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În sala arhiplină a
Căminului   Cultural din
satul Plugova (Caraş-

Severin) primarul comunei,
domnul Iancu Panduru, secon-

dat de deputatul inginer Ioan
Tabugan, şi domnia sa fiul co-
munei, a deschis lucrările Sim-
pozionului Cetăţii,  flancate de
ziua Culturii Naţionale şi de ziua

poetului naţional MIHAI
EMINESCU. Primarul, cu har şi
aplomb, a motivat  întrunirea
noastră, subliniind importanţa
celor două evenimente, încu-

nunate de a zecea Ediţie a Sim-
pozionului Cetăţii. În final, a dat
cuvântul cuvioşilor părinţi şi un
sobor de preoţi a precuvântat
printr-o rugăciune divină întâl-

nirea culturală de la
Cămin.

Scriitorul N. D.
Petniceanu a fost de-
semnat de capul co-
munei în ipostaza de-a
conduce lucrările Sim-
pozionului. După o
motivaţie spirituală, în
context cu ordinea de zi
a lucrărilor din progra-
mul Simpozionului,
N.D.P. a dat cuvântul

domnului inginer Constantin
Vlaicu pentru a expune eseul său
privind activitatea gazetei
“Vestea de Mehadia” în ultimii
patru ani.

După domnul redactor-şef
Constantin Vlaicu, au prezentat
expozee invitaţii:
prof. Gheorghe
Mirulescu( Orşova),
prof. Mihai Chiper
(Anina), preot Horia
Ţâru (Timişoara), avo-
cat Ion Ionescu
(Timişoara), Mihai
Corneanu    (Plugova),
prof. Iohana Zimbran
( M e h a d i a ) ,
învăţătoarea Nina
Dăescu (Mehadia),
economist Nică Drăgan (Plugova),
ing. Dan Toropu(Bălăneşti,
Gorj) şi prof. Valentin Chepe-
neag (Bălăneşti, Gorj) .

Printre expozee, au prezentat
un regal poetic, din creaţia pro-
prie, domniile lor inginer Mia
Rogobete (actriţă la teatrul din

Lugoj), doctor Dănilă Surulescu
(Timişoara), Ioan Răşinaru
(Anina), Maria Chiper (Anina).

O acţiune de revelanţă a fost
lansarea cărţii domnului profesor
Gheorghe Mirulescu “Dicţionar
al graiului bănăţan”, carte
prezentată academic de prof.
Mihail Corneanu. Autorul a
acordat autografe.

În final, doamna profesoară
Ana Doina Zeicu a prezentat, cu
elevii şcolii din Mehadia, un pro-
gram artistic, primit cu aplauze
de asistenţă. Programul artistic
pregătit cu dăruire şi competenţă
de doamna profesoară a cuprins:
dansuri, cântece şi scenete…

Un recital de excepţie a
prezentat rapsodul Iosif
Puşchiţă, din Petnic.

Totul s-a sfârşit cu masa
festivă, prin grija primarului,
prânz fastuos pregătit la bucătăria
restaurantului “NICO” ( patron

Nicolae Surulescu) din Gara
Băile Herculane. N-a lipsit ţuica
din prunii primarului, albuşe în
patru colţuri, cu iz de sâmbure
spart.

Prezentăm câteva din lucrările
expuse în cadrul Simpozionului,
ediţia a X-a, 21 ianuarie 2017.

(Cronicar)

simpozionul cetăţiisimpozionul cetăţii
ediţia a zecea -  plugova, ianuarie 2017ediţia a zecea -  plugova, ianuarie 2017

Profesorii Gheorghe Rancu, din Şopotul
Vechi şi Viorel Iancuţa, noul director al liceu-
lui din Mehadia

Vorbeste prof. Dănilă Sitariu

Vorbeşte preotul Horia Ţîru, în stânga: primarul
Iancu Panduru
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Tratatul de la Trianon a fost
semnat la 4 iunie 1920 între
Puterile Aliate învingătoare

în Primul Război Mondial şi  state în-
vinse. Tratatul a fost semnat în Palatul
Trianon, de la Versailles de către 16
state aliate (inclusiv România). Tratatul
a stabilit frontierele noului stat Ungaria,
cu vecinii săi: Austria, Regatul sârbilor.
Croaţilor şi Slovenilor (stat devenit Iu-
goslavia), România şi Cehoslovacia.
Tratatul de la Trianon a făcut parte din
seria tratatelor încheiate la finalul
Primului Război Mondial, cu
Germania (la Versailles, în 28 iunie
1919), cu Austria (la Saint German en
Laye în 10 sept. 1919, cu Bulgaria (la
Neuilly. în 27 noiembrie 1919), cu
Turcia (la Sevres, la 4 iunie 1920), fiind
înlocuit ulterior cu Tratatul de la
Lausanne. Tratatul este divizat în 9

părţi.
Prima parte include Pactul Ligii

Naţiunilor cuprinzând toate tratatele
de pace încheiate după Primul Război
Mondial.

Partea a doua, defineşte frontierele
Ungariei cu statele vecine. In principiu
acestea sunt actualele frontiere ale
Ungariei. Frontiera româno-ungară
este descrisă la art.27.

Tratatul consfinţea includerea terito-
riului Croaţiei, Sloveniei (partea de
nord a Croaţiei) şi Voivodinei (partea
de vest a Banatului 1/3) în cadrul Re-
gatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor,
a Slovaciei şi Ruteniei (Slovacia) şi re-
spectiv Regiunea Transcarpatia
(Ucraina) în cadrul Cehoslovaciei, a
Transilvaniei şi părţii răsăritene a
Banatului în cadrul României şi a
Bugerlandului în cadrul Austriei.

Partea a treia, intitulată ,,Clauze

politice pentru Europa” conţine o serie
de clauze, privind pe de o parte cadrul
bilateral al relaţiilor dintre Ungaria şi
statele vecine. Erau prevăzute şi clauze
referitoare la cetăţenie, protecţia
minorităţilor naţionale.

Partea a patra, intitulată ,,Interesele
Ungariei în afara Europei”, conţinea
prevederi referitoare la renunţarea de
către Ungaria la tratatele încheiate de
dubla monarhie, cu Maroc, Egipt,
Thailanda, China.

Partea a cincia era intitulată: ,,Clauze
militare,navale şi aeriene” fiind
dedicată dezarmării, în termen de 30
de zile a Ungariei.

Partea a şasea, cuprinde clauze
privind ,,Reparaţiile în urma
războiului; responsabilitatea pentru
pierderi şi reparaţii. Ungaria îşi lua an-
gajamentul să repare toate pagubele.

continuare în pagina 3

TRATATUL  DE  LA  TRIANON

IONESCU IOAN
Născut: 29 aprilie 1948, în loc. BABŞA, com. BELINŢ.
Şcoala primară: Babşa, jud. Timiş
Şcoala generala: Ghizela, Timiş
Liceul: Timişoara (Eftimie Murgu)
Şcoala profesională: Timişoara
Facultatea de Drept: Bucureşti, Licenţa: 1980
Activitate: Judecător/ Tribunalul Timiş
Prezent: Pensionar (activităţi culturale).

CĂRŢI PUBLICATE:
1. MONOGRAFIA BABŞA – 2003
2. 4 VOLUME DE VERSURI – 2006-2009-2012. Ed. MIRTON şi EXCELSIOR Timişoara 
3. BANATUL ISTORIC-ORGANIZ.ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
4. MARI DREGĂTORI AI VOIEVODULUI – 2013 Ed. EUROSTAMPA
5. FELURITE JURĂMINTE
6. CUVINTE CU ÎNVĂŢĂMINTE (aforisme), Ed. MIRTON
7. FIII SATULUI BABŞA, Ed. MIRTON
8. DICŢIONAR BĂNĂŢEAN ÎN GRAI BĂNĂŢEAN BĂBŞAN.
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Partea a şaptea cuprindea ,,Clauze

financiare” se stabilea un privilegiu de
rangul întîi asupra tuturor bunurilor şi
veniturilor Ungariei. Se stabilea ca Un-
garia să achite costul total al întreţinerii
tuturor armatelor aliate aflate pe teri-
toriul Ungariei, după semnarea
armistiţiului din 3 noiembrie 1918.

Partea a opta, intitulată "Clauze eco-
nomice" se statua principiul egalităţii
de tratament vamal ăn privinţa
comerţului ungar.

Partea a noua conţinea clauze
privind:,,Porturi,căi pe apă, căi ferate”;
erau clauze referitoare la Dunăre care
era declarată internaţionlă de la Ulm,
până la vărsare. Se asigura ieşire la
Marea Adriatică, Ungariei. Tratatul
cuprinde 364 de articole. Tratatul
a fost un act internaţional de o
complexitate deosebită, de o
importanţă

majoră, a căror urmări pot ti
identificate până în zilele noastre.
Tratatul de la Trianon a fost rezul-
tatul unui complex de factori, în
primul rând politici dar şi eco-
nomici, demografici şi sociali. Cel
mai important rol (prealabil fiind
principiul autodeterminării naţionale)
pentru  stabilirea frontierei româno-
maghiare a  fost deţinut de liderii
politici români şi maghiari.

în primul rând trebuie să ne referim
la Ion I.C Brătianu primul ministru
român, deşi el a avut mulţi oponenţi
români.

Brătianu, a fost liderul de necontes-
tat al României în acel moment şi
aproape toţi cei ce l-au criticat au fost
nevoiţi să recunoască că el şi-a atins
cele mai multe din ţeluri, cei care l-au
urmat la conducere, au făurit puţine
schimbări.

Brătianu fără a se lăsa copleşit de
opiniile nefavorabile ale occidentaliilor
a fost mai presus de orice, un realist un

spiritual ,,Principelui” lui Nicolae
Machiaveli.

Disensiunile din rândurile Aliaţilor
i-au oferit lui Ionel Brătianu tot atâtea
pârghii de a controla evenimentele
anului 1919. Liderul român era de-
osebit de înzestrat în manevrele diplo-
matice, Brătianu a manevrat în aşa fel,
încât să ocupe militar Transilvania,
apoi teritoriul până la Tisa, în final,cea
mai mare parte a Ungariei propriu-
zise.

Guvernul Vaida-Voievod s-a situat în
fond, pe liniile stabilite cu subtilitate de
predecesorul său, Brătianu. în general
toate guvernele române: Brătianu,

Vaida-Voievod,Averescu-Take Ionescu
nu au fost în graţiile liderilor marilor
puteri.

În privinţa tratatului cu Ungaria, sin-
gura modificare obţinută a fost cea
privitoare la eliminarea din art.181 a
menţinerii ca operaţiunile militare în-
treprinse împotriva Ungariei bolşevice
sau realizat fără consimţământul
Aliaţilor. Era, în realitate, o
recunoaştere indirectă a previziunilor
corecte a lui Ionel Brătianu.

Trebuie admis faptul că situaţia
Ungariei era mult mai dificilă. în
primul rând, ea era o ţară înfrântă şi
această postură a fost întotdeauna una
nefericită. In al doilea rând starea de
agitaţie socială continuă a înrăutăţit
perspectiva Ungariei în relaţiile ex-

terne. În al treilea rând, anumite acţiuni
ale liderilor ei au contribuit la
înrăutăţirea stării de lucruri din
Ungaria, ca şi la periclitarea prestanţei
internaţionale a ţării. (Exemplu Con-
tele Mihaly Karoly, primul lider al
Ungariei, Bela Linder, Bela Kun). Cer-
curile maghiare conducătoare aveau o
viziune dinamică asupra aranjamen-
tului dualist, astfel încurajându-se
speranţa că într-o zi centrul de putere
se va muta de la Viena la Budapesta.
Realitatea crudă de după Primul
Război Mondial a dat o lovitură dură
speranţelor maghiare.

Şeful delegaţiei Ungariei, la
Conferinţa de Pace era contele
Albert Apponyi. Mulţi lideri
politici din        Ungaria interbelică
erau     originari din Transilvania
sau     Slovacia. Ceeace s-a
consfinţit la Trianon a părut şi
încă mai pare pentru majoritatea
poporului maghiar un blestem
nemeritat, un cataclism incredibil
de brutal, sau în cel mai bun caz,
un coşmar, un vis urât care va tre-
bui să se încheie cândva. Nu sun-

tem în măsură să vedem ce se va
întâmpla în viitor, pentru a valida sau
respinge asemenea opinii.

Putem doar aspira la înţelegerea, in-
evitabil limitată şi permanent
nuanţabilă. a unora din evenimentele
trecutului. Tratatul de la Trianon nu a
stârnit o reacţie opusă faţă de cea
maghiară adică un entuziasm rară lim-
ite. Tratatul nu era însoţit de mijloacele
care să-1 fi făcut intangibil. Abia pe
măsură ce revizionismul maghiar de-
venea din ce în ce mai activ, periculos,
românii au înţeles că tratatul era fun-
damentat pentru ei şi trebuie operat.

Bibliografie:
1. România şi Ungaria - Tratatul de la Tri-

anon 1918-1920, Lucian Leuştean, Polirom,
2002

Ioan IONESCU

Simpozionul Cetăţii- Plugova 2017-Ioan
IONESCU, alături de Nicolae Danciu Petniceanu,
Dănilă   Surulescu şi Constantin Vlaicu
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Creaţia marelui nostru poet a
fost şi este analizată din toate
punctele de vedere şi cu mijloace
dintre cele mai variate, astfel încât
cu greu mai putem găsi ceva de
spus despre acesta.

Suntem cu toţii de acord că nu
putem vorbi despre România,
fără a vorbi despre Eminescu

Am început să ne întrebăm
dacă Eminescu este sau nu "ame-
ninţat" cu uitarea şi dezinteresul?
Această întrebare nu şi-ar avea
rostul, dacă alţi poeţi importanţi
ca Ion Minulescu, George
Topârceanu, George Coşbuc,
Octavian Goga nu ar fi trecut într-
un con de umbră în ultimul dece-
niu..

Ca naţiune în mijlocul căreia s-
a născut poetul, avem datoria să
demonstrăm că ştim să-i apre-

ciem opera şi în faţa generaţiilor
care vin.

Acest lucru se poate întâmpla
în primul rând prin intermediul
programelor şi manualelor şco-
lare dar şi prin intermediul profe-
sorilor de specialitate. Aceştia
sunt cei mai în măsură să-i con-
ştientizeze pe tineri de valoarea
operei poetului.

Din păcate nu întotdeauna
găsim în manuale opera lui Mihai
Eminescu abordată aşa cum se
cuvine.

Mihai Eminescu spunea:„
Şcoala n-ar trebui să fie o magazie
de cunoştinţe străine, ci o gimnas-
tică a întregei individualităţi a
omului; elevul- nu un hamal care-
şi încarcă memoria cu saci de coji
ale unor idei străine, sub care
geme. ci un om care-şi exercită
toate puterile proprii ale inteli-
genţei, întărindu-şi aparatul inte-
lectual, precum un gimnast îşi
împuterniceşte pân-în gradul cel
mai mare aparatul fizic, fie-n vi-
goare, fie-n îndemânare."( Mihai
Eminescu, ..Opere.XI.Publicis-
tică", Editura Academiei,
Bucureşti, 1984, p.244)

Eminescu ne apare ca o perso-
nalitate totală, prin tot ceea ce a
realizat în scurta lui viaţă. A fost
aproape un an (I iulie 1875-4
iunie 1876) revizor şcolar pentru
judeţele Iaşi şi Vaslui şi mai bine
de un an şi jumătate profesor (de
limba germană, logică, etc).

Experienţa adunată în materie
de pedagogie, învăţământ, educa-
ţie, didactică şi metodică, este
surprinzătoare. Ea aduce la lu-
mină nu numai aspecte istorice şi
practice ale învăţământului româ-
nesc din acel timp, ci mai ales
concepţia sa, orientată la nivelul

european al vremii despre educa-
ţie şi cultură. El dorea ca şcoala
românească să accepte o serie de
principii pedagogice şi didactice
moderne, care să-i facă pe elevi să
nu mai înveţe pe de rost reguli
abstracte sau neînţelese şi să se
ajungă la un sistem pedagogic, cu
noţiuni exacte şi pe înţelesul co-
piilor.

Propunerile lui Eminescu în
domeniul învăţământului cores-
pund învăţământului modern for-
mativ, de astăzi.

Prezenţa poetului Mihai
Eminescu în manualele şcolare
este binevenită şi obligatorie, de-
oarece îi va permite elevului să-şi
dezvolte creativitatea.

Din păcate nu toate editurile
aprobate de Ministerul Educaţiei
abordează prezenţa operei emi-
nesciene cu aceiaşi seriozitate.

În anul 1875, poezia lui
Eminescu pătrunde în manuale,
în Conspectul lui Vasile Gherman
Pop. Această carte nu este încă un
manual şcolar propriu-zis însă va
fi folosită de alte manuale, după
ce ele încep să apară.

Unul dintre primele manuale
moderne care apar în epocă este
al profesorului Ioan Lazariciu de
la Preparandia (Şcoala normală
de învăţători) din Deva. Acesta
publică în 1882, la Sibiu, nişte
Elemente de poetică română des-
tinate "tinerimei gimnaziale şi
preparandale" unde, la capitolul
despre "forme poetice" mai puţin
obişnuite, citează din poeziile lui
Eminescu.

Ion Nădejde, profesor celebru
în Iaşi, este cel care introduce în
prezentarea poeziei lui Eminescu,

continuare în pagina 5

POEZIILE EMINESCIENE ÎN MANUALELE ŞCOLARE 

Simpozionul Cetăţii-Plugova
2017 - Prof. Iohana Zimbran

prezintă expozeul său
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încă în viaţă, alt punct de ve-

dere decît cel maiorescian, în
anul 1886 cînd apare manualul
său.

Profesorul este încântat de
muzicalitatea versurilor emines-
ciene. El aminteşte de Sărmanul
Dionis şi citează basmul Făt-fru-
mos din lacrimă, "o adevărată
poemă în proză". Din păcate ma-
nualul lui Nădejde nu este însă
reeditat.

"Tratatul" de literatură al locote-
nentului Alexandru Drăghicescu
din 1887, pleacă de la părerea lui
Maiorescu despre Eminescu pen-
tru a scoate în evidenţă "farmecul
limbagiului, o concepţie înaltă şi,
pe lîngă acestea, iubirea şi înţele-
gerea artei antice. El citează în
cartea sa poeziile Mortua est şi
Epigonii.

Manualul de Poetică română
pentru cursul secundar al lui 1.
Manliu, din 1890, pleacă şi el de
la studiul lui Maiorescu (citat în
prefaţă) pentru prezentarea între-
gului sistem al poeziei, respectiv
al frumosului.

Manual de istoria literaturii ro-
mâne al lui Enea Hodoş din
Caransebeş, din anul 1893 este
tot o carte şcolară. În 1889, vine
la Caransebeş din Sibiu, ca profe-
sor de limba română şi limba ma-
ghiară la Institutul teologic-pedagogic
unde stă până în toamna anului 1905.
Autorul afirma despre cursul sau
: "l-am propus de trei ani în Insti-
tutul pedagogic şi teologic din
Caransebeş", deci la o şcoală nor-
mală de învăţători din Banatul
aflat sub administraţie austriacă.
În acest manual, Eminescu (ca de
altfel toată Junimea) se bucură de
o atenţie deosebită şi de o tratare
"monografică".

Profesorul Gheorghe Adamescu,
în primul său manual, intitulat "

Noţiuni de istoria limbii şi litera-
turii româneşti", din anul 1894,
nu-l încadrează pe Eminescu în
şirul autorilor trataţi monografic,
ci îl aminteşte şi-1 caracterizează
pe scurt în capitolul Caracteris-
tică generală.

Peste trei ani, în „Crestomaţia
pentru istoria limbii şi literaturii
româneşti", destinată să comple-
teze manualul anterior, Eminescu
este prezent cu patru texte:
Melancolie, Doina, Scrisoarea I şi
Strigoii, iar peste încă un an, în
1898, poetul este prezent cu mai
multe poezii în Manualul de poe-
tică pentru şcolile româneşti.

Profesorul Al. Philippide, în
primul volum al manualului său
universitar Istoria limbii române.
Principii de istoria limbii (1894),
citează multe versuri din poezia
lui Eminescu, alături de cronicari
şi texte religioase.

Manualul de clasa a VII-a din
1906 al lui Petre V. Hanes," Carte
de citire, compoziţie, istorie lite-
rară", cuprinde poezii precum:
Luceafărul, Mai am un singur
dor, Revedere, Ce te legeni co-
drule, La steaua, Oda şi două so-
nete: Trecut-au anii şi S-a stins
viaţa

În manualul pentru clasa a
VIII-a, care vine în completarea
celui anterior cu elemente de is-
toric a limbii, literatură populară
şi genuri literare, Eminescu este
prezent la capitolul Poezia filoso-
fică cu încă patru texte: Rugăciu-
nea unui dac, Glossa, Împărat şi
proletar şi Scrisoarea I. În manua-
lul lui Gheorghe Adamescu şi
Mihail Dragomirescu, de clasa a
VIII-a, ediţia a II-a din anul 1918,
găsim "poezia filosofică" ilustrată
de Împărat şi proletar.

Manualul de clasa a VII-a al lui
Petre Hanes ajuns la ediţia a IX-a
în 1930, schimbă o singură poe-
zie din cele opt menţionate mai

sus. Haneş renunţă la poezia
Revedere şi adaugă alte şapte
poezii (Scrisoarea I şi II, Călin,
Epigonii, Glossa) şi alte două so-
nete (Sunt ani la mijloc... şi Ori-
câte stele ..., ultima postumă)

Gheorghe Nedioglu, în ma-
nualul său de clasa a VII-a din
anul 1938 afirmă următoarele:
"Eminescu este cea mai înaltă în-
trupare a geniului poetic româ-
nesc care... a dat viziunea sublimă
a durerilor umanităţii şi a marilor
aspiraţii naţionale", iar în manua-
lul de clasa a VII-a din 1936, scris
de Mihail Dragomirescu şi
Nicolae I. Russu, poemul Împă-
rat şi proletar este considerat
acum o capodoperă universală: "

Poezia Doina apare în manua-
lele şcolare încă înainte de primul
război mondial. În manualul de
clasa a VII-a, întocmit de Mihail
Dragomirescu şi de Gheorghe
Adamescu (ajuns în 1906 la edi-
ţia a doua), apare alături de Călin
(fragmente), Epigonii, Despăr-
ţire şi Scrisoarea I. " În manualul
de clasa a VIII-a, al lui Gheorghe
Nedioglu, regăsim poezia Doina
propusă ca text de studiu în capi-
tolul despre Evoluţia limbii noas-
tre poetice, alături de O, rămâi şi
Despărţire. În Cartea de cetire
pentru clasa a IV-a scrisă de
Spiridon Popescu, T. Bădărău,
Ilie Lupu şi Gheorghe Bogdan-
Duică, din anul 1926, poezia
Doina este singurul text al lui
Eminescu prezent(oare de ce?!-
N.D.P.). Eminescu începe să nu
mai fie prezent în manuale înce-
pând cu anul 1947 datorită
schimbărilor produse după război
şi a prezenţei ruşilor în ţară .

Unul din puţinele manuale
editate în aceşti ani este cel de
clasa a VII-a, de Alexandru Ro-
setti,       Jacques Byck şi Perpessi-
cius. Aici întânim şase poezii

continuare în pagina 6
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eminesciene, dar alegerea evită

zona politicului. Găsim poezii pre-
cum Epigonii, Crăiasa din poveşti,
Luceafărul, Ce e amorul? şi Scri-
soarea a II-a.

În acelaşi an, George Călinescu,
publică un ciclu de manuale pen-
tru cele patru clase gimnaziale. Ele
sunt lipsite aproape total de comen-
tarii

Un manual anonim, tipărit de
Editura de Stat pentru clasa a III-a
de gimnaziu şi recomandat de M.
Cruceanu şi M. Nanu, afirmă în
prefaţă că e vorba de "o carte de
educaţie literară şi democratică", iar
"bucăţile de lectură... sunt menite să
trezească în sufletele şcolarilor ideile
mari ale vremurilor noastre... de
prietenie cu vecinii noştri şi îndeo-
sebi cu marea Uniune a republicilor
Sovietice Socialiste..." Alături de
texte ca Solia lui Mihai Viteazul la
Moscova de V. Negrea, de Primele
căi ferate de V.I. Lebedev sau de
Metropolitanul Moscovei de M.
Sadoveanu, se găseşte doar Reve-
dere de      Eminescu.

Antologia literară pentru gimna-
ziu de Jacques Byck şi I. Creţu (tot
din 1947), care prezintă texte din
Creangă, Ispirescu, S. Florian,
Sadoveanu, Gîrleanu, sau
Andersen, Tolstoi, Gorki şi Daniel
De Foe dintre străini, nu are nici un
text de Eminescu.

Studiul operei lui Mihai Eminescu
se realizează încă din clasa a V-a. În
manuale găsim poeziile Fiind băiet
păduri cutreieram şi Revedere. Ac-
centul este pus pe exerciţii lexicale
şi stilistice. De asemenea, la clasa a
VI a, găsim poezia Revedere şi La
mijloc de codru. La clasa a VIII- a,
elevilor li se propun spre studiu -
ca specii ale genului liric, poeziile -
Dorinţa şi Lacul. Abordarea operei
poetului, în actualele manuale şco-
lare din învăţământul gimnazial,

este destul de modestă, rămânând
încă nestudiate o mulţime de poe-
zii.

Cerinţele solicitate în manuale
nu corespund în totalitate cu cerin-
ţele finale care solicită absolventu-
lui claselor V - VIII stăpânirea
completă a noţiunilor genului liric,
pentru a putea argumenta pe un
text la prima vedere, apartenenţa
acestuia la genul liric.

Clasa a IX-a reprezintă momen-
tul de trecere de la gimnaziu la
liceu. Abordarea noţiunilor speci-
fice genului liric se fac din perspec-
tiva unei aprofundări mult mai
serioase a noţiunilor de teorie lite-
rară. Operele specifice genului
liric, în special poeziile emines-
ciene, vor fi analizate atât din punct
de vedere al conţinutului cât şi al
noţiunilor de teorie literară.

Poeziile propuse în manualele
şcolare nu presupun un grad foarte
avansat de dificultate, solicitând
din partea elevului folosirea noţiu-
nilor predate în gimnaziu, profeso-
rul având datoria să fixeze aceste
noţiuni şi să ajute la aprofundarea
lor.

Profesorul are, însă, datoria de a
nu se limita doar la informaţia ofe-
rită de manualul şcolar. Acesta tre-
buie să ofere spre studiu elevului
poezii asemănătoare din volume
de versuri aparţinând poetului sau
din alte manuale alternative, astfel
încât acesta să aibă o viziune co-
rectă asupra operei marelui poet.

Programa pentru clasa a X a
oferă elevilor posibilitatea de a stu-
dia pentru prima dată proza emi-
nesciană, prin cea mai complexă
nuvelă a prozatorului Sărmanul
Dionis. Noua viziune asupra pro-
gramei şcolare îi permite profeso-
rului o vastă arie de abordare a
studiului unei opere literare.

Manualul de clasa a XI a oferă
elevilor posibilitatea de a studia cel
mai amplu din ciclurile emines-

ciene, predilecte fiind poeziile de
natură filozofică - Floare albastră,
Odă în metru antic, La steaua,
Glossa, continuând astfel pro-
grama din clasa a X a. Aceste poezii
sunt analizate, prin intermediul
exerciţiilor şi analizei pe text. Ul-
tima clasă din ciclul liceal, clasa a
XII-a oferă şi cea mai complexă
provocare în abordarea operei
eminesciene. Elevii au posibilitatea
de a aprofunda poemul de inspira-
ţie filozofică Luceafărul. Elevii au
acumulat în clasele anterioae infor-
maţiile necesare înţelegerii textului
eminescian.

Meritul anumitor manuale şco-
lare este de a aşeza opera emines-
ciană la nivelul care i se cuvine şi
de a permite elevilor să înţeleagă
adevărata valoare a geniului emi-
nescian şi profunzimea unora din-
tre cele mai frumoase poeme ale
celui mai mare poet român şi ale
ultimului mare poet romantic uni-
versal. (Felicit pe Domna Profesoară
I. Zimbran, pentru acest eseu realizat
în stil academic! - N.D.P.)

Prof. Iohana  ZIMBRAN
Liceul Tehnologic „Nicolae

Stoica de Haţeg", Mehadia

Bibliografie:
Neagu Ionel: Scriitorul Mihai

Eminescu în programele şi manua-
lele şcolare, Bucureşti 2007 

Mircea Anghelescu: Eminescu
în manualele şcolare, România lite-
rară, nr. 11 

MihaiEminescu: „Opere.XI.Pu-
blicistică", Editura Academiei, Bu-
cureşti, 1984, p.244 A. Rosetti, I.
Cretu, J. Byck: Manual de litera-
tura si limba româna : pentru clasa
a IV-a secundara, Bucureşti ; Edi-
tura "Adeverul", 1935
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Anul 1897 reprezintă un eveniment
cultural pentru poezie şi romanţa
română. Romanţa pe versurile lui Emi-
nescu şi romanţele pe versurile lui
Coşbuc erau pe buzele melomaniilor
români de pe mapamond.

Evenimentul de interes şi răsunet fus-
ese lansat la Cluj de studentul în Drept
şi compozitor Guilelm Şorban. Junele
Şorban impresionat în mod deosebit de
conţinutul ideatic şi de cantitatea
versurilor poemelor „ Mai am un
singur dor” şi „Numai una” a com-
pus pentru fiecare creaţie câte-o
melodie, ce se pliază divin pe
câteva strofe din textile lirice.

Imprimeria C.O. Röder din
Leipzig aflase această creaţie prin
impresariatul ei. Compozitorul fus-
ese contactat şi cu acordul său
cele două romanţe au fost tipărite
în milioane de exemplare, pe carton fin,
în chip de carte poştală şi difuzate în
lumea melomanilor. În scurtă vreme,
după lansarea romanţelor, ele puteau
fi auzite cântate în mediile urbane
româneşti, chiar şi prin staţiile C.F.R.,
aşa cum vor fi auzite de autorul lor în
gara Severin, în prima sa deplasare în
România.

Poetul Mihai Eminescu nu mai avea
cum auzi, el trecuse, cu ani în urmă în
lumea umbrelor, însă îşi auzise ver-
surile Coşbuc, în anul 1908, când
revenise în Ardeal, la Sibiu, după am-
nistia imperială. George Coşbuc ple-
case din Ardeal la finele anului 1889,
trecuse graniţa în România, fără
paşaport, fraudulos şi fusese con-
damnat în contumacie la ani de
temniţă.

Poezia „ Mai un singur dor” de Emi-
nescu (1883) este arhicunoscută de
către români, pe câtă vreme „Numai
una” de Coşbuc este mai puţin
cunoscută.

