unguri în acelaşi an, august,
30. Se zice, folkloric, că Generalul
Cornelius Dragalina, el şi oamenii
săi, au comis acte de cruzime faţă de
partizanii ruşi. Este posibil, dovadă
că după 23 August 1944, nu s-a vor-
bit de el şi de isprăvile sale.

Totuşi, pentru cititori, avem
obligaţia morală să redăm un episod
istoric, puţin cunoscut, cu privire la
o faptă militară a generalului Cor-
nelius Dragalina. Documentele, în-
scrisuri şi fotografii, sunt irefutabile
(păstrate în arhiva Societăţii “Sorin

Titel” Biblioteca “Daria” din Meha-
dia, str . Pădurii 389).

4 aprilie 1944, comuna Ghiroda,
lângă Timişoara. Un lagăr de pri-
zonieri: români, sârbi, evrei din ar-
mata mareşalului Tito. Lagăr
german, păzit de armata română.
Inspecţia generalului Dragalina,
însoţit de aghiotanţii săi. A sta de
vorbă cu un prizonier, a stat de vorbă
cu altul, şi din vorbă în vorbă a con-
statat că sunt români din Banatul
sârbesc, fost Banatul istoric. Gener-
alul, după inspecţie a dat ordin scurt
şi clar: “Toţi românii să fie urgent
eliberaţi şi trimişi la caselele lor!”.
Peste noapte prizonierii sârbi au
învăţat câteva vorbe româneşti,
evreii ştiau, prin felul lor de-a fi, ştiau
româneşte. A doua zi lagărul de la
Ghiroda, în baza ordinului dat de
Generalul Dragalina, cu asentimen-
tul telefonic al Mareşalului Ion An-
tonescu, a fost lichidat. Rămăsese
fără un prizonier!

Socot imperios necesar, câteva
vorbe despre rubedeniile lui Ion
Dragalina: profesorul Patriciu Dra-
galina (1849-1917), văr primar, cu
doctoratul în geografie la Gotha, în
Germania, autorul celei dintâi istorii
a Banatului (“Banatul Severinului, 3
volume, Caransebeş, 1899-1902),
profesor, apoi director al Institutului
Teologic-Pedagogic din Carasebes.
Un cărturar bănăţean din elita
cărturarilor odinioară.

Patriciu Dragalina s-a căsătorit cu
frumoasa Silvia, una dintre surorile
generalului Ion Dragalina, cu
verişoara sa primară, o frumuseţe a
vremurilor. Căsătoria s-a făcut la
dorinţa şi voia părinţilor: fraţii, ofiţer
şi preot. Nu a fost dragoste la mijloc,
a fost dorinţa părinţilor de-a uni fa-
milia, de-a păstra intactă averea(…)

Student la Institutul Teologic-Ped-
agogic, prin 1892/1893, ajunsese
junele Ion Popovici (viitorul proza-

tor Ion Popovici-Banateanul). In-
teligent, prezentabil, talent de
excepţie, în conducerea “Tinerei
Societăţi Literare”. Fusese invitat în
casa profesorului Dragalina, să con-
sulte biblioteca şi a consultat-o. Şi de
la una la alta, Doamna Domnului
profesor, l-a invitat pe Ion Popovici,
student în anul terminal, la o ceaşcă
de dulceaţă de nuci verzi şi de la o
ceaşcă la alta, au ajuns în a treia vizită
să consume în doi o ceaşcă de
dulceaţă de nuci verzi. În urma
dulceţei au răvăşit patul, în plină zi,
răvăşirea fusese observată de profe-
sorul doctor Patriciu Dragalina.
Acesta a luat o măsură drastică: stu-
dentul Ioan Popovici, viitorul proza-
tor preţuit de Titu Maiorescu, a fost
exmatriculat din Institut(…).

Mehadia, octombrie 2016
ŞTEFAN MAGRIN

Bibliografie:
- Lucian Predescu: Enciclopedia

Cugetarea, Bucureşti, Editura De-
lafras, 1939/1940.

- Ion Lotreanu: Monografia
Banatului, Timişoara, 1935, Editura
Institutul de Arte Grafice.

- Col. Liviu Groza şi magistratul
Mihail Rădulescu: “Grănicerii de
altădată”, Ed. Europa Nova, Lugoj,
2002.

- N.D. Petniceanu: “Icoane
bănăţene”, nr.1, octombrie-dembrie
2011

- Manuscrisul General Cena şi
Coriolan Buracu păstrat în arhiva
Bibliotecii “Daria” din Mehadia.

- Investigaţii personale prin
urmaşii familiei Elena Dragalina,
născută Giurginca, din Petnic
(Caraş-Severin).



VESTEA de MEHADIA 41 

În acest an (2016) s-au împlinit
un veac şi jumătate de la naşterea
celui care a dat literaturii române po-
emul de largă respiraţie epică “Nunta
Zamfirei” şi traducerea “Divinei
Comedii” de Dante Aligheri.

S-a născut în Ardeal, la Hordou,
azi George Coşbuc, ca fiu de preot,
tatăl se numea Casian. Devine, din
copilărie, adeptul poeziei şi al bas-
melor populare, debutează în
“Tribună” ( 1884) cu o snoavă
versificată “Plugarii şi filozofii”. De
existenţa sa se interesează Ioan
Slavici, directorul revistei “Tribuna”.

Coşbuc isprăveşte liceul şi se în-
scrie la Universitatea din Cluj (Fac-
ultatea de Filozofie şi literatură),
unde frecventează cu o bursă
districtuală aproape doi ani. Părinţii
nu aveau posibilitate să-l întreţină în
facultate, erau zece copii la familie.
Bolnav şi fără bani renunţă la studiile
universitare în speranţa obţinerii
unei burse pentru Universitatea de
la Viena. Îşi reface sănătatea, dar
bursă nu a mai venit! Între timp
publică basme versificate în “Tri-
buna”, baladele “Blestem de mamă”,
“Fulger”, “Fata codrului din cetini”
etc. Ion Slavici îl angajează ca redac-
tor la “Tribuna”. Aici trăieşte o
atmosferă românească, tribuniştii
propagă în paginile gazetei un curent
de sorginte ţărănească. Ioan Slavici
este cunoscut ca fiind promotorul
curentului oral popular în presa şi
cultura romanescă.

