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Î
nţelepciunea noastră populară spune că ,,toamna se numără bobocii” – o expresie izvorâtă din tradiţia poporului
nostru de a trudi şi a se bucura apoi de roadele muncii sale. Ne întrebăm ce cuprinde semnificaţia acestei expresii
şi care este originea ei!? O putem înţelege cunoscând faptul că

nu toţi puii ieşiţi din ou supravieţuiesc în prima etapă a vieţii lor-cei mai
firavi, pier pe parcursul verii, supravieţuind cei mai rezistenţi. De aceea
bobocii se numără toamna, fiindcă doar atunci există siguranţa că ei
vor asigura perpetuarea rodului în gospodarie. 

Este deja toamnă – ne-o spune frunza îngălbenită din copaci, sau cea
aflată deja pe pământ, dimineţile friguroase şi zilele ploioase şi scurte.
Cu toţii ne pregătim pentru iarna ce va urma. Cei ce grijesc în gospodărie,
privesc către lucrurile realizate în anul ce a trecut, socotind pentru ce
vor face în anul ce va sosi. Cu această convingere, în ceea ce priveşte
oamenii gospodari, ne îndreptăm paşii către  cei ce gospodăresc comu-
nitatea noastră, către primăria comunei Mehadia, cu speranţa de a afla cu ce roade se fălesc şi planurile lor pentru noul
an.  Aici aflăm că eforturile depuse în anul 2017 s-au concretizat într-o serie de proiecte finalizate, în curs de finalizare şi
programate pentru a fi realizate în anul următor. 

Dintre acestea amintim câteva: 
- Pentru anul 2017 s-au executat proiecte, unele finalizate în acest an, altele în cus de finalizare cum ar fi: Grădiniţa cu

program normal (patru săli de clasă) la Mehadia, împreună cu amenajarea unui loc de joacă pentru copii, realizarea
centrului after school în localitatea Plugova, renovarea şi modernizarea Căminului Cultural din Valea Bolvaşniţa, modern-
izarea unor străzi în Mehadia, şi achiziţionarea de utilaje pentru întreţinerea infrastructurii rutiere, amenajarea spaţiului
verde a Parcului central din Mehadia, sunt câteva dintre acestea. 

-  În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a II-a, a fost depusă documentaţia la Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în vederea încheierii contractului de finanţare până
la sfârşitul acestui an a următoarelor obiective: 

1. Reţea de canalizare şi Staţie de epurare în satul Plugova,
2. Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Mehadia,
3. Modernizare străzi in localităţile Mehadia şi Globurău după cum urmează:

LOCALITATE DENUMIRE DRUM LĂŢIME PARTE CAROSABILĂ LUNGIME SECTOR 
[M] [M] 

GLOBURĂU STRADA GRIGORE - SECTOR 1 3,50 200,77 
STRADA BUBA 3,50 64,00 
DRUM LATERAL 1 - STRADA GRIGORE 2,50 20,00 
DRUM LATERAL 2 - STRADA GRIGORE 2,50 27,00 
STRADA GRIGORE - SECTOR 2 2,50 52,00 
GIRAŢIE STRADA GRIGORE 3,50 26,70 

MEHADIA CROPOLEA 3,50 1.722,00 
STRADA IARDAȘTIŢA - SECTOR 1 3,50 574,50 
STRADA IARDAȘTIŢA - SECTOR 2 3,50 241,00 
STRADA PRUNA 3,50 294,00 
STRADA �ŢIGĂNIA MARE 3,50 285,00 
STRADA CETATE 3,50 87,00 
STRADA ACH 5,50 94,00 

TOTAL 3.687,97 

continuare în pagina 64
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"Medalioanele Unirii",
volum dedicat de prozatorul
Nicolae Danciu Petniceanu
jubileului Unirii de la 1918.

După cum ne-a obişnuit
deja, în pragul unor sărbători
importante pentru naţia ro-
mână, prozatorul Nicolae
Danciu Petniceanu vine cu
câte o tipăritură de excepţie,
pe cât de interesantă, pe atât
de necesară.

Aşa se întâmplă şi de
această dată când, în întâm-
pinarea sărbătorii jubileului
Marii Uniri de la Alba lulia
(1918 ~ 2018), Nicolae
Danciu Petniceanu înmănun-
chează o serie de medalioane
ale unor însemnate persona-
lităţi participante, într-un fel
sau altul, la făurirea Marii
Uniri din 1918, într-un verita-
bil volum, frumos ticluit şi in-
teresant construit, intitulat
sugestiv "Medalioanele     Unirii".

Cartea se deschide cu un
"îndemn - închinare" adresat
de "scribul" Nicolae Danciu
Petniceanu direct cititorului,
dar şi un fel de argument, ca-
racteristic, de-altfel, românului
şi patriotului Nicolae Danciu,
menit să îndemne la cinstirea
miilor de eroi care au luptat
pentru unitate naţională:

"Cititorule, haidem să
păşim în Sanctuarul Neamu-
lui Românesc, cu paşi mă-
runţi pentru a nu tulbura
somnul celor din Lumea
Umbrelor, să călcăm pe vâr-
ful picioarelor, punând un pui
de lumânare în căuşul palme-
lor, pentru pomenirea celor
mulţi, Neamul românesc a

trudit şi a pătimit schingiuiri
şi claustrări în temniţa "Stea"
din Szeghedin, pentru un vis
al lor şi al străbunilor lor:

ROMÂNIA MARE!"
Apoi, ca un adevărat

român preocupat de istoria,
de limba şi de cultura popo-
rului său, prozatorul şi cerce-
tătorul Nicolae Danciu
Petniceanu dedică un capitol
acestor noţiuni: "România" şi
"român"; o excepţională in-
cursiune în istoria României

şi în istoria literaturii române,
evidenţiind ideea de romani-
tate şi frăţie a românilor, idea-
lul naţional: Unirea cea mare!

În paginile cărţii sunt evo-
cate personalităţi precum: po-
litologul Aurel C. Popovici,
avocatul Nestor Oprean,
pr.dr.Petre-Patriciu Barbu,
preotul loan Chendi, ziaristul
Teodor V. Păcăţeanu, avocat
şi om politic Valeriu Branişte,
protopopul scriitor Mihail
Gaşpar, învăţătorul luliu Vuia,
profesorul Teodor    Bucurescu,
învăţătorul Constantin C.

Pava, preotul losif Coriolan
Buracu, generalul Nicolae Cena,
medicul Virgil Nemoianu, dascălul
Nicolae Mergea, preotul Gheor-
ghe Tatucu, poetul Cassian
R. Munteanu, învăţătorul
Pavel Jumanca, colonel loan
Curiţă, înv. George Bălteanu,
înv. Emilian Novacovici, "in-
terpretul de cântări naţiona-
liste româneşti" Luţă Ioviţă,
compozitorul Ioan Vidu, avo-
catul Petre Nemoianu, preo-
tul greco-catolic Nicolae
Brânzeu, pr.dr. loan Sârbu şi
muncitorul Traian Novac.
Sunt doar câţiva dintre eroii
români care au luptat pentru
identitate naţională şi cărora,
în prag de mare sărbătoare a
Neamului, scriitorul Nicolae
Danciu Petniceanu le evocă
personalitatea şi meritul în
clădirea României Mari.

Scriitorul si cercetătorul
Nicolae Danciu Petniceanu
este bine cunoscut pentru vo-
lumele sale dedicate "poetului
nepereche", Mihai Eminescu
("Domnul Eminescu soseşte
iama", "A sosit Domnul
Eminescu", "Voievodul
Mihail", ,,Cei trei din Piaţa
Amzei”, ,,Trupa Pascali la
Lugoj”), pentru volumele de-
dicate unor bănăţeni aleşi
precum lingvistul Paul
Iorgovici (lumina de ia Vără-
dia"), rapsodul Dumitru
Popovici - Iena ("Rapsodul
din Ţara Almăjului"), haidu-
cul Petru Mantu ( "Mantu"),
muzicantul Ion Luca
Bănăţeanu ("Orfeu s-a năs-
cut în Banat") şi alte multe
asemenea volume

continuare în pagina 3
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urmare din pagina 2
"zămislite din dragostea

sa incurabilă de Banat şi bă-
năţeni" (spunea jurnalistul
Constantin Vlaicu), cât şi
dintr-un patriotism sănătos şi
demn de laudă ("La Ţebea
cerul este tricolor", "Cântece
de pe spada lancului", "Cei
trei din Piaţa Amzei", "La-
crima de taragot", "Vrăjitorul
din Almăj", "Comandorul
român", "Prizonierul ringu-
lui", "Trupa Pascaly şi logo-
jenii", "Stele-n Panteon.
Istorie culturală din Banat",
"Altarul cărţii", etc).

De asemenea, Nicolae
Danciu Petniceanu este
unul dintre cei mai prolifici
scriitori bănăţeni, unul din-
tre importanţii prozatori ai
acestui colţ de ţară, şi un
harnic cercetător al Banatu-
lui cultural, spiritual, istoric.

De remarcat este şi acti-
vitatea sa editorială şi publi-
cistică, fiind realizatorul şi
iniţiatorul unor importante
cărţi, reviste şi publicaţii de
cultură din întreg Banatul:
gazeta "Anotimpuri lite-
rare", periodicul "Vestea"
de Mehadia, revista
"Eminescu", revista "Vrerea"
şi revista "Icoane bănăţene",
precum impresionantă este
activitatea sa ca preşedinte al
Societăţii literar-artistice
„Sorin Titel". Din această
postură, omul de cultură
Nicolae Danciu Petniceanu
reuşeşte să reaşeze pe harta
culturală a Banatului nurne
aproape uitate, scoate la
iveală fapte şi personalităţi
care fac cinste ţării şi culturii

acesteia. Numeroase sunt
plăcile omagiale sau come-
morative confecţionate, mon-
tate şi dezvelite creştineşte în
memoria unor importante
personalităţi sau evenimente
din localităţile Banatului nos-
tru.

La un autor, cu o astfel de
activitate complexă şi rele-
vantă pentru istoria culturală
din Banat, era previzibilă rea-
lizarea şi a unui astfel de
volum precum cel al "Meda-

lioanelor Unirii" (apărut la
editura Mirton din
Timişoara, 2017), Nicolae
Danciu Petniceanu mar-
chează, aşa cum se pricepe
cel mai bine, prin tipărituri,
evenimentul  jubileului Unirii
de la 1918. Evident, patriotul
Nicolae Danciu Petniceanu
işi încheie cartea cu un ton
mâhnit, caracteristic comba-
tantului în care se întruchi-
pează adesea în scrierile
sale, fie din postura de scrii-

tor, fie din cea de jurnalist, fă-
când aluzie la "ciuntirea"
României: "Aşa s-a făurit
România Mare... Cei din
morminte, luptătorii despre
care am vorbit în altă parte a
căiţii, au dormit somnul de
veci în tihnă, în tihnă doar o
vreme, până în 1940, când
România Mare a fost ciuntită
de coropişniţele din Vest şi
de cele din Est. Doamne, cât
vor mai curge lacrimile pe
obrazul românilor?"

Cel din urmă capitol al
cărţii este unul dedicat
imaginilor - "Facsimile şi ico-
nografie". Autorul este de
părere că o investigaţie este
cu atât mai complexă cu cât
include şi o fotografie, o im-
agine. De asemenea, autorul
prezintă cititorului şi biblio-
grafia la care a apelat în
procesul de documentare
pentru realizarea volumului.

"Trecutul nostru falnic, în
paginile sale/ Ne leagă cu
prezentul, ca aurul în zale. /
Şi noi vedem cum lanţul is-
toriei se ţine ..." spune poe-
tul, iar noi spunem că
prozatorul Nicolae Danciu

Petniceanu a reuşit, încă o
dată, să ne capteze atenţia cu
un volum frumos, cu un
volum necesar, cu un volum
care-i atestă, din nou, mărtu-
risirea de credinţă faţă de
ţara sa, dar, mai ales, faţă de
bănăţenii de pretutindeni şi
faţă de Banatul -"nestemată
în Panteonul istoriei şi culturii
române".

Gabriela Şerban
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SOCIETATEA LITERAR-ARTISTICĂ ,,SORIN TITEL” DIN BANAT
Comuna Mehadia, str. Pădurii 389 (Caraş Severin)
Nr. 345 din 03. 05. 2017

Către:
PRIMĂRIA MEHADIA
-  Domnului Primar IANCU PANDURU şi onor

Consiliului Local al comunei Mehadia

Vă dorim succese plenare în activitatea Dvs., în cadrul şi
în interesul comunităţii săteşti.