Poezia „Numai una” apare ca
romanţă sub o altă denumire, apare „Pe
umeri pletele-i curg rău”.

Redăm strofele romanţei „Numai
una”, compuse de poetul George
Coşbuc, în timp ce era redactor la re-
vista „Tribuna” din Sibiu (1887-1889),
când a compus şi capodopera „Nunta
Zamfirei”, ce l-a cucerit pe magistrul
Titu Maiorescu, ministru.

George Coşbuc
„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-mbolnăvesc,
Iar când merg alţii de-o peţesc,
Vin popi de mă dezleagă.

Şi-mi cântă lumea câte vrea,
Mi-e dragă una şi-i a mea
Decât să mă despart de ea,
Mai bine aprind tot satul!

Aşadar, cum am spus, George
Coşbuc auzise romanţa pe versurile
sale, când revenise în Ardeal, după
mulţi ani de pribegie, în Bucureşti. Se
întâmplase în primăvara-vara lui 1908.

Primul popas în Ardeal a fost la Sibiu.
Aici îl; aşteptau foşti colegi de la re-

vista „Tribună” şi o sumedenie de pri-
eteni şi melomani. I se pregătise
revenirea în somptuoasa sală a Hotelu-
lui „Imperial”. Se deschiseră uşile şi
făcuse primii paşi. Încremenise locului!
Lumea din sală începuse sa cânte
romanţa „Pe umeri pletele-i curg rău”.
Coşbuc frământa lacrimi, lacrimi
frământa şi lumea din sală. Lacrimile
bucuriei şi ale dorului românesc.

Guilem Şorban s-a născut la 2
februarie 1876 în Arad, fiul avocatu-
lui Ştefan Şorban şi al Wilhelminei,
născută Holmayer în Alsacia
(Franţa).

Guilelm rămâne orfan de tată, de
mic copil, va fi crescut de canonicul,
Mihail Şorban (unchi), pictor şi
compozitor de muzică bisericească,
din Gherla.

După studii primare, urmează
liceul din Blaj. Prieten şi coleg cu

Tiberiu Brediceanu, viitorul compozi-
tor. Urmează Conservatorul din Cluj şi
în paralel Facultatea de Drept din
acelaşi oraş. Creşte spiritual în casa
rubedeniei sale paterne, Gheorghe Pop
de Băseşti, naţionalist român de bun
augur.

În anul 1896, compune melodia pen-
tru romanţa „Mai am un singur dor”, pe
versuri de Mihai Eminescu. În scurt
timp, compune şi melodia pentru
romanţa ,,Pe umeri pletele-i curg râu”,
pe versuri de George Coşbuc. În anul
1897, Guilelm Şorban era student la
Conservatorul Kaiser din Viena.
Ajunge în contact cu Imprimeria Röder
din Leipzig, care tipăreşte romanţele în
milioane de cărţi poştale şi le difuzează
pe mapamond.

Despre compozitorul şi avocatul
Guilelm Şorban mai ştim că va ajunge,
după Decembrie 1918, subprefect pe
Someş, propus pentru prefect, ca să fie

continuare în pagina 8

EMINESCU ŞI COŞBUC PE-O CARTE POŞTALĂ!



8 VESTEA 

urmare din pagina 7      
ucis de un adversar politic ce năzuie

la funcţia de prefect.
A fost căsătorit şi a avut un fiu, pe vi-

itorul mare cărturar Raoul Şorban, care
a scăpat de la moartea nazistă sute şi

sute de evrei din Ardealul ocupat de
horthyşti.

„La un veac şi jumătate de la
naşterea poetului ţărănimii române,
George Coşbuc, să lăsăm să
izvorească o lacrimă de la izvorul

inimii. Tot o lacrimă pentru Eminescu şi
un puiuţ de lacrimă pentru ardeleanul
româno-francez Guilelm Şorban”.

N.D.Petniceanu

Ideea organizării taberei de
literatură la Anina, a fost propusă
de mine încă din vara anului
2013, mai precis în seara zilei de
14 spre 15 iunie, la „Noapte de
veghe pentru Mihai Eminescu",
manifestare organizată de
Uniunea Scriitorilor din România
- Filiala Timişoara, Centrul
Cultural „Teatrul Vechi Mihai
Eminescu" din Oraviţa
şi Fundaţia Culturală
„Orient Latin" din
Timişoara, aflată atunci
la ediţia a ll-a.
Propunerea organizării
unei tabere literare la
Anina, a fost îmbrăţişată
cu bucurie de cei
prezenţi la acei eveni-
ment fiind, într-un fel, o
continuare a celei de la
Oraviţa care, din păcate,
s- a întrerupt după ediţia
a XVII-a, în anul 2009.

Fiind iniţiatorul acestei
manifestări de mare amploare
pentru viaţa literară a Cenaclului
„Virgil Birou" şi, în acelaşi timp,
pentru istoria literaturii din
Anina, m- am consultat la vremea
aceea cu bunii mei prieteni din
Oraviţa, Ionel Bota şi regretatul
Mihai Moldovan, care, mi- au
împărtăşit din experienţa lor în
decursul celor 17 ani ai renumitei

tabere literare de ia Oraviţa, sfa-
turile lor fiindu-mi de mare aju-
tor. Prima ediţie a taberei noastre,
din anul 2014, a fost una
interjudeţeană, iar de la a II-a
ediţie din 2015 , a devenit Tabără
Naţională. Şi uite aşa am ajuns şi
la cea de a lll-a ediţie care, s-a
desfăşurat aşa cum ne-am
obişnuit la începutul lunii sep-

tembrie , reunind şi de această
dată peste 45 de scriitori, editori,
oameni de artă, profesori univer-
sitari, critici literari, actori, pictori
şi alte personalităţi care slujesc
într-un fel sau altul cultura. Şi anul
trecut, programul tabere a fost
unul bogat şi diversificat,
desfăşurându- se în două sesiuni -
dimineaţa şi după-amiază,
cuprinzând lansări de carte şi re-
viste, comunicări, expuneri pe di-
verse teme, conferinţe şi o

expoziţie de caricatură intitulată „
Participanţii primei ediţii la tabără
trecuţi prin cărbunele caricaturistu-
lui Cristian Vecerbea" din Lugoj,
arhicunoscut şi inegalabil prin
lucrările sale. Pe parcursul
lucrărilor taberei, au avut loc
recitaluri de poezie şi muzică de
calitate, susţinută de cantautorul-
poet George Popovici din Făget.

Deschiderea taberei
a avut loc joi, 1 sep-
tembrie, începând cu
ora 17.00, la Casa
Orăşenească de
Cultură din Anina,în
prezenţa autorităţilor
locale unde după cu-
vântul de bun venit
adresat de organiza-
tori invitaţilor, a urmat
un moment deosebit
când ,au fost readuşi în
memoria celor

prezenţi unele personalităţi a
vieţii culturale care au trecut la
cele veşnice în decursul anilor:
Horea Guia, Constanţa
Lungulescu, Dezideriu Horvath,
Dumitru Niţoiu şi Mircea
Croitor- Cromy (dispărut în luna
august 2013). A urmat cuvântul
participanţior celorlalte două
ediţii cât şi a celor care au partici-
pat pentru prima dată, de-
plasându-ne apoi la cabana 

continuare în pagina 9
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Mărghitaş, amplasată într-un

loc mirific lângă lacul cu aceiaşi
nume, cum de altfel spun şi ver-
surile poetului Costel Simedrea:

La Mărghitaş - ce loc divin! 
Vin scriitorii şi tot vin 
Să fure visele din vin
Fiind că lor li se cuvin...

Aici, timp de trei zile, s-au
desfăşurat lucrările taberei după
un program bine stabilit. Au fost
prezentări de cărţi şi reviste:
Gabriela Şerban a prezentat re-
vista „Bocşa Culturală" şi volumul
omagial „In memoriam Nicolae
Bocşan", precum şi fenomenul
bănăţean Tata Oancea la 135 de
ani de la naşterea autorului revis-
tei „Vasiova". Scriitorul Adrian
Georgescu din Bucureşti, pornit
într- un tur de promovare al volu-
mului „Tabor", s- a bucurat de o
primire călduroasă şi cuvinte
alese cu privire la literatura
duhovnicească. Adrian
Georgescu, prezent la Anina în
uitimii ani unde, a prezentat şi
lansat multe din cărţile sale. Re-
vista ,,Arcadia",s-a bucurat de
aprecierile participanţilor cât şi
de o prezentare profesionistă
făcută de scriitorului Ilie
Chelariu, redactor şef al revistei
„Orient Latin" din Timişoara şi
consilier editorial al revistei
„Arcadia". Revista „Nedeea", a
fost prezentată de Angelica
Herac. redactor şef şi reprezen-
tanta Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale Caraş-Severin,
instituţie parteneră ia eveniment,
Au fost prezentate cele două vol-
ume ale cărţii „Economia Aninei"

semnată de Cristian Liviu
Mosoroceanu şi preotul dr. Alin
Muntean, volume apărute la edi-
tura „Eubeea" din Timişoara, con-
silier editorial director Nina
Ceranu. Prezentarea volumelor a
fost făcută de către llie Chelariu,
lectorul volumelor din ciclul
monografia oraşului Anina. Tot
aici, a avut loc şi prezentarea
noului volum de versuri „Gânduri
despre fiinţă", apărut la Editura
„Eubeea" din Timişoara, semnat
de preotul dr. Alin Muntean,
volum prezentat de către con-
silierul editorial llie Chelariu.

Muzicologul profesor dr. Con-
stantin Tufan Stan, a făcut o
amplă prezentare a volumului
„George  Enescu  . Consonanţe
Bănăţene", încântând asistenţa
printr-o expunere exhaustivă a
fenomenului muzical din Banat,
personalităţi, lucrări muzicale,
exemplificări sonore. Volumul
bilingv „Ein wort, ein bild / Un
cuvânt, un tablou", volum care
cuprinde versuri ale lui Peter Jung
, a fost prezentat de traducătorul
profesorul filolog Simion Dănilă
din Belinţ. Volumul editat de
primăria Jimbolia, iar ilustraţiile
aparţin lui Ştefan Jager. Poetul Ion
Oprişor, din Lugoj, a prezentat re-
vista „Conferinţele de Vineri", re-
vista cenaclului literar „Anotimpuri",
al cărui redactor şef este. Un mo-
ment deosebit de atractiv s-au
dovedit prin prezentările şi
comunicările făcute de poetul şi
redactorul şef ai revistei
„Almăjana" prof. losif Băcilă din
Bozovici şi de către prof. Lector
Univ. dr. Florina Băcilă de la
Universitatea de Vest din
Timişoara. Expunerile
excepţionale ale Florinei Băcilă şi

losif Băcilă cu privire la apariţia
unor volume precum „Valea
Almăjului. Oameni şi fapte" şi
„Dorziana- o (re)construcţie a
textului prin limbaj apărut la edi-
tura „ExcelsiorArt", 2016 la
Timişoara, semnate de cei doi
filologi, au făcut vorbire şi de
volumele „Obiceiuri de iarnă în
Valea Almăjului. Colindele şi
colindatul" semnate de Maria
Vâtcă , iar prof.dr. Anton Lazăr a
prezentat studiul de geografie şi
religie „Religie şi dezvoltare în
Munţii Banatului". Ca şi la ediţia
a II- a şi de această data colegii din
Bozovici, valea miracolelor, au
fost foarte bine reprezentaţi. In-
teresantele informaţii furnizate,
au făcut trecerea la poezia lui Du-
mitru Cristănuş, poet bănăţean
din Socolari, dar stabilit la Sibiu,
a beneficiat de prezentarea şi
lansarea volumului de versuri „În-
temeierea somnului", apărut la
editura „Adnos" din Sibiu de
către colegii săi de breaslă: poetul
Iacob Roman, poeta Maria Niţu
şi poetul llie Chelariu.

A fost rândul creatorilor locali
care au făcut o incursiune în tre-
cutul istoric şi cultural ai oraşului
Anina : ing. Ştefan Georgescu,
ing. Ion Văcaru, prof. Petre
Lungulescu, poeta Maria Chiper
şi poetul Ion Răşinaru, publicistul
şi omul de cultură Mihai Chiper,
membrii cenaclului literar „Virgil
Birou" şi membrii colegiului
redacţional al revistei „Arcadia".
De o prezentare deosebită a
beneficiat şi poetul Costel
Simedrea din Reşiţa, prin lansarea
volumului „Ouă de cuc", apărut la
editura „Eubeea" din Timişoara şi
despre care au vorbit scriitorii:
Maria Niţu, Nicolae Sârbu şi
Ilie Chelariu. Pe lângă volumele

continuare în pagina 10
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de poezie şi cărţile lansate, au

fost prezentate şi unele reviste şi
publicaţii: Dumitru Buţoi a prezen-
tat revista „Luceafărul de vest" din
Timişoara, Mircea Anghel cu revista
„ Actualitatea literară" din Lugoj,
Laurian Lodoabă a prezentat revista
„Banatul" din Lugoj, Ovidiu
Moldovan şi revista   „Confluenţe"
din Oraviţa,          Gheorghe Rancu-
Bodrog cu revista ,,Almăj” din
Şopotu Vechi, Gheorghe Blejuşcă
a prezentat „Foaia Săcălazului",
iar Ştefan Tomoioagă ,,Opinia"
din Săcălaz. Interesantă, a fost şi
intervenţia scriitorului Nicolae
Danciu      Petniceanu din      Mehadia
care, a prezentat cea mai recentă
carte „Stele în Panteon",
apărută la    Editura Mirton din
Timişoara, un volum interesant şi
cu noutăţi menite să menţină
statutul „ Banatu-i fruncea" în di-
verse domenii.

„Banatul Ţinut de Graniţă -
Clişeul Banatu- i fruncea", a fost
şi expunerea pe care a prezentat-
o prof.univ. lacob Voia din
Timişoara, unui dintre fondatorii
Cenaclului „Virgil Birou"din
Anina. Tot legat de frumuseţea şi
importanţa Banatului, a fost
aprofundată expunerea intitulată
„Literatura Banatului Montan"
prezentată de prof. univ. dr.
Gheorghe Popovici, de la Uni-
versitatea „Eftimie Murgu" din
Reşiţa, iar Poetul George
Schinteie a prezentat unele vol-
ume de versuri:" Poeme într- un
vers", Clepsidra de cuvinte", Ro-
tund despre dragoste şi timp, 66
- de poeme dintr- un timp
înrămat" şi „67 - de poeme dezn-
odate".   Despre poet şi volumele
lui ,au vorbit Maria Niţu şi Ilie
Chelariu. Romanul „Persoana
non grata", roman în versuri sem-
nat de poetul lacob Roman, a
fost prezentat de poetul Ion

Cocora, editorul „Palimsest-
ului" din Bucureşti. Tot despre
poetul lacob Roman a vorbit şi
poetul Nicolae Sârbu, iar actriţa
Dana Pocea Cocora a susţinut un
recital de versuri. Volumul
„Lugoj, 20 decembrie 1939.
Revoluţie. Adevăr. Dezinfor-
mare. Impostură," semnat de
Nicolae Toma, a fost adus în
atenţia celor prezenţi de către
consilierul editorial Ilie
Chelariu, un volum- document
apărut la Editura „Eubeea" din
Timişoara în anul 2015. Seara de
sâmbătă spre duminică, a fost o
seară de muzică şi poezie de
excepţie . A fost seara cena-
clurilor literare : „ Anotimpuri
Literare" din Lugoj, „Semenicul"
din Reşiţa şi „Virgil Birou" din
Anina. S- au recitat de către poeţi
versuri din creaţiile proprii, s-a
citit din cărţile prezentate la
tabăra, iar cantautorul George
Popovici a încântat asistenţa cu
piesele cântate până pe la ora 3
dimineaţa, când „ moş Ene, pe la
gene", i-a trimis rând pe rând la
culcare.

Lucrările Taberei de literatură s-
au încheiat în ultima zi de
duminică 4 septembrie, readucând
în memoria participanţilor pe pri-
etenul nostru , scriitorul
orăviţean Mihai Moldovan, ple-
cat dintre noi în luna ianuarie
2016. In memoriam Mihai
Moldovan, a fost prezentat volu-
mul „ Haita de câini şi alte pove-
stiri", apărut ia Editura
„Mirador" din Arad, editor poe-
tul loan Matiuţ, redactori
Nicolae Pătruţ şi Nicolae Irimia,
coperta fiind realizată de pic-
torul Igor Isac, volum pe care
Mihai Moldovan nu a putut sa-l
vadă cât a fost în viaţă. De
asemenea, a fost prezentat şi
numărul omagial al revistei
„Confluenţe", în prezenţa fiului

Ovidiu Moldovan. Despre Mihai
Moldovan au făcut vorbire: llie
Chelariu, Maria Niţu, George
Popovici, Costel Simedrea,
Costel Stancu, Olga Neagu,
Adriana Weimer, Maria Rogobete,
Ion Răşinaru, Dumitru
Cristănuş şi Mihai Chiper, care
au mărturisit amintiri cu Mihai,
iar Maria Chiper a citit câteva
pasaje din volumul prezentat.
Tuturor participanţilor li s-a
oferit diplome de participare şi
implicare deosebită în cadrul
taberei, iar Asociaţia Civilă
„Agora Cărăşană", a oferit
diplome de excelenţă organiza-
torilor acestei tabere.

Tabăra Naţionala de Literatură
„Colocvii Banatice" ediţia a III-
a, s-a dovedit, a fi cea mai reuşită.
Pe durata taberei, nu au lipsit
recitalurile de muzică şi poezie,
schimburi de idei şi păreri, ex-
cursiile în împrejurimile
Mărghitaşului. Aici s-au reunit
oameni de cultură din toată ţara,
scriitori, editori, reprezentanţi a
revistelor literare, specialişti în
diverse domenii în scopul de a
promova munca şi talentul lor,
de a lega prietenii şi colaborări
de viitor. Nu pot să închei decât
prin, a mulţumi : Consiliului
Local şi Primăriei oraşului
Anina, Centrului Judeţean
Pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale
Caraş-Severin, domnului man-
ager Gheorghe Ţunea, man-
agerului Bibliotecii Judeţene
„Paul lorgovici" Reşiţa, Clara
Maria Constantin, partenera
noastră la acest eveniment şi tu-
turor colegilor de cenaclu
implicaţi pentru reuşita acestei
tabere.

Mihai CHIPER
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Suprapuşi existențial
şi creativ o infimă
perioadă pe axa

temporală a literaturii române de
la sfârşitul secolului al XIX-lea,
Mihai Eminescu – teiul la umbra
căruia opresc obraznici epigoni să
se adape cu parfum de vers ro-
mantic – şi George Coşbuc – flu-
viul cu ritmuri cristaline, blânde,
pulsatile – încă amprentează
demiurgic şi sublim întreaga
poezie românească.

Unul dintre cei mai valoroşi
poeți modernişti, Lucian Blaga,
observa câteva asemănări şi de-
osebiri privind specificul viziunii
artistice la Mihai Eminescu şi
George Coşbuc:‚, Ca material
poetic, Coşbuc e mai românesc
decât Eminescu, Coşbuc
realizează însă românescul prin
descrierea vieţii folclorice. De
asemenea şi temperamentul lui
Coşbuc e un ecou al tempera-
mentului ţărănesc. Eminescu are
un românism sublimat, complex ,
creator. El e mai aproape de ideea
românească, Coşbuc este mai
aproape de fenomenele româneşti”.

Ceea ce îi apropie pe cei doi
mari poeţi este atracţia amân-
durora faţă de folclor. ,,O
adevărată literatură trainică –
scria Eminescu – care să ne placă
nouă şi să fie originală şi pentru
alţii, nu se poate întemeia decât
pe graiul viu al poporului nostru
propriu, pe tradiţiile, obiceiurile
şi istoria lui, pe geniul lui.”
(Timpul, 8 mai 1880). De
cealaltă parte, Coşbuc a fost adep-
tul lui Mihail Kogălniceanu, care
în primul număr al revistei Dacia
literară (1840), în articolul pro-
gram Introducţie, expune unul

cele patru puncte ce reflectă ide-
alurile literare ale scriitorilor
paşoptişti: conceperea unei
literaturi cu specific național
care să evite imitarea scriito-
rilor străini şi să creeze o
literatură autohtonă, ale
cărei izvoare să fie natura,
istoria şi folclorul. Într-una
din  notele ce însoțeau volumul de
versuri Fire de tort (martie, 1896),
Coşbuc îşi dezvăluie intenția de a
crea o epopee națională pe motive

folclorice şi mitologice româneşti:
,,De când am început să scriu m-a
frământat ideea să scriu un ciclu
de poeme cu subiecte luate din
poveştile poporului şi să le leg ast-
fel ca să le dau unitate şi extensi-
une de epopee.” A reuşit să dea
viață unor creații inspirate din
marile evenimente din viața satu-
lui şi a omului: nunta – în Nunta
Zamfirei şi moartea – în Moartea
lui Fulger. Eminescu, spre deose-
bire de Coşbuc, manifestă un in-
teres aparte față de folclorul
fabulos, fiind atras de mituri,
tradiții, superstiții, legende sau
basme, specii care aduc în discuție

binele şi răul, naşterea universului
şi a omului, creații precum
Făt-Frumos din lacrimă, Călin
Nebunul, Frumoasa lumii, Fata
din grădina de aur sau Miron şi
frumoasa fără corp fiind elocvente
din acest punct de vedere. Prin
aceste basme versificate,
Eminescu se îndreaptă spre cele
mai îndepărtate taine ale istoriei
poporului român, reuşind  - se
poate spune - chiar să creeze o mi-
tologie românească.

O scurtă incursiune în universul
liric al capodoperelor literare -
Luceafărul lui Eminescu şi Nunta
Zamfirei lui Coşbuc - evidențiază
o apropiere în ceea ce priveşte
sursa de inspirație a fiecăreia din-
tre creații.

Plecând de la pretextul narativ
oferit de basmul lui Richard
Kunisch (Fata în grădina de aur),
Eminescu a realizat prin
Luceafărul o impresionantă ale-
gorie compozițională în care pot
fi identificate cu uşurință toate
motivele şi temele majore ale
creației sale, dar şi concepția  sa
filosofică şi ştiințifică despre lume
şi univers. Publicat pentru prima
oară în Almanahul Societății
Academice Social Literare
România Jună din Viena în aprilie
1883, ulterior în paginile revistei
Convorbiri literare (august 1883),
apoi în paginile singurului volum
antum, Poesii (21 decembrie
1883) apărut la editura Socec,
Luceafărul înglobează o mare va-
rietate de mituri şi motive, unele
mitologice, preluate din filosofia
greacă (Platon, Aristotel) sau
indiană (textele vedice), dar şi din
mitologia creştină (mitul

continuare în pagina 12
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RUSTICE ŞI COSMOGONICERUSTICE ŞI COSMOGONICE



12 VESTEA 

urmare din pagina 11
păcatului originar) , etalând

viziunea cosmogonică creştină şi
cea a apocalipsei.

Filonul mitic şi folcloric al
genezei poemului este ilustrat de
mitul Zburătorului (convingerea
populară consideră Zburătorul o
ființă fantastică, ca simbol al
visării, aspirației şi revelației).
Romulus Vulcănescu considera
în volumul Mitologie română, ed.
Academiei, Bucureşti, 1985 că
,,Zburătorul este o semidivinitate
erotică de tipul incubilor, un dai-
mon arhaic de tip malefic [...].
Mitul erotogonic al Luceafărului
de Mihai Eminescu, făptură ne-
muritoare care iubeşte astral o
făptură muritoare, printr-o
mezalianță neîngăduită ordinii di-
vine, repetă la modul transsim-
bolic mitul sexogonic al
Zburătorului”. 

Un alt mijloc de transpunere
artistică a practicilor, credințelor
şi tradițiilor populare se regăseşte
în descântecul fetei prin care
aceasta îşi cheamă de două ori iu-
bitul din ,,sfera sa”, completat de
viziunea mitologică a naşterii
lumii şi a originii elementelor pri-
mordiale. 

Titlul sintetic şi simbolic este
conceput din fuziunea a două mi-
turi: unul românesc (legat de
cunoscuta stea a ciobanului) şi
unul grecesc (Hyperion în greacă
înseamnă ,,cel care este deasupra”
sau ,,cel care merge pe
deasupra”), iar termenul Luceafăr
îşi are etimologia în latinescul lu-
cifer – ,,cel ce luceşte”.

Acelaşi mit al Zburătorului îl
regăsim şi în poemul Călin (file
din poveste), publicat la 1 noiem-
brie 1876 în revista ,,Convorbiri
literare”, deci anterior
Luceafărului. Eminescu porneşte
în elaborarea  poemului Călin

(file din poveste) de la aceeaşi
temă folclorică a Zburătorului,
temă ce apare atât la Vasile
Alecsandri (Sburătorul) – 1845,
cât şi la Ion Heliade Rădulescu
(Zburătorul) - 1844 sau chiar
Dimitrie Cantemir (Descrierea
Moldovei) – 1771, dezvăluind
concepția poporului nostru con-
form căreia Zburătorul era un
duh ce sădea sentimentul iubirii
în sufletele tinerelor fete.
Eminescu modifică sensul
tradițional al legendei şi
metamorfozează strigoiul (duhul)
într-un tânăr voinic şi frumos, ca-
pabil de a genera sentimente
puternice. 

Având ca sursă de inspirație bas-
mul versificat Călin Nebunul
(1871), poemul, Călin (file din
poveste) evidențiază fantezia cre-
atoare eminesciană, observabilă în
pasajele descriptive de tip tablou
sau portret. Structurat în trei
tablouri şi opt părți numerotate cu
cifre romane, poemul spune
povestea de dragoste dintre un
voinic - Călin (,,zburător cu negre
plete”) şi o ,,prea frumoasă fată” -
fiică de crai, (sintagmă pe care po-
etul o refoloseşte şapte ani mai
târziu şi în Luceafărul). Ultima
parte a poemului (deznodământul),
prezintă într-un peisaj paradisiac,
de basm, desfăşurarea a două
nunți: cea a lui Călin cu fata de
crai şi cea a gâzelor. Eminescu îşi
demonstrează valoarea, reuşind să
picteze o feerie memorabilă,
inegalabilă în literatura română
descriptivă, apelând la o gamă
variată de motive din recuzita ro-
mantismului  (codrul, izvoarele,
flori albastre, luna). Tudor Vianu
afirma că ,,în cadrul de basm se
înalţă expresia cea mai desăvârşită
a lirismului erotic şi filozofic al lui
Eminescu”.

Publicat în revista ,,Tribuna” din
Sibiu, în mai 1889, poemul Nunta

Zamfirei se remarcă prin tema de
inspirație folclorică, o feerie
nupțială, infuzată cu câteva ele-
mente mitologice, dintre care
transpar dionisiacul şi panismul.
,,Atmosfera generală este de vrajă
şi joc, afirmă criticul Petru Poantă. 

După cum aminteam anterior,
George Coşbuc şi-a manifestat
intenția de a scrie un vast poem
epic de proporțiile unei epopei, cu
subiecte inspirate din folclor, încă
din anii tinereții: Proiectul care
i-a fost atât de drag nu a fost defin-
itivat, însă câteva părți ale acestei
epopei au fost publicate în mare
parte în paginile Tribunei din
Sibiu. Epopeea populară (cu
subiecte preluate din basme
populare româneşti) urma să
oglindească aspecte variate din
lumea satului, datinile şi
năzuințele poporului. Astfel,
Pipăruş viteaz şi Un Pipăruş
modern povestesc despre aven-
turile unui erou din basme, dar at-
mosfera întregului poem aparține
lumii satului.  Nunta Zamfirei
transfigurează într-o atmosferă de
basm, ceremonialul nunții
țărăneşti, în timp ce Moartea lui
Fulger, scrisă mai târziu,
oglindeşte obiceiurile de înmor-
mântare, fiind o meditație gravă
asupra morții.

Apariția poemului Nunta
Zamfirei în revista Tribuna
(1889) l-a impresionat pe
olimpianul Titu Maiorescu, care
i-a cerut prozatorului Ioan Slavici
detalii despre poetul ardelean,
apoi, la scurt timp, criticul ju-
nimist lansează demersurile pen-
tru a-l aduce pe Coşbuc în
Bucureşti.

Sursa de inspirație a unuia din-
tre cele mai frumoase poeme
româneşti o constituie existența
reală a Zamfirei. Investigația
scoate la iveală numele unui mare

continuare în pagina 13
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iubitor de cultură şi patriot

ardelean, preotul Ioan Manta, a
cărui parohie se afla în localitatea
Gura Râului (aproape de Sibiu-
N.D.P). Aici o întâlneşte poetul
năsăudean pe eroina eponimă a
poeziei sale. Pragul casei paro-
hiale era deseori trecut de nume
mari ale culturii româneşti: Ioan
Slavici, George Coşbuc, Şt. O.
Iosif, Nicolae Iorga, Octavian
Goga, Ilarie Chendi şi alții. Dese-
ori, aceştia erau serviți la masă de
două fete tinere, servitoare: Rada
şi Zamfira, ultima, o țigăncuşă
tânără şi frumoasă, al cărei portret
îl creionează cu o deosebită
naturalețe şi originalitate Coşbuc
în versurile poemului ce l-au făcut
celebru: ,,Frumoasă ca un gând
răzleţ,/ Cu trupul nalt, cu părul
creţ, / Cu pas uşor. / Un trandafir
în văi părea; Mlădiul trup i-l
încingea/ Un brâu de-argint, dar
toată-n tot/ Frumoasă cât eu nici
nu pot/ O mai frumoasă să-mi
socot/ Cu mintea mea.” 

Strofa următoare (a XVIII - a)

pune în valoare emoția tinerei
mirese De mână când a prins-o
el,/ Roşind s-a zăpăcit de drag, - ”),
prezentând similitudini cu
portretul miresei din Călin (file
din poveste): ,,Care ţine-n a lui
mânã, mâna gingaşei mirese./ Îi
foşnea uscat pe frunze poala lung-
a albei rochii,/ Faţa-i roşie ca
mãrul, de noroc i-s umezi ochii;”
sau cu fata împăratului din bas-
mul versificat ,,Miron şi frumoasa
fără corp”: ,,Cu-a ei ochi numai
lumină,

Cu obrajii fragii proaspeţi”.
Coşbuc modifică statutul social al
Zamfirei, personajele prin nu-
mele lor, situând epicul poemului
în limitele tradiției şi basmului
pur româneşti. Astfel, Zamfira,
fiică de ,,domn”, l-a ales ca mire pe
Viorel, un ,,prinţ  frumos şi
tinerel”, venit de undeva ,,dintr-un
afund de Răsărit”.