La baza creaţiei literare
coşbucene stă folclorul ardele-
nesc, poezia populară şi basmele,
din care se inspiră şi pe care le
prelucrează artistic.

În mai 1889, George Coşbuc
publică în “Tribuna”, poemul de
substanţă ţărănească “Nunta Zam-
firei”. Poemul ajunge şi pe masa de

lectură a ministrului Titu Maiorescu.
Rămâne impresionat, se interesează
de viaţa autorului. Între timp Ioan
Slavici intră în puşcăria de la Vaţ
pentru a ispăşi pedeapsa de un an in-
chisoare - delict de presă. Postul lui
Coşbuc de la “Tribuna” se
lichidează, din lipsă  fonduri. Ioan
Slavici, aflat în relaţii cu gazetarii de
la “Tribuna”, află în ce situaţie se află
poetul Coşbuc, intervine la Titu
Maiorescu, care îl cheamă pe
Coşbuc la Bucureşti. Iniţial este an-
gajat ca “desenator II” al Ministrului
Educaţiei şi Învăţământului, apoi
funcţionar la “Casa Şcoalelor”.

Din activitatea poetului şi
traducătorului George Coşbuc
punctăm cu date inedite câteva
opere: “Nunta Zamfirei”, “Divina
Comedie”, “Numai una” şi “Noi
vrem pământ”.

-“Nunta Zamfirei”. George Coşbuc
împreună cu colegii săi de redacţie:
Teodor V. Pacateanu, Piposiu, Al.
Dordea, Septimiu Albini, Adrian Ca-
soltianu adesea poposeau în aretul
casei, la Popa Manta, la GURA
RÂULUI, pe aproape de Sibiu. Preo-
tul era iubitor de literatură şi luptător
pentru reîntregirea neamului româ-
nesc. Popa Manta avea fete
mărişoare şi frumoase, avea pod-
gorie înfloritoare. Ei şi casnicii săi
erau ospitalieri de renume.

George Coşbuc, în mai multe rân-
duri, venise la Gura Râului, un peisaj
mirific, în mijlocul căruia se află casa
popii Manta şi podgoria sa, cu renu-
mitele vinuri nobile. Era servit la
masă de Zamfira şi de Rada, pic-
turale şi frumoase, brune şi focoase
ca două iepe sirepe, de etnie romă.
Avusese loc la Gura Râului o nuntă
ţărănească românească, cu tot
tipicul, ceea ce l-a impresionat pe
Coşbuc. După câteva stacane de vin

rubiniu a scris “Nunta Zamfirei”. Se
folosise de numele de botez al fetei
ce-l servise la masă, cum se va servi
şi de numele de “Rada”, ţigănci cu
fuste creţe şi cu cozile pe umeri, ca
nişte năpârce.

-“Divina Comedie” unicat  în liter-
atura română. George Coşbuc era un
cunoscător de limba italiană, cum
era şi de greacă, latină, maghiară şi
germană. Ca să poată lucra în tihnă,
s-a retras la Mănăstirea Tismana,
unde a avut confort. Soarta i-a ales
acest loc, cu aură legendară spre
binele literaturii române, dar spre
tragedia familiei sale! În vara (au-
gust) 1915, a fost vizitat de fiul său
Alexandru, unicul fiu, în etate de 20
ani, fusese o plimbare din Bucureşti
la Tismana, în Oltenia, cu popas în
Craiova, unde locuiau rudele din
partea mamei, călătorise cu automo-
bilul, decapotabil cu roţi cu spiţe, era
un mare lux în acel timp să ai un au-
tomobile şi  să călătoreşti cu el. La
înapoiere a avut un stupid accident,
cu sfârşit tragic. Ca om şi ca poet fus-
ese şi Coşbuc terminat. Boala de
inimă, era cardiac din tinereţe, boala
descoperită la încorporare fapt pen-
tru care nu a mai fost încorporat!
Coşbuc a decedat în 1918.

X
Apropo de Mihai Eminescu, dom-

nia sa a “călătorit” în lume, braţ la
braţ, cu George Coşbuc pe cărţi
poştale, cu două melodii, romanţe
de compozitorul Guilelm Şorban
(tatăl reputatului cărturar Şorban,
cel care a salvat de la moarte sute de
evrei ardeleni în perioada ocupaţiei
hortyste), două romanţe pe versuri
de Eminescu şi Coşbuc: “Mai am un
singur dor” şi “Numai una” (“Pe
umeri pletele-i curg rău”). Iată
primele două strofe – romanţa 

continuare în pagina 42 
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“Numai una”:
“Pe umeri pletele-i curg râu-
Mlădie ca un spic de grâu,
Cu şorţul negru prins în brâu
O pierd din ochi de dragă.

Şi când o văd, îngălbenesc:
Şi când n-o văd, mă-nbolnăvesc,
Iar când merg alţii de-o peţesc,
Vin popi de mă dezleagă!”
………………………………
Amintisem că George Coşbuc a

ajuns în Bucureşti la chemarea lui
Titu Maiorescu, în urma stăruinţelor
lui Ioan Slavici. Trecuse frontiera im-
periului dualist în chip fraudulos.
Fusese condamnat şi nu mai putea
reveni în Ardeal, ar fi fost arestat şi

întemniţat. A revenit în Ardeal foarte
târziu, în 1908, când se dăduse o am-
nistie. Primul oraş vizitat fusese
Sibiul, rememora anii când lucrase la
“Tribuna”. A fost primit în Sala
Teatrului Imperial, unde era adunată
floarea românităţii din Hermaschdat
(Sibiu). Fusese aşteptat de o mare de
oameni, cântând romanţa “Pe umeri
pletele-I curg rău”. Lumea cântă şi
plângea, cu ea plângea de bucurie şi
poetul George Coşbuc.