Domnilor, la anul viitor (2018) naţiunea română venerează un veac de la Marea Unire, eveniment na-
ţional şi epocal. Pentru înfăptuirea acestui act naţional românesc au curs lacrimi, a curs şi sânge, au suferit
persecuţii, amenzi şi batjocuri. Fiecare habitat românesc din Banat şi Ardeal, din Bucovina şi Basarabia,
a avut personalităţile şi eroii săi. În cele ce urmează înseilez aceste persoane existente odinioară în Mehadia
şi în satele arondate. Astfel, au suferit persecuţii, claustrări, domicilii forţate şi internări în lagărele ma-
ghiare cetăţenii:

COMUNA MEHADIA: general Nicolae Cena, preot Iosif Coriolan Buracu, dr. Virgil Nemoianu, în-
văţător Nicolae Mergea, funcţionar (la mină) Miron Cosma, ţăranii: Dimitrie Cerbu şi Nicolae Chiti-
cianu.

SATUL PLUGOVA: Ion Pârvulescu – Pârvu, ţăran.
SATUL VALEA BOLVAŞNIŢA: Iosif Domilescu, învăţător.
SATUL GLOBURĂU: Ilie Popovici şi Iosif Drăgoi, ambii preoţi.

Pentru cinstirea pro memoria a acestor eroi, precum şi pentru proslăvirea ACTULUI
NAŢIONAL – Jubileul 1918-2018, sensibilizez primăria, oamenii săi şi onor Consiliul Local pentru a
lua din vreme măsuri ca:

- O placă pe faţada primăriei Mehadia cu numele eroilor luptători pentru UNIREA MARE.
Între eroi, loc de frunte, preot doctor IOAN SÂRBU, din rudăria, care între anii 1910-1920 (anii cei mai
fierbinţi) a fost potop al Mehadiei, dr. Ioan Sârbu a fost arestat şi întemniţat în puşcăria ,,Stea” de la Se-
ghedin şi amendat pentru activitatea unionistă. El a pledat şi a susţinut cauza Banatului la Paris, după
război, în pofida delegaţiei sârbe ce voia alipirea întregului Banat, cu metropola Timişoara, la Voivodina.

- Un simpozion despre eroi şi despre Actul Naţional de la Alba Iulia, 1 decembrie 1918 -
sarcina profesorilor de istorie din zonă, apoi să fie invitat, de pe acum, un cadru universitar, dr. Mircea
Vasile  Zaberca sau dr. Ioan Munteanu, care să conferenţieze despre acest eveniment secular.

- Foaia locală VESTEA – număr festiv evocator, pilduitor evenimentului.
- Conceperea şi editarea de diplome speciale postmortem pentru eroi, înmânate descenden-

ţilor eroilor de la Marea Unire. Diplome acordate doar persoanelor implicate în acest fastuos act româ-
nesc.

- Editarea de căni şi farfurii cu emblema MAREA UNIRE 1918-2018 şi cu clădirea Primăriei
Mehadia, pot fi reproduse şi cele trei biserici: ortodoxă, catolică şi baptistă.

- Un spectacol folcloric de anvergură, cu participarea unui ansamblu profesionist, în continuare
hora ţărănească, aşa cum a fost la 1 Decembrie 1918. 

Preşedinte Secretar

Prof. N.D. Petniceanu Ing. Constantin Vlaicu
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PATRICIU DRAGALINA

(1849-1917)
Autorul celei dintâi “Istorii a Banatului

de Sud”

S-a născut în
comuna Borlova,
fiu de preot şi văr
primar cu gener-
alul Ion Dra-
galina, eroul de la
Jiu (1916).

Urmează studii
primare şi secun-

dare în comună
natală şi în oraşul

Caransebeş la “Regi-
mentaschule” (şcoala germană pentru
viitoarele cadre militare grănicereşti).
Părăseşte şcoala militară şi urmează
studii liceale la Lugoj, apoi la Timişoara,
unde susţine bacalaureatul.

Devine student la Viena, Facultatea
de Filozofie, apoi în 1875 student la In-
stitutul Geografic din Germania, oraşul
Gotha.

În 1888, la cererea episcopului Ioan
Popasu se încadrează ca profesor de ge-
ografie şi matematică la Institutul Teo-
logic-Pedagogic din Caransebeş. În 1908
va fi promovat director, dar şi director
la Comunitatea de Avere din
Caransebeş. În anul 1910, se
pensionează iar în noiembrie 1917
decedează.

În perioada caransebeşeană s-a în-
cadrat în luptele antimaghiare  pentru
promovarea drepturilor civice ale
românilor, a publicat o serie de articole
în “Foaia Diecezană” şi în revista
“Familia” de la Oradea.

A fost cadru didactic pregătit şi apre-
ciat de student şi colegi, a editat “Istoria
Banatului de Severin”, 3 volume,
apărute între anii 1899-1902, la

Caransebeş.
A editat manualul “Geografia” (1892)

şi “Metodica predării geografiei”, Lugoj,
1895.

În căsnicie a fost un nefericit, s-a
căsătorit cu verişoara sa primară, sora
g e n e ra l u l u i
Ion Dra-
galina, fără să
fie iubire la
mijloc. Soţia
sa, mult mai
tânără decât
el, o frumuseţe
picturală de
femeie, s-a în-
curcat cu stu-
dentul Ioan
Popovici, cu
Niţă Popovici,
viitorul scri-
itor Bănăţeanul. Acesta va fi exmatricu-
lat în ultimul an de teologie, va părăsi
oraşul Caransebeş, va pleca la
Bucureşti, ca funcţionar la Liga
Culturală, Liga păstorită de preotul
naţionalist Vasile Lucaciu, care-l va în-
druma spre Societatea “Junimea”,
patronată de Titu Maiorescu…

Menţiune: În procesul documentării
pentru cartea “Banatul de Severin”,
Patriciu Dragalina a consultat în manu-
scris “Cronica Banatului” de Nicolae
Stoica de Haţeg mulţumită unui nepot,
fiu de preot, din Caransebeş, nepotul
cronicarului. De la acelaşi nepot, manu-
scrisul va ajunge la Valeriu Branişte din
Lugoj, în ideea de-a fi tipărit. Nu s-a
tipărit, a fost dosit, iar în vremea ultim-
ului război mondial, va fi achiziţionat
(contracost) de la Veturia Branişte,
stabilită la Braşov (1928) după moartea
ziaristului Branişte.

Nicolae Danciu PETNICEANU
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Anul acesta se împlineşte un veac de când
s-a născut Ioan Dimitrie Suciu, reputatul is-
toric bănăţean.

A văzut lumina zilei la Lugoj, în 3 august
1917. A urmat studii secundare la Timişoara
şi în Bucureşti, universitare la Bucureşti,
unde va obţine doctoratul în litere şi filozofie
(1943). A fost asistent şi şef de lucrări la In-
stitutul de Istorie Naţională din Bucureşti
(1943-1948), profesor secundar (1956-1958),
cercetător ştiinţific principal la Institutul de
Istorie “N.Iorga” (din 1964); a îndurat şi
temniţa comunistă.

Este recunoscut ca un specialist de marcă
în istoria şi literatura Banatului. Şi-a bazat
scrierile pe un important material arhivistic,
decelând diferite aspect ale luptei naţionale
alea românilor bănăţeni, nu mai puţin
însemnătatea Bisericii strămoşeşti în viaţă şi
spiritualitatea românilor din acest colţ de
ţară.

În continuare vom menţiona cărţile ce le-a
publicat: “Emilia Lungu Puhallo” (Timişoara,
1939), “Comuna Alios” (Bucureşti, 1940),
“Literatura bănăţeană de la început până la
Unire” (1582-1918), Timişoara, ,,Nicolae
Tincu Velea” (1816-1867, Bucureşti, 1945),
“Revoluţia de la 1848-1949 din Banat”
(Bucureşti, 1968), “Monografia Mitropoliei
Banatului” (Timişoara, 1977), “Catedrala
Mitropoliei     Banatul” (în colaborare,
Timişoara, 1979), “Unitatea poporului
român. Contribuţii istorice bănăţene”
(Timişoara, 1980), “Documente privitoare la
istoria Mitropoliei Banatului” (în colaborare,
vol. I.II, Timişoara, 1980)

În subsidiar, acelaşi I. D. Suciu a editat
cartea lui Sever Bocu, “Drumuri şi răscruci”
(Bucureşti, 1945), precum şi “Eftimie Murgu,
scrieri” (Bucureşti, 1969).

A colaborat la variate reviste de speciali-
tate, fiind preţuit de ceilalţi herodoţi pentru

contribuţiile     valoroase cu care a îmbogăţit
istoriografia românească. Totodată s-a bucu-
rat de aprecierea conducerii Mitropoliei
Banatului, care i-a publicat unele lucrări.

Într-un cuvânt, anatologul numărul 1, pe
nume   I. D. Suciu, s-a dovedit un patriot lu-
minat, care şi-a iubire deopotrivă ţara, ca şi
Biserica străbună. Se amintesc în încheiere,
că la înmormântarea să a participat însuşi
mitropolitul Nicolae Corneanu, ilustrul istoric
fiind îngropat în “necropola”  Banatului din
Lugoj, alături de alte personalităţi bănăţene.

Alte detalii se pot găsi în “Enciclopedia is-
tografiei româneşti” (Bucureşti, 1978, pag.
307); “Bibliografia istorică a României”(vol.
I-VI, anii 1944-1984, Bucureşti); V. Lăzărescu,
G. Luchescu şi V. V. Munteanu: “Spirituali-
tatea lugojeană (Timişoara, 1993, pp.136-137)
şi Radu Constantinescu “100 de istorioare cu
istoricii Epocii de Aur” (Iaşi 1997, pp.188-189)

Preot prof. dr. VASILE V. MUNTEANU

Nota Redacţiei:
Mulţumim părintelui profesor  doctor

Vasile V. Munteanu pentru acest eseu doct,
privindu-l pe marele istoriograf Ioan Dimitrie
Suciu. Adaug ca pe o alinare sufletească:
două cărţi din literatura bănăţeană m-au im-
presionat şi m-au determinat vreme de peste
două decenii să mă apropii de corifeii Banat-
ului, aceste cărţi-mamă au fost:“Literatura
Banatului de la început” (1582-1918) de I. D.
Suciu şi “Contribuţii la Istoria Culturală a
Banatului” de părintele prof. dr. V. V.
Munteanu.

Deocamdată întreb: La Lugoj, există oare
o stradă cu numele I. D. Suciu? E o sarcină
pentru edilii oraşului de pe Timiş, sub rez-
erva că sunt români, români bănăţeni,
bănăţeni-lugojeni. 

(N. D. P.)

I . D . S U C I U  ( 1 9 1 7 - 1 9 8 2 )
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Scriitoarea Sofia Arcan era
Doamna (la propriu şi figurat). La
absolvirea facultăţii - Facultatea de
Matematică şi Fizică din Timişoara,
fiind bursier al regiunii Banat, am
fost obligat să optez pentru un post
la o şcoală din acest spaţiu adminis-
trativ. Pe vremea aceea, pentru a-şi
asigura cadrele necesare în
învăţămînt, Consiliul Regiunii
acorda bursă lunară pe durata studi-
ilor cu condiţia ca, la absolvire, să
accepţi un post la vreuna din şcolile
din Regiunea respectivă.

În cei cinci ani de facultate banii
Statului mi-au prins bine. Atît de
bine, încît de condiţiile din con-
tract... uitasem cu totul! În anii aceia
repartiţia în învăţămînt, în organi-
zarea Ministerului, avea loc la
Bucureşti pentru absolvenţii din în-
treaga ţară, posturile fiind obţinute
în ordinea descrescătoare a mediei
obţinute la Examenul de Stat. Cînd
am ajuns în faţa comisiei, pentru
Timişoara - nici un post vacant.
Fiind născut în Braşov, mi-am zis să
solicit un post în urbea aceea. Pos-
turi erau, dar mi s-a amintit
obligaţia contractuală şi... Şi aşa am
devenit profesor la o şcoală din fosta
regiune Banat - la Bocşa.

Oraşul îmi era străin, nu
cunoşteam pe nimeni. Fireşte,
primele persoane cu care am intrat
în contact au fost colegii de cance-
larie, profesorii de la celelalte şcoli,
vecinii din împrejurimi. După nu
mult timp, după doar vreo trei
săptămîni, pe la urechi - informaţia
că în Bocşa locuiau două
personalităţi, Tata (Oancea) şi
Doamna!