Criticul şi eseistul Petru Poantă
constată că țăranul din poezia de
dragoste a lui Coşbuc apare în
ipostaza bunului simț al unui
popor care acționează gândind,
nu instinctual, iar Marin Mincu
consideră că ,,poeziile lui Coşbuc
sunt oratorii colective, coruri

lirice, arii ale îndrăgostiţilor,
adevărate coruri, arii, duete şi
cântece cavalereşti”. Într-adevăr,
se simte în lirica poetului
năsăudean o învăluire blândă
inconfundabilă a melosului
popular. Eminescu afirma despre
folclorul românesc următoarele:
,,Farmecul cântecului popular
consistă în faptul că el dă senti-
mentului şi gândirii expresia cea
mai scurtă, lăsând la o parte tot
ce-i neesenţial; el este aşa de ex-
clusiv limba a sentimentului, încât
pentru a-l exprima, pe cât posibil
vioi, renunţă cu totul la regulari-
tatea rimei, o înlocuieşte în voie cu
asonanţa, amestecă şiruri neri-
mate, construieşte versul cu totul
nesilit, alegând totdeauna cuvân-
tul cel mai simplu... ”.

Luceafărul şi Nunta Zamfirei –
două bijuterii ale literaturii culte
româneşti - a căror strălucire se
revarsă  patriarhal, ca un tril de
privighetoare,  înviorând su-
fletele, ce sălăşuiesc pe aceeaşi
,,gură de rai” ancestrală.

Prof. Caius DANCIU

Balul izmenelor, această frumoasă tradiţie,
specifică Banatului Montan a început la
Plugova mai târziu în comparaţie cu alte sate
cărăşene, prima ediţie fiind în anul 2000.

Anul 2017 ar fi trebuit să marcheze a XVIII-
a ediţie, dar Consiliul Local a renunţat la orga-
nizarea balului din cauza interesului scăzut al
tineretului din sat, de a se costuma în strai pop-
ular, o cauză ar putea fi condiţiile atmosferice
din această perioadă.

Ar fi păcat să se piardă  atât de repede acest
obicei, mai ales că în ediţiile anterioare, petre-
cerea a fost întreţinută de formaţii muzicale de
cea mai bună calitate, totodată acordându-se o

serie de premii, pentru: - cele mai bune
perechi dansatoare;

- frumuseţea costumului popular;
- autenticitatea costumului;
- vârsta participanţilor la joc.
Sperăm ca anul viitor să  înnodăm firul aces-

tui eveniment şi să sporească numărul
participanţilor costumaţi în strai popular cât şi
media de vârsta  a participanţilor.

Premisele pentru continuitate sunt:
Primăria, Consiliul Local, sunt şi au fost
deschise sprijinului tradiţiilor populare, de
asemenea Şcoala Generală, precum şi unii fii 

continuare în pagina 14
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ai satului, amatori şi iubitori ai tradiţiilor fol-

clorului autentic.
Semnificaţia pentru portul popular, la

Plugova, a fost, este, şi va fi, respectată cu
sfinţenie, chiar dacă în prezent costumele pop-
ulare sunt purtate mult mai rar, ele fiind
păstrate şi conservate  cu atenţie sporită alături
de alte obiecte de asemenea, rod al
meşteşugului artizanal de-a  lungul anilor.

Am avut bucuria de a vedea în anii copilăriei,

câţiva bătrâni care încă purtau costume popu-
lare, iar ochii noştri,  cruzi, de atunci, se
umpleau de bucurie şi mândrie privindu-i,
neînţelegând în momentul respectiv
însemnătatea acestor adevărate “punţi” intre
civilizaţii.

Este foarte important şi benefic faptul că
aceste costume populare s-au păstrat de-a lun-
gul deceniilor şi că în ultimii ani  o serie de
tineri şi tinere din sat şi-au confecţionat cos-
tume populare care odată  imbrăcate le conferă
o puritate, o naturaleţe ce se pierd în negura
vremurilor.

Satul devine mai frumos şi mai interesant
atunci când gândul ne poartă spre obiceiuri
vechi, tradiţii, sărbători, meşteşugurile de
odinioară. Toate acestea întăresc  adevărul care
se menţine de secole şi anume că la sat s-au
născut: respectul,  omenia,  civilizaţia şi
raţiunea de FRUMOS în întregul său  conţinut
(Excelent! N.D.P.).

Nu cred că tradiţiile vor dispărea vreodată şi
nici  semnificaţia lor atâta timp cât ele sunt în
strânsă legătură cu  credinţa noastră.

Alexandru Macedonski  spunea că niciodată
focul sacru nu se va stinge şi că primăvara va
veni şi astăzi ca şi în alte dăţi.

Şi dacă am ajuns la poeţi, vă amintesc că Lu-
cian Blaga a spus undeva că Banatul reprezintă
barocul etnografiei româneşti, etnografie care
după părerea mea este mai mult prezentă în Ba-
natul Montan.

Plugova, ca localitate reprezentativă în acest
areal nu putea face  notă discordantă  privind
semnificaţia portului popular românesc. Însăşi
poziţia sa geografică i-a fost suport în acest sens.

Plugova este un  nod rutier :
- în plin  culoar  Timiş-Cerna;
- la doi paşi de Poarta Almăjului;
- la intrarea în Valea Belarecăi… iar în spatele

său şi deasupra  tuturor Muntele Arjana, care
domină în linişte oamenii şi cântecele, oile şi
râurile, ca un tată blând şi păzitor.

Condiţiile de mai sus a făcut ca la Plugova por-
tul populat românesc să-şi găsească  locul potrivit
atât în trecut cât şi în viitor.

PLUGOVA FOLCLORICĂ ÎN STRAI DE
SĂRBĂTOARE este neasemuit de frumoasă.

Ec. Nică DRĂGAN

Plugova, 2008 - ,,Sărbătoarea portului popular” -
straiul tradiţional, purtat cu drag de tânăra generaţie

Anul 1934 - un frumos brâu ,,la piaţ”, la Plugova, purtat înainte
de Nică Drăgan (Cruţan), bunicul autorului acestui articol. 
(Foto: arhiva Costa Vlaicu, Mehadia)

Brâu ,,la piaţ” în anul 1934, între protagonişti - Costa
Blidariu (Vlaicu), bunicul redactorului Constantin
Vlaicu (Foto: arhiva Costa Vlaicu, Mehadia)
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BRÂUL ŞI LUMÂNĂRILE DE
POMANĂ

Când doi tineri se întâlnesc, se îndrăgostesc şi
doresc să-şi unească destinele formând o familie,
e mare bucurie. Dar veselie mare e şi atunci când
apar unul sau mai mulţi moştenitori.

Însă viaţa tihnită le este tulburată când apar şi

lucruri neplăcute . Fie că pierzi mama sau tată,
durerea este la fel de mare.

Când tata moare se duce stâlpul casei. Pentru
prima dată tata pleacă de lângă familie într-o
lume de unde nu se mai vine.

Toţi ai casei suferă:plâng, oftează

„El e pierdut pentru cei vii
Dincolo de praguri sumbre
Deşi cărunţi, sunt tot copii

Şi durerea-i mare "

Grijile casei cad pe umerii copiilor.
Dar după tata se pregătea şi mama de ducă.

Viaţa se scursese în vreme prea scurtă sau mai
lungă. Jale şi durere mare este.

„Când am băgat-o în groapă
De braţul meu săpata,

Şi-am dat pe ea pământ,
Ce mult am mai suferit."

Acum sunt plânşi amândoi părinţii. S-au dus
mângâierile vorbele bune, încurajările sau une-
ori dojenile.

Uneori un copil nu ştie să-şi iubească părinţii
destul şi pedeapsa lor este a-şi da seama prea
târziu că nimeni n-o să-i mai iubească cu
dragoste ca ei.

Durerea-i enormă când părinţii îşi îngroapă

copiii înainte de vreme.

„Fiul meu, copilul meu,
Mlada sufletului meu,

Ce drum negru ţi-ai ales 
Nici pe deal, nici pe şes
Fiul meu,copilul meu '
Roagă-te de săpători

Groapa să ţi-o facă-n flori,
Uşa groazei de matasă

Ca să vii şi pe acasă
Căci te duci pe altă lume
Unde-i satul fără nume

Unde nu cunoşti pe nimeni."

Se umplu obrajii de lacrimi şi când moare o
rudă, un vecin, un prieten un coleg, sau o simplă
cunoştinţă.

,,Au plecat într-o lume 
De unde nu se mai vine 

Nu-i mai vedem pe pământ 
Pentru că acum zac în mormânt.”

Încă din vremurile străvechi, când popoarele
migratoare călcau ţinuturile noastre, şi până la
cele două războaie mondiale, vitejii noştrii au
presărat cu trupurile lor pământul strămoşesc.
Au plecat să-şi apere ce-i al lor, dar nu s-au mai
întors. Cei de acasă au rămas cu răni adânci în
suflet pentru că nu le ştiau mormântul la care să
le ridice o cruce şi să aprindă o lumânare ca să
vadă drumul până la cei dragi, ce le fac pomeni.

Nu vor fi uitaţi nici în zilele de sărbătoare când
e mare veselie şi joc în mijlocul satului. De obicei
la NEDEI. Cei vii se gândesc la cei care nu mai
sunt printre ei, dându-le câte un joc de pomană.
Atunci cineva din apropiaţii celui mort iau
brâul înainte şi în coadă, primind câte o
lumânare aprinsă, ca morţii să vadă drumul să
vină, şi câte o sticlă cu rachie. La un moment
dat muzica şi jocul se opresc, iar cineva anunţa
că jocul ce s-a jucat şi ce se va juca mai departe
„să fie de pomană lui CUTARE"

Sticla cu băutură merge din mană în mană şi
fiecare jucător bea, iar muzicanţii cânta o doină
cu jale. Se aud plânsete,suspine, oftaturi. Printre
lacrimi deabia se mai desluşesc câteva cuvinte

„ Ce s-ar fi bucurat dacă ar mai fi trăit!"
„ Ce bine era dacă trăia şi CUTARE !"
Nu se dau jocuri de pomană la nunţi, botezuri

sau aniversări ale celor vii.

Nina DĂESCU, învăţătoare pensionară

Simpozionul Cetăţii - Plugova 2017 -  învăţătoarea Nina
Dăescu din Mehadia, alăturea de N.D.P.
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Revistă de atitudine civică
şi cultură tradițională,
”Vestea de Mehadia” este

periodicul cu apariție lunară,
care, de 10 ani, oferă locuitorilor

comunei Mehadia,  întreg
Banatului, importante informații
social-culturale.

Ca orice revistă, ”Vestea” a tre-
cut de-a lungul timpului prin di-
verse faze. La început, s-a
prezentat ca foaie de informare
şi periodic social-cultural al
Primăriei Comunei Mehadia,
fondator fiind primarul Iancu
Panduru, în anul 2006, secondat
de scriitorul şi publicistul
Nicolae Danciu      Petniceanu.

Apoi, ”Vestea” a crescut fru-
mos, devenind o revistă de atitu-
dine civică şi cultură
tradițională, coordonată de
acelaşi primar inimos, care şi-a
alăturat importanți şi pricepuți
oameni de cultură şi
personalități ale vieții sociale.
Între aceştia îi amintim pe
scriitorul Nicolae Danciu
Petniceanu, profesorul Gruia
Cinghiță, care s-a stins de
curând (octombrie 2016), dar

care a slujit revistei până în ul-
timul ceas, publicistul şi infor-
maticianul Constantin Vlaicu,
profesorul şi scriitorul Pavel
Panduru, scriitorul Vasile Barbu,
prof. dr.Iulian Lalescu, ec. Nică
Drăgan, prof. Ionela Mihaela
Domilescu, prof. Mirela Tur-
culeanu, prof. Mihai Cornianu,
prof. Viorel Iancuța şi alți
importanți slujitori ai culturii şi
cuvântului scris. 

După cum se precizeză şi în
subtitlul revistei, informațiile
puse la dispoziția publicului
sunt, cu prioritate, ştiri locale
privind comuna Mehadia şi
satele arondate, însă, în paginile
acesteia, cititorul găseşte şi ma-
teriale culturale deosebit de in-
teresante şi atractive, păstrând
revistei caracterul cultural-
tradițional.

Deosebit de interesant este
faptul că revista ”Vestea de
Mehadia” nu are rubrici perma-
nente, rubrici prestabilite.
Realizatorii revistei pun accent
pe evenimentele locului (de ieri
şi de azi), pe oamenii locului
(de ieri şi de azi), pe
informațiile utile comunei şi
cetățenilor acesteia. Chiar pri-
marul Iancu Panduru, în cuvân-
tul său adresat la aniversarea
revistei, preciza: ”De la debut şi
până la ultimul număr, ”Vestea”
şi mai nou ”Vestea de Mehadia”,
a publicat în paginile ei număr
de număr prioritar ştiri locale
privind atât Mehadia cât şi satele
arondate: Plugova, Valea
Bolvaşnița şi Globurău.[...] În
paginile ”Vestei” au apărut
realizările înfăptuite în plan eco-
nomico-social pe raza comunei,
au fost consemnate până şi rezul-
tatele sportive ale echipei de
fotbal din Mehadia. Desigur, la

loc de cinste au stat problemele
culturale şi cele de învățământ,
ale liceului din localitate, au stat
în atenția redacției aspectele
negative existente, gazeta
dovedind un spirit critic dez-
voltat, concret şi fără
abuzuri.[...]”

Aşadar, revista ”Vestea/ Vestea
de Mehadia” scrie pagini de isto-
rie locală, promovează oameni şi
locuri, evenimente social-cultur-
ale, dar şi tradiția etno-folclorică
a zonei. Felicitări! Felicitări tu-
turor celor ce trudesc la re-
alizarea şi apariția acestei
publicații care, de zece ani,
promovează valorile literare şi
cultural-artistice din zona
Mehadia şi din întreg Banatul!

Mulțumim pentru prietenia şi

frumoasa colaborare cu ”Bocşa
culturală” şi vă dorim rodnic
spor în tot ce întreprindeți!

Gabriela Șerban
redactor-șef ”Bocșa culturală”

La mulți ani, ”Vestea”, la un deceniu de existență!

VESTEA, nr.1, decembrie 2006

VESTEA DE MEHADIA 
(ediţie aniversară), decembrie 2016
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Sâmbătă, 21 ianuarie 2017, într-o veritabilă zi de
iarnă, la Mehadia – Plugova s-au întâlnit oameni din

cultură din toată țara (Mehedinți, Târgu-Jiu, Anina,
Bocșa, Reșița,Timișoara, Lugoj, Comloș, etc.) pentru
cea de-a X-a ediție a ”Serbărilor Cetății”, dar, mai
ales, pentru a sărbători revista ”Vestea” la un deceniu
de existență.

Și de această dată, organizatorii au fost la înălțime,
pregătind un program bogat, diversificat, menit să
cuprindă o largă arie culturală: de la discuții și dez-

bateri pe teme istorice, având în vedere în special Ziua
Micii Uniri (24 ianuarie), neuitându-l pe Poetul
nepereche și opera sa impresionantă, aducând în
atenția publicului prezent personalități ale locului și
oameni de cultură din imediata apropiere, precum
scriitorul Ion Florian Panduru sau generalul Nicolae
Cena, încheind cu prezentarea revistei ”Vestea de
Mehadia” de către Gabriela Șerban și Constantin
Vlaicu și lansarea volumului ”Dicționar al graiului
bănățan (Plugova Sud-Estul Banatului)” de Gheorghe
Mirulescu și Pavel Mirulescu, volum apărut cu spri-
jinul Primăriei și Consiliului Local Mehadia la Edi-
tura ”Cetatea Cărții”, 2017.

Așa cum ne-am obișnuit, ”Serbările Cetății” s-au
încheiat cu un program artistic prezentat de cadre di-
dactice și elevi ai instituțiilor școlare din Mehadia și
Plugova.

Evenimentul a fost organizat de Primăria și
Consiliul Local Mehadia sub bagheta pricepută a pri-
marului Iancu Panduru și a deputatului Ion Tabugan,
om al locului, care onorează cu prezența fiecare eveni-
ment desfășurat acasă, și a fost moderat cu măiestrie
de scriitorul și publicistul Nicolae Danciu
Petniceanu, important om de cultură al Banatului.

Gabriela Șerban

Serbările Cetății la Mehadia, ed. a X-a

Simpozionul Cetăţii - Plugova 2017 - Gabriela Șerban,
redactor-șef ”Bocșa culturală”, alături: primarul
Iancu Panduru, dl. parlamentar inginer silvic Ion
Tabugan şi scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu

Este mai mult decât îmbucurător faptul că
într-o comună din Caraş Severin, Mehadia,
o mână de intelectuali, sprijiniţi serios de

primarul comunei, ec. Iancu Panduru, de 10 ani
reuşesc să acorde un interes deosebit (şi) culturii,
prin "naşterea" (dar şi menţinerea lor în viaţă) Sim-
pozionului Cetăţii şi editarea unei reviste, care la în-
ceputuri s-a numit "Vestea", pentru ca mai apoi să
devină "Vestea de Mehadia".

De 10 ani încoace, în preajma zilei de naştere a lui
Mihai Eminescu, are loc "Simpozionul Cetăţii", prin
rotaţie, în fiecare localitate aparţinătoare comunei
Mehadia. Anul acesta, onoarea de a fi gazdă, i-a
revenit satului Plugova. întâmplarea a avut loc
sâmbătă, 21 ianuarie 2017, la Căminul Cultural, or-

ganizatori fiind Primăria şi Consiliul Local
Mehadia, Liceul "Stoica de Haţeg" Mehadia şi
Societatea Literar-Artistică "Sorin Titel" din Banat.

Sfidând frigul de afară (de altfel pe cel dinăuntrul
căminului), iubitori de frumos, oameni de cultură,
dar şi politicieni (de exemplu, primarul comunei,
ec. Iancu Panduru, care a fost prezent tot timpul,
precum şi deputatul Ion Tabugan, în calitate de
gazde) au dat curs invitaţiei şi au răspuns prezent.

Aş aminti câteva localităţi din care au fost "goşcii":
Timişoara, Lugoj, Anina, Bocşa, Târgu Jiu şi
bineînţeles Mehadia, plus zona (dacă am omis vreo
localitate, cerem iertare feţelor dumneavoastră,
permiţându-ne să dăm vina pe gerul pătrunzător, 

continuare în pagina 18

SIMPOZIONUL CETĂŢII ŞI REVISTA VESTE A , SIMPOZIONUL CETĂŢII ŞI REVISTA VESTE A , 
UN DECENIU DE E XISTENŢĂUN DECENIU DE E XISTENŢĂ
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urmare din pagina 17
care însă a fost înlocuit de căldura sufletească a or-

ganizatorilor, dar şi a participanţilor).
Amintim numai câteva din momentele care ni

s-au părut mai interesante. Au fost
prezentate câteva expozee, din care
amintim: "Vestea" între anii 2012 -
2016 (ing. Constantin Vlaicu), "Pr.
dr. Ioan Sârbu şi Unirea lui Mihai
Viteazul" (prof. Mihai Vlădia),
"Bănăţenii de la munte prezenţi la
Alba Iulia" (prof. Gheorghe
Mirulescu), "Tabăra literară - mijloc
de creaţie şi cunoaştere" (prof.
Mihai Chiper), "Elemente reli-
gioase în creaţia lui Mihai
Eminescu" (preot Horia Ţâru),
"Eminescu în programa şcolară la
Liceul din Mehadia" (autor prof.
Ana Zeicu), "Brâul de pomană,
lumânările şi plosca" (înv. Nina
Dăiescu). Printre expozeuri au fost intercalate mo-
mente artistice constând în recitări. Prof. Ana Zeicu
a recitat cu mult talent şi patos "Odă în metru antic"
şi "Doina" Eminescului, iar lugojeanca Mia
Rogobete a demonstrat - dacă mai era cazul -
măsura talentului său actoricesc (ea este actriţă la
Teatrul Municipal "Traian Grozăvescu" din Lugoj),
recitând două poezii dintr-unul din volumele sale
de versuri apărut nu de mult timp, fiind răsplătită
pe merit cu aplauze îndelungate. Din creaţia sa
personală a mai recitat şi Dănilă Surulescu. Rapso-

dul popular şi marele doinitor, "optzecistul" Iosif
Puşchiţă, cu vocea-i nealterată de anii pe care i-a
"colecţionat" până acum, a interpretat o doină
minunată.

În încheiere, am mai dori să
semnalăm lansarea cărţii Dicţionar
al  Graiului Bănăţan  (Plugova,  Sud-
Estul Banatului), autori  Gheorghe şi
Pavel Mirulescu, apărută în Editura
Cetatea Cărţii - 2017. 

Lucrările simpozionului au luat
sfârşit printr-un frumos program
muzical-coregrafic, constând din
două scenete, una folclorică, "Vin
finii", şi una religioasă, intitulată
"S-a născut Mântuitorul", "ase-
zonate" cu reprize de dansuri popu-
lare, cancan, country, meneaito, vals
şi Dansul răţuştelor, toate pregătite
de prof. Ana Zeicu, un truditor pe
ogorul luminii, inimos, harnic, neo-

bosit, dăruit, care mi-a întărit convingerea formată
anul trecut, la Mehadia, aceea că este un pedagog
desăvârşit, că îşi iubeşte meseria de dascăl, dar şi ele-
vii. A fost o acţiune foarte bine organizată, care a
încântat asistenţa, care a uitat de gerul din cămin,
stând până la încheierea "ostilităţilor". Moderatorul
întregului simpozion a fost cunoscutul scriitor
Nicolae Danciu Petniceanu.  

Mia ROGOBETE,
Mircea ANGHEL

Poeta şi actriţa Mia Rogobete din
Lugoj, recită din creaţia proprie

Oameni şi trăiri

Te simt cum tremuri sub obrazul meu
De-atâta fericire-n tine
Te simt cum sufli, sufli greu
Lipindu-te de mine.

Îţi simt cuvintele nespuse,dar
Trăite-n palma mea atinsă,
De-al tău sărut calduţ, tu taci şi iar
Mă las de tine prinsă.

Te simt cum plângi, rugându-mă să stau
În clipele puţine ce le-avem în noi

Şi cum mă rogi spunând să-ţi dau
Un ceas de-îmbraţişări în doi.

Trăiesc la fel ca tine, trăiesc acum momentul
Îţi fur chiar energia cu care mă umileşti
Dar mi-a rămas trăirea şi râsul şi prezentul
Şi gura ta flămândă cu care mă iubeşti.

Îţi simt chiar nerăbdarea cu care mă săruţi
Gândindu-te să-mi spui doar vorbe de iubire
Îţi simt privirea ta,de care nu mă cruţi
Simt patima din tine, se cheamă regăsirea.

Mia ROGOBETE
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Scriitorul Nicolae Danciu
PETNICEANU anticipează
Sărbătoarea unui veac de la
Marea Unire, prin editarea
unei cărţi dedicată acestui
eveniment naţional. Cartea
MEDALIOANELE UNIRII,
a văzut lumina tiparului la
prestigioasa Editura
MIRTON din Timişoara,
în aprilie 2017, cuprinzând
între coperţile sale un

număr de 26 medalioane despre acelaşi număr de
luptători, cu deosebire preoţi şi învăţători, care cu vorba,
cu duhul şi cu fapta, au contribuit la mobilizarea
mulţimii pentru făurirea României Mari.

Autorul s-a oprit şi a evocat pe acei români, din cartea
de istorie a neamului românesc, care au suferit bătăi şi
schingiuiri, ani în puşcăriile maghiare. Exemplificăm cu

câteva nume: preoţi-Iosif Coriolan Buracu, Ioan Chendi,
Gheorghe Tătucu, Nicolae Brenzeu, Mihail Gaşpar, etc.,
apoi învăţători: Nicolae Mergea, C. Pava, Traian Hentiu,
Ioan Curiţa, Tudor Bucurescu, George Bălteanu, Pavel
Jimanca, etc.

Cităm din miza acestei cărţi-bijuterii: 
,,Să păşim în Sanctuarul Neamului Românesc, cu paşi

mărunţi pentru a nu tulbura somnul celor din Lumea um-
brelor, să călcăm cu un pui de lumânare în căuşul palmelor
pentru pemenirea lor. Ei au pogorât la izvoare să le
tocmească susurul molcom, ori au suit la stele să le
tocmească pâlpâitul luminos. Au plecat creştineşte,
potrivindu-şi ornicul şi visând un alt răsărit de soare pe
bolta celestă din Carpaţi.”

Pentru cei ce doresc detalii, sau informaţii privind
achiziţionarea cărţii, contact la telefon: 0749495972 sau
telefon (fix): 0255523204.

(Redacţia)

Prof. Valentin Chepeneag (prezent la
Simpozion, însoţit de primarul com.
Bălăneşti, Gorj-Liviu Pungan şi prof.
Loredana Bîcoi) vorbind despre Tudor
Vladimirescu şi  Mehadia

Ion Răşinaru, din Anina, prezentând
expozeul său

Prof. Mihai Corneanu, alături de
autor, prezentând Dicţionarul
graiului bănăţan.

Binecuvântarea Simpozionului, oficiată de părinţii
Bisericii Ortodoxe - Lalescu şi Danci-Zărescu

S I M P O Z I O N U L  C E T Ă Ţ I I - 2 0 1 7

Cuvântul ing. Dan Toropu din Gorj

V E N E R A R E A  U N U I  V E A C  D E  L A  M A R E A  U N I R E
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Inima Ţării Almăjului, local-
itatea cărăşeană  Bozovici, a
găzduit, în data de

18.02.2017, o amplă manifestare
culturală desfăşurată sub titlul
generic COLOCVIILE REVIS-

TEI ALMĂJUL. Laitmotivul
acţiunii culturale: Revista
ALMĂJUL, prima publicaţie
locală din istoria Ţării Almăjului,
având ca fondator un inimos şi
cunoscut promotor cultural,
valoros păstrător al patrimoniului
cultural local, profesorul
Gheorghe RANCU-BODROG.

Prilejuită de lansarea primului
număr din anul 2017, acţiunea
s-a desfăşurat în prezenţa a
numeroşi invitaţi, oameni de
cultură sosiţi din largi areale ge-
ografice, mai exact judeţele Caraş
Severin, Arad, Timiş, Mehedinţi,
precum şi reprezentanţi ai
românilor din Serbia- Banatul
Istoric. Pe lângă invitaţi şi organi-
zatori, au mai fost prezenţi, alături
de oficialităţi locale, localnici
inimoşi, dornici de cunoaştere şi

desfătare spirituală.
Cuvântările numeroase au scos

în evidenţă rolul deosebit al pre-
sei rurale în păstrarea identităţii
culturale locale, conservarea
tradiţiei şi promovarea creaţiei

cultural-tradiţionale. Nu
am putut să nu constat, în
efervescenţa atmosferei
create, şi unele vagi
tendinţe naţionaliste,
acestea exprimând o
stare de spirit
îngrijorătoare în lumina
recentelor evenimente ce
îngrijorează, prin am-
ploarea lor, o bună parte
din societatea
românească, constatând
un fenomen,  fară prece-
dent, de dezbinare şi po-
larizare a societăţii prin
conflicte ideologice, ce
pot dăuna profund ideii
de unitate naţională.

Ca o con-
cluzie personală, pe
lângă onoarea oferită
de a fi alături de
valoroşi oameni de
cultură, la o mani-
festare de o înaltă
ţinută spirituală, at-
mosfera de
românism mi-a dat
noi speranţe în sta-
tornicia fiinţei
naţionale şi în
puterea ei de a nu se
risipi, prin cât mai
multe manifestări de acest gen.

O a doua parte a evenimentu-
lui a cuprins lansarea cărţii
ALTAR DE JERTFĂ ŞI IUBIRE
a poetului almăjan Dănilă
SURULESCU, în cadrul căreia
autorul s-a prezentat asistenţei,
apoi a citit câteva dintre poeziile

sale. De asemenea câţiva dintre
invitaţi au dorit să exprime con-
siderente asupra lucrării şi au-
torului. S-au oferit cărţi şi
autografe celor prezenţi.  

Mulţumiri pentru invitaţie
organizatorilor: 

Centrului judeţean pentru
conservarea şi promovarea  cul-
turii tradiţionale Caraş Severin,
reprezentat la manifestare de
doamna Angelica HERAC,
redactorul şef al revistei de
cultură tradiţională NEDEIA, 

Asociaţiei muzeelor şi
colecţiilor săteşti din Banat –
Crişana, reprezentat de director
Dr. Doru SINACI,

Asociaţiei publiciştilor presei
rurale din Banat, , reprezentat de
preşedintele acestei asociaţii Prof.
Ioan TRAIA,

Asociaţiei culturale “Banatcult”
Almăj, Asociaţiei IZVOARE

ALMĂJENE Bozovici, 
Revistei de cultură ALMĂJUL,

domnului profesor Gheorghe
RANCU-BODROG.

Constantin VLAICU,
19.02.2017

C O L O C V I I L E  R E V I S T E I  A L M Ă J U LC O L O C V I I L E  R E V I S T E I  A L M Ă J U L

Scriitorul N.D. Petniceanu prezintă volumul de
versuri al poetului Dănilă Surulescu ,,Altar de
jertfă şi iubire”



VESTEA 21 

Rememorez secvenţe din ziua de 14 iulie,
ziua Republicii Franceze, dar şi ziua de
doliu în literatura română. Postul

naţional Radio Bucureşti comunicase moartea
poetului Tudor Arghezi, pe fond muzical fune-
bru.

Eram la Orşova, “aghiotant” al colonelului
Burcă, pentru a cunoaşte starea de spirit a
populaţiei, urmau ultimele pregătiri pentru inun-
darea oraşului, capacitatea lacului de acumulare
în vedera punerii în funcţiune a Hidrocentralei
Porţile de Fier I.

Eram trist, cum trişti erau destui amatori de
literatură. Tudor Arghezi înseamnă un reper în
poezia română dintotdeauna. Vizitasem librăria
din oraşul de la Dunăre, volumul “Noaptea”
fusese recomandat de librăreasă, o doamnă
distinsă, la vârsta senectuţii, elogiase volumul de
versuri de Tudor Arghezi. Într-adevăr făcusem o
noapte albă la Hotel “Dunărea”, fiecare poezie,
vizionară, prevestivă, mă emoţionase.

Am închis cartea, o păstrasem pe piept şi evo-
casem momente literare unice, la întâlnirea cu po-
etul Tudor Arghezi.