Posterităţii, George Coşbuc ne-a
lăsat multe volume de versuri, ver-
suri mobilizatoare pentru sufletul
omului de rând. Amintesc câteva ti-
tluri pe lângă “Numai  una”, să
reţinem: “Noi vrem pământ”, “La
oglindă”, “Poetul”, “Nunta Zamfirei”,
un poem inegalabil în literatura

română.
În timpul vieţii sale, George

Coşbuc s-a bucurat de-o notorietate
ieşită din comun: în timpul
Răscoalelor din 1907, ţăranii români
plecau la luptă cu coasa şi securea în
mână murmurând versurile lui
Badea Gheorghe: “Noi vrem
pământ”. Această poezie a circulat pe
foi volante, în italiană şi spaniolă,
printre ţăranii italieni şi catalani
răsculaţi în veacul lor. Şi atunci, mă
rog, domnilor, postdecembrişti, de
ce în studiile dvs. analitice şi critice
(sic) omiteţi ostentativ acest poem
manifest pentru oropsiţii soartei?!
De ce?

N.D. Petniceanu

Titlul eseului l-am împrumutat de la un scriitor rus -
Lermontov, din vremea ţarului Alexandru al II-lea, ţarul ucis
de studenţii revoluţionari pentru reprimarea mişcărilor
stradale şi pentru vânzarea (sic), la jocul de cărţi, la ameri-
cani, a provinciei Alaska. Aşadar, Victor Ponta din vremea
lui Hanzi Cataramă a devenit peste noapte un erou sadea!
Pe bune! Voi prezenta cazul fortuit petrecut, iar dvs. cititorii
judecaţi după vrerea personală.

Preşedintele ales, cel ce ne-a păcălit la ultimele alegeri
prezidenţiale în România, vroia cu orice preţ înlăturarea lui
Victor Ponta din funcţia de prim-ministru, deşi (paradox?!)
Ponta făcuse doar fapte demne de luat în seamă pentru
binele românilor, mărise salariile şi pensiile, redeschise spi-
talele închise de odiosul Băsescu – Bercovici, avea agenda
de prim-ministru cu bine şi mai bine. Atunci de ce cerea
Hanzi schimbarea lui din funcţie?! O zise în gura târgului:
“Am aşteptat să se întâmple o catastrofă la “Colectiv”, să
moară 64 de tineri ca Victor Ponta să-şi de demisia.”

Într-adevăr, Victor Ponta şi-a dat demisia pentru a evita o
nenorocire pe capul românilor. Încerc să mă explic. E trist
că nu se spune adevărul adevărat, gol-goluţ, aşa cum se
spune în alte părţi (vezi Jugoslavia, când fusese împuşcat
primul ministru trădător de neam sârbesc…) După opinia
mea, Victor Ponta nu a avut vreo vină pentru cele petrecute
în acel nenorocit de local, unde muriseră tinerii români.
Vina o purtau cei cu sala şi organele abilitate să emită avize
de funcţionare. Atât şi nimeni alţii. S-a ajuns la primul min-
istru, fusese un joc dubios, unul criminal, susţinut de capul
statului, voia unor forţe oculte (manipulate de miliardarul

Söröş). Se ştia sigur, dacă nu-şi dădea demisia, a doua zi erau
mobilizaţi peste 30000 (treizeci mii) de manifestanţi,
pregătiţi cu arme şi cu butelii Molotov pentru a incendia
Parlamentul României, Casa Poporului, la care au trudit
românii şi pentru care fusese strânsă cumplit cureaua
economică pe vremea lui Ceauşescu. Acţiunea era
preconizată să se soldeze cu morţi şi răniţi, ca la revoluţia lui
Ion Iliescu de la Bucureşti, unde au decedat peste o mie de
tineri, păcăliţi de Iliescu că “Revoluţia este atacată de inam-
ici”. Nu fusese nici un atac! Militarii şi civilii (naivi) s-au
împuşcat între ei! Oare, Ion Iliescu nu merită un glonţ?! Ba
bine, că nu!

Între manifestanţii care cereau demisia lui Ponta au fost
(ulterior) identificaţi până şi cetăţeni germani!!! Ce-au
căutat aceştia să vină în Bucureşti şi să ceară demisia primu-
lui ministru?! Nu este nici o enigmă. Fusese un aranjament.
A doua zi, dacă Ponta nu-şi dădea demisia, urma un mic
măcel, cu pagube umane şi material! Victor Ponta le-a de-
jucat odiosul plan antiromânesc. În România
postdecembristă s-au comis şi se comit acte antinaţionale,
antiromâneşti, fără să fie oprite de cineva! După opinia mea,
până şi organele abilitate, să prevină asemenea fapte tac, se
fac că nu văd, fac jocul străinilor şi alogenilor de pe la noi.
Indiscutabil la mijloc este mâna aşa-ziselor ONG-
organizaţii “nevinovate”, care chipurile se ocupă cu re-
zolvarea unor acte caritabile (pe linie de învăţământ, copiii
abandonaţi, ajutoare etc). În realitate aceste ONG-uri comit,
pe uşa din spate, acte antiromâneşti, subminare economică,
continuare în pagina 46 
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România

Este ziua României

A patriei şi a mândriei,

Tot românul se mândreşte

În ţara care trăieşte.

Tricolorul să-l luăm

Şi în sus să-l fluturăm.

Cu tot dragul pot să spun

Că am sânge de român.

România nu-i prea mare

Dar că este o floare când e zi de

sărbătoare.

Tot românul se mândreşte

Cu ţara în formă de peşte.

Mihai Eminescu

Pe data aceasta
Pe lume a venit
Un mare poet
Foarte-ndrăgit

Din unsprezece fraţi
El a devenit
Un mare poet
Ce ţară a vestit.

Cel mai lung prieten
A lui Ion Creangă
El a fost
Cel mai mare poet pe care-l
cunosc.

Multe poezii el a compus
Chiar şi “Luceafărul” de sus
Mult efort a depus
Dar a reuşit ce şi-a propus.

Nimeni pe el
Nu l-a întrecut
Pentru că avea
Un talent nemaivăzut.

El trăieşte cel mai mult, 
Prin creaţiile lui de demult.

Poeziile lui ca păsări au zburat
În firul timpului s-au aşezat
Şi pe crengile bibliotecii
Au răsuflat.