Tata Oancea era personalitate
excentrică dar vizibilă, Sofia Arcan
- enigmatică dar discretă. Pe Tata
Oancea l-am văzut şi am întrebat

cine era, despre Sofia Arcan mi s-au
oferit detalii şi abia după aceea ne-a
fost dat să fim unul în faţa celuilalt.
Şi cînd ne-am văzut, după un
schimb de cîteva replici, mi s-a rel-
evat ideea că termenii doamnă si
doamna nu sunt sinonimi. Primul
aparţine comunului, cel de-al doilea
- excepţiei!

Doamna Sofia Arcan! Distincţia
unei persoane nu depinde de
înălţime, debit verbal, robusteţea
fizică ori situaţia materială a familiei
în care vede lumina zilei, ci de har!
Har... date primare... talent... La
urma urmei ceva ce nu depinde de
noi, ce nu poate fi asigurat de
părinţi, de cei ce ne iubesc şi ne
doresc binele.

Cu Sofia Arcan bunul
Dumnezeu a fost darnic. Doamna
era cultă, amabilă, generoasă. Cele
mai multe detalii mi-au fost oferite
de lecturi. A încredinţat editurilor
doar cinci manuscrise, cele cinci ro-
mane asigurîndu-i însă un statut
bine personalizat în panoplia litera-
turii române prinscriere, subiecte şi
subtile introspecţii. Criticul Marian
Odangiu sublinia de altfel faptul
că...miturile din proza Sofiei Arcan
aparţin îndeobşte zonei de spirit a
Banatului; Cornel Regman că... în
romanele Sofiei Arcan cadrele so-
ciale, familiale, atmosfera locului,
figurile trăiesc cu o intensitate
deosebită în formula ei tehnică şi cu
expresia ei, autoarea construind ad-
mirabile portrete, scene, profiluri
psihologice ce se ţin minte;
Brânduşa Armanca... cei despre
care a scris fiind în general oameni
care munceau din greu prin
pădurile Banatului...

Pe lîngă romanele ,,Iarna
hoinară”, ,,Neştiutele noastre iubiri”,
,,Singură în bătaia lunii”, ,,Vara
suferinţelor”, ,,Joc întrerupt”. Sofia

Arcan a publicat texte în volume
colective, a colaborat la diverse re-
viste literare din zonă şi nu numai,
fiind o prezenţă importantă în viaţa
culturală din Banat, în literatura
română.

Sofia Arcan a fost membră a Uni-
unii Scriitorilor din România,
Asociaţia Scriitorilor din Timişoara
acordîndu-i premiul instituţiei în
anul 1975.

În acest an se împlinesc o sută
de ani de la naşterea sa. Doamnei
- respectul, pioasa noastră
amintire.

Titus SUCIU, membru al
Uniunii Scriitorilor Români

D o a m n a …   D o a m n ă …D o a m n a …   D o a m n ă …

Sofia ArcanSofia Arcan
A văzut lumina zilei în 14 ianuarie
1917 la Moldova Nouă din judeţul
Caraş-Severin.
A desfăşurat o bogată activitate
publicistică..
A debutat cu schiţe în revista Fruncea
a lui Nicolae Ivan din Timişoara.
A publicat următoarele lucrări:
Iana hoinara, roman, Editura
Contemporană, 1942.
Neştiutele noastre iubiri, roman,
Editura Facla, 1975.
Singură în bătaia lunii, roman,
Editura Facla, 1977.
Vara suferinţelor, roman, Editura
Facla, 1980.
Joc întrerupt, roman, Editura Facla,
1986.
A părăsit această lume la vârsta de
75 de ani, în luna mai a anului1992.
Memoria ei încă dăinuieşte în locali-
tatea natală ca şi printre cititori.
_____________

Petru P. Ciurea, Constantin C. Falcă
Cărăşeni de neuitat (Partea I)
Editura „Eurostampa“, Timişoara,
2009
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- Ion Maiorescu (1811-1864),
tatăl, a studiat: filologia, istoria,
teologia la Institutul “Sfânta
Barbara” din Viena, unde fusese
profesor, în vremea sa, Petru
Maior (1761-1821), Enciclope-
dia “Cugetarea” de Lucian Predescu
(1940) se menţionează că Ion
Maiorescu pe linia maternă era
rudă cu Petru Maior.

Ion Maiorescu a fost ilustra
figură în Revoluţia de la 1848 în
Ardeal, dar şi de la Bucureşti, cu
funcţie în Guvernul Provizoriu,
după Revoluţie şi-a schimbat
numele din Maior în Maiorescu
şi s-a stabilit la Craiova, oraşul
unde se va naşte fiul Titu
Maiorescu. Numele de familie
MAIORESCU este compus din
“Maior” şi “Escu”. În latina
clasică “Maior” însemna “cel
mai…”, această expresie ajută la
formarea gradelor de
comparaţie. “Escu” provine din
dialectal aromân şi este pron-
ume personal, persoana I-a “Eu”.
Maiorescu tradus în romană este
egal cu “eu Maior”, literar “eu
sunt Maior”. Aşa se explică nu-
mele de familie din limba literară
română: Ionescu=”eu sunt Ion”,
Ştefănescu=”eu sunt Ştefan”;
Popescu=”eu sunt Pop” etc.

- Dintr-o corespondenţă purtată
între Petru Maior şi Ion Budai
Deleanu, autorul poemului ale-
goric “Ţiganiada”, cei doi îşi
declină etnia de romi (ţigani).

- Titu Maiorescu prin formaţia
sa intelectuală era un filogerman
convins, fusese în tinereţe şeful
Agenţiei Diplomatice din Berlin.
Soţia sa Carla născută Kremnitz

era fiică de ministru german.
- Titu Maiorescu era francma-

son, încă din perioada de la Iaşi,
cum francmasoni erau şi
junimiştii: Petru Carp, J.  Negruzzi,
Teodor Rosetti şi Vasile Pogor.
Aceştia fondaseră Societatea Ju-
nimea şi erau masoni în Loja
“Steaua Dunării”, fondată de
Mihail Kogălniceanu, înainte de
anul 1840. Masoneria realizase
Unirea Principatelor, cu masonul
Al. Ioan Cuza.

(Cel mai vechi Club masonic
din pământ românesc se fondase
în veacul al XVIII-lea, la Sibiu,
fondator fusese doctoral oculist
Ion Piuaru Molnar – feciorul lui
Popa Tunsu, medic la Viena, la
Curtea Imperială).

- Titu Maiorescu se afla în
relaţii de amiciţie cu baronul
von Mayr, ambasadorul austriac
de la Bucureşti. Relaţii de
amiciţie cultiva Titu Maiorescu
şi cu inginerul Fr. Lachman,
salariatul ambasadei austriece
din Capitala României.

- În mai 1883, ambasada
Austriei de la Bucureşti editează
revistă în germană “Der
Bukarester Salon”, format carte,
cu vignete, pentru oamenii
politici români vorbitori de
limbă germană. Revista prezintă
scurte date biografice despre
persoanele de pe copertă: M.
Gaster (filolog), generalul Ioan
Ghica, doctorul Wilhelm Kremnitz,
Titu Maiorescu, ministru şi pro-
fesor universitar, Carol Pop de
Szatmari (pictor şi fotograful
Curţii Regale, apoi date despre:
baron von Mayr, şeful am-

basadei, ing. Fr. Lachman. (Vezi
“Săptămâna Culturală a Capi-
talei” din 31 ianuarie 1968 şi
eseu “EMINESCU INEDIT”,
eseu de M. N. Rusu).

- Din eseu, pe bază de docu-
mente irefutabile, rezultă faptul
că inginerul Fr. Lachman, nu era
inginer, calitatea de “inginer”
acoperea pe cea reală de ofiţer de
informaţii, avea misia de a-l
supraveghea informativ-operativ
pe poetul şi ziaristul MIHAI
EMINESCU, redactorul-şef de
la ziarul “Timpul”.

- Un alt obiectiv al ofiţerului
de informaţii Fr. Lachman era
Societatea “Carpaţii”, Societatea
din care făcea parte şi poetul
Mihai Eminescu. Poetul
Naţional avea sarcina de-a
redacta şi tipări adeziunile de
aderare la Societate şi tipărirea
de manifeste, ce erau difuzate de
studenţii români ardeleni, aflaţi
la studii în România, în idea de a
se provoca o răzmeriţă în Ardeal.

- Titu Maiorescu i-a cerut lui
Ioan Slavici să se infiltreze în
Societatea “Carpaţii” pentru a
cunoaşte ce se petrece acolo, ca
el, Maiorescu, să fie informat la
timp (Vezi corespondenţa din-
tre Slavici şi Maiorescu,
rapoartele informative drese de
către Slavici).

- Titu Maiorescu şi unchiul său,
episcopal Ioan Popasu, au sprijinit
fondarea subfilialei “România
Jună” de la Caransebeş în iarna lui
1871, de Sfânta Marie Mare.
(Vezi Ioan Slavici “Amintiri”, Edi-
tura Naţională, Bucureşti, 1924).

continuare în pagina 9
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urmare din pagina  8
Câteva probleme confuze cu pecetea

Maiorescu:
- Dispune internarea lui Eminescu în oc-

tombrie 1883 la o clinică din Viena. De ce la
Viena şi nu la Berlin, unde atât Maiorescu cât şi
Eminescu fuseseră în slujba Ambasadei
Române şi aveau cunoştinţe, relaţii etc, başca
şcoala medicală germană avea reputaţie
mondială?! De ce la clinica din Viena?! Pentru
că aici era doctorand vărul său primar Constan-
tin Popasu şi putea să ştie mersul (sic) al poet-
ului Eminescu. De ce în februarie 1884 nu i-a
permis întoarcerea în ţară şi a dispus să fie plim-
bat prin Italia?! De ce în final nu-I permite sta-
bilirea în Bucureşti, de unde plecase, ci dispune
stabilirea lui Eminescu la Botoşani, la sora
Henrieta Eminovici. Părerea personală:
Eminescu nu era dorit în Bucureşti de organele
de informaţii austriece. Aceste organe au dispus
percheziţii la sediul Societăţii Carpaţii şi
închiderea Societăţii, cu expulzarea unor

conducători ai ei. Toate la intervenţia Am-
basadei  şi a ambasadorului Mayr din Bucureşti.

- Titu Maiorescu a lansat greşit noţiunea de
poezie dialectală în cultura română. Nu există o
asemenea poezie, pentru ca dialectul daco-
roman a evoluat în limba literară română. Noi
avem graiuri. Poezia lui Victor Vlad
Delamarina, analizată de Titu Maiorescu este o
poezie în grăi. Titu Maiorescu a făcut o paralelă
între poezia în grai de la noi şi poezia în dialec-
tul provensal al lui Mistral. În Franţa există un
dialect provensal – la noi nu există un dialect, ci
există grai şi subgrai. Greşit unii analişti
bănăţeni l-au copiat pe Titu Maiorescu şi au ed-
itat cărţi de poezie populară calificând-o ca fiind
“poezie dialectală”. – Vezi cărţile de antologie
de poezie populară editate de profesorul
univ.dr. Ioan Viorel Boldureanu, de la Uni-
versitatea din Timişoara.

August 2017
Nicolae Danciu Petniceanu

Printre înaintaşii noştri care au luptat şi au
suferit pentru realizarea idealului național se
numără şi căpitanul CONSTANTIN RUJA, care,
prin faptele sale, avea să devină un om de valoare,
atât pe tărâm militar, cât şi pe cel al luptei pentru
apărarea ființei noastre naționale.

S-a născut la 7 decembrie 1887 în localitatea
Prigor, județul Caraş-Severin. Era fiul lui Ignat şi
Ecaterina Ruja, oameni simpli a căror principală
preocupare era agricultura. Copilăria o petrece în
sânul familiei, participând la muncile agricole din
gospodăria părintească, învățând să aprecieze
munca. Cursurile primare (clasele I-IV) le face la
Şcoala Comunală din Prigor. Din anul 1898
urmează cursurile Şcolii de Stat din Bozovici timp
de cinci ani, până în anul 1902. În acelaşi an se
prezintă la concurs, pentru clasa a II-a, la Şcoala
Medie din Orşova. Reuşeşte şi urmează cursurile cu
succes, absolvind clasa a II-a. Din anul 1903 este re-
tras de către părinți de la şcoală, deoarece fratele mai
mare, Filip, este luat cătană şi nu avea cine păzi oile.

Deşi păstor la oi, nu renunță la şcoală. ”Gândul meu
fiind tot la şcoală m-am înscris particular şi am ab-
solvit clasa a III-a şi a IV-a, dând examen direct,
reuşind astfel  să am bază patru clase medii”.