Băneasa, Kilometrul patru. Şcoala M.A.I. nr.2,
şi Şcoala M.A.I. nr.1. În aceasta de pe urmă,
durată – trei ani- se învăţa pe brânci limbi străine,
accent pe germană şi engleză, secundar greacă şi
franceză. Erau câţiva cursanţi la “turcă”, la Univer-
sitate. La Şcoala M.A.I. 2 se învăţa doar franceza,
obiect complimentar. În rest, studii pentru activ-
itate informativ-operativă, absolvenţii – ofiţeri de
teren. Cei de limbi străine mergeau în diplomaţie,
de la şofer până la secretar delegaţie şi ambasadă.
Aurel Setu, şoferul român de la Geneva, ucis prin
înjunghiere de legionarii transfugi.

Şcoala M.A.I. nr.3, în cartierul Militari,
conspirată în “Şcoala de reeducare”. La această
şcoală medic stomatolog fusese doctorul GRECU
din Mehadia.

Aici predau lecţii, activişti de partid şi profesori
universitari, cu dosare, coală albă! Pe lângă aceştia
erau prezenţi pensionari cu urme de gloanţe şi ci-
catrici de pumnale, de lovituri de “box”, oameni

în etate care au fost spioni peste hotare. Ei
povesteau episoade trăite pe viu, rămâneam cu
gura căscată! 

La Şcoala M.A.I. nr.3 se învăţau lupte, cum să
parezi lovitura de cuţit, lovitura de pistol, cum să
scapi din strânsoarea adversarului, care încearcă
să te ştranguleze! Apoi studii despre “explorarea
în orb”, supraveghere operative în “şir indian” şi
în “Farculiţă”, metode de conspiraţie, de deghizaj,
de culegere de informaţii în orice împrejurare,
exerciţii de reţinere a numerelor de automobile,
de numere de telefoane, de străzi, case etc. Aici,
absolveau ofiţerii “acoperiţi”  pentru treburi in-
terne… Să revenim la poetul Tudor
Arghezi. An de an era invitat să vorbească
absolvenţilor de la Şcoala M.A.I. nr.2 şi nr.1. La
şcoala M.A.I. se organizau festivităţi, invitaţii:
Tudor Arghezi şi Mihail Sadoveanu. Unul la o
şcoală, altul la cealaltă şcoală.

Mihail Sadoveanu, “Ceahlăul” literaturii
române, condiţiona participarea: pretindea două
mii de lei. Venea să vorbească absolvenţilor, nu
uită     să-i felicite, să fie activişti pe frontal păcii
(Sadoveanu fusese medaliat cu “Medalia Păcii”),
apoi citea din Creangă (fragmente din “Amintiri
din copilărie”) şi din Eminescu(“Sara pe deal”).
Nu participa la masa festivă, se mulţumea cu lăzile
de vin în portbagajul maşinii, cu vânat şi câteva
bucăţi de nisetru şi somn. Se stabilise informativ:
Sadoveanu nu avea nevoie de bani! Banii îi trim-
itea la familiile unor deţinuţi politici, cu osebire
francmasoni. Scriitorul       Mihail Sadoveanu avea
Loja masonică 33, cea mai înaltă gratificaţie
masonică din România.

Poetul Tudor Arghezi nu pretindea bani, nu
pretindea nimic. El avea zisa sa,  la telefon,
comunică ofiţerului de la protocol:”Tovarăşă
dragă(vorbea trăgănat…), te rog reţine: dacă pot,
nu voi veni, dacă nu voi putea, voi veni!” Ofiţerul
de la celălalt capăt de fir râdea, cum râdea în barbă
şi Tudor Arghezi. Explicaţie: La Tudor Arghezi
acasă, după moartea Paraschivei (mai ales…), la
“Mărţişor” făceau coadă tinerele poete animate 

continuare în pagina 22

JUBILEUL TUDOR ARGHEZI (1880-1967)
CÂTEVA “CUVINTE POTRIVITE”
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de dorinţa de-a debuta, cu sprijinul marelui

poet, ori de-a debuta în volum cu un cuvânt,
prefaţă etc, la cartea ce urma să apară. Fetele
făceau orice compromisuri, oferind ce aveau ele
mai de preţ… Arghezi făcea glume la vârsta sa…
(Se practică şi azi procedeul. Povestea Ignea
Loga cele păţite de poetul Aurel Turcuş, de la re-
vista “Orizont”, din Timişoara. Era zilnic aşteptat
“jos”, la intrare de câte-o “libelulă”. Aşteptările au
mers până acolo încât Turcuş şi-a pierdut familia
pentru o “libelulă”, vorbă lui Ignea Loga.)

În faţa tinerilor ofiţeri, Tudor Arghezi recita de
obicei din propria creaţie poetică. Încheiată la
cererea tinerilor cu “Zdreanţă”, cel cu ochii de
“faianţă”.  Ofiţerii ţineau morţiş să fie încă o dată
copii  şi erau…

Redeschid volumul de versuri “Noaptea”, citesc
titlul după titlul “Cuprins”. Poema “Psalm de
tinereţe” fusese citit şi la Băneasa.

“Cu ochii, Doamne - n turla-ţi milostivă,
Dau tot ocol stâncoasei catedrale.

O crenzantemă-ţi tremură- n ogivă,
Luceafărul cu mia-i de petale.

Ţi-aş mulţumi de darurile toate,
Plugar în brazdă ghoersului săracă,

Slova s-a rupt şi graiul, nu mai poate
Cu bunătatea ta să se întreacă.

Aş încerca să-ţi fac un spic mai strălucit,
În znopi încinşi cu fire de beteală,

Dar, Doamne, încă nu a izbutit
Să-mi încolţească boaba de cerneală.

Să-ţi cânt aş vrea şi-s tot neputincios,
În vis şi cobza mi s-a destrămat.

Uită-te, Doamne, jos de tot, în jos,
Se roagă către tine cel îngenunchiat.”

(vechi manuscris)

Închid cartea, închid şi ochii, încerc să aţipesc
şi nu pot! Ultima oară, pe micul ecran, chipul lui
Tudor Arghezi şi glasul său tărăgănat de popa de
ţară. Vorbea şi despre cum îl cunoscuse pe Mihail
Eminescu, pe Calea Victoriei, în toamna
friguroasă a lui 1888. Însoţitorul său i-l arătase
pe Eminescu, i-l arătase cu degetul că să

privească şi să ţină minte. Un bărbat, relativ tânăr,
cu un clăbăţ pe cap, într-un paltonaş jerpelit,
alerga pe Calea Victoria în mulţimea de oameni,
bătea pumnii unul de celălalt, bătea şi mergea
sărind de pe un picior pe celălalt ca să  se
încălzească, bătând pumnii, sărind ciudat, s-a
pierdut în mulţime…

În creaţia argheziană adesea întâlnim cuvântul
“Luceafăr”, aşa cum îl întâlnim şi în poezia
“Psalm…”.

Pro memoria reproducem un florilegiu din
cartea “Noaptea”, ultimul volum al lui Arghezi,
apărut în iunie - iulie 1967, cu puţin înainte de
trecerea în eternitate, la Editura pentru Literatură
din Bucureşti. 

Nicolae Danciu PETNICEANU

Din învăţăturile lui Arghezi 

”Nu e destul să fii bun. Trebuie să fii bun de
ceva”.
”De la intenţie la realizare e de parcurs obsta-
colul imens al posibilităţii”. 
„Dezvaţă-te să respecţi faţada până ce n-ai
văzut interiorul”. 
„A avea mult înseamnă adesea a stăpâni
puţin”. 
„Un leneş sau un incapabil se răzbună cu
scuza morală că n-a avut noroc.” 
„Orice viaţă de om începe de mai multe ori”. 
”Viaţa noastră oscilează între două
contradicţii: datoria de a spune adevărul şi
necesitatea de a-l ascunde”. 
”Dragostea neîmpărtăşită e ca o tăiere de
fierăstrău în buştean uscat şi se încheie cu
ură şi răzbunare”. 
”Speranţa este un vis cu ochii deschişi”. 
”Cartea nu aduce doar leac pentru suflet, dar
şi vindecarea de lene şi laşitate”.
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TAINUL MEU

Citeţi necunoscuţi, din două căpătîie
De ţară-mi scriţi că scrisul meu mîngîie.
Durerile de viaţă sînt pentru voi alean,
Oltean şi moldovean,
Că tineri şi bătrînii găsiţi în ele şoapte
Din depărtări de ziuă şi de noapte.
Isuşii mei, sînt şoapte de Isus.
Nu-s numai ale mele, că vin cumva de sus

Nu vreau răsplată alta, cuvintele-mi ajung, 
Că rănile din suflet cu şoapta vi le ung. 
E undelemnul candelelor sfinte 
Şi-s mîngîiat de-asemeni, ca frate şi părinte. 
Poporul va purcede cu frică de pierzare, 
În inimă şi-n mînă cu-o stea: o luminare.
Plugarule-al ţarinii, pe-ntinsul tău pămînt, 
Cuvîntul ţi-este sfînt:
Te recunosc din gloată. Scriptura veche zice 
Că-n umbra lui, cu Domnul, zmulgeai, de

foame , spice.

Mai 1966

MOLIFTUL

Ţi -aduci aminte, Bradule şi frate?
Erai în munţi o maiestate.
Acopereai cu slavă şi cerul şi pămîntul.
Erai în culmea ta Prea Sfîntul.

Se odihneau din zbor şi lungă cale
Şoimii-osteniţi pe ramurile tale.
Erai şi cuib de veveriţe sure
Crescute în pădure.
În umbra ta, de-ţi mai aduci aminte,
Citeam şi căutam cuvinte.

În frumuseţea ta de chiparos 
Ieşea cuvîntul mai frumos. 
Mă ajutai, cînd nu puteam găsi 
Încrucişarea lor de miazăzi.

Cum te simţeşti cu braţele tăiate,
Ajuns un stîlp cu stîlpii din cetate,
Cînd şoimul se roteşte deasupra sfintei

moaşte
Şi nu te mai cunoaşte?

23 mai 1966

APELE  TĂCUTE

Râuri gemene fecioare
Vă primim de la izvoare.

Curgeţi, ape moi şi line,
Curgeţi fără de-ncetare
În văpaia lunii pline,
Dintr-o zare într-altă zare.

Limpezi cum le-am cunoscut,
Şapte văi au străbătut.
Şapte neamuri le-au băut,
Pline ca la-nceput.

Argeşul şi Oltul meu,
Vă păzeşte Dumnezeu.
Din adânc cine vă mână,
Ce stăpân sau ce stăpână?

Fiţi beteala pe vecie-n
Fericită Românie.

12 iunie 1966

T U D O R  A R G H E Z I  -  P O E Z I IT U D O R  A R G H E Z I  -  P O E Z I I
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Vream să-l înţeleg mereu 
Pe prea-bunul Dumnezeu. 
L-am chemat un veac întreg. 
Dar nici azi nu-l înţeleg.

Poate i s-a căşunat
Că prea mult m-a răsfăţat.
În sfârşit,
Mult prea greu m-a pedepsit.
Nu ţi-am cerut nimic, şi niciodată. 
Şi nu-ţi pricep mânia răzbunată. 
Aş desluşi ca-n gândul Tău 
De multul bine-ţi pare rău.
Aripa mare mi s-a-nchis,
Ce-mi fu mai scump mi l-ai ucis...

Februarie 1967

ÎNTRE ZODII

O voce umbla-n crucea nopţii, poate-o şoaptă.
Parc-o aud şi parcă nu
Vorbind cu "dumneata" şi "tu",
E singuratică şi depărtată.
Mă strigă câteodată.
Se-aude, se arată
Suspinata.
E poate un ecou, un semn, un funigeu
Al unui gând de prin trecutul meu
Rămas pe lângă vreo fântână,
Într-un salcâm ori în ţărână,

Care mă caută crezând că m-a pierdut.

Căţelul amintirilor mă latră.
Mă cauta-n văzduh şi-n piatră.

Octombrie 1966

ÎN AMURG

Prin spicele cât ţine ţara mare
Îşi taie drumul drept peste hotare,
Om după om, urmaşi, innaintasi,
Un rând, de-a curmezişul, de coasasi.

Cei mai dincoa, innalti, iar cei din zare
Pitici, îşi încovoaie sfoara călătoare.
Albi în cămeşi, cu murmur depărtat.
Coasele lor deodată - au scăpărat.

Talazele în tremur îi inneacă,
Şi câte-o floare, fragedă, săracă,
Pribeagă-n holde, le-a trecut de brâu
Prin undele de aur şi de grâu.

Aripelor asemeni, de cocoare,
Coasele par, lucind, că vor să zboare.

Aprilie 1967

Din volumul: Tudor  ARGHEZI - NOAPTEA - EDI-
TURA PENTRU LITERATURĂ, Bucureşti 1967
(N.D.P.-Biblioteca DARIA-Mehadia)

Gheorghe şi Pavel Mirulescu:

““Dicţionar al graiuluiDicţionar al graiului
bănăţean” (Plugova - Sudbănăţean” (Plugova - Sud

şi estul banatului)şi estul banatului)
Editura Cetatea Cărţii,

Mehadia, anul 2017, tehnoredac-
tor ing. Constantin VLAICU,
redactor de carte Elisabeta Iosif.

Domnul Gheorghe Mirulescu
este o adevărată surpriză plăcută
cu această carte, ce conservă

timpul lingvistic în  Banatul de
Sud. Cuvintele şi oamenii
îmbătrânesc şi pier inoxerabil,
odată cu moartea.

Autorii (tatăl şi fiul) prin acest op
pun stavilă timpului şi zăgăzuiesc
lexical între coperţile unei cărţi ce
va rezista peste veacuri. Actul lor
cultural reprezintă în esenţă un
patetic act civic, românesc, de-a
înregistra cuvintele vorbite în
arealul geografic al unui sat de
continuare în pagina 25

C Ă R Ţ I  P R I M I T E  L A  R E D A C Ţ I E
N O T E  D E  L E C T O RN O T E  D E  L E C T O R
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munte: Plugova.
Place enorm modestia celor

doi, citez din prefaţa profesorului
Gheorghe Mirulescu:” Nu ne-am
propus şi nici nu am făcut
menţiuni cu privire la originea cu-
vintelor cuprinse în dicţionar
deoarece nu avem suficiente
cunoştinţe de etimologie”.

Autorii au simţul practic al lim-
bii, şi utilizează corect principiul
fonetic, principiul aprobat şi ac-
ceptat de Academia Română în
defavoarea principiului etimo-
logic, principul folosit de Şcoala
Ardeleană în veacul ei. Aşadar,
autorii transcriu cuvintele aşa
cum ele au fost şi sunt
pronunţate în medii rustice.
Graiul de la Plugova (şi nu: ,,di-
alectul din Banat”, practicat
greşit de profesorul universitar
dr. Ion Viorel Boldureanu),
reţinem: În Banat avem grai şi
nu dialect, cum sunt cunoscute
şi celelalte graiuri: Crişan,
muntean, moldovean şi
maramureşean. Nu trebuie,
domnule profesor universitar, să
confundăm graiurile cu di-
alectele: aromân, istroromân,
meglenoromân şi daco-roman.
Ultimul dialect a evoluat în limba
română, celelalte dialecte,
rămăşiţele lor, sunt conservate
la românii din Sudul-Dunării.

Spre fericire, profesorul Gheorghe
Mirulescu şi fiul său, nu fac o aseme-
nea confuzie impardonabilă, cum o
face un universitar! 

Profesor Gh. Mirulescu este ab-
solvent la Universitatea din Cluj,
o viaţă de om a fost grefier în
justiţie, este un autodidact, cu
vaste cunoştinţe în istoria litera-
turii române şi în istoria propriu-
zisă a poporului român. Fiul său,
Pavel Mirulescu, este cadru al
Ministerului de Interne Român şi
sportiv (karatist), cartea a fost

scrisă la îndemnul său, este
rezultatul a peste două decenii de
studii şi cercetare a graiului de la
Plugova.

Revin la Dicţionar,  înseilând
câteva exemple de cuvinte, unele
dispărute, alte nu, din graiul
ţăranilor  din Plugova: Drăul pen-

tru un fel de zmeu, de drăcuşor;
ocnă pentru teknuţa, dar şi pentru
intrare în podul casei, al grajdului
etc.: treieraş pentru cel ce treieră
grâul, dar şi un sfânt, din cei Trei
Ierarhi (Vasile, Ioan şi Grigore);
Turtar, cel ce face turte; suliţă
pentru brad; corastă pentru
culastră; izvod pentru model de
cusătură; mătuşoni pentru
bărbatul mătuşei; neauă pentru
zăpadă; sălic pentru sticla de un
sfert (pentru ţuică); oltan pentru
oltoi; poneavă pentru pătură; aiuş
pentru usturoi sălbatic; arâng
pentru clopotul bisericii,  bagic
pentru clopotul de la gâtul unui
noanten (miel vătui); mumiţă pen-
tru mamă (alint); colaină pentru
decoraţie, medalie o gratificaţie
etc.

În carte, identificăm şi cu-
vinte cu încărcătură artistică,

recomandate prozatorilor. Ce
frumos, muzical, sună: zor-
zoleu, buş, otcoş, areţ.

Domnul Gheorghe Mirulescu nu
uită cuvintele moştenire din alte
idiomuri: german, sârb, maghiar,
turc. Se ştie că Banatul de Sud în
istoria sa a fost călcat de popare
străine, ele au plecat,
cuvinte(unele) au rămas în
graiul populaţiei locale, evident,
evident stâlcite. Redăm câteva
asemeni mostre lingvistice:
ştrimf, şpais, gost, mişpais,
ţucăr, şnaider, cişler, spengher
(limba germană), marvă,
crăciun, vig, covaci, beteag
(maghiară), pişchir, musafir,
ciubuc (turcă), milă, milostiv,
dragoste, liuba, obraz, mândră,
blagă (sârbă).

Place la domnul profesor
Gheorghe Mirulescu orientarea
sa lingvistică, care nu are nimic
comun cu savanţii români de
etnie evrei (Graur, Tiktin) care
socot o seamă de cuvinte din
DEX ca fiind de origine albaneză

sau cu etimon necunoscut! Avem
păreri comune ştiinţifice:  acele
cuvinte fac parte din substratul
dacic al limbii române. Cuvintele
de origine dacă au o notă
comună, sunt identificate cuvin-
tele în cauză: strugure, brusture,
viezure, bur, Burebista, urc (pen-
tru vânătoare), etc.

Dicţionarul este un unicat în
literatura de specialitate, cu
sorgintea în Banatul de Munte.
Are un singur corespondent în
Banatul Sârbesc, pe Vasile
Barbu, din Uzdin (Banatul Istoric),
care a   editat un asemenea tom
pentru graiul din satul său. Bine
ar fi să realizeze o unitate
spirituală, în pofida graniţei sta-
bilite la Paris, în ianuaria 1919.

N.D.P.
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Editura Eurostampa Timişoara,
2009, 310 pagini, cu o copertă de
epocă, sugestivă în contemplaţii.

Despre autor ştim că este avo-
cat şi a editat până în prezent
cărţile:

-“Prin Banat  în satul Babşa”-
monografie;

-“Dicţionar bănăţean”- graiul din
localitatea Babşa (Timiş);

-“Poezii”;
-“Banatul istoric - organizare ad-

ministrativ teritorială”.
Ultimul titlu ne trimite cu interes

ştiinţific la cartea “Mari dregători
ai voievodului”, primită recent la
redacţie, cu  dedicaţie.

Istoria literaturii române
cunoaşte nenumăraţi autori de
profesie avocaţi având star pe
marele romancier Ionel
Teodoreanu, care în perioada
interbelică şi postbelică din veacul
XX era în vogă, romanul său (“La
Medeleni”) era recomandat ca
bibliografie elevilor şi studenţilor.

Iată că scriitorul avocat timişorean
Ioan Ionescu editează cărţi ce se
cer citite de mari şi mici, cartea de
faţă este un document istoric in-
solit, studenţii în istorie au ce
învăţa despre istoria medieval
românească. Este o carte de
cultură ştiinţifică pentru cei
preocupaţi de istoria poporului
român, află cine au fost domnitori,
ce dregătorii au existat la Curtea
Domnească, cine au fost  slujbaşii
şi ce ranguri au purtat. Autorul
dovedeşte spirit cărturăresc, un
limbaj specific, o profundă
cunoaştere a epocii istorice tratate
cu aplomb.

Sugestiv, redăm câteva titluri de
capitol: “Sfatul domnesc pe timpul
voievodului Matei Basarab”,
“Sfatul domnesc pe timpul voievo-
dului Pătraşcu Vodă”, “Sfatul dom-
nesc pe timpul domnitorului
Neagoe Basarab” etc. Spre cin-
stirea autorului adaug: domnitorul
Matei Basarab, figură legendară,

a preocupat pe preotul Ioan
Sârbu, din Ţara Almăjului. Univer-
sitatea Germană din Leipzig, lu-
crare de doctorat, lucrare tratată
academic, apreciată cu “Cununa
cum laude”. Apoi să ne amintim
spre aceeaşi cinstire ca “Neagoe
Basarab este autorul celei dintâi
scrisori în limba română din cul-
tura noastră (“Scrisoare către fiul
meu Tudose”).

Domnul avocat, scriitor Ioan
Ionescu, ne aminteşte arhaismele
din limba română: jupân, pan,
postelnic, stolnic, paharnicul,
clucerul, jitnicerul, etc. Acestei
palete lingvistice i se adaugă
costumaţia domnitorului şi a
dregătorilor de la curte în imagini
(desene) edificatoare, spre
încântarea ochiului. Întreaga carte
se derulează cinefil, cu docu-
mente irefutabile. Felicitări!

N.D.P.

Pentru noi, pentru bănăţeni,
Eftimie Murgu este un erou,
unul cu monumente şi cu

străzi ce-i poartă numele, cu satul
său de baştină, Rudăria, din
Almăj, astăzi comuna Eftimie
Murgu.

Pentru ardeleni, chiar şi pentru
bucureştenii de rând, Eftimie Murgu
este socotit un trădător, unu care a
trecut de partea ungurilor în Revoltă
de la 1848. (Vezi Lucian Predescu:
“Enciclopedia Cugetarea”, Editura
Delafras, Bucureşti, 1939-1940,
pagina 579).

În ceea ce mă priveşte, îl
preţuiesc pe profesorul Eftimie
Murgu doar pentru activitatea sa
ştiinţifică, întâiul profesor şi autor
de lucrări de filozofie, cu obârşia
în Banat, şi întâiul cărturar român
ce a folosit metoda comparative
a folclorului pentru a demonstra
latinitatea limbii şi a poporului
român. În vremea să şi în vre-
murile noastre sunt vehiculate
teorii pseudoştiinţifice cum că
românii din Banat  şi cei din
Ardeal - au strămoşii exclusiv

continuare în pagina 27
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Eftimie MURGU (1805-1870)

C Ă R Ţ I  P R I M I T E  L A  R E D A C Ţ I E
N O T E  D E  L E C T O RN O T E  D E  L E C T O R
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urmare din pagina 26
născuţi în Sudul Dunării, de

unde au migrat în “valuri” la Nord
de Dunăre (vezi “Teoria valurilor”
susţinută de ungurul Miklosik şi
evreul austriac Engel). De
asemenea, învăţatul Eftimie
Murgu s-a luptat pentru dezro-
birea Bisericii Ortodoxe Române
de sub obrocul bisericii sârbe,
unde ne-a vârât Diploma
Leopoldină (1790) şi unde am
stat până la 1865, când am fost
eliberaţi de mitropolitul Andrei
Şaguna, episcopal Ioan Popasu şi
preotul Petru Nicolae Tincu Velsa,
cu cartea sa “ Istoria bisericii

naţionale româneşti”, un reper în
literatura creştină.

Totuşi, am unele rezerve, unele
semne de întrebare, precum şi
semne de exclamare privind
credinţa şi comportamentul lui
Eftimie Murgu în timpul şi după
evenimentele de la 1848! Încerc
să le expun: 

- Luptând alături de unguri, în
Revoltă de la 1848, cum a putut să
lupte şi împotriva românilor?
Românii din Ardeal au fost şi sunt
fraţii noştrii de sânge şi credinţa.

Apoi, în armia lui Avram Iancu
erau şi români din Banat, unii
stabiliţi în Ardeal alţii luptători
voluntari.

- Kossuth Lajos, sprijinit de
Murgu bate şi alungă pe austrieci
şi se declară guvernatorul
Ungariei. Ajunge guvernator,
prima sa acţiune
“revoluţionară”(sic) subscrie la
includerea Transilvaniei la
Ungaria! Ce a făcut Murgu?! Până
unde au mers naţionalismul şi
bănăţenismul său?! Deţinem ceva
urme-lucrări privind atitudinea sa
faţă de această problemă, dacă
vreţi naţională? Nu am citit nimic! 

- Eftimie Murgu a făcut parte cu
poetul Sándor Petőfi din aceeaşi
organizaţie “Liga Egalităţii”. Cere
egalitate între naţiuni?! S-au bu-
curat românii de drepturi
naţionale şi sociale în vremea lui
Lajos Kossuth?! NIX! Apoi, Murgu
nu ştia că Petőfi Alexandru-
Sándor a fost ofiţer comandantul
plutonului de execuţie din armata
generalului Bem, un Bem solidar
cu Kossuth, faptul că plutonul de
execuţie comandat de Petőfi a
măcelărit românii din Ardeal?! A
fost iertat vreun luptător
bănăţean?! Nici vorbă. Ungurii au
ucis 40.000( patruzeci de mii)
de români în revoluţia de la 1848.

- După eşecul revoluţiei, Murgu
este aruncat în închisoare, con-
damnat la moarte, pedeapsa
capitală este strămutată, prin mila
împăratului, la 4 ani de în-
chisoare. Nu deţinem date că un-
gurii, foştii săi tovarăşi de arme,
să fi făcut ceva deosebit pentru
liberarea lui Murgu.

- După ieşirea din închisoare,
de ce Murgu nu s-a stabilit în
Banat, la Timişoara, pentru un
birou de avocatură?! De ce a
rămas la   Budapesta, până la
moarte?! Lupta sa pentru drep-
turile românilor ar fi fost eficientă
la Timişoara şi nu la Budapesta.

- Am convingerea intimă că
Eftimie Murgu a fost filo maghiar,
până la moarte, a cultivat relaţii
cu Kossuth Lajos, acesta s-a sta-
bilit în străinătate, iniţial la
Londra, apoi la Torino, până la
moarte. A purtat corespondenţă şi
a primit fel de fel de daruri din
partea lui Kossuth Lajos (Vezi
Pantelimon Cristescu: “Eftimie
Murgu”… Editura Mirton,
Timişoara, 1999).

- Eftimie Murgu a făcut compro-
misuri în Revoluţia de la 1848,
compromisuri cu care nu au fost
de acord bănăţenii, bănăţenii lu-
gojeni, aşa se explică neputinţa
lui Murgu de-a se stabili în Banat,
la Lugoj. A existat o asemenea
intenţie, la Lugoj, unde înainte de
revoluţie avusese un birou de
avocatură, după revoluţie Murgu
fusese alungat pur şi simplu din
Lugoj cu boţile (…).

- Dacă am putea întoarce roata
timpului, inclusiv roata istoriei, la
nivelul anului 1848 şi să fiu pus în
situaţia de-a alege între Eftimie
Murgu şi Avram Iancu, l-aş alege
fără  reţinere pe Avram Iancu, iar
pe Eftimie Murgu l-aş huidui.

Nicolae Danciu Petniceanu
Mehadia, noiembrie 2016

Avram IANCU (1824-1872)
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La data de 21 mai 1939 s-a
născut la Orşova, jurnalis-
tul, istoricul, etnologul,

profesorul şi omul de cultură,
Constantin Juan Petroi.

Absolvent al Universității Al.
Ioan Cuza din Iaşi, facultatea de is-
torie şi filozofie, şi-a îmbogățit
pregătirea prin mai multe cursuri
post-universitare de etnologie, bib-
lioteconomie şi presă.

În vasta sa activitate profesională
a acumulat o experiență uriaşă. A
fost inspector la Comitetul de
Cultură al Raionului Orşova şi
Comitetul de Cultură al Județului
Mehedinți, precum şi director al
Casei de Cultură Orşova. De-a lun-
gul timpului, a mai lucrat ca
muzeograf la Muzeul Regiunii
Porților de Fier din Drobeta Tr.
Severin, bibliotecar la Orşova, pro-
fesor la Şc. generală Eşelnița, Liceul
Cujmir, Liceul de arte Drobeta Tr.
Severin. A susținut conferințe şi
cursuri pentru elevii şi studenții
mai multor universități din țară şi
din Republica Moldova.

Nu putem încheia cele câteva
date biografice, fără să amintim de-
spre activitatea sa de cercetare
ştiințifică, cea de gazetar şi scriitor.

Timp de 14 ani, a funcționat ca
cercetător în cadrul Muzeului
Regiunii Porților de Fier, par-
ticipând la manifestări ştiințifice

naționale şi internaționale de isto-
rie, etnologie, ocrotirea monu-
mentelor. A fost membru al
Comisiei de Istorie a Oraşelor
dunărene din România, în cadrul
Academiei Române. A publicat
peste 100 de studii şi articole în re-
viste ştiințifice din țară şi
străinătate.

Activitatea sa jurnalistică
impresionantă, l-a definit ca pe
unul dintre cei mai cunoscuți
ziarişti, din această parte a
României. A scris peste 2500 de ar-
ticole în diverse publicații. A fost
redactor la ,,Viitorul” şi ,,Obiectiv
mehedințean” (Drobeta Tr. Severin),
,,Redeşteptarea” (Lugoj), ,,Eminescu”
(Timişoara), ,,Apollodor” (Drobeta
Tr. Severin ) şi ,,Cuvântul” (Orşova ).
La postul de radio ,,Oltenia”
Craiova, a fost corespondent, co-
laborând şi la ,,Radio Europa Nova
” din Lugoj,  la TVR-2, TVR
Craiova şi alte televiziuni din Bu-
dapesta şi Novi-Sad.

La 25 aprilie 2002, i s-a conferit
titlul de ,, Cetățean de onoare al
municipiului Orşova ”.

A primit şi o serie de premii.
-1998 – Medalia Jubiliară

,,Alexander Tietz”, Reşița;
-2000 – Medalia Jubiliară ,,Otto

Alscher” Reşița – Orşova;
-2001 – Premiul internațional

,,Eminescu” - Orşova;
-2005 – Premiul revistei

,,Apollodor”-Drobeta Tr. Severin;
-2005 – Medalia Festivalului

Internațional ,,Eminescu”; 
-2006  – Premiul ,,Pamfil

Şeicaru” al Societății Culturale
Lumina, Drobeta Tr. Severin;

-2006 - HONORIS CAUSA  al
Ligii Culturale pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni.

Ca scriitor a publicat volumele :
- ,,Călători străini prin Banatul de

Sud”, Editura Mirton,
Timişoara,1999;

- Orşova - străbună vatră
bănățeană, vol. I, Editura Dacia
Europa Nova, Lugoj,1999;

-Ada Kaleh, Monografia unei in-
sule scufundate şi a comunității
care a locuit-o, Editura Elvan,
2005;

- Restituiri etnologice, Editura
MJM, Craiova, 2006.