Nu mai vreau să povestesc
Tot ce citesc.
Eu sunt Ioan Valuşescu
Şi l-am prezentat pe 
Mihai Eminescu.

Valuşescu Ioan Nicolae, clasa a

VI-a A, Liceul Tehnologic Nico-

lae Stoica de Haţeg Mehadia

În “Renaşterea bănăţeană”
(19.10.2016) a apărut un articolaş,
“Eroii rezistenţei anticomuniste,
omagiaţi la Timişoara”, de ziarista
Corina Diana Tomov,  publicistă în
peisajul presei în Banat, după De-
cembrie 1989.

Corina Diana şi generaţia
voastră luaţi-aminte: istoria nu
poate, nu trebuie falsificată, ea
trebuie prezentată cât de dură ar
fi rea!! Istoria României înseamnă
prioritar, politic vorbind, o serie
de partide şi tot atâtea regimuri
politice: liberale, ţărăniste, mon-
struoasa-coaliţie, legionar-an-
tonescian,democrat-revoluţionar,
comunist şi pseudodemocrat.
Fiecare regim a făcut bine, a făcut
şi rău. Un fapt esenţial reţineţi:

partidele, social democrate şi
muncitoresc-comunist au fost de
stânga, celelalte au fost de
dreapta. De subliniat: partidele de
stânga au optat pentru binele
celor săraci, fie ei muncitori, fie ei
ţărani, fie ei intelectuali. Partidele
de dreapta au avut şi au în vizorul
lor doar interesele proprii şi pe cei
avuţi, aşa se explică milionarii din
ţara noastră, după         Decembrie
1989.

Cu privire la Ştefan Plavăţ,
eroul clasei muncitoare ceferiste
din Banat, pe care cucoana Ileana
Silveanu îl socoate o falsă person-
alitate, mai mult pe micul ecran, la
Antena 3, cu un an-doi în urmă
zicea că Plavăţ şi Ocsko Terezia
sunt personaje ficţiune, fabricate

de comunişti. Fals, scârbos de
fals, demonstrează o stare de
incultură din partea cucoanei Sil-
veanu, cu toată maculatura scrisă
de ea.

Adevărul gol-goluţ despre
Ştefan Plavăţ, documentele sunt
irefutabile. Era originar din
comună Eşelniţa, de lângă
Orşova, fiu de ţărani săraci. A
făcut şcoala de Arte şi Meserii din
Timişoara, calificându-se  munci-
tor tâmplar la Depoul C.F.R.
Timişoara. S-a căsătorit cu o
muncitoare de condiţia sa socială,
modestă, cu care a avut o fetiţă,
care abia împlinise un an sau doi,
când Ştefan Plavăţ, în vara lui
1944, a  primit sarcina să organizeze 

continuare în pagina 44

ABERAŢIILE CUCOANEI ILEANA SILVEANU



44 VESTEA de MEHADIA 

urmare din pagina 43

un detaşament de partizani în Munţii
Semenic. Tâmplarul Ştefan Plavăţ, co-
munist, a fost comisarul politic al aces-
tei formaţiuni de luptă împotriva
soldaţilor germani, în retragere din faţa
puhoiului militar rusesc. Era prin iulie
1944, când Ştefan Plavăţ a coborât la
un izvor să aducă apă pentru
detaşament. Sorbea apa de pe un
jgheab, când a fost reperat de-o armă
cu lunetă şi a rămas mort pe loc! Martor,
un partizan ce-l însoţea, şi locotenentul
Popă, comandantul detaşamentului, vi-
itor ziarist în presa din Banat
(“Luptătorul bănăţean”, “Drapelul”
etc).

Prin anii 1976-1977, Ambasada R. F.
Germania din Bucureşti a identificat-o
pe femeia lui Ştefan Plavăţ, a identifi-
cat-o şi pe fiica acestuia şi le-au asig-
urat pensie viageră în Germania.
Oare, de ce a comis acest gest umani-
tar organele diplomatice vest-ger-
mane? S-a întâmplat după întâlnirea
istorică a statelor de la Helsinki (martie
1975), când s-a pus problema drep-
turilor omului… Paşaportul fusese făcut
de semnatarul acelor şiruri şi con-
trasemnat de colonel Vrăbeţ.

Cu privire la Oscko Terezia, per-
sonaj ,,creat de literatura şi ideologia
comunistă”. Informaţii pentru Corina şi
ai săi.

Osko Terezia, 20 de ani, evreică
maghiarizată din Timişoara,
frumuseţea întruchipată, blondă, Alida
Valy ar fi pălit pe lângă ea. Terezia,
membră UTC (Uniunea Tineretului
Comunist din Timişoara), muncitoare
la fabrica de confecţii (ciorapi, pulo-
vere etc) făcea pe curiera între
organizaţiile comuniste din Timişoara
(Leontin Sălăjan, în realitate, ungur –
Szilagy) şi Arad. Terezia făcea muncă
de curierat, căra manifeste şi fel de fel
de instrucţiuni, afişe, adeziuni etc. Era
S. O. (supravegheată operativ) de
copoii siguranţei din Timişoara. În
Gara Arad a fost predate în scop de
urmărire, la oamenii siguranţei din
Arad. A fost arestată şi aruncată în be-
ciurile siguranţei. Maltratată,
schingiuită şi regulată (siluită) pe rând
de copoii siguranţei. În final, a fost
ucisă. Acesta-i adevărul gol-goluţ.

Cucoana Ileana Silveanu aflăm că
a fost fiica colonelului Ioan Uţa, fost
prefect în oraşul Lugoj. Oare pe cine
apără domnul colonel, pe săracii
Judeţului ori pe bogaţii judeţului?!
Trageţi concluzii. Nu ştiu de ce domnul
Colonel Uţa nu a dovedit
înţelepciune?! Prea mare i-a fost ura
faţă de muncitorii şi de reprezentanţii
lor. Apropo, de înţelepciune: nu era
mare nevoie să priceapă că Marile Put-
eri au hotărât la Yalta că vreme de 45-

50 de ani graniţele Europei să rămână
îngheţate. Războiul Rece l-au provocat,
cum îl provoacă şi azi, americanii. Ei,
prin Vocea Americii, prin Europa
Liberă, au vânturat vorbe de şagă că
vor veni americanii şi-i vor elibera pe
români din comunism. Aiureli! Cei
ridicaţi la luptă, gen colonelul Uţă, co-
mandorul Domăşneanu,şi alţii, au luat
plasă şi-au trădat propriile lor vieţi. E
regretabil pentru ei şi pentru toţi care
au murit în munţi, au murit pentru un vis,
mai exact pentru o Fata Morgana, pen-
tru o himeră. Personal le deplâng, acum
octogenar, prostia lor, nesăbuinţa şi pe
de altă parte şi trag o înjurătură tuturor
celor care i-au îmbătat cu vorbe min-
cinoase.