În anul 1908 recrutează şi, la 1 ianuarie 1909, este
încorporat la compania 13 din Regimentul 43 In-
fanterie cu sediul la Biserica Albă, în Centrul de Re-
crutare Caransebeş. Respectuos şi sârguincios, a
deprins cu uşurință regulamentele militare şi este
avansat repede, ajungând de la soldat la sergent la 1
octombrie 1910. Obține acest grad pentru merite,
dar şi pentru că învățase bine limba germană –
obligatorie în aceste condiții. În lunile octombrie şi
noiembrie este trecut la Centrul de Instrucție
Caransebeş şi în decembrie 1911 este lăsat la vatră,
revenind acasă – la Prigor. Nu este mulțumit şi,
după câteva luni, cere să fie încadrat activ în armată.
I se aprobă cererea în ziua de 12 iulie 1912, fiind
repartizat la corpul subofițerilor, în cadrul Regi-
mentului 43 Infanterie din Caransebeş. Din oc-
tombrie 1912 este avansat la gradul  de plutonier, 

continuare în pagina 10
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urmare din pagina 9
iar în 1913 este trimis la şcoala de administrație

pentru 6 luni. La terminarea cursurilor trece cu bine
examenul pentru ofițeri cu aprovizionarea şi este
avansat la gradul de plutonier major de
administrație.

O dată cu izbucnirea primului război mondial, în
iulie 1914, Corpul 7 Armată, din care făcea parte  şi
Regimentul 43 Infanterie, este dislocat în Galiția –
împotriva ruşilor. ”Luptele au fost crâncene, foarte
mulți camarazi au rămas pe câmpul de luptă. Am
fost nevoiți să ne retragem, neputând rezista în fața
enormei armate ruseşti, ai cărei soldați mergeau pe
şapte rânduri în adâncime şi, chiar fără arme, se în-
armau de la răniți” – nota plutonierului major Ruja
Constantin în jurnalul său. După pierderile grele,
suferite atât în oameni, cât şi în tehnică de luptă,
unitățile sunt reorganizate. Temeinica sa pregătire,
precum şi calitățile de militar, au atras atenția supe-
riorilor săi, care l-au numit adjutantul  lt. col.
Siemens – comandant al Batalionului I din Regi-
mentul 43 Infanterie, unitate ce este mutată pe fron-
tul italian, în sud, iar Ruja Constantin este avansat
la gradul de ajutor sublocotenent, în iunie 1915 şi
în anul 1917 – sublocotenent pentru că era un ”el-
ement destoinic şi brav”.

Pe durata războiului de întregire a neamului nos-
tru, ca subofițer de administrație şi apoi ofițer, ”a
făcut acte de eroism pe frontul rusesc şi italian,
unice în felul lor, încât a fost decorat de 14 ori cu
cele mai înalte  decorațiuni de război (aur, argint,
bronz) şi avansat la gradul de sublocotenent.

”În fosta monarhie austro-ungară au fost numai 3
cazuri similare, între care figura şi un singur român,
decedatului Ruja” – consemna ”Gazeta Sibiului”, nr.
77 din anul 1938.

Privind personalitatea lui Constantin Ruja, se
poate spune că era  un caracter dârz şi ferm care îşi
îndeplinea pe deplin datoria de soldat, dar, în acelaşi
timp, nu uita că este un fiu al poporului român. Era
un român de suflet. Acest lucru reiese cu prisosință
din corespondența sa pe front cu numeroşi ostaşi
români şi scrisă numai româneşte, asumându-şi
riscurile. Este demn de menționat prietenia cu
căpitanul Melchior Stolț, consăteanul său, dar se im-
pune atenției prietenia ce-l lega pe românul Con-
stantin Ruja de marele taragotist Luță Ioviță, pe care
l-a luat ca aghiotant în subordinea sa, lucru ce reiese
din rândurile adresate de Luță Ioviță Felveberului
Ruja. Cred că momentele de acalmie de pe front
erau petrecute în compania taragotului lui Luță.

După prăbuşirea monarhiei, sublocotenentul
Constantin Ruja se pune la dispoziția Sfatului
Român de la Viena, fiind repartizat la Regimentul
64 Infanterie, ca ofițer cu aprovizionarea. Pe 18
noiembrie pleacă cu Reg. de la Viena spre Arad.
Ajunşi la Zagreb, localitate ocupată de sârbi, Reg.
este dezarmat, luându-li-se muniția şi armele pe
motiv că nu sunt români. De la Zagreb pleacă spre
Arad, unde ajung pe 25 noiembrie 1918, cu intenția
de a merge la Timişoara. Comandantul garnizoanei
Arad, lt. col. Popovici – sârb – nu le permite. Atunci,
ofițerul Ruja se înrolează voluntar la Garda
Națională, unde îl întâlneşte pe consăteanul său –
locotenentul Teodor Marconescu. Participă la Alba
Iulia, la Marea Adunare Națională de la 1 Decem-
brie. O dată cu formarea Consiliului Dirigent de sub
preşedinția lui Iuliu Maniu, este repartizat la depar-
tamentul armată, condus de Ştefan Cicio Pop. ”Eu
am fost însărcinat cu Popota şi, la 7 decembrie
1918, am ajuns la Sibiu, înființând Popota în casa
unde a locuit comandantul Corpului de armată,
luând toate în primire de la dl. General de Brigadă,
Lugojanu din Caransebeş, unde am funcționat până
în aprilie 1919, când am plecat pe Tisa cu Divizia
18 Infanterie, având comandant pe vestitul General
de Brigadă Papp Dănilă, sperietorul ruşilor din
Bucovina” – nota sublocotenentului Ruja
Constantin, ofițer cu aprovizionarea, în jurnalul său.
Este demobilizat din Armata Română la 1 aprilie
1921. Pentru merite în armata României, primeşte
Ordinul ”Coroana României în grad de Cavaler”.

Din anul 1921 lucrează la administrația Spitalului
Militar din Sibiu, fiind avansat la gradul de căpitan.
Se stabileşte la Sibiu, unde moare în anul 1938.
Gazeta Sibiului, cu acest prilej, nota sub titlul
”Moartea unui erou”: ”La Sibiu a încetat din viață
căpitanul Ruja Constantin, originar din comuna
grănicerească Prigor-Caraş. Era apreciat de superi-
ori şi iubit de subalterni. La plecarea dintre noi,
Căpitanul Ruja a fost petrecut de toți aceia care
l-au stimat şi iubit, iar oştirea i-a dat cuvenitele
onoruri. Ultimul omagiu a fost adus de consăteanul
său, pr. Maior C. Buracu.”

Prof. Pavel Panduru
_____________

SURSE:
- Jurnalul căpitanului Constantin Ruja
- Gazeta Sibiului, nr. 77/1938
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Motivaţia vine de la sine!
În perioada interbelică, în de-
ceniul patru, profesorul de la-
tină şi franceză de la Liceul
“Traian Doda” din
Caransebeş a luat iniţiativa
strângerii de fonduri pentru o
statuie MIHAI EMINESCU
în Caransebeş. Oare, cărui
fapt s-a datorat această ini-
ţiativă?! Profesorul
Domăşneanu era coleg de
cancelarie cu doctorul
Constantin Popasu, medical
oraşului şi profesorul de
igienă şi anatomie de la In-
stitutul Teologic. Dr. C.
Popasu fusese amic cu
Eminescu în lunile octom-
brie 1883-februarie 1884, cât
timp Poetul   Naţional fu-
sese internat în clinica me-
dicală de la Viena, clinică în
care dr. C. Popasu îşi pregă-
tea doctoratul.  Popasu isto-
risise multe şi mărunte
despre Eminescu şi relaţia
lor de prietenie.

Un alt impuls fusese şi în-
temeierea la Caransebeş,
sub patronatul Institutului
Teologic a unei enclave
“România Jună”, în iarna lui
1871, la recomandarea pro-
fesorului univ. dr. Nicolae
Teclu, preşedintele Comite-
tului Central de pregătire şi
organizare a Serbării stu-
denţeşti de la Putna, din
vara lui 1871. Profesorul
Nicolae Teclu, originar din
Braşov, conorăşean şi prie-
ten cu episcopal Ioan
Popasu, din Caransebeş.
(El, profesorul Teclu la cere-

rea episcopului Popasu şi
prin insistenţele dr.
Constantin Popasu, va pro-
cura o tipografie, ceva mai
târziu, ce va fi adusă la
Episcopia Caransebeş).
Doctorandul C. Popasu era
nepot de frate al episcopului
din Caransebeş. Despre    în-
fiinţarea Societăţii  “România
Jună”, de la Caransebeş, ne
vorbeşte scriitorul Ioan
Slavici în cartea sa “Amin-
tiri” (Editura Naţional,
Bucureşti, 1924). Studentul
Ioan Slavici era preşedintele
Societăţii “România Jună”,
iar studentul Mihai
Eminescu, bibliotecar, apoi
secretar pentru organizarea
manifestaţiei studenţeşti de
la Putna, din 15 august
1871. La Caransebeş şi în
alte oraşe (Năsăud,
Braşov, Cernăuţi, Suceava
etc) se înfiinţaseră filiale
“România Jună” în scop ca-
ritabil: adunarea de fonduri
pentru marea întâlnire de la
Putna.

Pentru colectarea de fon-
duri, profesorul Nicolae
Domăşneanu, secondat de
dr. C. Popasu, a efectuat
mai multe spectacole artis-
tice cu ansamblul elevilor şi
studenţilor din Caransebeş.
Astfel, a dat spectacole cu
intrare benevolă în localită-
ţile: Caransebeş, Orşova,
Băile    Herculane, Topleţ,
Mehadia, Iablaniţa etc.
Această lăudabilă iniţiativă
s-a oprit în iarna lui 1933, o
dată cu moartea doctorului
Constantin Popasu. (Vezi

“Foaia diecezană” din  anii
1930-1933).

-x-

În calitate de fan
Eminescu, autorul a cinci
cărţi scrise despre viaţa şi
opera Poetului Naţional şi al
celor patru plăci comemora-
tive montate şi dezvelite
creştineşte în oraşul
Timişoara, oraş vizitat de
două ori de Mihai
Eminescu (profesorul uni-
versitar dr. Ion Iliescu spune
că Eminescu a fost de trei
ori în oraşul de pe Bega!),
aşadar, iubitor de Eminescu
am propus  Episcopiei
Caransebeş ridicarea unui
monument  Eminescu în
acest oraş contra donaţiei
mele (cărţi, manuscrise, ar-
hivă etc) în valoare de cinci
sute milioane lei.

Răspunsul consilierului
cultural a fost: Nu se poate!
Nu avem spaţiul public.
Spaţiul este al primăriei!

Mă întreb: e greu să gă-
seşti un petec de pământ
pentru un monument
Eminescu?! Este doar o
scuză şi nimic mai mult.
Ştiam din faşă că popii nu
mint! Probabil s-au molipsit
de la parlamentarii postde-
cembrişti, care, şi când
dorm în plen, mint de sting
pământul!...

Nicolae Danciu Petniceanu

UN MONUMENT EMINESCU 
ÎN CARANSEBEŞ



12 VESTEA 

"Un popor se defineşte nu
atât prin oamenii săi mari,
cât mai ales prin felul în
care îi recunoaşte şi
cinsteşte. " 
(Friederich Nîetzsche)

Este motto-ul care
străjuieşte cel de-al XXXII-
lea volum din ciclul
"Cărăşeni de neuitat", cel
mai recent volum din
această serie apărută la
Editura "Eurostampa" din
Timişoara, sub semnătura
regretatului prof. Petru
Ciurea şi a remarcabilului
prof.univ. dr. Constantin
Falcă.

Încă de la primul volum
(apărut în 2009), autorii
precizează că urmăresc
valorificarea trecutului
cultural al părţii acesteia a
Banatului: "Aria de
cuprindere am limitat-o
doar la vechiul judeţ Caras,
care-i limitată de cele
patru văi, amintite de scri-
itorul cărăşan Virgil Birou:
Valea Bârzavei, Valea Cara-
sului, Valea Nerei si Valea
Dunării.2

De asemenea, autorii
mărturisesc că doresc să
cuprindă în volumele elab-
orate "pe cât mai mulţi
dintre cei ce au fost
preocupaţi de probleme

cultural-literare sau chiar
ştiinţifice, precum şi pe cei
înzestraţi cu darul divin de
a se exprima cât de cât po-
etic, constatând cu plăcere
că numărul acestora e

mare şi atotcuprinzător,
provenind din diverse
pături sociale3 sau, cum
foarte frumos scrie dl.
prof. loan Nicolae Cenda,
cel care a prefaţat cele mai
multe dintre volume,
"cărţile din acest "serial",
"şagă", "enciclopedie" au şi
menirea de a scoate din
conurile de umbre ale
uitării pe cei care au lăsat
umbre pe pânza vremii"4 .