La data de 26 ianuarie 2011,
după o grea suferință, profesorul
Constantin Juan  Petroi a trecut în
lumea drepților. Înmormântarea a
avut loc în data de 28 ianuarie
2011, la slujba de pomenire par-
ticipând un sobor de preoți, ca
semn de recunoştință pentru
contribuția sa la înființarea muzeu-
lui Pamfil Şeicaru de la mănăstirea
,,Sf. Ana” şi aducerea osemintelor
ctitorului mănăstirii, la Orşova.

Pe profesorul Constantin Juan
Petroi  l-am cunoscut din  anul
1986, iar soarta ne-a adus
împreună în anul 1990, când am
fost colegi în colectivul de redacție
al ziarului ,,Cuvântul  de la Orşova”.
Din fostul colectiv de redacție am
rămas în viață doar trei : preotul
Nicolae Jinga (fostul redactor şef ),
Eugen Coifan şi subsemnatul.  Prof.
Elena Cantemir, prof. Camelia
Mărculescu şi prof. Constantin
Juan Petroi, importante
personalități ale vieții culturale
orşovene, cărora le voi purta o
veşnică amintire, s-au ridicat la
ceruri mult prea devreme.

Cu prof. Constantin Juan am
avut o relație de colaborare, ne-am
respectat reciproc, dezbătând de
multe ori probleme ale acelor vre-
muri.

A fost şi va rămâne pururi, un
etalon al vieții culturale orşovene,
al mediului istoric național şi al
jurnalismului din sud-vestul
României.

Andrușa R. Vătuiu

Remember Constantin Juan PetroiRemember Constantin Juan Petroi



VESTEA de MEHADIA 29 

LIVIU GROZA , la 85 aniLIVIU GROZA , la 85 ani

S-a născut la Caransebeş la
10 iulie 1932. A urmat
şcoala primară şi liceul

"Traian Doda" pe care l-a ab-
solvit în anul 1951.

Vremurile i-au fost potrivnice
pentru împlinirea năzuinţelor
de a ajunge medic chirurg, fiind
nevoit să îmbrăţişeze meseria
armelor.

A fost ofiţer conştiincios, dar
neîmpăcat cu gândul că nu s-a
realizat profesional aşa cum ar fi
dorit.

Providenţa i-a surâs când l-a cunoscut pe Acad. Constantin
Daicoviciu şi pe prof. univ. dr. doc. Radu Vulpe, care i-au călăuzit
paşii spre pătrunderea tainelor istoriei.

A urmat cursurile facultăţii de istorie, fapt ce l-a ajutat să se con-
sacre studiului istoriei militare.

în anul 1989 a avut prilejul să studieze în Arhivele de Război
din Viena documente referitoare la istoria militară a Banatului
pe care le-a publicat în cele peste 55 de volume, dintre care un
loc aparte îl ocupă cele 10       volume, sugestiv intitulate, "Resti-
tuiri istorice".

A ţinut numeroase expuneri (peste 1000) în cadrul unor sim-
posioane, conferinţe, interviuri la radio şi televiziune.

A colaborat la diverse reviste din ţară şi străinătate unde a
publicat peste 100 de articole.

Colaborarea cu istorici de prestigiu ca Hadrian Daicoviciu,
Gheorghe Lazarovici, Doina Benea, Costin Feneşan, Valeriu
Leu, Constantin Pop şi încă mulţi alţii, i-a fost benefică pentru
clarificarea unor probleme mai puţin cunoscute în istoria militară
a Banatului.

De un real folos i-a fost colaborarea cu piloţii militari Eugen
Radu,    Marian Struţ, Constantin Pintilie, loan Grecu, Daniel
Tăune, Comeliu Pavel şi loan Cojocariu cu care a efectuat 51 de
ore de zbor de recunoaştere în zona în care au avut loc luptele
austro-otomane în  secolele trecute.

De un mare ajutor i-a fost colaborarea cu dr. Alexander
Krischan din Viena şi dr. Rainer Egger, directorul Arhivelor de
Război din Viena care i-au pus la dispoziţie documente de o
inestimabilă valoare. Benefică a fost şi colaborarea cu inimosul
cercetător Trinţu Măran din Viena        (originar din Uzdin, Serbia)
care i-a trimis documentele solicitate.

A fost un orator desăvârşit, ştiind să atragă, prin puterea cuvân-
tului său, pe toţi cei ce-l ascultau.

A ieşit întotdeauna învingător faţă de neprieteni, cu toate că nu
a adus nimănui nici un prejudiciu.

În întreaga sa activitate a fost călăuzit de crezul său pe care l-a
împlinit cu sfinţenie: ,,Am muncit toată viaţa, ca să trăiesc şi
după moartea mea”.

Redacţia

G e n e r a l u l  G e n e r a l u l  

M o i s e  G R O Z AM o i s e  G R O Z A

Moise Groza (n. 2 februarie 1844, comuna Obreja, judeţul Caraş-Severin - d.
9 aprilie 1919, Brăila) a fost un general român.

A urmat cursurile primare la Obreja şi Caransebeş, apoi Şcoala de Război din
Viena. A fost profesor la Şcoala de Ofiţeri din Lemberg.

A activat în Armata Comună a Austro-Ungariei. În anul 1873 i s-a încredinţat
misiunea de stabilire a frontierei între Austro-Ungaria şi Principatele Unite. Cu
acest prilej, în Munţii Siriului s-a întâlnit cu generalul Florescu care i-a propus
să treacă în armata română.

În scrisoare este descrisă tentativa de înlăturare a generalului Moise Groza
din funcţia pe care o deţinea, printr-o pensionare forţată. Aceastã acţiune se înscria
într-o serie de „epurări“ îndreptate împotriva ofiţerilor din armata României
proveniţi din teritorii din afara Vechiului Regat.

Cu grad de căpitan şi maior luptă în Războiul de independenţă, fiindu-i apreciate
faptele de vitejie. Este avansat colonel al armatei române chiar înaintea Războiului
de Independenţă. După război a ocupat mai multe funcţii în armata română
ajungând până la gradul de general.

A fost un mare patriot al României, fiind recunoscut pentru cucerirea Griviţei
din 1877. A murit pe data de 9 aprilie 1919 la vârsta de 75 de ani în casa lui din
Brăila, fiind înmormântat în cimitirul Sfântul Constantin şi Elena din Brăila.

(Wikipedia, Liviu Groza, Un erou bănăţean al Independenţei: generalul Moise
Groza, Editura Militară, 1977)

_________________________________

Nepot al eroului Independenţei, generalul Moise Groza
Aflăm, dintr-un interviu acordat luiNouraş Cristian

Ghinea, în anul 2004:
Reporter: Prima dv. carte, apărută în 1977 la Editura

Militară, se numea �Generalul Moise Groza, un erou
bănăţean al independenţei�. Pe dv. vă cheamă Liviu Groza.
Este doar o coincidenţă de nume?

Liviu GROZA: Fiica generalului Moise Groza s-a numit
Livia Groza, iar tatăl meu, nepotul lui Moise Groza, nu
întâmplător mi-a pus numele de Liviu Groza. Într-adevăr, sunt
urmaşul marelui general. El a fost crescut într-un spirit pa-
triotic autentic românesc. Datorită priceperii sale topografice,
a fost trimis să stabilească linia de frontieră în Munţii
Siriului şi acolo s-a întâlnit cu ministrul de război al
României, generalul Florescu. Acesta venise însoţit de trans-
lator, dar generalul Moise Groza i-a răspuns, cu mândrie, în
româneşte: �eu sunt român bănăţean, nu am nevoie de trans-
lator, domnule ministru�. Acolo sus, în Munţii Siriului,
generalul Florescu i-a propus înaintaşului meu să treacă în
armata română, iar aceasta a acceptat cu bucurie, din
dorinţa de a fi alături de fraţi. În Armata română, generalul
Moise Groza a fost de o probitate şi o corectitudine rare,
datorită lui s-a descoperit că la Griviţa nu era o singură
redută, cum apărea pe hărţi, ci două. A fost peşedintele
Societăţii Românilor de peste Munţi şi s-a căsătorit cu fiica
lui Iacob Mureşan, din celebra familie a Mureşenilor, care l-a
dat pe Andrei Mureşianu, autorul imnului României.
Cunoscând bine limba germană, el a fost acceptat şi la
curtea lui Carol I şi a lui Ferdinand, ca şi consilier militar.

Sunt mândru că sunt urmaşul generalului de divizie Moise
Groza, eroul de la Griviţa, iar opera mea îi este dedicată şi
memoriei sale.”

(Redacţia)
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Dăni lă SURULESCUDănilă SURULESCU

Vaticanul

De n-ai ajuns ca să
vezi în viaţă, 
Minunea pământească

din Vatican 
E ca şi cum ziua ar fi

fără dimineaţă 

Şi întreaga vieţuire ţi-ai dus-o în van.
Capela Sixtină în artă este unicat, 
Pe care Michelangelo a eternizat-o 
Patru ani în suferinţe la ea a lucrat în care 
Geneza lumii cu har a redat-o.

În ea a pictat şi oameni simpli, suferinzi, 
Copii săraci din lumea reală a cetăţii 
Şi muncitori pietrari, nu numai sfinţi 
Redaţi cu talent, lumii întregi eternizaţi.

În alte patru camere, pereţii fiind pictaţi
De un alt geniu al picturii, pe nume Raphael
Care pe Platon şi Aristotel în centru au fost portretizaţi
Alături de alţi creatori geniali, ce aveau arta ca ţel.

În lăcaşul sfânt de Apostol Petru întemeiat, 
Ca simbol al Creştinismului de pe Pământ 
Cu preţul vieţii plătind, fiind martirizat 
Unde nenumăraţi papi s-au perindat pe rând.

17 oct. 2016 Roma

Capela Sixtină

Admirând Capela Sixtină, 
Rătăcind prin scenele biblice 
A lui Michelangelo creaţie divină 
Cu Geneza şi episoade apocaliptice

Îl vezi pe Dumnezeu cum prin degetul lui, 

Viaţa i-o transmite prin scânteie lui Adam 
Şi pe Eva i-o crează în grădina Raiului 
Din care se va trage omenirea ca neam.

Mai jos sunt Apostolii Petru şi Pavel,
Ţinând în mâini registrele lor 
Fiecare având în propriul tabel 
Drepţii şi păcătoşii la plata datoriilor.

Într-o parte mai mică sunt drepţii trimişi 
Iar în alta păcătoşii mai mulţi, numeroşi 
În Rai de către Sfântul Petru fiind admişi 
Iadului trimiţându-i pe cei urâţi, hidoşi

Îl vezi lisus cu mâna dreaptă întinsă 
Având lângă El pe Fecioara Maria tristă 
Arătând cum credinţa până la urmă este învinsă 
Ultima soluţie nefiind decât prin Apocalipsa.

17 oct 2016, Roma

Ravena

Italia sub cizma ei
Un imperiu vast supune
Cu Roma capitala patriei
Stăpânind aproape întreaga lume

De aici drumuri porneau 
Peste tot în lumea-ntreagă 
Şi-napoi se întorceau 
Din provincii ce le leagă.

Pentru ei ogoru-i sfânt 
Lucrându-l ca nimeni alţii 
Folosind orice palmă de pământ 
Peste tot numai plantaţii.

Drumuri solide din piatră, 
După cele vechi, romane 
Toate duc la vatra sacră 
Prin tuneluri subterane.

P o e s i sP o e s i s
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Au zidit cetăţi prin munţi, 
Până-n vârfuri înspre cer 
Cu supuşii lor cei mulţi 
Care nici astăzi nu pier.

Arătându-şi veşnicia 
Din vechea antichitate 
Etalându-i rodnicia 
Neamului, prosperitate.

Vin turişti din lumea-ntreagă
Pentru aceste nestemate 
Văzându-le să-nţeleagă 
Că vor dăinui în eternitate.

10 oct 2016 Ravena

Trieste

Trecând peste ale munţilor Alpi creste, 
Fermecat de frumuseţi aproape divine 
Înoptând în oraşul unicat Trieste 
Aşezat sub cupola înălţimilor alpine.

Având în centru prin alegorii prezente, 
Cuprinse într-o sculptură de bazalt 
Simbolizate toate cele patru continente 
Prin cal, tigru, crocodil şi elefant

Aici feeric se îmbină muntele cu marea,
Oraş amalgamat cu stiluri arhitecturale 

Arta prin sculpturi înnobilându-i aşezarea 
Prin vestigiile romane şi multe catedrale.

Acest oraş, râvnit pe rând, de Veneţia şi Austria, 
Prin multe compromisuri şi războaie 
Ajuns-a să îmbogoţească republica Italia 
Pe care zilnic o vizitează turiştii în convoaie.

Roma - 18 oct  2016

Dănilă SURULESCU

Ion VĂCARU

FIU DE DAC

„ De la istorie învăţăm că nu învăţăm
nimic din istorie"
George Bernard Shaw

Fiu de Dac, demn bărbat din neamul Trac, 
Nu fugii din Ţară scârbit de nedreptăţi 
Să-ţi laşi atâtea bogăţii pe mâna unor hoţi 
Când şti că Decebal- martirul Rege Dac-
A înroşit Carpaţii cu nobilul său sânge 
Ca Noi să fim aici, cât Dunărea va curge.

Trecut-ai prin milenii ca Muntele Olimp 
Cu Zamolxe şi Tomyris, cu Dacia deodată... 
De-aceea, tu, rămâi să ne clădim o soartă 
Ca neamul să ne fie nemuritor prin timp, 
Mândru şi demn ca Sfixul din Bucegi, 
Condus de Mari Români şi-nţelepte Legi.

Prin Dacia Mare de laşi paşii să te poarte. 
Găsi-vei Cetăţi Sfinte căzute în ruine, 
Unelte şi scule, schelete de fiinţe umane,
Zeităţi cioplite în piatră şi nobile fapte
Din trecutul Dac, scrise pe tăbliţe de aur, 
Înainte ca Roma să-i fure imensul tezaur.

Rămâi, fiule! Apără-ţi viitorul ce curge, 
Pământul Dac de-o lume crudă, avară, 
De forţe oculte, ce te vor afară din ţară 
Chiar de-ar curge iarăşi lacrimi şi sânge... 
Cu dispreţ, Ţara ţi-o numesc „românica," 
Căci vor, asasinii, stemă să-i fie opinca.

Fiu de Dac, demn bărbat din neamul Trac,
Nu fugii din Ţară scârbit de nedreptăţi 
Să-ţi laşi atâtea bogăţii pe mâna unor hoţi 
Când şti că Decebal - martirul Rege Dac 
A înroşit Carpaţii cu nobilul său sânge, 
Ca Noi să fim aici, cât Dunărea va curge.

Anina, 09.11.2016
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Ion VĂCARU

BARONII

„ În spatele fiecărei averi măreţe este o infracţiune"
Balzac

Patrie!
Plâng şi sufletul mă doare 
Că eşti călcată în picioare, 
Furată bucată cu bucată 
Şi peste graniţă cărată... 
Iar noi, cu fruntea în ţărână, 
Tolerăm mâna păgână.

Cu stoicism, tu, îi suporţi 
Pe-aceşti ticăloşi şi hoţi. 
Hămăsiţi muşcă din tine –
Neam avar făr-de ruşine, 
Veninos şi plini de ură –
Iar Noi stăm şi Ei te fură.

Milă n-au şi nu le pasă 
Cât de greu o duci în acasă, 
Câţi copii se strâng la masă, 
Câte lacrimi foamea varsă... 
Nu le pasă şi nu-i doare 
Că săracii n-au mâncare.

Din munca ta îşi fac palate 
În alte ţări, cât mai departe, 
Să nu vadă sărăntocii 
Ce averi au strâns escrocii... 
Pe când noi, răpuşi de frică, 
Te-ncălţăm iar în opincă.

Române!
Ridică-ţi fruntea din ţărână, 
Nu mai crede în minciună, 
Ieşi din oarba nepăsare, 
Din a „ baronilor" teroare... 
Nu te lega cu Dracul frate 
Şi fă-ţi Dreptate în Cetate.

Anina,11.09.2016

Ion VĂCARU

CAMELIONII

„ Românul acceptă toate suferinţele, dar niciodată nedreptatea"
Nicolae Titulescu 

Perfizi, camelionii îşi schimbă culoarea 
Şi diabolic îşi modelează purtarea... 
Curtenitor, slugarnic, perfid îţi fac pe plac, 
Să crezi că de mâine cu tine-s ortac. 
Ai grijă, e truc! Ei culoarea şi-o schimbă, 
Viclenia şi ura ţi-o poartă în limbă.

Smeriţi şi vocali umblă pe uliţe din sate, 
Umil bat în poartă, numindu-te frate 
Şi-ţi laud casa, copii, cât eşti de bărbat, 
De-nţelept şi harnic, cinstit şi curat... 
Nu crede ce-ţi spun! Se vor iar la putere, 
Căci, hoţii, n-au strâns destulă avere.

De-un sfert de veac, promit că vine o zi 
Ce ne-o scăpa de greu şi mârşevii... 
Ziua promisă nu vine, căci Marii Ciocoi 
Văd în Noi doar un munte de gunoi, 
Nişte sclavi jegosi, cu lanţuri la picioare, 
Alungaţi barbar din România Mare.

Ei, îşi vor slugi oculte, inculte şi-avare, 
Gata să trădeze, să muşte hulpave, 
Din munca ta şi-a mea. Apoi zgomotos, 
Milos, pios răsplată le-aruncă un os... 
Când certa porneşte, aleşii, şi-arată dosul 
Lăsându-le în urmă dispreţul şi osul.

Ajunşi la putere, aleşii, pierd orice măsură 
Toleraţi de lege şi-ncrâncenaţi de ură, 
Fură. Iar Justiţia, complice, preferă să tacă, 
Căci Sabia Dreptăţii rugineşte în teacă... 
Uitându-şi menirea, ce i-am dat-o cu toţii, 
Zeiţa Dreptăţi slujeşte trădarea şi hoţii.

E trist! Multe speranţe ne-am pus în apus 
Chiar dacă în vorbe stă răul ascuns... 
Muncim la bogat desculţi, flămânzi şi goi,
Căci totu-i pentru ei, nimic pentru noi... 
Iar noi, tăcem. Deşi curg lacrimi şi sânge, 
Nimeni nu le strigă: Opriţi-vă! Ajunge!

Anina, 05.10.2016 
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Ion VĂCARU

FIU DE ŢĂRAN. . .

„Virtutea stă în luptă, nu în trofeul final"
Richard Mifaies

Cu măreţia faptei, fost copil-argat, 
Ai urca să fi şi mare Om de Stat, 
Ca înţelept să duci al nostru viitor 
Pe culmi visate de dacicul popor

Luptai dârz ca neamul tău să-ţi fie 
Liber, stăpân pe marea sa moşie, 
Când asasini- din ţară şi de-afară –
Te-au pus la zid... şi te-mpuşcară.

Azi, cu mâini însângerate -hoţii!-
Conduc Ţara şi-o fac pe patrioţii... 
Fură, distrug metodic- la poruncă –
Şi-n sărăcie norodul ţi-l aruncă.

Asasini plătiţi, ce mişună prin ţară, 
Orice speranţă nemilos doboară... 
Pun în cătuşe şi-n lanţuri patrioţii, 
Ca-n libertate să guverneze hoţii.

Linişte şi pace îşi vrea „elita" pură, 
Ţara să trăiască cu lacătul la gură 
Ca ginta proletară să-nveţe, să ştie, 
Că munca la bogat le este bogăţie.

Că ,tu, curajos le-ai stătut în cale 
Ticăloaselor porniri imperiale, 
Călăi vicleni - din ţară şi de-afară

–
Te-au pus la zid... şi te-mpuşcară.

Fiu de ţăran, vlăstar din neamul Dac, 
Ridică-te! Nepăsarea-i greu păcat. 
Doboară tirania şi hoardele de

hoţi... 
Ţara s-o conducă, Românii Patrioţi. 

Anina, 18.09.2015

B i a nc a  NEGRILĂ
Soţulu i meu,  Iu l ian

D E  TOA M N Ă

Fo ş n e ş te  toa m na  p r i n t re  ra mu r i
ş i  co l o reaz ă - n  r u g i n i u  păd u rea . . .
E - at ât a  c an d oa re  î n  p r i v i rea  e i
ş i - at ât a  s p e ranţ ă - n  su f l e t u l  m e u  !
Fo c u l  c u  j a r u l  m o c n i t  d i n  c ăm i n
te-aşteaptă să vii, să-mi spui o poveste..
A f ară  e  f r i g  ş i  p l o u ă  mă r u n t ,
i ar  n o i  s o r b i m  cea i u l  f î e r b i nte
l a  g u ra  s o b e i ,  pâ l pâ i n d ,
î n ce rc ân d  s ă  n e - n c ă l z i m  s e n t i m ente l e.
Să r u t u l  t ău  mă - nv i o reaz ă
ş i  toam na  n e  p r i ve ş te  p r i nt re  ra m u r i ,
t an d r u ,  c u  i r i ş i  v i o l e ţ i  î n  o c h i !

P L OA I A

Pl oa i a  c ad e  r i t m i c  
p e s te  u m e r i i  m e i  ad u naţ i  
ş i  păt r u n d e  i n s i nu a n t  
î nău nt r u l  f i i nţe i  m e l e.

R i t m i c i t atea  e i  o b s ed ant ă
î m i  o b o s e ş te  au z u l  e te r i c ,
i ar  l ac r i ma  ce - m i  s ă r u t ă  o b raz u l
î m i  s t r i ve ş te  p r i v i rea  u m ed ă  d e  d o r  !

F R U N Z A

A s c u l t . . .
c u m  f o ş n e ş te,
c u m  t re s are,
c u m  v i b reaz ă  
o  f r u n z ă  î n  c ăd e re,  
p e  c are - o  c ă l c ăm ,  ad e s ea ,
p e  i n i mă  
c u  n e pă s area  co t i d i a nă
ş i  o  u c i d ed m  . . .  
A s c u l t  ş i  p l â ng  !
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ZIUA EROILOR NEA-
MULUI, avându-şi orig-
inea în Tratatul de pace

de la Versailles, din anul 1919,
când ţările beligerante s-au
obligat, prin semnarea tratatului,
şi la întreţinerea mormintelor
ostaşilor îngropaţi pe teritoriile
statelor respective, precum şi a
monumentelor comemorative de
război dedicate acestora, a fost
oficializată prin Decretul-lege
nr.1693 din 4 mai 1920. În
România, s-a stabilit ca această zi
să fie sărbătorită, în fiecare an,
în cea de-a patruzecea zi de
la Sfintele Paşti, zi în care
creştinii ortodocşi prăznuiesc
Ziua Înălţării Domnului. 

În timpul comunismului,
prin Decretul nr. 71/1948,
din raţiuni politice lesne de
de înţeles, data a fost
schimbată la 9 mai,
sărbătorindu-se în acelaşi
timp Ziua "Independenţei
de Stat a României şi a Vic-
toriei asupra Fascismului". Abia
în anul 1990, odată cu căderea
comunismului, Ziua Eroilor a
revenit la Ziua Înălţării Domnu-
lui. 

Prin legea 379/2003 privind
regimul mormintelor şi operelor
comemorative de război, cea de-
a patruzecea zi de la Sfintele Paşti,
sărbătoarea Înălţării Mântuitoru-
lui Iisus Hristos - Ziua Eroilor, a
fost proclamată ca sărbătoare
naţională a poporului român.

Credinţa legăturii tainice între
Crucea suferinţelor, Învierea şi
Înălţarea Mântuitorului Iisus
Hristos şi jertfa eroilor neamului,
face ca biserica ordodoxă să
pomenească şi ea, încă din anul
1920, eroii neamului românesc,

în urma unei Hotărâri a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, urmând ca mai târziu,
prin alte două hotărâri sinodale,
din anii 1999 şi 2001, aceasta să
fie consfinţită ca SĂRBĂTOARE
NAŢIONALĂ BISERICEASCĂ.
Astfel, în această zi, în toate bis-
ericile, din ţară şi din străinătate,
se face pomenirea eroilor căzuţi
de-a lungul veacurilor pe câm-
purile de luptă pentru credinţă,
libertate, dreptate, pentru
apărarea ţării şi întregirea neamu-

lui. 
Alături de biserică, instituţiile

statului desfăşoară activităţi
specifice pentru cinstirea memo-
riei şi comemorarea eroilor nea-
mului. 

În acest an, la 25 mai, clopotele
bisericii ortodoxe din Mehadia
au fost trase în semn de
recunoştinţă faţă de eroii ce s-au
jertfit pentru neam, credinţă şi
ţară.

În această zi încărcată de pro-
funda semnificaţie a cinstirii şi
comemorării celor ce s-au jertfit
pentru binele nostru, comuni-
tatea s-a reunit, ca în fiecare an, la
Monumentul Eroilor din locali-
tate. Manifestarea dedicată Zilei

Eroilor au fost organizată şi de
această dată de Primăria şi
Consiliul Local al comunei
Mehadia, cu sprijinul Liceului
tehnologic ,,Nicolae Stoica de
Haţeg”. 

Manifestarea a constat într-o
ceremonie oficiată în jurul
Monumentului Eroilor din
Parcul Central al comunei, cu
participarea reprezentanţilor
administraţiei locale, precum şi a
elevilor şi a cadrelor didactice de
la Liceul Tehnologic N.S. de

Haţeg din Mehadia, alături
de locuitori ai comunei
Mehadia. Slujba de
pomenire a fost oficiată
de preoţii Ciprian Danci
şi Constantin Grozăvescu,
după care au fost depuse
coroane de flori din
partea Primăriei
Mehadia, prin primarul
Iancu Panduru şi din
partea ,,Liceului Nicolae
Stoica de Hațeg”, de

către directorul acestei instituții,
prof. Viorel Iancuţa. 

Referitor la semnificaţia eveni-
mentului, au rostit scurte
alocuţiuni primarul comunei
Mehadia-Iancu Panduru, prof.
Viorel Iancuţa-directorul liceului
N.S.de Haţeg, prof. dr. Iulian
Lalescu, prof. Ana Zeicu şi scri-
itorul Nicolae Danciu Petniceanu. 

Elevi ai liceului au prezentat un
program artistic ce a cuprins
recitări de poezii.

La sfârşitul ceremoniei, celor
prezenţi le-au fost împărţiţi colaci
şi ouă roşii, pregătite de rudele
eroilor comemoraţi.
A consemnat:

Constantin VLAICU

25 MAI – COMEMORARE DE ZIUA
EROILOR LA MEHADIA
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George Coşbuc a de-
venit scriitor tri-
bunist încă din

perioada sibiană, când,
dus de Ioan Slavici, în
1887, a intrat în redacţia
"Tribunei", pentru ca în
1889 să semneze ca redac-
tor responsabil în locul lui
Setimiu Albini. La 23 de ani
tânărul Coşbuc devenise mân-
dria literară a "Tribunei", prin publicarea îndeosebi
a baladei ,,Nunta Zamfirei”. Anii 1884 - 1889, când
colaborează la "Tribuna" din Sibiu au fost, cum sin-
gur mărturiseşte, anii cei mai rodnici ai vieţii sale.
Deşi în 1889 trece Carpaţii, pe pământul românesc
liber, la invitaţia lui Titu Maiorescu, care fusese
mişcat de ,,Nunta Zamfirei” şi care arăta cu acel
prilej că „s-a putut forma un asemenea poet în Tran-
silvania este dovada cea mai sigură despre transmiterea
şi reînvierea mişcării literare în cealaltă parte a
românismului". Coşbuc n-a încetat legăturile cu
Ardealul. Din 1897 el devine un colaborator stator-
nic al "Tribunei poporului" din Arad.

Prima colaborare cu care îşi începe activitatea de
scriitor tribunist din perioada arădeană este poezia
,,Oştirile lui Alah”. Poetul era cunoscut la acea dată,
fiind autorul a două volume de poezii: ,,Balade şi
idile” (1893) şi ,,Fire de tort” (1896), în afară de
prima sa plachetă de versuri, ,,Pe pământul turcului”
şi de broşurile ,,Blăstem de mamă” şi ,,Fata craiului
din cetini”, apărute în 1885, la Sibiu. Poezia din
ziarul arădean a făcut parte din primul volum,
,,Balade şi idile”, ediţia a Ii-a, din 1897.

G. Coşbuc a închinat mai multe poezii Războiului
pentru Independenţă de la 1877. In „Tribuna"
arădeană au fost publicate: ,,În şanţuri”, ,,Murind”,
,,Coloana de atac”, ,,O scrisoare de la Muselim Selo”,
,,Povestea căprarului”, etc. Redactorii „Tribunei" au
urmărit prin publicarea acestora să trezească
conştiinţa maselor populare pentru mobilizarea lor
la lupta împotriva înrobirii sociale şi naţionale, luptă
care se desfăşura conform idealului şi programului
tribuniştilor, afirmat clar de Ioan Slavici: 

continuare în pagina 36

MONUMENTUL EROILOR
DIN PLUGOVA

Rememorarea şi cinstirea jertfei eroilor,
căzuţi pe câmpurile de luptă din primul şi
al doilea război mondial, se regăseşte astăzi

în existenţa, pe raza multor localităţi, a monumentelor
ridicate în amintirea lor.