La mine, în sat (Petnic), un ţăran, Ion
Bidiviu, zis Pistriţu, înnebunise: zi de zi,
dis-de-dimineaţă urca în vârful unei
scări prelungite şi privea, cu mâna
streaşină la ochi, îndepărtarea.

- Ce faci acolo, uica Ioane? Întrebă
un trecător matinal.

- Mă uit, nepoate, să văd dacă au in-
trat americanii în ţară. Şi dacă veneau
pe jos trebuiau să fie aici! Îs nişte
mincinoşi, futu-i…

Nicolae Danciu Petniceanu

După Olimpiada de la Rio (2ol6 ) posturile de
radio şi posturile de televiziune se întreceau ,care de
care, să prezinte rezultatele sportive (medalii cucerite
) ,de la Olimpiada de la Rio (Brazilia )  comparativ cu
cele dobândite la Olimpiada de la Helsinki, întâia
olimpiadă la care participase delegaţia sportivă din
România. Crainicii (crainicele ) ziceau că am câştigat
cinci medalii la Rio  atâtea câte am obţinut la Helsinki.
Fals! Lipsa totală de documentare, ducerea în eroare
a radio-telespectatorilor! Până şi în materie de sport

minţim bietul român! Să vă fie pe la nas, aşa cum cum
îi va fi tenismenei Simona Halep!

Din documente irefutabile reţineţi rezultatele
sportive obţinute la Olimpiada de la Helsinki :

- Vasile Tita - medalie de argint, la box;
- Gheorghe Fiat, medalie de bronz ,la box;
- Iosif Sârbu, medalie de aur,la tir;
- Gheorghe Lichiardopol, medalie de argint, la tir;
- Lia Manoliu, medalie, probabil de argint,la

atletism;continuare în pagina 46 
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RADIO REŞITA, DOAMNA
LAURA ŞI BULINA ROŞIE!

Pe data de 1 noiembrie 2016, dis-de-
dimineaţă şi până-n noapte târziu, s-a vorbit
de RADIO-88, adică a fost invocat anul 1928,
an când s-a transmis, în premieră în eter,
Vocea crainicului de la Postul de Radio
Bucureşti. S-a venerat, s-a serbat, s-a discu-
tat.

În ceea ce mă priveşte, ajuns la vârsta
senectuţii, cu două licenţe şi 38 de cărţi sem-
nate, ştim că JUBILEUL se ţine din 25 în 25 de
ani, nu la 88 ani! Am dedus că e vorba de o
“făcătură!”, de un pretext, de damnarea tax-
elor de radio propuse pentru eliminare, fapt
ce deranjează lumea din radio. Acest aspect
puţin interesează, nu afectează cu ceva pe
ascultători. Să lupte pentru această taxă cine
este interesat(…)

Totuşi, sincer vorbind, a plăcut  istoricul
acestui post de radio, începând cu anul 1928,
poate cu ceva mai înainte, cu 1927, când po-
etul Tudor Arghezi a scris tablete, dedicate
unui asemenea eveniment cultural. Tudor
Arghezi a trăit o vreme în Franţa, o altă vreme
în Elveţia, ţări cu tradiţii în radio, aşa că Poetul
anticipase un eveniment cultural în Bucureşti.
Dacă doamna Laura zicea că această tabletă
fusese publicată în minuscula revistă “Bilete
de papagal” era informaţia completă. Lui
Tudor Arghezi i s-a alăturat , ceva mai târziu,
alţi scriitori, între care cei amintiţi şi de
doamna Laura: Horia Furtună şi doctoral
Vasile Voiculescu, un reper în scrisul româ-
nesc dintotdeauna. Apoi muzicologii T. Ro-
galschi şi Mihail Jora, un Jora- reper în arta
muzicală românească dintotdeauna!

Informaţia cu muzicologii ar fi fost com-
plete dacă doamna Laura amintea şi pe
bănăţenii: Tiberiu Brediceanu şi Ion Luca
Bănăţeanu. De numele acestora şi al primului
ministru dr. Petru Groza se leagă existenţa or-
chestrei populare de la Radio Bucureşti. S-a
amintit doar de orchestra simfonică şi de
mişcarea corală de la acest post.

Faptul că nu s-a vorbit (în neştiinţă de
cauză sau din alte motive?) de aceşti doi

coloşi în arta muzicală românească,
dovedeşte că pe doamna Laura Zgaverdea nu
o preocupă valorile culturale ale Banatului.

Au loc în Banat, în vreme, o gamă variată
de acte culturale, pe care postul de radio are
menirea să le popularizeze. Nici gând, nici
faptă!

Să vorbim cu exemple: Cu câteva zile în
urmă a avut loc în satul Ilidia (Caraş) un fes-
tival cu concurs literar în memoria medicului
prozator Dr. Ioan Ţeicu, organizat de ziaristul
Nicolae Pătruţ. Nu am auzit o vorbuliţă la radio
Reşita!

Tot aşa, în octombrie 2016, s-au montat şi
dezvelit creştineşte cinci placi comemorative
în satul Borlovenii-Vechi (Caraş), la iniţiative
profesorului de istorie Pavel Panduru (Prigor),
cu participarea unui public numeros din
satele demprejur, apoi oaspeţi din Timişoara,
Bucureşti şi din America – prof. dr. Al.
Nemoianu, nepotul colonelului Romulus
Boldea, cel ce a fondat Mişcarea anti ireden-
tista din Banat. Plăcile s-au montat pe zidul
exterior al bisericii din localitate pentru
memoria cărturarilor: prof. univ. dr. Dumitru
Imbrescu (publicist), prof. Ilie Rusmir (publi-
cist), coloneilor Zamela şi Gr. Boldea, luptători
pentru făurirea României Mari. În curând,
vom venera jubileul de o sută de ani de la
Unire (...).