Aceste "cărţi necesare",
cum sunt numite adesea,
au reuşit să adune aproxi-

mativ 3000 de portrete ale
unor oameni sau grupări
cultural-sportive, în peste
4000 de pagini. Este
adevărat că unele nume se
repetă, că există portrete

ale unor personalităţi
la care se revine şi se
aduc completări, însă
acest lucru nu tre-
buie să supere,
dimpotrivă, consider
că este un plus
benefic unei viitoare
mari enciclopedii.

Unele dintre vol-
ume beneficiază de o
prefaţă şi/ sau
postfaţă, semnată de
câte un scriitor sau
publicist important.
Cele mai multe
poartă semnătura re-
gretatului profesor şi
publicist loan Nicolae
Cenda, însă printre

semnatari se numără şi
scriitorul Mihai Moldovan,
prof dr. Alexandru Stu-
pariu-Şireanu, scriitorul
Ion Medoia, publicistul
loan Olărescu sau mai
tânărul scriitor Cristian
Paul Mozoru. De remarcat
este volumul XXIII, apărut
în 2013 şi dedicat profe-
sorului Petru P. Ciurea, la
moartea acestuia, domnia
sa fiind unul dintre autorii
şi iniţiatorii acestui amplu
şi important proiect edito-
rial.   continuare în pagina 13

"Cărăşeni de neuitat", 
bagajul de informaţii utile fiecărei biblioteci1
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Volumul se deschide cu o

"Scrisoare către dincolo..."dedicată
lui Petru Ciurea de către "dis-
cipolul" său, cel de-al doilea
autor, prof univ. dr. Constantin
Falcă.
De altfel,  profesorul  Constantin
Falcă a continuat cu
conştiinciozitate acest "fluviu" de
"cărţi necesare" realizând, din-
colo de toate, un bagaj de
informaţii utile, readucând în
memoria celor de azi nume şi
fapte, evenimente şi grupări cul-
tural-sportive nedrept uitate sau
prea puţin cunoscute, de altfel
deosebit de importante.
"Noi îi cinstim, voi să-i
cunoaşteţi" este motto-ul primu-
lui volum din seria "Cărăşeni de
neuitat”, iar  Constantin Falcă nu
s-a abătut de la acest motto,
reaşezând, cu fiecare nou volum

apărut, pe harta culturală a Ba-
natului cărăşan, noi nume ale
unor oameni ce merită a fi
remarcaţi şi aşezaţi la loc de cin-
ste, în neuitare.

Gabriela ŞERBAN

1  Cu prilejul apariţiei celui de-al
XXXll-lea volum din ciclul
"Cărăşeni de neuitat" (Timişoara:
Editura Eurostampa, 2017), la
Biblioteca Orăşenească "Tata
Oancea" din Bocşa a fost
prezentată miercuri, 10 mai 2017,
întreaga serie în prezenţa autoru-
lui, prof. univ. dr.  Constantin
Falcă. La eveniment au participat
elevi şi cadre didactice, precum şi
"cărăşeni de neuitat", personaje ale
seriei prezentate. Au vorbit despre
cărţi şi autor Gabriela Şerban,
Mihai Vişan, Victor Creangă şi
Dimitrie Acea, "personaje" care se
regăsesc în unele dintre volume, iar
scriitorul Constantin Falcă şi-a
prezentat viitoarele proiecte edito-
riale.

2  Petru P. Ciurea şi Constantin C.
Falcă. "Cărăşeni de neuitat".
Partea I: "Cuvânt de început".-
Timişoara: Eurostampa, 2009, p.
4; 
3  Ibidem; 
4 Constantin Falcă. "Cărăşeni de
neuitat". Partea a XXXll-a.
Timişoara: Eurostampa, 2017, p.
6;

NOTA REDACŢIEI:
Multe volume din serialul cul-
tural ,,Cărăşeni de neuitat”
reprezintă o CRESTOMAŢIE
SPIRITUALĂ, care va dăinui
atât cât timp va dăinui           BA-
NATUL şi bănăţenii;
,,Cărăşenii de neuitat”
reprezintă, în chintesenţă,
dragostea autorului pentru
Banat şi oamenii săi de ieri, de
azi şi de mâine! (N.D.P.)

Scurte eseuri la gânduri de ieri prezentate azi, 
Editura Agnos, Sibiu, 2009

Pr. loan Petrică publică o carte care îl dezvăluie în ipostaza preo-
tului, dar experienţa este în acelaşi timp a asistentului social, a
dascălului şi înainte de toate a omului. Prin eseurile teologice şi ar-
ticolelele cuprinse în paginile cărţii ne întâlnim cu o întreagă
învăţătură, şi în acelaşi timp cu zbaterile, slăbiciunile omului din
zilele noastre care încearcă să înţeleagă şi să se înţeleagă. Cuvinte
vechi tâlcuite în timpuri noi. Scurte eseuri la gânduri de ieri prezen-
tate azi expune o viziune retroactivă, ea cuprinde articole publicate
de autor timp de doi ani (între 2006 şi 2008 ) în presa locală
cărăşeană.

Unul dintre obiectivele cărţii mărturisit încă din titlu e „tâlcuirea"
„cuvintelor vechi" pentru omul timpurilor actuale. Etica creştină,

ortodoxă chiar, e cheia ce orientează modul de gândire al „tâlcuitorului
de cuvinte". Preotul loan Petrică aduce în discuţie litera Scripturii
în lumea contemporană, adevăruri permanente ce aparţin în egală
măsură trecutului, prezentului şi viitorului. In linii mari cartea e
structurată pe două secţiuni. Prima, Cuvinte vechi tâlcuite în timpuri
noi, realizaeză legătura dintre prezent şi trecut, dintre omul zilelor
noastre şi adevărurile biblice transmise din vremuri vechi, iar
următoarea. Gânduri de azi folositoare vieţii de mâine, asigură coez-
iunea dintre prezent şi viitor. Centul de iradiere e prezentul, omul
contemporan e vizat în raport cu istoria din care devine parte
integrantă. Adevărul singur, imuabil subţiază limitele dintre prezent,
trecut şi viitor.

În prima parte eseistul adoptă o atitudine mai degrabă
diadacticistă, oarecum clişeizată: în genaral porneşte de la un citat,

continuare în pagina 27

P r .  I o a n  P e t r i c ă ,  P r .  I o a n  P e t r i c ă ,  
C u v i n t e  v e c h i  t â l c u i t e  î n  t i m p u r i  n o i  C u v i n t e  v e c h i  t â l c u i t e  î n  t i m p u r i  n o i  
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Există consemnări despre
portul popular şi despre
costumul popular în

diferite scrieri şi cronici. Costu-
mul românesc a atras atenţia
artiştilor, care au imortalizat pe
hârtie sau pe pânză diverse imag-
ini ale ţăranilor români.
Acuarelele lui Carol Popp de Sza-
thmári şi Preziosi, tablourile lui
H. Trenck şi Volkers, litografiile
lui Raffet, Doussault şi Bouquet,
au reprodus formele, coloritul şi
bogăția costumelor populare
româneşti, devenind peste timp
adevărate documente etno-
grafice. În tablouri de referință,
marii noştri pictori Theodor
Aman, Nicolae Grigorescu, Ghe-
orghe Tattarescu au prezentat
omul din popor îmbrăcat în cos-
tum popular. Henri Matisse,
maestrul culorilor, a fost atras de
efectele cromatice ale cămăşilor
populare româneşti pe care le-a
prezentat în cunoscuta lucrare”
La blouse roumaine”. 

Regina Maria a României
oferă un alt exemplu de admirație
față de costumul popular româ-
nesc. Ea purta rochii albe, perle şi
iubea costumul popular româ-
nesc pe care l-a adoptat ca o
ținută oficială la toate marile
evenimente naționale şi
internaționale. Să nu uităm apoi
contribuția Reginei Maria la pro-
movarea costumului popular ca
emblemă identitară a românilor.

Cercetătorii în domeniu, au
dovedit că felul cum se îmbracă
oamenii din ţinutul românesc
datează din neolitic. Pe figurinele
ceramice din neolitic descoperite
în zona Craiovei, există orna-
mente ce reproduc decorul cos-

tumului popular. Pe multe stat-
uete descoperite ca fiind din
epoca bronzului, se disting atât
podoabele de tipul salbei purtate
la gât, cât şi cusăturile de pe haine.
Alexandru Odobescu, remarca
asemănarea sau chiar identitatea
dintre costumul nostru popular şi
costumul dacilor reprezentaţi pe
Columna lui Traian. Monumen-
tul de la Adamclisi ( Adam Klisi)
ne prezintă cămaşa încreţită la gât
şi fota. Istoricul Herodot
aminteşte de şubele tracilor fru-
mos împodobite. 

Costumul popular românesc,
a fost şi a rămas aproape de sufle-
tul nostru. De la naştere până la
moarte costumul popular
însoțeşte omul în toate eveni-
mentele sale, fiind un purtător de
simboluri. Bănățeanca îşi arată
statutul social-economic prin
bogăția podoabelor confecționate
din monede de aur şi argint, în
special, la sărbătorile importante:
Paşti, Florii, Rusalii etc.

În România există 112 cos-
tume tradiționale, din care în
Banat sunt în numar de 12, iar în
județul Caraş Severin, în număr
de 5.

Costumul popular românesc
specific localității Cuptoare din
comuna Cornea, județul Caraş
Severin este format la femei din:

1) şiupag/ ciupag – care este
făcut din pânză țesută de culoare
albă. La mâneci are prinsă şipca/
cipca, făcută cu cârligul din
macramé alb. Pe piept şi la
mâneci sunt cusute flori cu acul,
de diferite culori. Broderiile bo-
gate, cusute manual, fascinează
prin frumusețea şi originalitatea
lor. Simbolurile cusute pe față,
spate sau mâneci vorbesc despre

viața şi familia femeilor care au
cusut aceste cămăşi. Nu sunt sim-
ple desene cusute pe pânză, ci
adevărate simboluri magice,
menite să îi poarte noroc celei
care urma să îmbrace costumul
popular, să o apere de ghinion şi
de rău. Un motiv des întâlnit în
această zonă este motivul solar,
evidențiat fie sub forma soarelui
cât şi stilizat, sub forma unui cerc.
Este un simbol ancestral, care
vorbeşte despre divinitate, despre
căldura soarelui, dătătoare de
viață şi generatoare de belşug, dar
şi despre ciclul vieții. Un alt sim-
bol iubit, pentru că ilustrează
însăşi esența este roata – aceasta
poate simboliza roata vieții, care
se învârteşte neîncetat. Motivele
geometrce sau stilizate
îmbogățesc şi ele costumul cum
ar fi romburile, pătratele sau cer-
curile. Liniile drepte simbolizează
calea dreaptă în viață, ascensiunea
socială şi mărirea. Cercurile
vorbesc despre ciclicitatea vieții
sau despre divinitate. Alte sim-
boluri des regăsite sunt aşa nu-
mitele „cârligele”, care atrag
bunăstarea şi o „prind” în loc,
„melcişorii”, spirale stilizate, un
model foarte vechi, cu mare
încărcătură spirituală,“cruciulițele”,
simbol legat de spiritualitate şi
evoluție, „ochişorii” , model
ovoidal, de forma ochiului, sau
modelul „sfoară” – care
simbolizează firul vieții sau “ puii”-
care simbolizează credința în
Dumnezeu.

2)  poalele/ poale – partea de
jos a costumului popular ( fusta).
Este făcută tot din pânză țesută de
culoare albă deoarece trebuie să 

continuare în pagina 15

Frumuseţea costumului popular din
localitatea Cuptoare (Caraş Severin)
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fie la fel ca ciupagul. Aici întâl-

nim aceleaşi motive tradiționale
pe care le găsim pe ciupag.

3) cotrența – reprezintă partea
din față a costumului popular. Se
pune peste poale. Cotrența este
de culoare neagră cusută cu alb,
roşu sau galben. La ele s-a
utili¬zat firul metalizat argintiu în
ţesătură, alături de in, dându-le o
strălucire discretă. Decorul este
constituit dint-o serie de cercuri
realizate din ţesătură, care se
întrepătrund, fiecare având câte
un punct central. Este evidentă
prezența simbolului solar.