Un astfel de monument, ridicat în amintirea eroilor
căzuţi pe câmpul de luptă în cel de-al doilea război
mondial, în perioada 1941-1945, se află şi în

localitatea noastră,
Plugova. Au căzut în
luptă pentru apărarea
gliei strămoşeşti 29
de tineri militari, în-
doliid zeci de familii
din sat. Stima şi
onoarea pentru sacri-
ficiul lor sunt de
nemăsurat, urmaşii
acestor eroi trebuie
să fie mândri de sac-
rificiul înaintaşilor

lor. 
Cu ocazia Zilei Eroilor, când gândurile noastre se

îndreaptă şi în acest an în mod special către aceştia,
găsesc de cuviinţă de a reaminti numele lor, aşa cum
este el aşezat, pentru veşnică pomenire, pe monumen-
tul ridicat în centrul satului nostru:

Sg.maj: DRĂGAN IOSIF
Sg.: CRISTESCU ANDREI

VLADUCIAN TRIFU
Cap: GROZĂVESCU TOMA 

DRĂGULESCU NICOLAE 
GROZĂVESCU IANCU 
PÂRVULESCU TRIFU
PEPŞILĂ ANDREI
DRĂGULESCU GHEORGHE
CRISTESCU MAXIM
VERDEŢI TRIFU
LAITIN MIUŢĂ
MARTINESCU NICOLAE
DRĂGAN GHEORGHIŢĂ

Sold: VLAICU GHEORGHE
GROZĂVESCU DIONISIE
VERDEŢI DĂNILĂ
MIRULESCU GRIGORE
PÂRVULESCU ALIMPE
PÂRVULESCU IANCU
HORA VARTOLOMEU
CRISTESCU GHEORGHE

continuare în pagina 52

G. Coşbuc - 
scriitor tribunist
(150 de ani de la naştere)
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urmare din pagina 35
„Restabilirea unităţii naţionale

în viaţa culturală a poporului
românesc, şi, de aceea, cea mai de
căpetenie parte a „Tribunei" erau
corespondenţe primite din de-
osebite părţi ale ţării,  căci prin
aceste corespondenţe  se-nnodau
legăturile între cei de atâta timp
despărţiţi". Lirica peisagistă şi
idila se constituie, din punct de
vedere al originalităţii, ca piese de
rezistenţă ale operei poetice
coşbucciene. Faptul zilei este con-
siderat, dealtminteri, unul dintre
cele mai frumoase pasteluri din
lirica noastră. Poezia a fost
publicată pentru prima dată în
„Literatură şi artă română"
(nr.3/1900), apoi a fost
reprodusă în „Tribuna poporului"
(nr.44/1900), iar ,,Noapte de
vară” a apărut în „Tribuna
poporului" (nr.85/1903), fiind
reprodusă după „Lumea ilustrată"
(nr.7/1892).

George Coşbuc a scris şi nu-
meroase pagini destinate celor
mici, pentru care a simţit o mare
afecţiune. In general, atmosfera în
aceste versuri e una de entuziasm
general. In jocurile lor e antrenată
şi natura, aşa cum se observă din
poezia ,,Chindia”, publicată pen-
tru prima dată în „Tribuna
poporului", nr.52/1900: „Şi
mereu se-ncinge jocul, / Până pe-
nserat // Şi e plin de râset locul, /
Plin de cântec deal şi vale..." Tot
pentru prima dată vede lumina
tiparului în acest ziar şi poezia
,,Nunta în codru”, în nr. 53/1900.

Alături de poezii G. Coşbuc a
colaborat la „Tribuna poporului"
şi cu lucrări în proză. Astfel,
câteva întâmplări din Războiul de
Independenţă au fost reunite sub
titlul ,,Povestea unei coroane de
oţel” şi au apărut pentru prima
dată, pe fragmente, în publicaţia
arădeană, începând cu numărul

109/1899. Paginile acestea de
proză cu o destinaţie precisă, cum
afirmă însuşi autorul lor, „anume
pentru ţărănime", prezintă „resta-
tornicia domniei româneşti şi
războiul pentru neatârnare".

Inspirându-se din creaţia
populară, Coşbuc a scris legen-
dele ,,Murăşul şi Oltul” şi ,,Albina
şi păianjenul”, reproduse după
„Foaia ilustrată", în „Tribuna
poporului" nr. 117/1897, precum
şi câteva zicători explicate: Marea
cu sarea, A-ţi face capul calendar,
Şi-a pierdut sărita, A lua lumea în
cap, din Vorba ăluia, reproduse şi
ele în „Tribuna poporului", după
„Epoca" şi „Albina", iar ultima,
după „Vatra".

Pe lângă paginile de Medicină
poporală, Leacuri poporale,
apărute pentru prima dată în
„Tribuna poporului", Coşbuc s-a
preocupat de creaţia populară şi
în Absurditatea unei explicaţiuni,
reprodusă în „Tribuna poporului',
după „Familia" nr. 14/1899.

Caracter modest şi blând, fără
ambiţii deşarte, măsurat în toate,
uneori domol, alteori iute şi sfios
ca un copil, Coşbuc a fost
sărbătorit la 31 mai 1897 de
către prieteni şi admiratori, cu
ocazia premierii sale de către
Academia Română. Banchetul a
avut loc la fostul hotel Bristol şi au
luat parte: I.L.Caragiale, V.A.Ure-
chia, Barbu Ştefănescu
Delavrancea, dr. Ghiţă Pop şi alţii.
Cuvântul de deschidere a fost ros-
tit de V.A.Urechia, care a subliniat
dragostea poetului pentru neam
şi limbă. Remarcabil a fost toastul
lui Delavrancea, acesta
evidenţiind faptul că „sărbătorim
triumful absolut meritat al unui
talent consacrat. Coşbuc va
rămâne mare, indiferent de pre-
miu, de elogii, căci el este născut
bun, blând, civilizat şi filosof
dispreţuitor al complicaţiilor su-

perficiale ale vieţii, străin de
luptele meschine, care au zdrobit
marele suflet al lui Eminescu...
Nici o admiraţie din partea mea
lui Coşbuc nicicând nu-i va lipsi.
închin pentru cel mai ilustru
român care ţine azi condeiul".

Alexandru Vlahuţă care n-a
putut veni la acel eveniment, i-a
expediat următoarea scrisoare:

„Iubite poete, îmi pare rău că nu
pot veni şi eu la banchetul pe care
ţi-l dau o mică parte din mulţii ad-
miratori ai frumosului tău talent.
Dar tu consideră-mă că sunt acolo
şi beau un pahar în sănătatea sfin-
tei şi fericitei tale mame, la care
tocmai această sărbătoare mă face
să mă gândesc cu un sentiment de
evlavie şi de recunoştinţă şi cu cea
mai dulce melancolie a min-
unatelor versuri pe care dorul ei ţi
le-a inspirat. Să-i dea Dumnezeu
putere de viaţă lungă, ca să-şi vadă
băiatul, - pe Gheorghe al ei, - aşa
de norocit, cum numai inima unei
mame ştie să dorească copilului
ei, - să-l vadă şi mai slăvit şi mai
sus, acolo unde e chemat şi tre-
buie să ajungă cel mai ales şi mai
bine înzestrat fiu al poporului
nostru, cel mai distins şi mai
sănătos poet al românilor. O
frăţească strângere de mână, Al.
Vlahuţă". Scrisoarea este datată:
31 mai 1897.

Fiind un om al epocii sale,
Coşbuc a continuat, în poezie,
drumul început de Ioan Slavici,
în proză. De altfel, la „Tribuna"
din Sibiu, ei au devenit principalii
promotori ai mişcării literare tri-
buniste. Răspunzând tuturor gus-
turilor şi preferinţelor cititorilor,
indiferent de aderenţa lui la vreun
curent sau şcoală literară, G.
Coşbuc s-a impus ireversibil ca un
poet important al literaturii noas-
tre.

Iulian NEGRILĂ 
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Dicţionarul “Personalităţi
române şi faptele lor
(1950-2000)” întocmit

cu minuţiozitate şi conştiinciozitate
în notă personală a autorului şi edi-
torului Constantin Toni Dârţu din
Iaşi ne atrage atenţia cât de valabile
sunt criteriile de selecţionare a oa-
menilor pe bază de fapte şi de
realizări concrete, pe munca pe care
o prestează Domnia sa azi prin ex-
traordinarul efort de a pune în val-
oare personalităţi cu merite
deosebite, spre mândria locuitorilor
acestor meleaguri.

Surprinzător, pentru că nu de
mult ne-am rupt de un regim care
preamărea şi situa munca la loc de
frunte dar pentru care munca,
munca efectivă, era mai de grabă o
formă de pedeapsă decât un criteriu
de selecţionare a valorilor.

Cum pe bună dreptate observă
autorul nu puţin au fost cazurile
când oameni îndrăgostiţi de meseria
lor “în anumite perioade au trebuit
să se lupte cu concept politice în loc
să-şi vadă de meseria lor, pusă un
slujba colectivităţii” ca să-şi poată
continua activitatea la nivelul de
competenţă, la care ajunseseră prin
efort personal.

Acea situaţie n-a servit nimănui,
nici celor înlăturaţi, nici celor
promovaţi părtinitor, căci aceştia nu
au ştiut niciodată, că o notă de
insatisfacţie personală, dacă poziţia

lor s-a datorat calităţilor şi meritelor
proprii sau soartei, care i-a ridicat pe
val, fără o competiţie reală. Fapt
pentru cere, însuşi Eminescu, in
înţelepciunea sa îţi atrage atenţia că
situaţiile anormale, ca de exemplu
stabilirea personalităţilor din cele
mai diverse domenii numai pe cri-
terii politice, n-au cum să nu fie
înlăturate şi să se revină pe făgaşul
curat, simplu şi firesc al lucrurilor.

Poetul te îndeamnă să nu-ţi pierzi
speranţa.

“Teamă n-ai, câtă-vor iarăşi
Între dânşii să se plece
Nu te prinde lor tovarăşi:
Ce e val ca valul trece.”
În grandioasa întreprindere a

Domniei sale Constantin Toni
Dârţu îşi pune în valoare, din plin,
talentul, pregătirea şi calităţile sale
definitorii:

- o dedicaţie sufletească cu totul
aparte şi 

- o generozitate, mergând până la
neglijarea propriei persoane;
străjuite de un spirit de observaţie
pătrunzător şi fin.

*
Este interesantă şi evoluţia în timp

a modului de prezentare a biografi-
ilor, în volumele elaborate până azi,
de la forme sintetice, succinte şi con-
cise, la biografi elaborate atât cu
prezentarea detaliată a unor fapte
cât şi cu preluarea unor caracterizări
atribuite, celor înfăţişaţi, de către
mari personalităţi.

Dar o notă aparte trebuie acordată
criteriului vârstă. Constantin Toni
Dârţu, la gradul de experienţă la care
a ajuns, atribuie cu competenţă
credit, atât persoanelor tinere care s-
au afirmat precoce, în care se în-
trevedea perspectiva unor evoluţii
de excepţie, cât şi celor situaţi şi
năpăstuiţi de soartă, care au muncit
cu meticulozitate, atenţie şi grijă în-
treaga viaţă, până la vârsta senectuţii
limpezi şi productive.

Este poate cea mai grea parte a
muncii pe care o desfăşoară. Sta-

bilirea setului de personalităţi pen-
tru volumul următor. După elabo-
rarea a patru volume, când s-ar părea
că poate să se oprească, promovarea
vine tocmai din faptul de a continua
această muncă nobilă, generează şi
meritorie.

Nu întâmplător s-a zis că ingrati-
tudinea sorţii lui Sisif nu constă în
efortul de a împinge bolovanul până
în vârful muntelui, ci marele efort,
marea dificultate marea deznădejde
se manifestă abia apoi în perioada în
care trebuie să-şi aleagă următorul
bolovan, pe care începând să-l urce,
pe munte, să-şi găsească rostul, să-şi
îndeplinească destinul, menirea şi
raţiunea de a fi.

Dacă ar şti autorul prezentului
Dicţionar câtă speranţă, încredere şi
bucurie picură în sufletele celor
care-i admiră munca şi opera poate
ar îndura mai uşor dificultăţile,
şicanele şi vicisitudinile prin care
trece până să finalizeze un mare
volum.

Îi doresc succes şi îi urez ca
numărul de volume ce vor urma să
fie cât mai mare,  căci poporul nos-
tru prin talent, abnegaţie şi dăruire,
confirmate prin fapte îi oferă un im-
presionant număr de personalităţi.

Şi poate că cel mai mare câştig ar
fi mesajul transmis tinerelor
generaţii, care ar preţui la, justa val-
oare, satisfacţia lucrului bine făcut,
cu merit propriu, ori cât de mari ar
fi obstacolele, impedimentele şi
greutăţile care trebuiesc depăşite, pe
moment, pentru desăvârşirea unor
opere. Căci toate pot fi duse la bun
sfârşit cu speranţă, credinţă şi iubire,
aşa cum au dovedit-o concret cei
care sunt prezentaţi în “Dicţionarul
cu Personalităţi române şi faptele lor
(1950-2000)” elaborate de autorul
şi editorul Constantin Toni Dârţu,
şi alcătuit cu sprijinul şi sub auspici-
ile Academiei  oamenilor de Ştiinţă
din România –IAŞI

Ion Ionescu - Bloju

R E M E M B E R : O  C A R T E  D O C U M E N TR E M E M B E R : O  C A R T E  D O C U M E N T
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I. DEMOCRAŢIA.
Sensul cuvântului democraţie a

evoluat de-a-lungul timpului.
Dicţionarele i-au dat mai multe
definiţii, din toate rezistă, însă,
idea că este o formă de
guvernământ, de conducere a
societăţii de către popor, pentru
popor, care deţine autoritatea,
care face legile şi decide în toate
problemele importante ale cetăţii.

Unul dintre întemeietorii
democraţiei greceşti -Solon- între-
bat fiind care este regimul politic
cel mai bun pentru a conduce un
popor a răspuns, printr-o altă în-
trebare:

- Pentru care popor?
- Pentru un popor cult, bine ed-

ucat şi instruit, cinstit, corect, al-
truist, este bună democraţia.

- Dimpotrivă, pentru unul
corupt, depravat, incult,
democraţia este un sistem cata-
strofal.

Definiţii şi referiri asupra con-
ceptului democraţie au fost enu-
merate de mulţi oameni de stat,
poligloţi, oameni de cultură, is-
torici s.a.

1. Fostul preşedinte al SUA –
Abraham Lincoln- spunea că
democraţia este “guvernarea
poporului, de către popor, prin
popor.”

2. Allan Covens: “Democraţia
constă în a-ţi alege dictatorii, dup
ace ţi-au spus ceea ce cred că cred
că vrei să auzi”.

3. Clement Richard
Attlee:”Democraţia înseamnă gu-
vernare prin dezbatere şi este
eficientă doar dacă îi poţi opri pe
oameni să vorbească”.

4. Mahatma Ghandi :
“Democraţia îi oferă celui mai
slab, aceleaşi şanse ca şi celui mai
puternic”.

5. Robert Bryce : “Democraţia
este arta de-a conduce circul din
cuşca maimuţei”.

6. Corneliu Zelea Codreanu:
“Democraţia sfărmă unitatea nea-
mului românesc, împărţindu-l în
partide, fiind incapabilă de conti-
nuitate în efort. Un partid
anulează planurile şi eforturile
celuilalt. Ceea ce s-a început şi
clădit de unul, se dărâmă în pe-
rioada următoare, de către altul.
Ea este incapabilă de autoritate
pentru că îi lipseşte puterea
sancţiunii. Un partid nu ia măsuri
contra partizanilor săi, care fac
afaceri scandaloase de hoţie şi
pradă, de frică să nu-I piardă. Nici
împotriva adversarilor din alte
partide, de frica acestora de-a nu-
I demasca propriile afaceri şi in-
corectitudini”.

Din analiza succintă a acestor
definiţii şi aprecieri asupra sis-
temului democratic, mi-aş permite
să trag câteva concluzii, aşa cum
le percep eu, un on neangajat par-
tinic şi fără prea multă experienţă
politică.

1. Democraţia nu poate fi
considerată  un panaceu univer-
sal, un sistem politic aplicabil tu-
turor popoarelor lumii, indiferent
de rasă, religie, educaţie, cultură,
epocă istorică etc. Că este aşa ne-
o dovedeşte şi încercarea de im-
plementare forţată a democraţiei,
denumită “primăvara arabă”,
acţiune în urma căreia Irakul,
Libia, Siria şi alte ţări din zonă au
devenit focare interminabile de
război şi acte de terorism, din care
milioane de migranţi ( mulţi din-
tre terorişti) au invadat ( şi
continuă să invadeze) Europa.

2. Guvernarea poporului,
prin popor şi pentru popor este
mai mult o lozincă, decât o reali-

tate. O majoritate (fie ea şi de 51%
sau mai mult) nu reprezintă
poporul, consensul, votul poporu-
lui, ci doar a unei majorităţi care,
în multe cazuri, este în realitate o
parte minoritară din popor (ex.:
50% prezintă la vot şi 51% voturi
obţinute de juratul său coaliţia
câştigătoare = 25% voturi expri-
mate pentru acel partid ajuns la
guvernare).

3. Democraţia obţine votul elec-
toratului, de ce mai multe ori, prin
manipularea acestuia, scop în
care foloseşte specialist în dezin-
formare, cheltuieşte foarte mulţi
bani(bani negri) pentru a afla şi a
le spune alegătorilor ceea ce ma-
joritatea dintre ei îşi doresc, pen-
tru a le capta interesul cu
promisiuni pe care (cu rare
excepţii) nu le va îndeplini
niciodată.

4. Ea oferă şansa de-a fi aleşi
celor mai slab pregătiţi,
incompetenţilor, oamenilor lipsiţi
de moralitate, spirit şi practică de
conducere, dar care posedă mulţi
bani

5. Că alegerile în sistemul dem-
ocratic sunt un adevărat circ ( la
noi, dar şi aiurea) este un fapt ce
nu mai trebuie demonstrate, este
o axiomă

6. În loc să ne spun ace vor face
ei bun p, injurii şi alte trivialităţi,
se spurcă între ei, dezbinând nea-
mul, până în stele din văgăunile
munţilor. 

Desele schimbări de guvern fac
imposibilă orice continuitate în
efor spre mai bine, chiar şi atunci
când există competenţă şi bune
intenţii.

II. TOLERANŢA
Unul din principiile de bază ale

continuare în pagina 39

D E M O C R A Ţ I E  Ş I  TO L E R A N Ţ Ă
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urmare din pagina 38
democraţiei este toleranţa.

Semnificaţia iniţială a expresiei: a
nu împiedica activităţi şi acţiuni pe
care nu le aprobăm, s-a transfor-
mat în a nu dezaproba nicio activ-
itate. Prin toleranţă, astăzi s-a
ajuns la o inversare a însăşi
esenţei democraţiei: nu minori-
tatea se supune majorităţii, ci ma-
joritatea trebuie să fie de accord
cu acţiunile şi propunerile
minorităţii (etnice, religioase, sex-
uale, etc.) pentru a dovedi că este
tolerantă.

Aşa s-a ajuns ca o  minoritate ex-
tremist-iredentistă maghiară să nu
se supună legilor româneşti, să
pretindă autonomie pe criterii et-
nice, să falsifice istoria noastră, să
denigreze eroii noştrii naţionali, să
conteste legitimitatea statului nos-
tru naţional unitar, suveran şi in-
dependent, să aducă ofense
simbolurilor naţionale, fără a fi
sancţionată.

Aşa s-a ajuns ca însuşi
preşedintele României – Dl. Klaus
Iohannis- să ne acuze de fanatism
religios, dacă, în numele
toleranţei, nu acceptăm căsătoriile
între persoane de acelaşi sex, cât
şi adopţia de copii de către aceste
familii denaturate. Că într-o astfel
de “familie”, copii ar putea fi
exploataţi sexual, chiar de către
părinţii adoptivi, că acestea sunt
acte de pedofilie nu mai contează,
dacă ele sunt făcute în numele
toleranţei, atât de larg răspândită
în Europa şi în lume. Astfel că,
legiferarea ca şi pedofilia să fi
dezincriminată, este foarte
aproape de realizare, dacă
Poporul român nu se va opune în
mod hotărât, solicitând un refer-
endum pe tema definirii familiei,
ca o unitate între un bărbat şi o fe-
meie şi nu doar între soţi, cum
prevede actuala noastră
Constituţie.

Dacă nouă, românilor, ni se cere

să fim toleranţi, mergând până la
lăsarea sentimentelor noastre
naţionale, a moralei, credinţei
creştine şi demnităţii umane, cu
totul altfel stau lucrurile când este
vorba de toleranţa altora faţă de
noi.

Două cazuri pe care le voi
prezenta în cele ce urmează, sunt
edificatoare în acest sens:

1. Pe data de 05.12.2013, TVR
Cluj transmite un colind interpre-
tat de un ansamblu folcloric ( Dor
Transilvan),  iar care este folosit
cuvântul jidov, cu referire la faptul
că ei – jidovii (alias evreii) - l-au
ucis pe Isus. Un biet colind, vechi
de sute de ani, în care apelativul
jidov este utilizat nu în sens peio-
rativ, ci ca termen prin care sunt
denumiţi evreii în întreaga Transil-
vanie.

Urmări: - se sesizează CNA. Care
amendează respectivul post de
televiziune cu 5000 lei;

- se sesizează Comunitatea
Evreilor din România, care
avertizează că prin acest colind se
îndeamnă la … holocaust, la
arderea evreilor;

- MAE român, critică public col-
indul şi cere ca Ministerul Public
să cerceteze cazul;

- preşedintele C.J.Cluj (din acea
vreme) cere public scuze poporu-
lui evreu, pentru ofensa adusă;

- Managerul Centrului judeţean
pentru Conservarea şi Pro-
movarea Culturii Tradiţionale Cluj
( conducătorul Ansamblului Dor
Transilvan) este obligat să-şi dea
demisia.

2. Cu ocazia aniversării a 70 de
ani de la eliberarea oraşului Sve-
len (Slovacia), primăria locală
ridică un soclu, pe care urma să fie
amplasat bustul unui ofiţer român
care a căzut în luptele pentru elib-
erarea acelui oraş. Dar soclul
rămâne gol, deoarece Consulatul
român din Bratislava informează

autorităţile slovace că respectivul
român ar fi avut simpatii le-
gionare, publicând câteva articole
în presa legionare a vremii şi nu
este de accord cu amplasarea bus-
tului său.

Intervenţiile soţiei fostului
ofiţer, care declară ferm că soţul
său nu a fost legionar, rămân fără
rezultat.

Deci, din partea noastră, ni se
cere toleranţă fără limite, în nu-
mele democraţiei, a drepturilor
omului, iar când este vorba de
alţii… este declanşată o adevărată
vânătoare de vrăjitoare!

Aceste întâmplări îmi aduc am-
inte de fabula lui Gr. Alexandrescu
(Câinele şi căţelul), pe care aş
parafraza-o astfel: noi vrem
toleranţă, dar nu pentru… români.

Oct.2016
Ing. Ioan CIAMA-preşedintele
Asociaţiei ,,Avram Iancu” din
juteţul Timiş

MOTIVAŢIE ,,Autobuzul morţii”
Domnul Profesor univ.dr. Vasile

Dudaş, de la Muzeul Naţional din
Timişoara, istoric, colaborator al
Societăţii Literare “Sorin Titel”,
moţ din inima ardealului, iubitor
de acte culturale româneşti
(plăcile dedicate memoriei Emiliei
Lungu Puhallo, de la Timişoara,
str.Timocului 19 şi de pe faţada
Şcolii din Izvin, sunt legate de nu-
mele domnului doctor…), aşadar.
Domnul profesor Vasile Dudaş, cu
interes istoric, mi-a solicitat
adevărul gol-goluţ privind Auto-
buzul Morţii, din august 1981, la
care participasem într-un anume
fel. Încerc să-i satisfac această
doleanţă de interes istoric. S-a
scris despre această întâmplare, s-
a făcut şi un film, dar cu fabulaţii.
S-a eludat adevărul în părţile lui
esenţiale (NDP).
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Evorba de un autobuz plin
cu călători, deturnat de
trei infractori aventurieri,

din Judeţul Hunedoara, în direcţia
frontierei de est a României pen-
tru a ajunge în Occident.

S-a întâmplat în localitatea Pui,
în ziua de 23 august 1981, 23 Au-
gust – Sărbătoare Naţională, ziua
când în 1944 Regele Mihai a dat
declaraţia sa prin radio Bucureşti
privind Întoarcerea armelor îm-
potriva Germaniei Hitleriste, în Al
Doilea Război Mondial.  Din
această zi, armata romană a luptat
alături de Armata Roşie pentru
Eliberarea Transilvaniei de sub
ocupaţia samavolnică hortist-
maghiară. Era sărbătoare mare in
întreaga Românie, cu muzici, pa-
rade şi lăutari, cu mititei şi bere la
iarbă verde.

Cei trei terorişti erau: unul mai
în etate circa 35 de ani, recidivist,
fost condamnat de drept comun,
al doilea ceva mai tânăr, muncitor,
iar al treilea, al cărui nume l-am
reţinut se numea Moldovan, stu-
dent în medicină, circa 23-25 de
ani. Câteşitrei erau înarmaţi.

Cu câteva zile înainte de 25 Au-
gust, şeful Postului de Miliţie (azi
Poliţie) din comuna Pui (judeţul
Hunedoara) l-a aruncat pe “recidi-
vist”, zidar de meserie, să repare un
zid la Post. A reparat fără a fi
supravegheat. Individul a scos
câteva cărămizi din zid şi în locul
lor a tencuit o folie de carton pre-
sat. Noaptea, el a spart Postul, a dat
la o parte cartonul, a intrat în post,
rastelul cu arme şi lada cu muniţie
fără lacăt. A luat arme automate,
pistoale şi cartuşe la discreţie. A re-
crutat pe cei doi terorişti,
cunoscuţi în prealabil cu idea de a
fugi în Occident, le-a dat arme şi

muniţie şi la prima răscruce de
drumuri a oprit autobuzul, au
urcat în el şi au somat şoferul să
şofeze spre Timişoara. Cei trei au
luat poziţii de luptă: recidivistul s-
a postat în spatele şoferului căruia
i-a “plantat” automatul în spate. Al
doilea s-a postat în aceeaşi poziţie
în mijlocul autocarului, iar studen-
tul la urcare în autobuz. Din staţie
în staţie autocarul,  forţat de ban-
dit, opera, călătorii ştiau că merge
la Timişoara, la serbarea de 23
August, urcau fără să-şi pună
întrebări. Ajunşi în autocar îşi
dădeau seama unde urcaseră. Nu
mai era cale de întoarcere, cum
reuşise să sară din autobuz un
miliţian din preajma postului
Făget. A sărit, dar şi gloanţele au
şuierat pe lângă el. Avusese noroc!

Comandantul Miliţiei din Făget
fusese întâiul dintre oficiali care a
aflat despre deturnarea autobuzu-
lui. Ştirea s-a dat până la Bucureşti,
pe cale ierarhică, prin telefon gu-
vernamental:555 (trei de cinci!).
A aflat şi Nicolae Ceauşescu aflat
în drum spre tribuna oficială pen-
tru a privi parada militară şi parada
oamenilor muncii de 23 August.
Ordin de oprire cu orice preţ a au-
tobuzului şi s-a oprit…

Eram acasă, în Timişoara pe
Lidia2/2, în curte cu vecinii, fa-
milia Sirca, la o cafea şi o tărie,
când sună telefonul strident. În re-
ceptor tună vocea colonelului
Ioan Lică, alarmă la Inspectoratul
de Interne. Erau adunaţi şefii şi
locţiitorii şefi de servicii în Inspec-
torat. Eram şi eu şef de călimară,
secundul de la Serviciul
Paşapoarte. Pe şeful meu,
colonelul Vrăbeţ nu l-au găsit,
omul era la Topolovăţu Mare, la
lacul preşedintelui Niţă Josu, la
pescuit. Cei trei cereau, bani şi

paşapoarte pentru Occident. Au-
tocarul, forţat, oprise în răscrucea
drumurilor: Naţional şi drumul ce
ducea la Aeroportul Timişoara,
undeva prin dreptul comunei
Ghiroda (Timiş). Aşadar, vizau
paşapoarte, un milion de dolari şi
un avion  pentru Germania
Federală.

În faţa autocarului, burduşit cu
cetăţeni şi cu cei trei terorişti
printre ei, a oprit în crucea drumui
s-a postat tancheta militară, în
care se afla colonelul Nica
Constantin (comanantul Inspec-
toratului de la Interne), care prin
porta-voce i-a somat pe bandiţi să
se predea. În împrejurul autocaru-
lui, la o anume distanţă, se aflau
cadrele militare de la USLA
Timişoara. Aeroport, tineri, ma-
joritatea subofiţeri, instruiţi în
lupta antitero. Erau înarmaţi până
în dinţi! Între ei se aflau şi câţiva
ofiţeri tineri, de la Securitatea
Timişoara: fraţii Dinescu, Teaha,
Adamescu şi Chirilă. Cu toţii
titraţi, circa 30 de ani, vorbitori de
limbi străine şi specializaţi în lupte
de acest gen, deşi ei, cu toţii, aveau
alte activităţi în   inspectorat, ma-
joritatea activau cu sarcini infor-
mativ-operative în rândul
studenţilor şi pentru combaterea
evaziunii din ţară, etc.

Colonelul Nica vorbea din
tanchetă, printr-un soi de mega-
fon, tot ce spunea el se auzea şi în
inspectorat. Cadrele antitero
primiseră ordin de la colonelul
Nica şi de la colonelul Popescu,
comandantul detaşamentului an-
titero, să nu facă uz de arme. Să se
poarte tratative şi nimic mai mult.
În cazul că teroriştii vor trage în
călători, în această situaţie au voie
să facă uz de armă.

continuare în pagina 41
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Grupul teroriştilor nu a voit să

audă de a se preda, de a  înceta actul
deturnării, dimpotrivă a cerut cu as-
prime în glas şoferului de pe auto-
bus să ocolească tancheta şi să intre
în drumul spre Aeroportul “Traian
Vuia”. Şoferul, de data asta, a  refuzat
să pornească motorul, a scos cheia
din contact. În clipa aceea teroristul
a descărcat automatul în spatele său.
Auzindu-se împuşcături în autocar,
ofiţerii amintiţi mai sus au tras în au-
tocar, fără milă! Studentul a sărit din
autocar, uşile erau deschise la auto-
car, pe ele săreau afară călătorii, cum
sar seminţele dintr-un bostan spart.
În autocar doar morţi şi răniţi. S-au
pus în mişcare salvările, mobilizate
din timp, se auzeau sirenele în
mişcare în drum spre Spitalul
Judeţean…

Ajuns la Inspectorat mi s-a ordo-
nat să fiu al doilea ofiţer de serviciu,
pe lângă ofiţerul principal, colonelul
Ioan Lică. Am fost şi am executat
ceea ce mi s-a ordonat.

Pe la ora 13:00 (circa) totul s-a
liniştit. La Inspectorat a ajuns

Colonelul Nica, inspectorul-şef,
care cum a intrat, cum ceruse co-
niac, era transpirat şi oboist, sleit de
puteri. Nefiind coniac, aghiotantul
Mihai i-a oferit whisky, ceruse o
“dublă”. Apoi au început telefoanele
cu Comitetul Judeţean PCR şi cu
Ministerul de interne

La inspectorat fusese adus doar
unul din cei trei terorişti: Studentul
Moldovan, snopit în bătăi, cu lanţuri
la mâini şi la picioare, cu ochii şi
obrajii tumefiaţi, însângeraţi. A fost
introdus în arest. Am întrebat de
ceilalţi, doi. Unul dintre tinerii
ofiţeri (Adamescu sau Valy
Dinescu) a spus că sunt răniţi sau
poate morţi. Mi s-a istorisit: infrac-
torii au sărit şi ei din autobus şi s-au
pus pe burtă printre călători, care
luaseră aceeaşi poziţie. Însă au fost
descoperiţi cu ajutorul călătorilor.