A avut loc la Mehadia, în aprilie 2016, un
eveniment cultural, cu coroane cu flori de-
puse la placa memorială ION GRIGORE, cu un
simpozion în aer liber, în faţa unei mulţimi de
cetăţeni, başca scriitorilor din Banat, a fost
evocate ilustra personalitate a profesorului
publicist şi a diplomatului ION GRIGORE, am-
icul lui Lucian Blaga, Aron Cotruş, Căiuş
Brediceanu, în perioada interbelică. Din vreme
s-au trimis invitaţii scrise pe adresa Radioului
Reşiţa, personal doamnei Laura Zgaverdea.
Nici prezenţa, nici un semn! S-a taxat la capi-
tolul “Ignoranţă!”.

Nu mai auzim vocea de cristal a redactoarei
Adina Niţă care, periodic transmitea în eter,
ştiri de felul celor de mai sus.

Ajunge! Ce-i cu bulina roşie?! Nu am ştiut,

am aflat şi eu cu uimire şi cu un râs negru! Vă
spun, vouă cititorilor, în dorinţa să citească
şi doamna Laura Zgaverdea, de care refuz să
“divorţez!”

Noi, cei de vârsta a treia, scriitori, prozatori
şi jurnalişti, în presa scrisă şi vorbită, poeţi şi
alte “vipere” cu otravă în peniţă, ne dăm în-
tâlnire te miri unde şi te miri cu ce prilej! De
regulă la câte-o lansare de carte, unde autorul
de carte, revista, de eveniment cultural  sare
cu băuturică şi ceva “mangeare” şi multă
bârfă! Se discută de fotbal, dar şi despre
actele culturale. Despre femei nu auzi o vorbă,
fiecare îşi are “monumentul” său!

La o asemenea întrevedere (recentă) s-a
discutat şi despre Radio Reşiţa.  Erau
nemulţumiţi că nu-şi aud numele pomenit la
Radio Reşita. Nici numele, nici titlul operei,
nici că e în viaţă şi încă n-au trecut Apele Styx-
ului! O scoate vinovată pe doamna Laura
Zgaverdea, de ignoranţă, de indiferenţă, de
nepăsare! De… S-a zis de un confrate albit de
vreme: ,,Răbdare! Laura are bulină roşie”

În ceea ce mă priveşte, am
combătut, cât am putut, cu slabe argumente,
totuşi am zis: “Schimbarea şefilor, bucuria
proştilor! Doamna Laura are o voce de actriţă,
de star de cinema, lină, caldă, convingătoare,
unge sufletul şi clătăreşte ochii
ascultătorului. Are un limbaj cult, elevat, un
debit verbal ca un izvor ce curge într-un
ştiubei pe Valea Sfârdinului. Ştiubeiul este
inima ascultătorului…” În 1 noiembrie, zicea
un ascultător, să respectăm Ziua Morţilor!
Laura a confirmat. Greşit, Laura! Întâi noiem-
brie e ziua morţilor pentru cei de confesiune:
catolică, protestantă, evanghelică etc. Nu şi
pentru ortodocşi get-beget! La noi, la
ortodocşi, ziua morţilor, este a doua zi de
Paşte. Se iasă cu preotul la cimitir, se iasă cu
cozonac, vin şi ouă roşii şi cu slujba la mor-
mânt. Se numesc bunurile de pomană.

Întrebare: Doamna Laura Zgaverdea de ce
confesiune sunteţi? De ce etnie sunteţi? De
unde sunteţi, că întoarceţi spatele la valorile
Banatului?!

Să auzim de bine, fără bulină roşie!

N. D. Petniceanu
Mehadia 1.11.2016
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- Ion Söter, medalie de bronz ,1a
atletism ;

- Dumitru Cuc, medalie, proba-
bil de bronz la lupte;

Nicolae Beluşica, medalia, prob-
abil de bronz, la lupte;

- Iosif Pettchovschi, fotbal, cu
echipa  olimpică de fotbal a
României, a dobândit medalia de
argint, după finală cu echipa
maghiară.             

Echipa de fotbal a României a
intrat pe teren în formaţia standard:

Voinescu, Zavoda II, Iosif

Kovacs, Fărmaţi, Serfözö,
Paraschiva (ţiganul de la Jiul
Petroşani ), Iordache, Ozon , Suru şi
Petschovschi.

În formaţia maghiară au făcut
parte celebrii :Puşkaş, Kociş,
Hidekuti, Lantos, Lorant , Czibor,
Finey ,Grosici (portar ). La pauză
fusese scorul 0-0 (zero-zero!). În
final, 2-1 pentru formaţia maghiară,
formaţie care în anii următori va în-
genunchea Anglia într-o dublă   în-
tâlnire, la Londra (6-3) şi la
Budapesta (6-1).O, tempora!...

Cu privire la copila(sic)
SIMONA HALEP, a refuzat să par-

ticipe la Olimpiada de la Rio, in-
vocând motive puerile, dând de
înţeles că nu are nimic de pierdut!
Mai mult, posturile de radio şi tele-
viziune (Înrudite conceptual cu
gândirea acestei copile
neisprăvite) a zis că procedează
corect, că ea, Simona Halep, a
ajuns mare tenismană,fără ajutorul
statului român cu alte cuvinte nu are
obligaţii şi ce apăra! Ruşine,
putoarelor! Ce sunt pentru voi culo-
rile României ?! Nenorociţilor !

(L.C.)
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destabilizare, schimbarea de gu-
verne, acte de spionaj.

Pe data de 14 noiembrie 2016,
postul de televiziune “Antena 3”
a dat un film cu George Söros din
America, evreu maghiar, fanul
ungurilor şi fanul americanilor,
miliardar. Acesta intervievat a
spus-o clar, fără ocolişuri, se
implică pe mapamond în acte
imorale, fără a avea responsabili-
tate morală, s-a implicat şi în
războiul din Jugoslavia, în situaţia
Bosniei. Şi când mă gândeam câţi
bătrâni şi copii au murit
bombardaţi de americani?! Cine
îi va trage la răspundere?! Există
pentru Söros şi americanii săi
vreun tribunal internaţional?! Nu
există, cum nu a existat nici pen-
tru crimele din Irak.