Culorile au o importanță
aparte în portul popular româ-
nesc, fiind specifice zonei ge-
ografice în care a fost realizat
costumul popular, dar şi adaptate
vârstei femeii care urma să o
poarte, precum şi statutului social
al acesteia. Un costum popular
bogat decorat, cu ornamente din
mătase, mărgele sau alte aplicații
prețioase, era purtat la zi de
sărbătoare. Fetele tinere din sat,
nemăritate, preferau costumele
vesel colorate (combinații de
roşu, galben, roz sau alte nuanțe
deschise), în timp ce culorile
sobre (negru, maro, verde închis,
auriu) erau favoritele femeilor
mature, ajunse la o anumită vârstă
şi având un anumit statut social.
Însă culoarea oferă şi alte detalii :
albastrul şi argintiul erau folosite
pentru a simboliza apa şi râurile,
auriul şi verdele erau culori
folosite pentru a reprezenta
câmpia iar roşul şi maroul descriu
regiunile muntoase.

4) Opregul cu şiucuri/ Opregul
cu franjuri – se găseşte în spate
peste poale. Este făcut din lână şi
ornamentat cu motive
tradiționale. El are placa de di-
mensiuni mai mari . Decorul
umple toată suprafaţa acesteia şi

constă dintr-un desen relativ
complicat în care găsim romburi
(tehnica romb în romb) şi alte el-
emente simbolice. Este realizat
din broderie cu aţă de mătase
roşie sau galbenă. Cel mai mic
romb, din centrul suc¬cesiunii de
romburi, este simplu şi are laturile
redate prin liniuţe. Următorul are
pe laturi mici liniuţe perpendicu-
lare pe ele şi trimite deja spre un
simbol solar, iar cel mai mare este
construit pe un joc vizual.

5)  braşinarul/ brâul – este făcut
din lână țesută. Cu el se încinge
mijlocul. Culori: roşu, galben, alb,
portocaliu sau alb, roşu şi albas-
tru. 

6) laibărul/ pieptarul - are un
decor oarecum similar şubelor
bărbăteşti, dar aici este realizat din
broderie cu aţă maro sau colorată.
Motivul folosit este  unul geomet-
ric, cu linii ondulate, curbe şi vo-
lute, dispus pe guler, la buzunare
şi tivuri sau floral. Este de culoare
neagră.

7) pacini sau opinşi cu obele/
opinci- se confecționau din piele
de porc sau de vițel. În zilele noas-
tre  se realizează din cauciuc. 

8) şiorapi gin lână/ ciorapi din
lână – se folosesc culorile
pământului ( negru, maro ).

9)  cârpa – este făcută din
mătase, iar pe margini are ciu-
curi/şiucuri lungi. Poate fi de cu-
loare neagră sau roşu închis.

10) traiştă/ traistă- este
prevăzută cu cordon de prindere
peste umăr. Este realizată la
războiul de ţesut şi reprezintă,
datorită cromaticii şi a motivelor
geometrice, un element distinct
al portului popular, un reper de
apartenenţă la comunitate.

11) salba din bani de aur, argint
sau mărgele

Costumul bărbătesc este
format din :

1) cămaşă – este realizată din

pânză țesută de culoare albă. La
poale (jos) are prinsă şipca făcută
cu carligul din macrameu alb şi
cusute flori de diferite culori cu
acul. Trebuie să fie cusut în culori
cât mai puține. Predomină albul,
negrul şi roşul. Costumele popu-
lare de uz obişnuit erau caracteri-
zate de simplitatea ornamentală
spre deosebire de cele pentru
sărbătoare. Piesa principală a cos-
tumului bărbătesc este cămaşa, de
obicei lungă până la nivelul ge-
nunchilor, însă lungimea nu este
aleasă întâmplător, ci este în
funcţie de vârsta şi starea civilă a
bărbatului care o poartă. Era
ţesută şi ornamentată pe câmpuri
restrânse, pe piept, guler, manşete
şi mai rar pe poale. 

2) braşinarul/ brâul – este făcut
din lână țesută. Cu el se încinge
mijlocul. Culori: roşu, galben, alb
sau roşu, galben şi albastru.

3) laibăr/ pieptar- are culoarea
neagră.

4) cojocul /şubă – este făcut din
blană de oaie. Pe margini sunt
cusute flori de diferite culori cu
acul.

5) izmene- sunt pantaloni de
culoare albă.

6) caşiula/ căciula – este
realizată din blană de miel de cu-
loare neagră sau fumurie.

7) opinşi cu gurgui, obele şî
nojâță / opinci – erau realizate
din piele de porc sau de vițel.
Obelele sunt piese de
vestimentaţie folosite pentru pi-
cioare, legate până la nivelul ge-
nunchiului. Cromatica şi
ornamentele lor, alături de ma-
joritatea pieselor vestimentare,
sunt adevărate repere identitare
ale anumitor comunităţi.

8) Şuba – Este realizată din
blană de oaie sau țesută în
războiul de țesut. Portul popular
bănăţean, datorită împrejurărilor

continuare în pagina 16
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şi îndeletnicirilor oamenilor, avea

şi valenţe de multifuncţionalitate.
Şuba este un bun exemplu de astfel
de îmbrăcăminte cu rol multiplu
datorită formei sale care îi permitea
să se desfacă. Se putea folosi ca
aşternut pe timp de noapte sau chiar
ca acoperământ.

Înveşmântați cu mândrie în
deosebitul port tradițional de
sărbătoare, bănățenii au contribuit la
completarea artei populare
româneşti. Formele vechi ale costu-
mului popular, cu tradiție, s-au
păstrat în familiile bănățenilor nu
doar pentru valoarea lor materială
deoarece erau confecționate din
materiale scumpe şi rare, precum
mătasea şi firul de aur şi argint, ci şi
pentru valoarea memorială pe care
o aveau în conştiința urmaşilor.

Prof. Iohana Zimbran 
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Tehnică, Bucureşti, 1980

*** Ţara Almăjului, Editura
Mirton, Timişoara, 2003

Panduru, Pavel, Portul pop-
ular românesc- tradiție istorică
şi continuitate etno-culturală
în țara Almăjului, Editura
Neutrino, Reşița, 2007.

”Cât îi ţara şi Banatu,
Nu-i ficior ca Pătru Mantu...”

P
entru comuna Bolvașnița din Caraș-
Severin, ziua de 29 iunie 2017 nu a
fost doar o zi de sfântă sărbătoare a

credincioșilor ortodocși, care i-au sărbătorit
pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, dar și o zi
istorică și de o mare importanță culturală,
deoarece s-a săvârșit un act de dreptate: re-
abilitarea și comemorarea în mod creștinesc
și festiv a haiducului Petru Mantu.

Iată că, după 93 de ani de la moarte, con-
troversatul personaj Petru Turnea, zis
Mantu, a fost reabilitat în mod oficial de
către biserică, autorități locale și oameni de
cultură din Banat printr-un eveniment de
ținută, cu o încărcătură spirituală și
emoțională deosebită.

Petru Turnea s-a născut în 27 februarie
1893 în Bolvașnița, Caraș-Severin, într-o

familie numeroasă de țărani săraci, iar, în
timp, s-a dovedit a fi un tânăr dârz, ingenios
și cu mult curaj.

Răzvrătindu-se împotriva nedreptăților
vremii, a traiului greu și a neajunsurilor,
Petru Turnea a luat drumul haiduciei, de-
venind și rămânând în conștiința oamenilor
ca Petru Mantu. 

Pe seama acestuia s-au țesut povești și leg-
ende care mai de care mai senzaționale, așa
cum se întâmplă, de obicei, în cazul
haiducilor veritabili, intrați pe jumătate în
legende și pe jumătate în istoria locului. De
asemenea, și de pe urma acestui Petru
Mantu, devenit un personaj controversat, ca
mai toți haiducii, s-a aprins imaginația
populară și s-au născut tradiționalele balade
transmise pe cale orală din generație în
generație.

Biserica Ortodoxă din Bolvașnița, în
parteneriat cu Primăria Bolvașniţa, la 

continuare în pagina 17

H a i d u c u l  P e t r u  M a n t u ,  H a i d u c u l  P e t r u  M a n t u ,  
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inițiativa scriitorului bănățean Nicolae

Danciu Petniceanu, președintele Societății
Literare ”Sorin Titel” din Banat, au gândit
un astfel de eveniment de comemorare a
haiducului Petru Mantu chiar în ziua în
care acesta a fost omorât în urmă cu  93 de
ani (29 iunie 1924), ziua praznicului
sfinților apostoli Petru și Pavel. 

Gazda evenimentului a fost Biserica
Ortodoxă din Bolvașnița, deosebit loc de
închinare și rugăciune, unde, un sobor de
preoți au oficiat o slujbă de pomenire, iar
voci înălțătoare au intonat pricesne și

balade dedicate haiducului. Expozeul
preotului paroh Lazăr Suciu a fost unul de
excepție, dovedind o documentare
serioasă și temeinică.

O comunicare deosebit de interesantă și
documentată a fost susținută și de prof.
Gheorghe Rancu, redactorul-șef al revistei
”Almăjul”, cel care a pregătit pentru acest
eveniment și un număr special al revistei,

dedicat personajului comemorat.  
Scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu s-a

dovedit a fi, și de această dată, un bun
român, un harnic și dedicat om de cultură,
reușind să convingă și să atragă colaborări
importante pentru a săvârși un act cultural
necesar: amenajarea mormântului haidu-
cului Petru Mantu în cimitirul din
Bolvașnița, așa după cum binemerită orice
fiu al unei comunități care se respectă.
Așadar, Nicolae Danciu Petniceanu, cu aju-
torul lui Petru Mihăilescu, primarul co-
munei Bolvașnița, al  preotului Lazăr Suciu

și al lui Iancu Panduru, pri-
marul comunei Mehadia,
au pus mână de la mână și
au amenajat împreună un
mormânt civilizat, demn de
reputația haiducului Petru
Mantu un monument fu-
nerar.

”Cântece ale Mantului” au
fost interpretate, atât în
biserică, cât și după
sfințirea crucii în cimitir, de
cunoscuți și îndrăgiți
interpreți și rapsozi ai
Banatului, între care:
Florica Franț, Traian Barbu
și Iosif Pușchiță.

Evenimentul a fost mod-
erat și ”dirijat” cu măiestrie
de scriitorul Nicolae
Danciu Petniceanu, iar
Bolvașnița, prin inimoșii săi
oameni și prin dibăcia
preoților, s-a descurcat cu 

succes în calitatea sa de
gazdă, într-o zi atât de
importantă din punct de
vedere cultural și spiritual.
Invitații - veniți din diverse

locuri: Mehadia, Timișoara, Anina, Bocșa,
Caransebeș, Bozovici, Mehedinți – s-au bu-
curat de ospitalitate și au plecat mult mai
bogați sufletește.

Iar  haiducului Petru Mantu fie-i odihna în pace!

Gabriela ŞERBAN, 
director Biblioteca ,,Tata Oancea” din Bocşa

Scriitorul Nicolae DANCIU PETNICEANU, în trei ipostaze: 
(1)- cu primarul Iancu Panduru din Mehadia şi cu preotul Lazăr Suciu;
(2)-cu preotul Lazăr Suciu la monumentul MANTU; 
(3) cu primarul Mihăilescu din Bolvaşniţa şi cu doamna Gabriela
Şerban din Bocşa.

1

2 3
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A fost o onoare pentru
mine, cunoscându-l pe domnul
Nicolae Danciu Petniceanu,
vestit şi apreciat cărturar, is-
toric, cronicar. De numele
domniei sale, cunoscut în
breasla oamenilor de cultură,
se leagă atâtea şi atâtea activităţi
culturale din ţară şi din
străinătate.

Sub semnătura domniei sale
stau mărturie numeroase cărţi
îndeosebi cu caracter istoric.
înzestrat cu calităţi deosebite
atât sub aspect profesional cât
şi uman, moral, m-au determi-
nat a mă apropia urmându-i
sfaturile întrucât domnia sa,
modest, convingător cu spirit
profund de observaţie are
dorinţa de a promova şi în-
druma pe acei ce vor să
pătrundă în tainele istoriei
cunoaşterii umane, spre a-şi
lărgi orizontul cultural istoric.
Mă socotesc privilegiat în
această privinţă, spre satisfacţia
mea, fiindu-i demn de urmat
alături de alţi colegi de breaslă.

Domnia sa radiază o
atmosferă de admiraţie, interes
vădit pentru auditoriu prin
raţionamentul cunoştinţele pe
care le posedă, simţ de
observaţie, scoţând la suprafaţă
adevărul istoric, bazat pe
probe, documente, fiind o
adevărată enciclopedie în spe-
cial în domeniul istoric.