Am primit ordin să înregistrez,
într-un registru special pe cei
decedaţi în această deturnare de au-
tocar. Am înregistrat 12
(douăsprezece) persoane, bărbaţi şi

femei. Infractorii împuşcaseră pe
şofer şi pe un călător care nu se su-
puse la somaţia infractorului cu au-
tomatul în spatele şoferului.

Nu s-a făcut proces. Nu s-a co-
mentat şi nu s-a spus ceva despre
sfârşitul celor trei infractori. S-a
păstrat o tăcere sacramentală. Auto-
carul fusese adus în curtea inspec-
toratului, unde a stat luni de zile. Şi
după trei luni puţea a materii fecale
şi a sânge în putrefacţie. În docu-
mentare, venise după circa o lună de
zile, prin septembrie 1981, scriitorul
Ion Iancu, fost ofiţer, autor de ro-
mane poliţiste, se motivase că va
scrie o carte…

Când totul se terminase sosise de
la Bucureşti, cu elicopterul, o echipă
de lunetişti pentru a-i prinde pe cei
trei. Venise cu întârziere, veniseră
degeaba…

Nicolae Danciu Petniceanu
Mehadia, 1.11.2016

MILIARDARUL GEORGEMILIARDARUL GEORGE
SOROS ŞI PRIMELE SALESOROS ŞI PRIMELE SALE
O.N.G.-URI DIN ROMÂNIAO.N.G.-URI DIN ROMÂNIA

Mister George Soros este originar
din Ungaria, evreu din Ungaria, emi-
grant în America, ţara tuturor promi-
siunilor şi a fărădelegilor, unde a ajuns
peste ani multimiliardar. Oare cum a
făcut miliardele, o avere
inconsumabilă?! O spune chiar dum-
nealui într-un interviu, vizibil pe micul
ecran. În esenţă zicea miliardarul:

- M-am implicat în acţiuni imorale!
-Niciodată nu mi-am asumat

responsabilităţi morale!
Orice cititior, cu puţină carte,

înţelege cam ceea ce presupun acţiuni
imorale: în diferite ţări cu stabilitate
relativă politică, economică, culturală
domnul George Soros a finanţat
acţiuni ostile, acţiuni în care a investit
un dolar(vorbind metaforic) şi a scos
zece:”Un dolar este egal cu un litru de
sânge!” Sângele vărsat în ţările cu sta-

bilitate discutabilă sub multiple com-
plexe.

Câştigurile americane au venit şi de
acolo ca milionari şi miliardari, aseme-
nea lui Soros, au finanţat arme şi ar-
mament, războaie cum a fost războiul
din Irak, de unde au luat ţiţeiul încât
americanii nu mai unde să-l de-
poziteze!

- În decembrie 1989, România din
ţară stabilă, cu o situaţie economică,
socială şi culturală bine situate, eveni-
mentele din Decembrie puse la cale de
oameni din exterior, gen George
Soros, a devenit instabilă politic şi un
teren propice pentru forţele ostile
României.

Prezent în România a fost şi domnul
George Soros şi oamenii săi, cu mo-
meli: ajutoare cu te miri ce, inclusiv
arme şi muniţie, droguri şi alte păcate.
Soros a înfiinţat  în Timişoara primul
O.N.G.- ce este acest ONG?! Întrebaţi-
o pe doamna Ilona Mihăieş(soţie de
scriitor), dar până atunci vă spunem
noi atât cât am aflat: sub pretextul

unor acte caritabile, ajutoare, prepon-
derant culturale, în spatele ONG-
urilor se ascund fapte imorale:
destabilizare economică (lichidarea
economiei…), răsturnarea de guverne
(vezi răsturnarea guvernului Ponta),
promovarea în funcţii politice, eco-
nomice, culturale a oamenilor săi (a se
înţelege prioritar unguri şi evrei ).
Apoi fiecare ins din ONG să culeagă
informaţii. Un picuţ de spionaj.
Reţineţi promovarea în funcţii: Roman
Patapievici, Liiceanu, Pleşu, Macovei,
Pippiday şi premierea lor şi a rudelor
lor, cu orice prilej!

În Bucureşti, primul ONG a fost
încredinţat doamnei dr. Alina Mungiu
- Pippidy, femeia care apare pe ecran
cu grumazul înfăşurat într-o eşarfă,
pentru a ascunde valurile de grăsime
porcină.

Întrebare retorică: Oare ne vom
scăpa de aceşti alogeni, adevărate molii
în casa românului?! Români! Citiţi
poezia lui Eminescu: “La arme!”.

Lae Carabină
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Lider al clasei muncitoare
din Timiş-Torontal,
membru marcant al Par-

tidului Social Democrat Român
din Ungaria-Sectia Română,
luptător pentru România Mare,
deţinut politic sub unguri, dar şi
sub comunişti, pentru drepturile
sacre ale romanilor: muncă, pasi-
une şi libertate. Întâiul primar al
Timişoarei, după instaurarea Gu-
vernului Democrat Dr. Petru
Groza.

Traian Novac s-a născut la 2 oc-
tombrie 1882 în satul Ticvaniul
Mic (Caraş-Severin), urmează
şcoala primară în satul natal, apoi
gimnaziul şi şcoala profesională în
lemnărit în oraşul Banyaluks
(Bosnia), calificându-se tâmplar
la diferiţi patroni, la vârsta de 18
ani intră în mişcarea
muncitorească, cunoaşte viaţa
pauperă a muncitorilor orăviţeni
şi în acelaşi timp năzuinţele lor de
dreptate socială şi libertate
naţională. În 1903 se înscrie în
Partidul Social Democrat Român.
Dovedeşte ataşament, talent ora-
toric, iniţiative şi capacitate de or-
ganizator al unor acţiuni
muncitoreşti: greve, întâlniri şi
demonstraţii de stradă.

În 1905, la doar 25 de ani, traian
Novac este ales secretar al Sindi-
catului Muncitorilor Agricoli din
Banat, calitate în care înfiinţează
75 (şaptezeci şi cinci) de secţii ale
sindicatului în satele bănăţeneşti.
În această calitate organizează
acţiuni şi manifestări revendica-
tive ale muncitorilor agricoli, în
urma unor asemenea acţiuni a
fost arestat şi întemniţat în câteva
rânduri de poliţia şi instanţele de

judecată ale dualismului austro-
ungar.

În 1907, după câteva arestări, a
fost ales membru în Comitetul
Central al Partidului Social De-
mocrat Român din Ungaria-
Secţia Română. În vremea
Primului Război Mondial a avut
o bogată activitate împotriva
militarismului şi războiului.

În toamna lui 1918, Traian
Novac în calitate de lider al
muncitorilor timişeni, ia iniţiativa
înfiinţării Gărzii Naţionale, gărzi
puse la dispoziţia consiliilor
naţionale săteşti şi orăşeneşti.

În noiembrie 1918 organizează
şi participă la numeroase
demonstraţii, unde ia cuvântul şi
cere răspicat, în aplauzele
mulţimii de români, “Ieşirea
Banatului şi Unirea Transilvaniei
cu România fără condiţii”, în timp
ce unii (bănăţeni, dar mai abitir
ardeleni) cereau Unirea
Condiţionată, mizau pe un prin-
cipat şi un guvern independent al
acestei zone. Cu majoritatea
românilor “Unirea fără condiţii”,
solidari erau doar nemţii din
Banat. Ungurii optau pentru
alipirea Transilvaniei la Ungaria,
iar sârbii mizau pe alipirea întreg-
ului Banat la Regatul Sârbesc.

Traian Novac, cu patrioţii Caius
Brediceanu şi Silviu Dragomir,
este ales în secretariatul Sfatului
Naţional Român de la Sibiu
(1918-1919). Traian Novac
revine în metropola Banatului şi
fondează ziarul socialist “Înainte”.
Publică articole prin care
pledează pentru apărarea valorilor
sociale şi naţionale dobândite de
români în baza Conferinţei pen-
tru Pace de la Versailles.

În perioada interbelică, Traian
Novac a fost liderul românilor
bănăţeni, pe linia Partidului So-
cialist Democrat Român. Fusese
un activist şi un orator inteligent,

cu talent, respectat până şi de ad-
versarii politici.

În lunile august-septembrie
1940, Traian Novac,  meşter tâm-
plar de mobile de lux, devenise un
apărător înverşunat al drepturilor
social-politice ale românilor
bănăţeni, unul care a damnat
Dictatul ruşinos de la Viena (30
august 1940) prin care Hitler,
Musolini şi Horty au reuşit
rupe Ardealul de Nord pentru
Ungaria. Traian Novac a organi-
zat mai multe manifestări şi
demonstraţii în pieţele şi pe bule-
vardele din Timişoara. Din nou a
suferit arestări şi întemniţări.

A susţinut instaurarea guvernu-
lui Dr. Petru Groza, un Groza
cunoscut în Timişoara, unde avea
concubine şi copii. În 1946, Gu-
vernul Dr. Groza îl numeşte pri-
marul oraşului de pe Bega.

După căderea Monarhiei (30
decembrie 1947), încep
abuzurile şi faptele
antiromâneşti ale comuniştilor
de la Bucureşti, majoritatea
(Al. Moghioroş,  Teohari
Georgescu, Vasile Lukaci, Ana
Pauker, Roman Walter,
Chisinevschi, Sdorov Samuel
Brukner, alias Silviu Brucan,
etc.)

Traian Novac, asemenea
tovarăşilor săi, Eftimie Gherman
(liderul minerilor de la Anina) şi
Traian Cercega (liderul muncito-
rilor de la Reşita), s-a opus prin
cuvinte şi fapte unirii Partidului
Social Democrat Român cu Par-
tidul Comunist Român. Traian
Novac şi Traian Cercega au fost
arestaţi  de Securitate şi
întemniţaţi fără judecată. Eftimie
Gherman, aflând că va fi arestat
de la un cadru de Securitate (fost
miner) a trecut graniţa în chip
fraudulos, stabilindu-se în Aus-
tria. De  menţionat că cei trei erau
membrii marcanţi ai Internaţionalei

continuare în pagina 43
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Socialiste de la Paris. În urma

intervenţiei presei , radioului, a
mass-media din străinătate cei doi
arestaţi au fost  au fost eliberaţi.
Traian Cercega a declarant că este
de acord cu Unificarea şi a fost
cooptat în Comitetul Regional al
partidului Muncitoresc Român
Banat. Traian Novac nu a abdicat
de la principiile sale şi a fost dus
în Bărăgan cu domiciliul forţat.

În anii 1958-1960, am fost ofiţer
acoperit investigator (profesion-
ist cu studii de specialitate -
Şcoala M.A.i. nr.3 Bucureşti), am
primit o sarcină de investigaţii
având ca obiect: investigaţii com-
plexe despre Novac Traian din

Timişoara, Cartierul Fabric ,
strada…nr… (La toţi românii
aflaţi cu domiciliul forţat,înainte
de a li se permite revenirea la
vechiul domiciliu, la familie, se
efectuau verificări, starea de spirit,
comentarii, rude, relaţii, intenţii
etc.)

Traian Novac fusese propri-
etarul Atelierului de Mobilă de
Lux “Fântâneanu” din Timişoara,
strada 3 August, acum acest atel-
ier funcţiona sub numele de Fân-
tâneanu, un fost ucenic, calfă şi
acţionar al Firmei de Mobilă Lux
“Traian Novac”. Fostul patron şi
fost lider al timişorenilor de
odinioară a revenit în Timişoara
după circa zece ani de domiciliu

forţat, a revenit bolnav, bătrân şi
neputincios.

Reţin un aspect memorialistic
privindu-l pe Traian Novac, per-
soanele de încredere V.S., F.A. şi
T.N. au relatat ca moş Novac a
fost cu domiciliul forţat pentru că
a refuzat să vorbească ungureşte
în faţa timişorenilor, la o adunare
populară de la Cinematograful
din Piaţa Lahovary, în prezenţa
unor politicieni maghiari de la
Budapesta! Aşa se ştia, nu se vor-
bea de refuzul său privind Unifi-
carea… 

N.D. Petniceanu, 
decembrie 2016

COMUNIŞTII ÎNJURĂ PE COMUNIŞTI DE … FAŢADĂ

Am privit într-o seară, din preajma alegerilor în “reluare” pe oglinda Postului TVR-3-
Timisoara pe tovarăşii Constantin Mărăscu, şef de programe la acest post, şi pe interlocu-
torul său, cunoscutul scriitor Ion Marin Almăjan, fost director la Editura Facla pe vremea
doamne Elena Ceauşescu. De reţinut, tovarăşii directori de unităţi industrial şi culturale fig-
urau în nomenclatura de partid, fără avizul organului de partid, aviz acordat în prealabil de
către organele de Securitate, nu puteau fi numiţi în funcţie. În ce-l priveşte pe tovarăşul
Constantin Marescu, dumnealui a fost activist de partid comunist, cu pregătire la Academia
“Ştefan Gheorghiu”, omul partidului şi al propagandei lui. Şi acum, ce facem?! Ne înjurăm
noi de noi şi ne furăm căciula?! Nu crede nimeni în spovedania voastră, ce miroase a rahat
de mâţă!

Cu privire la cei duşi în Bărăgan, s-a spus adevărul trunchiat. Desigur, Almăjan nu avea
unde să cunoască cauza, el ştie doar efectul. Au fost duşi oameni de pe graniţe: chiaburi,
naţionalişti sârbi, foşti condamnaţi politici şi alţii ce nu vedeau cu ochi buni regimul politic
de la Bucureşti. Aceştia erau gazde şi călăuze, virtuale, pentru agenţii spionajului American
şi vest-german. Jugoslavia lui Tito se rupsese de lagărul socialist şi devenise teren propice
pentru spioni. Aceştia vizau prioritar Combinatul Siderurgic de la Reşiţa, furnalele şi cup-
toarele Simens-Martin pentru a fi aruncate în aer. Documentele din arhiva Securităţii sunt
irefutabile petru profesionişti, nu şi pentru diletanţi.

Apoi, rogu-vă, nu uitaţi: în acele timpuri, în fiecare sector de activitate economică şi socială
erau la conducere consilierii sovietici cu care nu era de glumit după război, războiul ce le-
au ucis copii din burta rusoaicelor!

Totuşi I.M.Almăjan grăit-a un mare adevăr: lupta celor din munţi era sortită eşecului, era
zadarnică, oamenii erau instigaţi la o luptă pierdută din faşă, oamenii erau trimişi la moarte.
Soarta  ţării lor fusese  stabilită pentru 45-50 de ani de către Marile Puteri, la Yalta. Propa-
ganda Americană din acea vreme a fost criminală (...).  

Lae Carabină
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Un asemenea articol cu
semnul întrebării
apărut în ziarul

“Renaşterea Bănăţeană” de la
Timişoara, semnat de reputatul
jurnalist bucureştean Alex
Păduraru. Gălăgie despre un pre-
text amestec al Rusiei în Campa-
nia electorală din America a făcut
doamna Clinton, candidată la
funcţia de preşedinte, ea şi secun-
zii ei  în desfăşurarea alegerilor.

Socot imperios necesar să dau
câteva citate din analiza
pertinentă a domnului
Pădureanu:”..Faptul că Donald
Trump a ieşit învingător, deşi
toate sondajele de opinie îi erau
nefavorabile, iar mass-media i-a
fost ostilă(cum fusese ostilă şi în
România – n.a.), a dat naştere
unui conflict cu valenţe antide-
mocratice în societatea
Americană.  Încă se fac analize de
ce Donald Trump a izbutit să
răstoarne situaţia ce părea im-
posibil de modificat… Mai
degrabă ar trebui avute în vedere
slabă prestaţie de campanie a de-
mocratei Hillary Clinton,
uşurinţa cu care a intrat în jocul
lui Trump, a cărui experienţă în
show-uri de televiziune l-a
apropiat de simpatia publicu-
lui.”(R.B. , data de 12 decembrie
2016, luni).

Domnul Pădureanu a sesizat
esenţialul în victoria lui Trump şi
“plasa” în care s-a lăsat muieruşca
de Hillary. Voi veni  cu argu-
mente inedite, necunoscute de
marele public din România, date
ce susţin pledoaria ziaristului
Alex Pădureanu. Voi fi sincer
până în pânzele albe cu cititorii
mei.

“Plasa” lui Donald Trump în
care a căzut “păienjeniţa” Hillary
a fost provocarea americanului
industriaş cum că el doreşte o
apropiere de Rusia, de liderul

Putin de la Kremlin. Răspunsul
contracandidatei sale, al doamnei
Clinton, a fost că Trump prin
această apropiere va fi un
preşedinte marionetă la Casa
Alba, că dimpotrivă să-I ţinem la
distant ape ruşi, să fim vigilenţi şi
să  înăsprim relaţiile cu ei. Aceasta
a fost marea gogoaşă a lui Trump,
pe care a înghiţit-o Hillary !

Ascultând discursul lui Donald
Trump şi răspunsul lui Clinton,
am spus-o din start : “Trump va
câştiga alegerile!” Poporul
American, oameni de rând vor
pace, vor relaţii de pace cu ruşii şi
nu frică războiului, spaima in-
vaziei, a ieşirii ruşilor din Ocean
pe plaja Americană. Voi fi explicit.

Am lucrat 30 de ani în vechiul
sistem al M.I. , am fost ani mulţi
şef de călimară în Serviciul de
paşapoarte Timiş. Puţini cetăţeni
români erau care solicitau
paşapoarte şi vize de călătorie
temporară în America. Cereau de
regulă cei care aveau rude de
gradul 1 în America. Greu se
obţineau paşapoarte şi vizele, atât
de la organele române cât şi de la
ambasada Americană din
Bucureşti. Un exemplu edificator:
marele taragotist Luca Novac din
Timişoara primise o invitaţie de la
o lugojeancă Smultea să vină în
America, să cânte în restaurantul
ei, cu specific românesc, din New-
York, restaurantul, “Dunărea”.
I-am făcut urgent paşaport şi viză
românească, dar fusese refuzată
viză de intrare în America. Motive
: la americani le era teamă că Luca
Novac va rămâne în America şi ei
nu voiau acest lucru. După câteva
încercări nereuşite, s-a plâns la
mine. I-am spus că voi rezolva
problema cu condiţia să cânte la
nunta lui Gheorghiţă Grama din
Petnic. Luca refuzase să mai cânte
la    Petnic, fusese înjurat şi făcut
ţigan de un anume Igodariu, cân-
tase la horă în sat şi Igodariu nu

fusese mulţumit de prestaţia
muzicantului. Nu-i făcuse o
doină: Igodariu era unchiul lui
Gheorghiţă Grama. În final, Luca
Novac şi-a călcat pe inimă şi a
cântat pe o sumă modestă, iar eu
am dat un telefon la ambasadă şi
am asigurat scris că Luca Novac
se va întoarce în România după
expirarea vizei. Luca avusese viză
pe şase luni, stătuse doar tri luni?
Se umpluse de dolarii, cu care a
cumpărat bunuri. Mie mi-a adus
cadou un pix pe care scria “Luca
Novac!”. A fost greu să iasă prima
dată, după această a primit viză de
încă 3-4 ori, până se săturase de
America!

Dar să revin la istoria cu ameri-
canii şi frica lor.

Cei care primeau vize şi
paşapoarte pe America, primeau
doar după ce primeau semnătura
ofiţerul de Securitate în raza
operativă în care  se afla pre-
tendentul. Dacă era din
învăţământ şi din artă dădea
avizul ofiţerul de Securitate care
avea treburi în aceste ramuri, dacă
pretendentul lucra în industrie,
semnătura o dădea ofiţerul care
răspundea  informativ - operativ
de obiectul respectiv.

Paşaportul era eliberat solicitan-
tului în prezenţa ofiţerului care
avizase plecarea, care îl pregătea
contrainformativ, îi ziceam aşa
“Fiţi cu ochii în patru! Pe aero-
portul Kenedy, vă întâmpină mis-
ter Brown, ofiţer din sistemul
informaţional american, care vă
va invita într-o sală de la aeroport
şi vă va trage de limbă de una, de
alte, de cum e în România, în final
încearcă să vă corupă, să rămâneţi
în America… Apoi, ne
interesează când reveniţi să ne
povestiţi ceea ce aţi văzut şi ceea
ce aţi auzit, aşa ca să ştim şi noi”.

Mulţi s-au înapoiat acasă din
America , puţini au rămas ilegal în

continuare în pagina 45
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America. La restituirea

paşaportului era invitat ofiţerul
de Securitate pentru a sta de
vorbă cu persoana în cauză.

Din cele relatate de balerina
XY reţin: ”Americanii trăiesc zi
de zi, noapte de noapte spaima,
coşmarului. Am fost la sora mea.
Sărea din somn. Se ducea la
geam, în blocul zgârie nori” să
vadă dacă nu cumva au ieşit din
ocean ruşii, dacă ne-au invadat
ruşii. Ni se spune, apoi se
popularizează la radio şi televiz-
iune să fim pregătiţi că sunt
informaţii sigure că ne vor invada
ruşii…”

În Occident au călătorit şi
grupuri de turişti, fie cu paşaport
colectiv, fie cu paşaport individ-
ual, de regulă grupuri pe linie de
artă şi cultură. Se făcea pregătire
contrainformativ conducătorului

de grup, care să aibă grijă de
fiecare cetăţean, să nu fie contac-
tat de străini şi să vină acasă, Aşa
au fost instruiţi : tovarăşul Miron
Şuvăgău, de la Teatrul Naţional
din Timişoara şi tovarăşa Vulpe
(ori arată ca o vulpe??!), direc-
toarea Operei Române din
Timişoara, o evreică lisbiană.
Miron Şuvăgău, secretarul
organizaţiei de baza PCR de la
Teatrul şi Opera (organizaţie
comună), era cu rădăcini paterne
în satul Globurău (Caraş Sev-
erin), amic cu care petrecusem
împreună în Grădina de Vară
“Cina” din Timişoara şi ne
hrănisem cu langoşi cu brânză şi
mărar din mâna lui Iancu, mai
marele restaurantului.  Ambele
grupuri au ieşit în Austria pentru
spectacole. Nu rămăsese vreun
artist! În schimb rămăseseră:
Miron Şuvăgău (azi în Canada)

şi Vulpea, directoare, azi în Ger-
mania cu amica sa, lisbiana.

În final, de reţinut, noul
preşedinte al Americii doreşte
relaţii economice cu Rusia, mil-
iardarii americani au pierdut
bani grei în urma sancţiunilor
economice impuse Rusiei după
povestea cu Crimeea. Ameri-
canii, mari şi mici, nu vor să ia în
seamă sancţiunile economice
impuse Rusiei de către jidoavca
Merkl, susţinută de diplomaţia
franceză. Banul vorbeşte! Şi
americanii vor bani, care se pot
face în comerţul deschis cu
Rusia. Relaţiile economice con-
duc la relaţii bune politice, la
pace. Ruşii vor pace! Americanii
vor pace! Doamna Hillary vrea
război! Să-l facă în pat cu
bărbatul ei, fostul preşedinte.

N.D.Petniceanu
decembrie 2016

DR AG I  PA R I N Ţ I ,  L Ă SA Ţ I  C O P I I  S Ă  FAC Ă  S P O R TDR AG I  PA R I N Ţ I ,  L Ă SA Ţ I  C O P I I  S Ă  FAC Ă  S P O R T

I
ndiferent că vorbim de ora de  educaţie fizică şi sport sau de sport  de performanţă,  cu siguranţă ne-am lovit cu toţii de răspunsuri sau prejudecăţi  total greşite,

cum ar fi:“copilul meu nu  poate face ora de educaţie fizică ca să nu transpire!’ “; “ Copilul meu nu poate face sport de performanţă pentru că nu mai are timp
de învăţat” şi mai nou multitudinea de scutiri medicale temporare sau permanente  acordate din pix spre a absenta”motivat” de la orele de educaţie fizică

Dragi părtini, lăsaţi copiii să facă sport……

Educaţia fizică ca şi disciplină obligatorie  în trunchiul comun din sistemul de învăţământ, dar şi sportul de performanţă au rolul lor la fel de important ca toate

celelalte materii pe care dumneavoastră le considerate primordiale în dezvoltarea ulterioară a copilului. Este adevărat că ne lovim de o serie de factori , nu tocmai propice

pentru desfăşurarea celor 2 programe : lipsa totală a bazei materiale, lipsa echipamentelor, motivaţia inexistentă din partea unora dintre cadrele didactice, însă acolo

unde se face minimum de educaţie fizică, lăsaţi copii să facă sport.

Beneficiile practicării educaţiei fizice în şcoală şi a sportului de performanţă la nivel juvenil sunt multiple şi nu aş vrea să vorbesc despre toate.Însă educarea

copilului, dar cred eu mult mai important a părintelui, în a face exerciţii fizice ar trebui să devină una dintre priorităţile aceluia pe care colegii de cancelarie îl văd mereu

în trening şi nu în costum, cu fluierul la gât şi vocea răguşită.

Vreau să mă axez în câteva rânduri doar pe o mică parte a ceea ce înseamnă educaţie fizică în şcoală şi anume pe funcţiile acesteia. În orice tratat vom găsi o

clasificare a acestor funcţii după diferite criterii: generale şi derivate, specific/nespecifice, asociate..etc.  Dintre toate însă aş vrea să enumăr unele dintre ele,  conspectând

câteva idei ale unor mari metodişti români:

funcţia recreativă – trebuie înţeleasă din 2 perspective:

1. educaţia fizică acţionează în aşa fel încât să asigure calităţi, deprinderi şi priceperi motrice pentru ca oamenii de diferite vârste să-şi poate petrece timpul liber

în mod plăcut şi util. adică recreativ( câţi oare dintre copiii de azi, după şcoala îşi mai petrec timpul rămas liber prin joc efectiv ,în detrimentul tabletei, a smart  phone-

ului sau a calculatorului?)

2. recreerea prin domeniul nostru, presupune asigurarea condiţiilor şi dezvoltarea interesului  pentru practicarea şi urmărirea întrecerilor şi a spectacolelor sportive

continuare în pagina 50
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P
etnicul este așezat la poalele
munţilor Almăjului în celestul spaţiu
dintre apa Glob și Sfârdin. Un loc de

poveste și smerenie, o caldă, frumoasă și
primitoare așezare. Aici descoperi rezervaţii
de îngeri într-o oază de liniște ca o dulce
taină – ofiţeri, subofiţeri, profesori, preoţi,
ingineri, cântăreţi, politicieni și toţi
locuitorii. Intrat în această așezare te
cuprinde o emoţie cu o putere de vrajă.
Găsești și cunoști caractere de o frumuseţe
rară. Merită din plin recunoștinţă cei care au
făurit această comoară și au purtat-o
neatinsă în duh pe firul timpului. În acest
spaţiu au răsărit, ca florile primăvara, nu-
meroase valori culturale și spirituale. 

În aceste locuri și în aceste condiţii își în-
cepe călătoria prin timpuri într-o iarnă cu
zăpezi multe, la 22 februarie 1938 marele
rapsod popular Iosif Pușchiţă, cântăreţul
”tuturor obârșiilor”, unul din glasurile didt-
incte ale românilor de pretutindeni. 

Încerc printr-o evocare simplă să prezint
personalitatea marelui doinitor, rapsod și
cântăreţ – iosif Pușchiţă, cu frămâtările și
spaimile sale, cu talentul său. Pentru iosif
Pușchiţă cântecul este un mijloc de înălţare
a sufletului și un izvor de bucurie curată și
nobilă. El este un suflet mare cu îndemn spre
vis și faptă, care emană iubire prin priviri,
prin cântec și întreaga viaţă pentru
ascultători, pentru semeni. Asigură momente
de aleasă încărcătură emoţională și
spirituală cu miraculoasa-i voce și dar al
cântării. Este un om care și-a găsit
adevăratele bucurii în muncă, în cântecul

popular, dar și în cântecul de la biserică. Spre
deosebire de alţi rapsozi nu a căutat să
trăiască prin cântec ci a trăit pentru cântec.
Ca să-și asigure mijloacele de subzistenţă
pentru familie a învăţat meseria de cojocar,
dar în același timp lucra și pământul. Prin tot
ce a făcut, muncă și cântec a mărturisit o
preţuire și iubire fără margini pentru locurile
Crainei și oamenii de aici. El a rămas în sat
ca o coloană a infinitului pentru românii din
Craina, din Banat și din ţară. Lui i se potrivesc
versurile:

”Ies afară în bătătură
Arunc ochii spre lună
Luna-i sus și mă privește
Mândra-i jos și mă iubește.”

Cântecul său, versurile au intrat demult în
tazaurul folclorului românesc, înscriindu-l în
galeria marilor doinitori ai neamului. Iosif
Pușchiţă este o făptură din cele care
înstelează locul și își arată sufletul în toată
splendoarea tainei și curăţeniei în contact
cu semenii. Cântecul lui a fost și este slefuit
de valorile din sat și din familie, unde a cân-
tat tata, mătușa, fraţii și copiii. S-a consa-
crat trup și suflet locului din Petnic și Craina
care rezona cu setul său de valori cum erau:
credinţa și moralitatea, lege vie a toposului
local. Aici a găsit climat prielnic respirărilor
culturale elevate și așează existenţa oame-
nilor și comunităţii în folosul binelui public,
propășirii satului, ţării și românilor de pre-
tutindeni. Așa s-a creat ”miracolul pet-
nicean” cum un miracol este și Asociaţia
Culturală ”Craina Bănăţeană” ajunsă a 25-a
ediţie al cărei președinte a fost și Iosif
Pușchiţă. În acest răstimp a participat la
toate activităţile culturale din sat și zonă cu
ansamblul folcloric ”Petniceana”. A ajutat
școala la organizarea de spectacole și pro-
grame artistice, a cântat la torogoată cu
fanfara de la Globul Craiovei și de la
Bolvașniţa. A făcut parte din marile ansam-
bluri folclorice din Banat și Oltenia, a cântat
și la românii din Serbia. Cântările sale aduc
lumină, speranţă și dragoste risipind urâtul
și pâcla plictisului, nu distrug ”corola de mi-
nuni a omului și a lumii”.  

Iosif Pușchiţă purta cu mândrie portul

popular românesc ca element de cultură.
Unul din versurile sale spunea: ”Drag mi-e
portul românesc” fiind adeptul lui Grigore
Leșe care spunea: ”Un popor care își uită val-
orile este în pericol de a se prăbuși spiritual”.
Iosif Pușchiţă este o personalitate genera-
toare de identitate, menită să afirme idendi-
tatea românească în numele tuturor.
Identitatea bănăţeană a lui Pușchiţă s-a
manifestat ca o chintesenţă a celei
românești. Iosif Pușchiţă este rapsodul al
cărui cântec, alimentat dintr-o iubire imensă,
curat și înălţător, coboară în străfundurile
adânci ale fiinţei propunându-ne o întoarcere
la izvoare. Un demn urmaș, de aceeași talie,
este marele taragotist Ioniţă Ienea. 