Hanzi l-a adus prim-ministru
pe Dacian Cioloş. Ştiţi ce
înseamnă cuvântul “Cioloş” pe
româneşte? Însemna “păcălici”!
Se pare că bărbaţii adevăraţi au
murit în România! Nu mai sunt
bărbaţi români! Avem preşedinte
un neamţ, prim-ministru un
ungur, iar la “interne” un evreu.
Halal, ţară…

Toma OSTRIŞ - Mehadia, 
octombrie 2016

Flluuttuurrii ddee zzããppaaddãã

Fluturaşi în zbor cu soare,
Ce ne coloreazã gândul,
Fulgi şi lacrimi de ninsoare,
Mângâie încet pãmântul.

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

Cu nãdejdea mereu verde,
Şi datoare primãverii,
Vraja nopţii mã revede.
În miracolul tãcerii.

Colţul inimii când bate,
Haşureazã tot trecutul,
Zac în suflet decupate,
Primul pas şi începutul.

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

N-am curaj sã-nfrunt culoarea,
Nici sa cert în gând pastelul,
Accept viaţa şi ninsoarea,
Şi îi construiesc castelul.

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

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

* * * * *
Abbuurrii ddee pprriimããvvaarrãã

S e  s c u r g  l a c r i m i l e  i e r n i i ,
P l â n g e  a l b u l  d i n  z ã p e z i ,
P r i m i i  mu g u r a ş i  a i  v re m i i
Î n d r ã z n e s c  s ã  f i e  ve r z i .

S o a re l e  a p ro b ã  î n c ã
D a n s u l  u l t i mu l u i  f u l g,
O a m e n i i  re n a s c  p r i n  mu n c ã
Ş i  s e  p re g ã t e s c  d e  p l u g.

Pa rc ã  v ã d  c u  o c h i i  m i n ţ i i
U r m e l e  l u i  D u m n e z e u,
Pe  c ã r ã r i  c u m  u m b l ã  s f i n ţ i i ,
D r a g ã  s a t ,  î n  p r a g u l  t ã u .

Tre c e  ro i u l  m e u  d e  g â n d u r i
Pe s t e - o  u l i ţ ã ,  î n  z b o r.
U n d e - o  f â n t â n ã  d e  s c â n d u r i
Î ş i  a d a p ã  p ro p r i u l  d o r.

Z b u r d ã - n  s u f l e t  b u c u r i a ,
N u - ş i  g ã s e ş t e - n  s i m ţ u r i  f r â u l
Î m i  i u b e s c  c o p i l ã r i a
C u m  i u b e ş t e  p â i n e a  g r â u l .

Iarna, în versuri de Ionuţ DRĂGAN
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Societatea Literar-artistică “Sorin Titel “ din Banat 
Reşedinţa: Comuna Mehadia, str.Pădurii 389 (Caraş-Severin ) 
Nr.553 din o9.11.2016 

Către:

AMBASADA STATELOR UNITE  ALE AMERICII
Domnului Ambasador -

Vă rog să-mi permiteţi, în numele unui grup de intelectuali (scriitori şi publicişti bănăţeni ) , să-mi exprim
bucuria,fără reticenţă privind alegerea ca PREŞEDINTE al AMERICII a Domnului DONALD TRUMP! - Încântat de ultimul
său discurs,învita poporul american la unitate, discursul dovedeşte inteligenţă, responsabilitate şi speranţa într-un viitor
al Americii şi al Europei,  mai bun.

- Poporul român,intelectualii şi oamenii simpli, cu mijloace modeste de existenţă, s-au bucurat de victoria sa în
alegeri. Un asemenea popor american i-a dat votul cu curaj şi speranţă.

- Victoria domnului Donald Trump în alegeri ne-a bucurat; în acelaşi timp ne-a deranjat propagandă în alegeri a
doamnei H.Clinton cu privire la sloganul său: ,,America nu are nevoie de-o marionetă la Casa Albă, una în favoarea
Rusiei!”

- Prezenţa Domnului preşedinte Donald Trump la Casa Albă va însemna PACE, va însemna un echilibru de politică
externă, o colaborare benefică cu Rusia lui Putin. Domnul Preşedinte va fi un partener de discuţii, de soluţii favorabile
PĂCII, în relaţiile cu Vladimir Putin. 

- Domnul Donald Trump are un hectar de materie cenuşie, faţă de Doamna H. Clinton, care a dovedit limite în de-
mersurile sale.

Rog transmiteţi, celor în drept, felicitările mele.

Preşedinte
Prof. N. Danciu Petniceanu, 

Duminică 20 noiembrie 2016, la
o sărbătorire întârziată a Sf. Mi-
hail și Gavril, scriitorul N.Danciu
Petniceanu a venit să mă felicite,
dăruindu-mi noua carte, de
referință, privind istoria culturală
a Banatului, ”Stele-n Panteon”,
scrisă împreună cu fiul său prof.
Caius Danciu, prin care, citez din
autori  ”încrustează câteva neste-
mate bănățene în coroana culturii
naționale”. Fiind unul dintre citi-
torii fideli ai scriilor sale, m-am
bucurat foarte mult pentru prim-
irea cărții, cu o frumoasă
dedicație. Din vorbă în vorbă, am
rămas surprins când prietenul
Nicu mi-a amintit că în aprilie
2017 se împlinesc 40 de ani de la

înființarea cenaclului literar” Ad
Mediam” la Mehadia. Pentru că,
fără falsă modestie, mă consider
inițiatorul acestei idei, încerc să-
mi amintesc cum a pornit totul. În
salonul verde al restaurantului Ad
Mediam,frumos renovat și con-
dus cu multă măiestrie de șeful
Stepa, de unde și uzuala
poreclă”La Stepa”, unde se mânca
bine și se beau băuturi fine, după
o ședință cu cadrele didactice de
la școlile de pe raza comunei
Mehadia, un grup restrâns de
colegi prieteni ne-am retras la un
păhărel de vorbă. În grup era și re-
gretatul prof. Ion Florian Pan-
duru, care preda limba și
literatura română la școala din