Manifestă o dragoste
deosebită pentru înaintaşii
noştri, în special pentru

personalităţile •  istorice cu
predilecţie cele ce s-au manife-
stat în zona Banatului.

Minunata carte, Stele-n
Panteon, scrisă cu fiul său, pro-
fesorul Caius Danciu, reflectă o
adevărată capodoperă apărută
sub semnătura maestrului is-
toric Nicolae Danciu Petniceanu.
Cartea e o referinţă, cronică, în
memoria marilor personalităţi
ale Banatului. Prin stilul său
original, structural, scoţând ia
iveală adevărul istoric de care
avem mai multă nevoie în zilele
noastre, deoarece în diferite
epoci istorice influenţa politic-
ului a condus la umbrirea
adevărului istoric.

Autorul cărţii are o bogată
bibliografie de unde s-a inspi-
rat. Evocând personalitatea
spre exemplu a lui Nicolae
Stoica de Ia Haţeg, (1750-
1833), mare cronicar din zona
Haţegului, autorul cu spiritul
său original aduce în faţa pub-
licului aspecte inedite, respec-
tiv ştiri cu caracter politic,
militar, colonizarea Banatului,
viaţa academică (comerţ, mon-
ede, preţuri), relaţii cu privire
la haiduci, personalitatea lui
Tudor Vladimirescu, Damaschin
Bojincă (vizitele lor la
Mehadia).

O altă personalitate a
Banatului, Eftimie Murgu,
(1805-1870).

Autorul arată în premieră
metoda comparativă a folcloru-
lui în demonstraţia latinităţii
poporului român. Autorul se

inspiră din cartea de istorie a
împăratului Leopold (1658-
1705), ce conduce la sârbizarea
Banatului istoric.

De asemenea, scoate-n
evidenţă faptul că Eftimie
Murgu n-a fost înţeles de con-
temporani cu privire la eveni-
mentele revoluţionare de la
1848. Avram Iancu n-a vrut să
stea de vorbă cu privire la uni-
tatea forţelor revoluţionare.

Despre Damaschin Bojincă,
(jurist, istoric şi publicist) arată
că în cele două volume ale sale:
Anticile românilor, (1832-
1833) evidenţiază originea da-
tinilor strămoşeşti ca fiind de
origine română.

În ceea ce-l priveşte pe gra-
maticul Constantin Diaconovici
Loga, (1770-1850) îl
evidenţiază cu brio atunci când
acesta introduce limba română
în biserică, în pofida autorităţii
maghiare.

În ceea ce-l priveşte pe
Johann Nepomuk Preyer,
(1805-1888), fost primar al
Timişoarei, acesta a introdus
gazul lampant pentru ilu-
minarea oraşului, primul oraş
românesc iluminat.

Evidenţiind personalitatea
filozofului, filologului, juristului
Paul lorgovici, (1764-1808),
ne dovedeşte că acesta a fost
primul român din Banat care a
străbătut de-a lungul şi de-a latul
Europei. Cunoştea viaţa aspră a
românilor care erau declaraţi
,,iliri" şi nu români. A fost cel
dintâi intelectual din Banat care
a ridicat stindardul trezirii
conştiinţei naţionale. Iluminist
de marcă, luptător pentru

continuare în pagina 19

Apreciere
D-lui Nicolae Danciu Petniceanu, 
STELE-N PANTEON
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drepturile românilor.
Generalul Nicolae Cena,

(1844-1922), născut în
Mehadia, s-a remarcat cu
totul special privind cerc-
etarea castrului roman, Ad
Mehadium, făcând săpături
pe cont propriu, de-
scoperind o serie de mon-
ede vechi, relicve ce
amintesc de trupele romane
de la Mehadia.

Traian Vuia, (1872-1950)
a fost primul om din lume
care a zburat cu un aparat

mai greu decât aerul, unul
realizat cu mijloace proprii
(pe pământ a rulat circa 50
de metri, apoi s-a desprins
de pământ şi a parcurs în
zbor la o înălţime de un
metru, o distanţă de 12
metri).

Andrei Mocioni, (1812-
1880), baron de Foeni. Se
alătură mitropolitului An-

drei Şaguna, îl sprijină pen-
tru independenţa Bisericii
Ortodoxe Române, ieşind
de sub influenţa sârbească.

Iosif Popovici, (1876-
1928), primul lingvist
român care face studii de
specialitate în Franţa. La
Cluj fondează Laboratorul
de Fonetică experimentală.

Cornel Grofşorean,
(1881-1949)

Unicul cărturar bănăţean
cu trei licenţe (ştiinţe ju-
ridice, ştiinţe administrative
şi ingineria). Fondatorul In-

stitutului    Social Banat
Crişana D. Gusti.

Ioachim Miloia, (1897-
1940)savant, un bun
luptător pe terenul cultural
şi om de ştiinţă de înaltă
calificare.

Dimitrie Ţichindeal,
(1775-1818). Profesor şi
preot. Traduce Sfaturile
înţelegerii celei sănătoase,

din limba sârbă în limba
română a învăţatului sârb,
Dositei Obradovici, primită
şi apreciată de cititorii
români.

Romulus Novacovici,
(1897-1929), preot, profe-
sor a fost preşedintele
fondator al Departamentu-
lui Astra, Bozovici, cu suc-
cese culturale fiind decorat
la 26 de ani cu ,,Coroana
României" în grad de
cavaler în anul 1923. Întâiul
eminescolog din Banat

Romulus Ladea, (1901-
1970), sculptorul
inspiră suficientă in-
fuzie de lirism şi epic,
tratate într-o stare de
profund dramatism.

Traian Grozăvescu,
(1895-1927) o
adevărată vedetă
internaţională, cânta pe
marile scene ale lumii:
Milano, New York,
Berlin etc.

Cartea monumentală
evocă 64 de personalităţi
ale  Banatului, o adevărată
istorie culturală din Banat.

Trebuie să-i mulţumesc
autorului pentru vasta
cunoaştere de adevăr istoric
a scrierii sale, prin a-i ura: 

La mulţi ani cu sănătate şi
viaţă îndelungată!

Av.  Ion IONESCU
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Deşi pensionar, activ până la
a stârni mirare, (ba chiar şi-un
strop de invidie!), îndrăgostit
de trecutul, pe cât de glorios, pe
atât de puțin cunoscut, al
locurilor de baştină, pe care le
iubeşte cu patimă, Prof. Pavel
Panduru şi-a pus în evidenţă
încă o dată talentul de organi-
zator de elită al unor
manifestări emoționante, in-
vitându-ne, alături de
personalități de marcă ale
spiritualității almăjene, la o ac-
tivitate de dezvelire şi sfințire a
două plăci comemorative, în
comuna Prigor, jud. Caraş-
Severin!  Acestea se adaugă
altor şapte-opt, sfințite în ul-
timii ani,în Pătaş şi Borlovenii-
Vechi, sate a p a r ț i n ă t o a r e
comunei, şi sunt închinate unor
înaintaşi iluştri ai centrului de
comună: Căpitan Constantin
Ruja şi Locotenent Vasile
Văluşescu .

Personalități de seamă ale
Almăjului au creionat în
emoționante luări de cuvânt
portretele fizice şi, mai ales,
morale, ale celor doi înaintaşi
care au luptat împotriva
bolşevismului şi comunismu-
lui, în secolul trecut.

Istoricul Alexandru Nemoianu,
cu emoție şi căldură, a evocat
figura ilustră a locotenentului
Vasile Văluşescu, care, după
război, a făcut parte din grupul
de partizani de la Teregova,
grup divizat apoi, pentru a
e f i c i e n t i z a  a c t i v i t a t e a

anticomunistă din zonă. Cu-
vântul curgea pigmentat cu
aduceri aminte,care împrumu-
tau vocii un tremolo ce făcea
loc vorbelor nu doar în mintea
ascultătorilor, cât mai ales în
inima lor ! Am reținut sublin-
ierea de către vorbitor a grijii cu
care acest dizident a avut-o în a
nu implica oameni dragi în
discuții care le-ar fi pus liber-
tatea sau viața în pericol. Mi-a
rămas în minte şi afirmația is-
toricului, originar din
Borlovenii - Vechi, cum că
aceşti partizani, chiar dacă nu
au crezut în mod cert în reuşita
lor,nu au putut rămâne pasivi în
fața avalanşei comuniste, care
distrugea destine, pervertind
conştiințe.

Tot despre Vasile Valuşescu a
vorbit cercetătorul ştiințific Ilie
Valuşescu,descendent al per-
sonajului evocat !  Având prile-
jul de a-l cunoaşte personal pe
”uica Vasile”, sub acoperişul
căruia a şi locuit o scurtă
perioadă, în Bucureşti, a
evidențiat omenia şi inteligența
acestuia, la vârsta înțelepciunii,
subliniind asemenea antevor-
bitorului său, atitudinea
înaintaşului său de neacceptare
a comunismului,în ciuda faptu-
lui că nu a fost, poate, nicio
clipă convins că vor avea sorți
de izbândă în lupta cu acesta ! 

Cu o alocuțiune interesantă a
fost prezent la activitate Prof.
Dr. Ing. Alimpie Ignea, care a
explicat nu numai proveniența
denumirii de ”partizani”, ci a

încântat auditoriul cu o am-
intire despre o vecină, bătrână
în vremea copilăriei sale,care,
abonată la ”Scînteia”, citea zil-
nic pagina a patra a ziarului la
care era abonată,pentru a fi
prima care află despre venirea
americanilor!

Lucruri interesante am aflat şi
despre căpitanul Ruja de la
scriitorul Nicolae Danciu
Petniceanu, al cărui cuvânt a
purtat amprenta prozatorului,
autor a numeroase cărți de
excepție! Numele lui Luță
Ioviță a fost amintit şi el cu re-
spect, alături de numele celor
onorați cu plăci comemorative !

Domnul Învățător Gheorghe
Rancu-Bodrog a venit şi dum-
nealui cu informații intere-
sante, bine documentate,dar,
pentru a nu lungi prea mult
prezentarea, voi renunța, cu
părere de rău, să le amintesc...

Plină de miez, elevată, a fost
şi alocuțiunea Prof. Pavel
Sârbu, retras, acum la pensie, în
satul natal, Eftimie Murgu,
pentru care nutreşte o dragoste
nețărmurită, afirmând că
nicăieri nu se simte mai bine
decât în satul în care s-a născut
şi a copilărit! Autor a trei vol-
ume despre creştinism, vor-
bitorul a impresionat prin
cuvântul său bogat,prin vastele
cunoştințe despre tema
abordată şi altele! Cu completări
documentate, au susținut valoarea
manifestării şi participanții Dănilă
Sitaru şi Iosif Goga!

continuare în pagina 21
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Au mai luat cuvântul,

tânărul contabil al Primăriei,
Ion Rotaru, om cu aleasă
cultură, care a venit cu amintiri
de la bătrânii săi despre cei doi
iluştri înaintaşi, Mihai Vlădia,
primarul comunei Eftimie

Murgu, Domnul Primar al
Comunei Prigor, Antonică
Moț, şi, evident, Prof. Pavel
Panduru, în calitatea Domniei
sale de moderator .

Pentru cei din public,
acțiunea culturală a însemnat,
sunt convinsă, o sărbătoare de

suflet! Felicitări organizato-
rilor, oameni preocupați de
punerea în lumină a istoriei lo-
cale, pentru neuitare şi luare
aminte!

Prof. Mariana Pâslea

PRIGOR - CUVINTE ŞI GÂNDURIPRIGOR - CUVINTE ŞI GÂNDURI
Ziua de duminică 10 septembrie, zi dăltuită în evenimentul cultural din frumoasa comuna

almăjană Prigor de către șlefuitorii cuvântului,  a fost ca un susur de izvor de gânduri îmbrăcate

în veșminte de sentimente. S-au adunat picături de cer în inima celor prezenţi, s-a cernut în cuvinte

frumoase identitatea neamului almăjan. 
Almăjul este marcat de eroismul scăldat în sângele străbunilor, aici oamenii s-au născut

înveșmântaţi în istorie, luptători pentru unitatea românească, cu dragoste de ţară și de popor
românesc, prezenţi pe Câmpia de la Alba Iulia sau ascunși prin grotele munţilor, prigoniţi de către
sistemul comunist, încarceraţi și supuși la chinurile închisorilor.

Pentru fiii satului Prigor, Locotenentul Vasile Vălușescu și  Căpitanul Constantin Ruja, care au
trăit o viaţă marcată de asprimea celor mai dure închisori, s-au sfinţit plăcile comemorative de pe
faţada Muzeului sătesc, în prezenţa oamenilor de cultură, istorici din zonă și din alte localităţi.