M-am întrebat de multe ori de unde a venit
această iubire pentru cântec și oameni,

necuprinsă în cuvinte și cred că răspunsul
este că din familie și de la Dumnezeu. Ver-
surile lui Nicolae Labiș exprimă adevăratul
sens al vieţii marelui rapsod.

”Eu curg întreg în acest cântec sfânt
Eu nu mai sunt, e un cântec tot ce sunt.”

O altă bucurie a lui Pușchiţă era să
primească oaspeţi. Pentru el omenia era ca
un buchet de flori ale sufletului. Mărturisea
o admiraţie sinceră pentru tineri, pentru cei
care apreciază tradiţia românească și fol-
clorul. Casa lui era mereu deschisă. Are un
cult al prieteniei, apreciind slujitorii cântecu-
lui și bisericii. ”Mai mare dragoste ca
aceasta nimeni nu are, ca viaţa să și-o pună
pentru prietenii săi” ca și Mântuitorul.
Maestrul Pușchiţă avea o admiraţie
deosebită pentru tinerii din ansamblul
”Doina Prigoreană”, îi însoţea în mari spec-
tacole cum a fost la Orșova fără gând de 

continuare în pagina 47
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răsplată. Participând la zilele Orșovei cu

prigorenii, care au făcut o croazieră cu va-
porul pe Dunăre, Pușchiţă a cântat ”Doamne
nu mă îmbătrâni”. Ascultau și vieţuitoarele
necuvântătoare de pe malurile Dunării. Fier-
bea apa în Cazanul Mare la cântecul lui Orfeu
al Crainei Bănăţene. Când a împlinit 70 ani
am mers la Petnic cu microbuzul școlii, cu
fanfara de copii instruită de dr. Petrică Za-
mela și câţiva membrii ai Ansamblului ”Doina
Prigoreană”. Copiii cântau la poartă și când
neica Ioșca a ieșit i s-au umezit ochii de

emoţie. Din genele lui curgeau bobiţe de
rouă cum ar zice Danciu. S-a întins o horă în
stradă cu vecinii ca o dovadă a aprecierii și
preţuirii în sat. 

A treia bucurie a lui Iosif Pușchiţă era
participarea la activităţile bisericii ca
și cantor dând răspunsurile la Sfânta
Liturghie și la marile taine ale vieţii -
botez, nuntă etc. 

Maestrul Iosif Pușchiţă credea foarte
mult în ideia rezistenţei prin cultură
(cântec, joc și port) fiind un apostol al

satului unde a trăit toată viaţa luptând
să nu dispară Sfânta Tradiție
românească și să se salveze ce se mai
poate salva. 

Pentru toate acestea merită din plin
recunoștinţa localnicilor și a tuturor
românilor, fiind o comoară de nepreţuit.
Deci pentru lucrarea sa de excepţie
merită cel puţin titlul de cetăţean de
onoare al satului.

Prof. Pavel Panduru

Amintr i  de spre  un  l up tă torAmintr i  de spre  un  l up tă tor

În acel an, unchiul meu Vasile Valuşescu (care a luptat ca partizan şi
apoi a stat patrusprezece ani în închisoare) a făcut un drum la Se-
menic şi m-a luat cu el. (Era primul drum pe care l-am făcut pe Se-

menic.)Un camion forestier din Prigor urma să ne ducă până spre “Poiana
Begului”. Acel camion urma să ne ia la intrarea drumului de la Prigor în
Borloveni, deci lângă casa lui Mihai (Milă) Imbrescu.Vasile Valuşescu a
mers la uşă şi a fost primit cu enormă ospitaliate şi dragoste.A fost primul
lucru care m-a surprins. Almăjenii sunt politicoşi dar nu sunt entuziaşti,
sunt mai degrabă reţinuţi, sobrii. Pe gang, pe scaunul pe care l-au poftit,
au pus o cerga şi l-au îmbiat la o gustare. Nu era vreme de aşa ceva şi deci

au vorbit doar câteva minute, până la venirea camionului. Am reţinut o “vorba “ lui Milă Imbrescu:”o
să treceţi pe acolo?” Habar nu aveam ce va fi putut însemna acest “acolo”. Urcând spre munte, dincolo
de Balta Verde, unchiul Vasile Valuşescu mi-a arătat un soi de grotă. Apoi

mi-a spus că acolo a stat ascuns ca partizan
vreme de aproape un an. Mi-a spus că a putut
supravieţui datorită ajutorului pe care i l-a dat
Milă Imbrescu. De fapt acela nu a fost “ajutor”,
a fost diferenţa dintre viaţă şi moarte. Apoi am
aflat despre chinurile prin care toată familia lui
Milă Imbrescu a trecut: tortură, prigoane, în-
chisoare. Şi prin toate a trecut cu fruntea sus. A
crescut copii vrednici, nepoţi fruntaşi, a alcătuit
o gospodărie prosperă şi s-a stins în pace. Acest
luptător era un om obişnuit dar în care vibra

conştiinţa unui trecut de om şi oameni liberi şi conştiinţa că sub nici o
formă nu trebuie să uităm ceea ce datorăm strămoşilor. După închisoare viaţa lui a mers în cercuri şi
extinderi tot mai largi, timpul devenea tot mai uniform şi în acel timp a intrat în prezentul continuu, în
acel “acum” care este vremea lui Dumnezeu. Sunt convins că fost primit acolo cu bucurie.  

Prof. Alexandru Nemoianu
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BĂNĂŢENII  DE  LA  MUNTE
PREZENŢI  LA  ALBA IULIA

În data de 23.10.2016, la
invitaţia bunului nostru
prieten, domnul profe-

sor Pavel Panduru, am avut
onoarea de a participa la
lucrările simpozionului
ocazionat de dezvelirea unor
plăci comemorative, alături
de domnul primar al co-
munei Mehadia, Iancu
Panduru şi de domnul Nico-
lae Danciu Petniceanu,
cunoscutul scriitor octoge-
nar, vechi truditor în ale cul-
turii pe meleagurile
bănăţene, tustrei zămislind,
timp de zece ani, publicaţia
noastră locală VESTEA (peste
două luni vom aniversa zece
ani de la prima apariţie a
publicaţiei!). 

Desfăşurată cu ospitalitatea
obişnuită a fraţilor noştri
almăjeni şi în binecunoscuta
atmosferă de sărbătoare specifică
tuturormanifestărilor de acest
gen, nu puţine, la care am
participat în decursul ultim-
ilor ani în Ţara Almăjului,
Biserica Ortodoxă din satul
Borlovenii Vechi a devenit
neîncăpătoare în prezenţa a
numeroşi localnici şi invitaţi.
Motivul manifestării: evo-
carea personalităţilor locale
ce au contribuit cu truda lor
la propăşirea neamului
românesc, la păstrarea
identităţii culturale şi
naţionale pe aceste me-
leaguri. Faptele lor sunt tem-
porale, determinate de
perioadele istorice ce le-au
parcurs, însă ele cuceresc şi
depăşesc barierele timpului,
rămânând ancorate în

conştiinţa posterităţii prin
paginile de istorie ce le-au
scris. Ţara Almăjului este una
dintre zonele cele mai bogate
în personalităţi ce au lăsat
amprente puternice în istoria
locală cu influenţe majore
asupra celei naţionale, iar
Borlovenii Vechi reprezintă
un bastion, pe care posteri-
tatea a ridicat un altar al
nemuririi acestora. Mani-
festarea la care am participat
constituie o mărturie a celor
afirmate, prin plăcile memo-
riale posteritatea îşi depune
prinosul recunoştinţei pe
acest altar al nemuririi şi
recunoştinţei. Încercând a
rememora câteva din aceste
personalităţi, fără intenţia de
a cuprinde dimensiunea
personalităţii lor, pentru care
sunt necesare o imensitate
de cuvinte, nu pot începe
decât cu FAMILIA BOLDEA,
care, apelând la o exprimare
metaforică, pot spune că a
constituit ţărâna în care au
încolţit cele mai puternice şi
roditoare vlăstare de
românism, într-o perioadă
de vitregie şi năpăstuire a
neamului românesc pe
aceste meleaguri: protopopul
militar Pavel BOLDEA (1861-
1920), locotenent colonel Ro-
mulus BOLDEA (1884-1970),
colonel în Armata Regală,
Grigore BOLDEA (1880-
1936). Aceste vlăstare au rodit
continuu, dând, de la un Iosif
Coriolan Buracu,  până spre,
şi în zilele noastre, la familia
Nemoianu, caractere de
conştiinţă şi aceeaşi luptători
pentru apărarea şi păstrarea

identităţii naţionale. Mai am-
intesc: generalul Alexandru
Guran (1824-1888), colonel
Pavel Zamela (1896-1954),
prof. Ilie Ruzmir (1893-1952),
prof. univ. dr. Dumitru
Imbrescu (1912-1945). 

Asemenea acte de
rememorare a istoriei, prin
omagierea personalităţilor
care au creat-o, constituie,
indubitabil o dovadă a
bunului simţ, şi o reafirmare
a valorilor perene ale spiritu-
lui naţional. Prin aceste
acţiuni, ce devin în timp un
veritabil cult identitar
naţional, ne afirmăm cu dem-
nitate aspiraţiile la unitate şi
prosperitate în propria
noastră vatră. 

În încheiere, aş dori să re-
marc prezenţa plăcilor
memoriale în perimetrul Bis-
ericii Ortodoxe din Borlovenii
Vechi, fapt remarcabil având
în vedere că ortodoxismul,
credinţa coagulată în jurul
Bisericii, a alcătuit liantul
unităţii noastre naţionale.
Prezenţa credinţei şi a
Bisericii în sufletele noas-
tre constituie în contin-
uare garantul păstrării
identităţii şi unităţii noas-
tre. 

Mulţumim domnului pro-
fesor Pavel PANDURU şi or-
ganizatorilor pentru invitaţie,
pentru momentele de
înălţare spirituală şi nu în ul-
timul rând pentru ospitali-
tate.

Constantin VLAICU,  
octombrie 2016

ALMĂJENI ÎN PANTEONUL ALMĂJENI ÎN PANTEONUL I STO R I E II STO R I E I
N E A M U LU I  R O M Â N E S CN E A M U LU I  R O M Â N E S C
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Începând cu luna octombrie
1918 bănăţenii de la munte,
manifestându-şi entuziasmul

şi totala adeziune faţă de unirea cu
ţara, s-au organizat şi au format con-
silii naţionale române şi gărzi naţio-
nale. În degringolada creată de
dezmembrarea Imperiului Austro-
Ungar era necesar ca localităţile să
fie conduse drept pentru care consi-
liile naţionale au preluat atribuţiile
administrative iar gărzile naţionale
apărau bunurile obşteşti ale localită-
ţilor şi pe cele ale cetăţenilor.

Alegeri s-au făcut în mai toate lo-
calităţile, preoţii locali fiind numiţi
în funcţia de preşedinte, iar condu-
cerea gărzilor naţionale au fost încre-
dinţate unor ofiţeri sau subofiţeri
români din fosta armată imperială.

La Plugova adunarea locuitorilor
a avut loc la 11 noiembrie 1918 pre-
şedinte al consiliului fiind ales preo-
tul Trifon Adamescu, notar
învăţătorul Nicolae Vlăduceanu, iar
membri Ion Rădulescu, Dănilă
Tabugan, Luca Drăgulescu, Ilie
Grozăvescu şi Constantin
Adamescu. S-a hotărât ca garda na-
ţională locală să fie compusă din toţi
bărbaţii de la 18 până la 50 de ani
fără plată şi să fie condusă de subofi-
ţerii Pau Drăgan şi Iancu
Grozăvescu.

Delegaţi la şedinţa de constituire a
consiliului naţional român al distric-
tului Mehadia au fost aleşi M.
Vlăduceanu, N. Pervulescu şi
I. Rădulescu.

La sedinţa districtului, ţinută la
Mehadia la 18 noiembrie 1918, au
participat 61 de delegaţi din localită-
ţile  Mehadia, Cornereva, Cornea,
Bogâltin, Mehadica, Cuptoare,
Cruşovăţ, Iablaniţa, Topleţ,
Plugova,Globurău, Valea Bolvaşniţa,

Coramnic şi Tufări.
Preşedinte al consiliului naţional

districtual a fost ales preotul
Coriolan Buracu iar  toţi preşedinţii
consiliilor naţionale române din lo-
calităţile arondate au fost aleşi
membri. La încheierea şedinţei se
propune să se trimită consiliului na-
ţional central din Arad  o declaraţie:

„Delegaţii a 20 de comune din
jurul Mehadiei, întruniţi în Mehadia,
unde s-au costituit Cons. Naţ.
Român districtual cu centrul în
Mehadia, salută cu însufleţire
Consiliul Naţ. Rom. Central din
Arad, ca for suprem al tuturor româ-
nilor din Ungaria şi Transilvania şi să
supun întru toate ordinele lui.”

La 27 noiembrie 1918 are loc la
Caransebeş adunarea cercului elec-
toral unde participă delegaţi din 40
de localităţi, din districtul Mehadia
fiind prezenţi 9 reprezentanţi. La în-
cheierea lucrărilor se emite următo-
rul credenţional :

„Subsemnaţii adeverim, că în cer-
cul electoral al Caransebeşului din
comitatul      Caraş-Severin s-au ales
azi ca delegaţi ai acestui cerc electo-
ral dnii : Gore Ion în Mehadia,
Nicolae Ivănescu în  Marga,
Dr. Alexandru Morariu în
Caransebeş, Ilie Românu în
Domaşnia, Dr. Ion Sârbu în
Rudăria cu (majoritate) unanimi-
tate de voturi..

Drept-ce  susnumiţii delegaţi sunt
prin aceasta autorizaţi a lua parte cu
vot decisiv la Marea Adunare
Naţională ce se va convoca prin
Consiliul Central Naţional Român,
în numele tuturor Românilor din
acest cerc electoral şi la alte Mari
Adunări Naţionale Române, cari
eventual o să mai fie convocate în
decursul anului acesta ori în anul ur-

mător şi a contribui cu votul lor la
deciderea asupra sorţii viitoare a ne-
amului românesc din Transilvania,
Ungaria şi Bănatul Timişan.”

La Adunarea Naţională de la Alba
Iulia din Banat au participat 359 de
delegaţi reprezentând toate catego-
riile sociale, principalele organizaţii
politice, profeesionale şi culturale
din teritoriu. Pe lângă delegaţi un
număr mare de bănăţeni din 255 de
localităţi au fost prezenţi la adunările
populare cu toate că armata sârbă,
prezentă pe teritoriul Banatului, în-
cerca să împiedice plecarea români-
lor la Alba Iulia deoarece Regatul
Sârbilor, Croaţilor si Slovenilor soli-
cita Conferinţei de Pace de la Paris
ca Banatul să fie alipit acestui regat,
graniţa să se stabilească pe linia
Orşova – Caransebeş şi să includă
toată zona de câmpie.

Cu toate că, prin tratatul încheiat
în 1916 Antanta a promis Regatului
României ca după război întreg
Banatul istoric să fi alipit la ţara
mamă, o treime din teritoriu a fost
atribuită sârbilor care n-au încetat să
se considere nedreptăţiţi deşi popu-
laţia sârbă este o minoritate neîn-
semnată comparativ cu românii.

Prin anii 80 ai secolului trecut pu-
blicaţii importante şi oameni politici
din fosta Iugoslavie ridicau frecvent
pretenţii privind Banatul. Autorită-
ţile române nu au intervenit, doar un
grup de istorici au publicat lucrarea
„Jocul periculos al falsificării isto-
riei”, în care, cu argumente istorice
întemeiate pe documente şi realităţi,
arătau că de fapt România  a fost ne-
dreptăţită.  

Gheorghe Mirulescu

BĂNĂŢENII  DE  LA  MUNTE  PREZENŢI  LA  ALBA IULIABĂNĂŢENII  DE  LA  MUNTE  PREZENŢI  LA  ALBA IULIA
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(copilul de azi de clasa 0 sau I ar putea fi campionul sau modelul de mâine!!!) funcţia de emulaţie se materializează prin dezvoltarea spiritului competitiv, de

întrecere, a dorinţei permanente de depăşire sau autodepăşire. Se dezvoltă în acelaşi timp creativitatea subiecţilor dorinţa de a câştiga, de a fi cel mai bun ( oare creat
acest imbold în subconştient nu se va aplica şi la următorul test de matematică, examen naţional sau pentru ocuparea unui post vacant!?)

funcţia igienică- vizează cerinţa fundamentală de menţinere a unei stări optime de sănătate a celor care practică, sistematic şi ştiinţific, exerciţiile fizice. Prin educaţie
fizică şi sport se acţionează prioritar în mod preventiv pe acest plan. Prin practicarea exerciţiilor fizice şi a altor mijloace asociate se poate acţiona - cu multă răbdare
şi în timp - şi pentru corectarea şi ameliorarea unor deficienţe fizice( scolioza sau lordoza de la ghiozdanul  de 6-7 kg pe care  zilnic este încărcat cu cărţii şi caiete,  sau
de la modul cum stă aşezat în bancă sau când se joacă la calculator!!!!)

funcţia de dezvoltare a capacităţii motrice: motricitatea în sine este un domeniu foarte vast, pe care nu aş dorii să îl dezvolt acum, însă o dezvoltarea minimă a
motricităţii copilului este vitală în dezvoltarea lui ulterioară, ca şi adolescent sau adult(orice copil indiferent că va face sport sau nu cândva se va lovi de o situaţie limită
unde va trebui a ştii să cadă pentru a se putea ridica ). Oare câţi dintre copiii dumneavoastră la prima căzătură au ajuns cu o atelă ghipsată doar pentru că nu au un
sistem dezvoltat de autoconservare sau de atenuare a căzăturii? Oare câţi au vrut să sară  un gărduleţ sau să  culeagă un fruct direct din copac dar nu au ştiut cum să
facă o escaladare sau căţărare?!

Aşa că dragi părinţi…..lăsaţi copiii să transpire, să cadă, să se murdărească. Degeaba vorbeşte 3 limbi străine la 10 ani dacă inima lui este plină de grăsime şi
muşchii îi sunt atrofiaţi…..şi încă ceva, staţi liniştiţi, sportivii nu sunt proşti!! 

Prof. Claudiu ALIONESCU

AM FOST Şl EU ÎN ARCADIA ...AM FOST Şl EU ÎN ARCADIA ...

ARCADIA de Anina, revistă literară ctitorită
de un splendid cuplu: Domnul şi Doamna
Chiper. Maria Chiper, o fină autoare de

versuri moderne, Mihai Chiper un meşter de cuvinte
în proză (eseuri, reportaje, însemnări civice, cu
încărcătură emoţională). În cei zece ani de existenţă
literară, în ,Arcadia", prin numerele primite cu gen-
erozitatea chiperiană, am descoperit valori literare
cu rezonanţă şi implicaţii spirituale profunde. Am
dat peste nume de poeţi autentici: Ion Răşinaru, au-
torul unor versuri inefabile în plan erotic, apoi Ion
Văcaru, care, în superbe versuri, numeşte racilele so-
ciale ce au năpădit România postdecembristă, un
mesager al binelui şi al frumosului.

Pagina poeziei din „Arcadia" lui Mihai Chiper a
fost surprinzătoare: a încurajat poezia celor mai
tineri autori, aşa cum sunt versurile semnate de o
elevă Ana Maria Răducu. Lângă nume tinere şi nume
celebre am retrăit clipe nostalgice lecturând câte ceva
despre poetul muncitor Horia Guia. Aşadar, cuplul
diriguitor al „Arcadiei"  este lipsit de prejudecăţi
când e vorba de artă şi literatură.

La mulţi ani, Arcadia" de Anina!

Nicolae Danciu PETNICEANU

ARCADIA - 10 ANI DEARCADIA - 10 ANI DE
CRE AŢIE JURNALISTICĂCRE AŢIE JURNALISTICĂ

Izvorâtă din
truda şi su-
doarea unor

zeloşi concetăţeni, ce
Bunul Dumnezeu mi-
a dat onoarea de a-i
cunoaşte, şi aici mă
refer la soţii
CHIPER, domnul
Mihai şi doamna
Maria, publicaţia
ARCADIA trădează
prin simbolistica ti-
tlului său, chemarea către o lectură simplă, curată.
Arta literară, nu neapărat bucolică în sensul mistic al
Arcadiei (spaţiul mistic al vieţii bucolice, idilice în
vechea Grecie), cuprinde în paginile revistei creaţii
literare ce reuşesc să atingă o înaltă ţinută culturală,
raportată la valorile culturale naţionale.

Multe dintre materialele publicate, ţin adeseori de
specificul creaţiei tradiţionale rurale, cu toate aces-
tea, în paginile revistei sunt prezenţi, număr de
număr, numeroşi creatori de literatură  

continuare în pagina 51
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contemporană, din întreg arealul

Banatului, atât de munte cât şi de
câmpie, poezia beneficiind de un loc
de cinste între toate aceste creaţii. Nu
sunt deloc mai puţin valoroase repor-
tajele, articole ce prezintă
personalităţi locale contemporane,
precum şi articole ce evocă
personalităţi locale ce au creat istorie,
de-a lungul vremurilor, prin faptele
lor. 

Cu siguranţă, publicaţia ARCADIA
reprezintă un succes în valorificarea
fondului de creaţie local, reprezen-
tând unul dintre elementele ce com-
pun acel mecanism de păstrare şi
propăşire a creaţiei culturale
tradiţionale, el însuşi element de
recunoaştere a identităţii culturale
naţionale.

Doresc să felicit colectivul de
redacţie şi să-i urez încă multă putere
de muncă pe tărâmul creaţiei jurnalis-
tice, cu sprijinul, la fel de susţinut, al
Consiliului Local şi al Primăriei
oraşului Anina, sprijin ce a reuşit, prin
aceşti oameni inimoşi, ce compun
colectivul de redacţie, să ofere un sim-
bol cultural acestui oraş industrial. 

Constantin VLAICU

parte din paradisul românesc,
un miracol al zilelor noastre.

La Anina s-a dovedit putere
de excepţie în strădania intelec-
tualilor, a tuturor locuitorilor,
de a spune nespusul care zace în
noi. Am aflat că la aceşti oameni
este o metafizică împotriva
răului, împotriva iubitorilor de
arginţi şi a trădătorilor de tot
felul. Aici se găsesc personalităţi
cu o dragoste neţărmuită faţă de
neam şi limba romana, faţă de
credinţă şi adevăr. Pentru ei,
cultura desăvârşită este culti-
varea limbii şi a legii
strămoşeşti. Atenţi la istoria
nea¬mului, la legendele popu-
lare şi la obiceiurile strămoşeşti,
au scos minunata revistă de
cultură „Arcadia", o tribună
pentru cultura neamului nos-
tru, care reuşeşte cu succes să
conserve, între coperţile ei,
adevărate comori de spirituali-
tate românească.

Editată sub patronajul Cenac-
ului literar „Virgil Birou" şi cu
sprijinul Primăriei oraşului
Anina, revista „Arcadia" este
condusă de Mihai Chiper,
redactor-şef, o personalitate cu
o delicateţe neobişnuită şi cu
fineţe sufletească rară şi
profundă, cu o bunătate ce vine
din bunul-simţ al poporului
român şi cu rol esenţial în cul-
tura şi spiritualitatea oraşului.
Cu un harnic colectiv de
redacţie format din: Mihai
Chiper, Maria Chiper, Ion
Răşinaru şi alţii, revista are în
program deviza: ,,Să de-
scoperim trecutul, care ne
poate lumina viitorul", pentru

redescoperirea valorilor cultur-
ale. Această revistă este o
publicaţie fanion, atât prin
modul cum sunt tratate temele
din fiecare număr, cât şi prin
greutatea semnăturilor, ale unor
personalităţi din Banat şi din
ţara.

Redactorii scot în evidenţă
personalităţi româneşti care vin
din profunzimea neamului. Ei
se dăruie acestei activităţi fără a
aştepta recompense materiale
de la nimeni. Ei s-au legat
sufleteşte de obiectivele pro-
puse, de cititori cu dorul
cunoaşterii istoriei neamului,
ducând mai departe spiritul de
la început, sporind renumele re-
vistei.

Această publicaţie serveşte,
sub diferite teme şi titluri,
şcoala, cultura bănăţeană, afir-
mându-se ca o conştiinţă vie a
marilor tradiţii româneşti şi lo-
cale şi ca o fereastră larg
deschisă către spiritul euro-
pean. Ea cultivă cultul priete-
niei, al respectului faţă de om,
iubirea faţă de muncă şi de
Dumnezeu. Este un îndrumător
şi un prieten a sute de cititori
din Banat şi de pretutindeni,
contribuind la purificarea sufle-
tului şi luminarea minţii. Este o
arenă vie şi activă a schimbului
de opinii despre educaţie, isto-
rie, folclor, cultură şi tradiţie -
prin studii şi articole, eseuri şi
recenzii etc. Este o tribună a
bănăţenilor, pentru păstrarea
identităţii româneşti şi a
demnităţii, a unităţii naţionale.
Revista, prin activitatea ei, prin

continuare în pagina 52
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Oraşul Anina - colţ de rai în
„Gră dina Maicii Domnu-
lui", zonă magică prin ea

însăşi, este o mărturie şi o restituire a
fiinţei divino-umane în Europa, de
răspândire a cuvântului în limba
română. Mărturie a comuniunii dintre
români şi austrieci antrenaţi în lupta
comună pentru cultură şi civiliza¬ţie.
Este un templu al naturii, care face
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conţinut, scrie una din cele mai

luminoase pagini din istoria pre-
sei româneşti. Ea apără legea şi
credinţa străbună. Este pilda vieţii
noastre, care ne aduce mereu am-
inte că la început a fost „cuvântul".
Ea reuşeşte să recreeze lumea,
citind revista vom fi naturali, vom
fi oameni, vom fi fericiţi.

Revista ,,Arcadia" aduce flori
ale recunoştiinţei şi neuitării. Este
un reper pentru orientarea
conştiinţei româneşti în aceste
vremuri. Este asemenea unei can-
dele cu lumina lină, tainică,
binefăcătoare, primită din lumina
lui Hristos-Domnul, care a lumi-
nat şi va mai lumina multe suflete
aflate în întuneric. De aceea,
putem spune că este o bucurie şi
un privilegiu pentru românii
bănăţeni să aibă o asemenea
revistă, care face să pătrundă
ideile ei în interiorul cititorului,
acolo unde se pătrunde greu. Este
important de subliniat că revista
s-a ţinut in aceşti ani de
frământări, departe de vâltoarea

politică atât de nocivă acestei
linişti binecuvântate în care tre-
buie să se desăvârşească
personalităţile tinere, ex-
primându-se cu deplin respect
pentru cultura romanească şi oa-
menii ei.

Revista „Arcadia" respiră duhul
evlaviei. De aceea, eu preţuiesc
nespus de mult stăruinţa redacto-
rilor de a atrage cititorii şi a-i
obişnui cu un capitol al vechii
noastre culturi, care aşa îşi
dezvăluie tainele. Preţuiesc
munca redactorului coordonator,
înavuţit în cucernicie şi în
înţelepciune, care a dat şi dă pildă
de mare destoinicie oamenilor.
Dealtfel, aceleaşi calităţi le întâl-
nim şi la ceilalţi redactori. Cu toţii
trudesc pentru a arăta valoarea
celor din trecut, de a fi modele
pentru cei de azi. Am marea bu-
curie că am cunoscut aceşti oa-
meni de excepţie cu fapte pentru
eternitate.

Prin revistă se pune în evidenţă

rolul Bisericii şi familiei, doua
instituţii milenare în viaţa
românilor. De asemenea, sunt
evidenţiate marile figuri ale isto-
riei neamului, oameni politici,
conducători, cărturari etc, care au
apărat valorile spirituale
româneşti. Astfel, prin aceste
personalităţi se creează aici o
Românie tainică, formată din
familii de creştini, unde credinţa
în Dumnezeu este cosubstanţială.
Revista sporeşte renumele Banat-
ului în ţară şi în lume, pentru că
este citită de oameni din tot ro-
tundul românesc.

În încheiere rugăm pe
milostivul Dumnezeu să binecu-
vînteze pe toţi cei care scriu la
această revistă şi pe cei care o
patronează, făcând posibilă
apariţia ei. Să fie stele care
strălucesc deasupra României,
arătând timpului istoric pe unde
să curgă.

Prof. PAVELPANDURU
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CRISTESCU ALECSĂ
LAITIN LAZĂR
PĂRTENE MIHAI
DRĂGAN IACOB
MILOS TOMA
LAITIN BRATA
BRANCU NICOLAE
Monumentul a fost ridicat prin

munca, credinţa şi respectul pentru
cei căzuţi, a personalului CFR din
Plugova, din perioada de după
război. Sunt înscrişi pe monument şi
aceştia, iar numele lor consider că
este de asemenea demn de a fi ream-
intit, după cum urmează:
RĂDOI MIHAI, 
DRĂGULESCU NICOLAE,

CRISTESCU MIHAI, DRĂGAN

IOAN, PÂRVULESCU ANANE,
CRÂSTA GHEORGHE, DRĂGAN
LĂZĂRICĂ, DRĂGULESCU
NELU, VLAICU COSTA,
PĂRTENE JUCA, DRĂGAN
COSTA, VLĂDUCEANU TRIFU,
DRĂGAN ILIA, TABUGAN
GHIŢĂ, PEPŞILĂ GHEORGHE,
VLĂDUCEAN COSTA,
GROZĂVESCU NISTOR,
VLAICU IANCU, MILOŞ
GHEORGHE, CRISTESCU
IANOŞ, CORNIANU PETRU,
BAŞU IOAN, CRISTESCU PAU.
MESERIAŞI: 
DRĂGAN GHEORGHE
DRĂGULESCU LAZĂR

Din păcate, nici cei care au con-
tribuit la ridicarea acestui monu-

ment nu mai sunt în viaţă pentru
a le mulţumi încă o dată pentru
iniţiativa avută şi efortul depus pen-
tru ridicarea acestuia. 

Noi cei de astăzi, pe lângă faptul că
trebuie să acordăm mereu cinste
memoriei acestor oameni, jertfei lor,
avem şi datoria de a griji aceste
monumente, pentru a le putea trans-
mite în stare bună generaţiilor vi-
itoare. În acest sens, fac un apel către
administraţia locală, persoane fizice,
consăteni - către toţi cei ce au
putinţa şi dorinţa de     a-şi aduce o
contribuţie la repararea şi
întreţinerea acestui bun comun al
satului nostru.

Ec. Nică DRĂGAN