Valea Bolvașnița, de care mă lega
o veche prietenie din anii
studenției. Cunoscându-i talentul
deosebit de organizator al
activităților culturale(”atunci”
cadrele didactice aveau și astfel de
resposabilități), cât și darul scrisu-
lui, i-am sugerat ideea organizării
unui cenaclu literar cu forțe pro-
prii, dascăli, elevi și absolvenți de
ai noștri cu înclinații literare, dar
și cu participarea unor
personalități cunoscute la nivel
național, legați sufletește de aceste
locuri, cum a fost scriitorul Nico-
lae Mărgeanu( Niky Marghetici)
originar din Mehadia și care
locuia aici în casa părintească
continuare în pagina 48 
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lungă perioadă anual, sau prof.
Danciu Nicolae, căsătorit în
Mehadia, invitat de prof. Dop
Nistor. Cu sprijinul primarului
Petre Lăzărerscu ideea s-a con-
cretizat și, întro frumoasă zi de
primăvară a anului 1977, în
luna aprilie, s-a ținut la căminul
cultural din Mehadia ședința
inaugurală a Cenaclului Literar
Ad Mediam la care au prezentat
fragmente din propriile lucrări
Nicolae Mărgeanu, Nicolae
D a n c i u - P e t n i c e a n u , I o n
Panduru, Nistor Dop, Gigi
Opreanu, Rozica Bașulescu.
După încheierea activității la
căminul cultural,o parte din cei
prezenți, invitați de primarul
comunei, Petre Lăzărescu au
făcut o frumoasă plimbare pe
Valea Sfîrdinului și au poposit
în livada gospodarului ”taica”
Paul Pervulescu , la un pahar de
răchie și un” dărap” de miel
fript la proțap. Rememorând
evolutiv activitatea literară la
nivelul comunei de la
înființarea cenaclului până
acum, nu știu dacă chiar există
vreo legătură,dar unii dintre cei
amintiți au ajuns scriitori  în
adevăratul sens al cuvântului cu
cărți publicate ca: regretatul
Ion Panduru,numit de critica
de specialitate”un Creangă al
Banatului, datorită talentului de
povestitor și al umorului; regre-
tatul Sabin Opreanu cu volume
de poezii; nu mai vorbesc de
Nicolae Mărgeanu considerat
cu mult timp înainte ca fiind
autorul celor mai bune romane
polițiste din care s-a inspirat
însăși cinematografia, sau neo-
bositul Nicolae Danciu Petniceanu
despre care cred că este suficent

să redau ce spunea prof. Traian
Găletaru din Comloșul Mare la
aniversarea vârstei de opt decenii,
în acest an, a lui NDP :”Privind
r e t r o s p e c t i v , m o ș t e n i r e a
cărturărească și culturală a
Domniei sale pare-și este una
uriașă:28 de volume proprii, 8
volume în colaborare, 3 reviste
redactate în exclusivitate..., 33
plăci memoriale, colaborări la
diverse publicații bănățene și
nu numai”. Stabilit la Mehadia
după pensionare, scriitorul
NDP se implică profund în re-
vigorarea activității culturale a
comunei, apelând și găsind un
sprijin substanțial din partea tâ-
nărului primar Iancu Panduru
cât și a Consiliului Local
Mehadia. Așa  s-a fondat revista
locală Vestea, respectiv Vestea
de Mehadia, cum se numește în
prezent, în redactarea căreia au
fost atrase și alte persoane, în
majoritate cadre didactice ca:
Gruia Cinghiță,mulți ani redac-
tor șef,dar care, recent,a trecut
în veșnicie spre mâhnirea elevi-
lor și a celor care l-au cunos-
cut;sau mai tinerii profesori
Lalescu Iulian, Ionela Mihaela Domi-
lescu, Mirela Turculeanu,Viorel
Iancuța, alături de cei mai
experimentați ca Mihai
Cornianu și Pavel Panduru
(Prigor), dar și persoane de di-
verse profesii cunoscuți și
apreciați de către locuitori ca
Ion(Nică) Drăgan, Gheorghe
Mirulescu sau, din străinătate,
Vasile Barbu din Uzdin-Serbia,
Nemoianu SUA, Traian Lalescu
SUA, dovadă că revista a
depășit hotarele țării. În mod
deosebit vreau să remarc efortul
și preocuparea permanentă ma-
nifestată de către redactorul șef

adjunct, ing. Constantin Vlaicu,
pentru redactarea și apariția re-
gulată a revistei cât și pentru
postarea ei pe internet. Vor-
beam mai zilele trecute cu d-l
primar Iancu Panduru spu-
nându-mi că după sărbătorile
de iarnă, la Căminul Cultural
din Plugova se va sărbători un
deceniu de la organizarea
anuală, prin rotație în cele patru
localități ale comunei, a simpo-
zionului Zilele Cetății. Deci o
altă formă de manifestare cultu-
rală și, nu ultima dacă ne amin-
tim și de comemorările unor
oameni de seamă ai comunei fi-
nalizate cu instalarea de plăci
memoriale pe  casele lor.În con-
cluzie cred că la nivelul comu-
nei Mehadia au existat
preocupări culturale, poate cu
mici întreruperi sau diferențiate
prin modlitățile de organizare și
manifestare ținând cont că în
această perioadă țara a trecut
prin mari modificări
sociale,economice și politice.
După aproape 40 de ani,cam
așa îmi amintesc că s-a conturat
ideea cenaclului deși sunt sigur
că multe aspecte sau nume au
fost uitate, fără intenție, pentru
care îmi cer scuze, mai ales că
scribul a lucrat toată viața cu
cifre și mai puțin cu litere, iar,
uitarea face și ea parte din legile
omenești, vorba cântecului.

Mehadia, 1 decembrie 2016.

LA MULŢI ANI ROMÂNIEI ŞI
ROMÂNILOR DE PRETUTIN-
DENI!

Pens.prof. Mihai Belchite