Întâlnirea a fost un loc fericit pentru cei prezenţi, de sentimente în dangăt de clopot care a
străbătut muzica timpului istoric în incinta Casei de Cultură din localitate, și a fost moderată de
Primarul Comunei, de istoricul almăjan Alexandru Nemoianu, venit de peste ocean pentru această
întâlnire de suflet, și de profesorul Pavel Panduru.

S-a vorbit  de amintirile care sunt vii în sufletele urmașilor, iar profesorul Ilie Valușescu a prezen-
tat viaţa  acestor mărturisitori ai credinţei, luptători pentru unitate și dreptate naţională. 

Cuvintele participanţilor la acest fericit eveniment, profesori, istorici, economiști, dintre care îi
amintesc pe Alimpie Ignea, Alexandru Nemoianu, Gheorghe Rancu, Dănilă Sitaru, Nicolae Danciu
Petniceanu, Pavel Sârbu, Ion Rotaru, Iosif Goga, au fost adevăraţi psalmi, stropi de credinţă
istorică trăită, arătând adevărata valoare a celor care au fost trăitori pe aceste meleaguri.

Profesorul Pavel Panduru a uimit participanţii prin spiritul său viu, mereu atent la cei din jur,
neostenit ca totul sa fie bine și întodeauna pregătit prin cultura sa istorică susţinută, dar și cu
multă dragoste faţă de valorile istoriei și spiritualităţii românești, implicat în   descoperirea și
redarea către contemporani a amintirii multor mărturisitori ai culturii si istoriei almăjene.

Pentru mine, fiecare întâlnire cu almăjănii mei este un prilej de mare înălţare sufletească și de
sărbătoare, gândindu-mă că mai avem timp să privim către timpul din noi, pentru a ne iubi istoria
și strămoșii.

Onoare, preţuire și respect almăjănilor mei dragi!

Felicia Novacovici Mioc
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PERSONAJE:

-Mihai Eminescu: 19 ani, sufleor, copist de roluri,
actor la nevoie,

-Maria Vasilescu, alintată Mariţa: 20 ani, cântă-
reaţă, pianistă, actriţă

-Ana Lugojana: 25 ani, chelneriţă, cântăreaţă.

-Gusti Petculescu: 15-16 ani, ucenic pantofar.

Locul: Hanul Poştei din Lugoj, Grădina de Vară,
câteva mese, câteva scaune, carafe şi pahare cu şer-
veţele în ele. Pe mese liste cu meniul zilei. De jur-
împrejur pomi ornamentali şi vaze cu flori. Dintr-o
încăpere răzbat acorduri muzicale bănăţene.

SCENA  I-a:
Ana Lugojana şi Vocea crainicului

- Vocea crainicului: Luna cireşar anul Domului
1868,  gradina de vară de la Hanul Poştei din Lugoj.
Trupă de teatru Mihai Pascaly din Bucureşti în tur-
neu artistic prin Transilvania şi prin Banat. Cele
două provincii româneşti sunt ocupate de Imperiul
austro-ungar. Parlamentul de la Budapesta şi con-
stituţia maghiară nu recunosc existenţa naţiunii ro-
mâne, din cele două provincii româneşti.

- Ana Lugojana (bonetă albă pe cap, şorţ alb în faţă
şi o floare roşie după ureche. În timp ce se aude vocea
crainicului, şterge praful, mută scaunele şi vazele cu
flori. Se opreşte din  aranjatul lucrurilor şi priveşte spre
public): Doamne, doamne! Asară lume şi ţară la tea-
tăr. O aud şi acum pe doamna artistă Pascaly spu-
nând poezia lui Grozescu:

Mulţi îmi zic c-aş fi străină
Ici-n dulce ţara mea
Şi n-ar fi pic de ţărână,
Să o pot numi a mea!

Unde - odată cu mândrie
Numai singur - am domnit,

În această Românime,
Eu străină am devenit.

Eu! Străină-n astă ţară, 
Unde văd eu neamul meu,
Să fiu tot de ocară?
Să ferească Dumnezeu!

Zică oricine că-s străină
Ici în dulce ţara mea,
Eu voi spune, ca româncă
C-asta ţară e a mea!

Ana Lugojana (privind spre public): Ţine-o,
Doamne, în viaţă şi în sănătate pe doamna artistă
Matilda Pascaly, să tot zic aşa poezii că doar ni-s
acasă! (Se întoarce şi iese din scenă).

SCENA  a II-a: 

Eminescu, Vasilescu şi Ana Lugojana

(Eminescu în haine de culoare deschisă, batic la buzu-
nar, papion, cu un buchet de flori, intră în scenă, din
partea dreaptă. Din partea stângă, intră în scenă
Maria Vasilescu, într-o rochie albă, vaporoasă, până
în glezne, cu un evantai în mână, mişcând întruna din
el. Cei doi se întâlnesc în mijlocul scenei).

Mihai Eminescu (schiţând un zâmbet): Bonjur ma-
demoiselle!

Maria Vasilescu (Zâmbitoare şi fluturând din evan-
tai): Bonjur monsieur! (I se întinde elegant buchetul
cu flori, ea îl primeşte şi-l duce la nas). Ah, florile
dalbe! Florile mele preferate! Mersi…

Mihai Eminescu (atent, grijuliu): Bitte Platz, Frau-
lein!

Maria Vasilescu (se îndreaptă spre scaunul oferit de
Eminescu): Danke schön, mein Herr!

Mihai Eminescu (răspunde, grijuliu, cu ostentaţie):
Avec plaisir! continuare în pagina 23
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Pardon, Einen moment (ridică de pe un alt scaun o

pernă şi o pune sub fundul artistei). Ca să nu răceşti,
Fraulein Mariţa… Să nu răceşti la ….
Maria Vasilescu (provocatoare, insinuantă): La ce să
nu răcesc, Eminescule?

Mihai Eminescu (se apropie de urechea tinerei): Să
nu răceşti la … (şopteşte în ureche).

Maria Vasilescu (mişcă din cap şi din arătător): Te
ţii de rele, Eminescule. Dar, zău, îmi place că eşti
atent cu mine, cum nu-i alt coleg. Meriţi un pupic
(se apropie de poet şi-l sărută pe obraz).

Mihai Eminescu (insinuant): Doar un pic?! Şi eu
care gândeam, speram, Mariţo, la mai mult… 

Maria Vasilescu (senină, mişcând ochii stânga-
dreapta): E bine, Eminescule, ca omul să spere! Şi
eu sper la un florilegiu poetic din partea ta. Dar de
ce ai rămas în picioare?! Ia loc pe scaun… 

Mihai Eminescu (curtenitor): Îmi place să te privesc
din picioare, dar dacă tu vrei, iau loc. (Ia loc pe un
scaun alăturea, cât mai aproape de artistă încât să o
poată cuprinde cu mâna pe după cap). E bine aşa?
(o priveşte în ochi şi o strânge uşor cu braţul). 

Maria Vasilescu (condescendent): E bine, răule!...

Mihai Eminescu (ca mai înainte): Ziceai, fraulein
Mariţa, de un florilegiu poetic, când vrei? (Eminescu
întreabă şi o strânge uşor cu braţul, lipind capul de
capul artistei).

Maria Vasilescu (cu nasul în buchetul de flori): Vreau
chiar acum, aici, la Hanul Poştei din Lugoj.

Mihai Eminescu (dispus): Se face, mademoiselle…

Maria Vasilescu (curioasă): Eminescule, cu uşu-
rinţă te plimbi când în franceză, când în germană şi
viceversa. Totuşi, spre curiozitatea mea, care dintre
cele două limbi ţi-e mai apropiată, mai dragă?! Ai
ceva franţuzesc în sânge şi ceva german în sânge?

Mihai Eminescu (prompt): Mariţa, draga mea, am
în suflet, am şi în inimă doar ROMÂNIA şi pe ro-
mânii ei, văduviţi de istorie, de soartă, de destin.,
de prezentul acesta, sumbru, tenebros, ucigaş. Fran-
ceza îmi e apropiată pentru că este limba luminii, ea
vine de la Francia, sora mai mare a nevoii neamului
românesc. În ceea ce priveşte germana, ea este limba
domnului Schopenhauer, magistrul meu spiritual,

care îmi ghidează paşii şi gândurile în hăţişul poe-
ziei.

Maria Vasilescu (cu nasul în buchetul de flori):
Bravo, danke schön, meinen Herr! Dar să nu uiţi de
florilegiu.

Mihai Eminescu (complementar): Fără teamă, dar
nici tu, Mariţo, să nu uiţi de ce mi-ai promis aseară,
după serenadă. Da?

Maria Vasilescu (mişcând capul mustrător, mişcând
şi ochii aiurea): Toţi bărbaţii sunt la fel! Curtenitori!
Şantajişti! Profitori! Până îşi văd visul împlinit... Hai
zi-i florilegiu, apoi vom mai vedea…

Mihai Eminescu (îşi drege glasul, murmură versuri
pentru sine, tuşeşte sec): Pentru porumbiţa…(Se
opreşte. În scenă intră zgomotos  Ana Lugojana).

Ana Lugojana (entuziasmată, uimită, încântată): Vai
de mine şi de mine! Am clienţi dragi! Doamne
Ajută! Maria, vino să te ţuc! (Maria Vasilescu şi
Mihai Eminescu se ridică de pe scaune şi fac paşi în în-
tâmpinare). 

Ana Lugojana (fericită): Servus, Maria!

Maria Vasilescu (aidoma): Servus, Ano Lugojano!
(cele două tinere se îmbrăţişează, se sărută, entuzias-
mate)

Maria Vasilescu (amabilă): Ano Lugojano, îţi pre-
zint pe domnul Mihai Eminescu, marele nostru
poet. 

Ana Lugojana (bucuroasă): Plăcerea este de partea
mea, domnule Eminescu. V-am ascultat aseară la tea-
tru, m-a răscolit poezia dumneavoastră: ,,Ce-ţi do-
resc eu ţie, dulce Românie?” Minune dumnezeiască!

Mihai Eminescu (încântat, se înclină): Mulţu-
mesc…. Mulţumesc…

Ana Lugojana (amabilă, interesată): Aţi venit la noi
şi staţi pe sec, se poate, Mariţo?! Se poate, domnule
Eminescu?! Cu ce vă servesc, rogu-vă? Lista de bu-
cate e pe masă, cu ce începem, Mariţo, domnule
Eminescu?

Maria Vasilescu (mulţumită de ofertă): Masa o ser-
vim cu trupă de teatru la domnul Brediceanu, unde
suntem invitaţi. Am venit la Han pentru aer şi pentru
schimbare…

continuare în pagina 24
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Mihai Eminescu (complementar): Aşa-i! Pentru
noutate!...
Ana Lugojana (mulţumită): Mă bucur că ne-aţi
ales pe noi… Totuşi, ce beţi? Mariţa!...Domnul
Eminescu?

Maria Vasilescu (cu jenă): Un lichior Moca…

Ana Lugojana (privindu-l pe poet): Dumneavoas-
tră, domnule Eminescu?

Mihai Eminescu (oarecum tulburat): Ştiu eu? Un
pahar cu vin. Ce vinuri aveţi, duduie Ana Lugojana?

Ana Lugojana (cunoscătoare): Avem vinuri nobile:
Tokay, Cotnari, Pietroasă de Mehadia, Lacrima
Cristi, auriu de Teremia, Murfatlar. Ce doriţi? (Ana
Lugojana pregătită să scrie într-un carneţel)

Mihai Eminescu (modest): Rog, o sondă, la gheaţă,
de Cotnari.

Ana Lugojana (amabilă): Mintenaş, veţi fi serviţi!
(Ana Lugojana iese din scenă)

Mihai Eminescu (meditativ): Duduia asta pare fe-
ricirea întruchipată.

Maria Vasilescu (oarecum deranjată): Nu pare,
Mihai! Este! Ea şi toţi cei de la Hanul Poştei şi spec-
tatorii lugojeni, ştii ce mi-au spus aseară?

Mihai Eminescu (interesat): Ce ţi-au spus, Mariţo?

Maria Vasilescu (bine informată): Când le des-
chide uşa un român din Ţară e cum le-ar deschide
uşa Dumnezeu, în persoană!

Mihai Eminescu (debusolat, oarecum): Chiar aşa,
Mariţo?

Maria Vasilescu (confirmă): Chiar aşa, Emines-
cule! Au dor de ţară! Le e inima friptă de dor de
ţară...

Ana Lugojana (revine cu o tavă pe braţe, o aşează pe
tăblia mesei): Să aveţi poftă! (cei doi mulţumesc prin
înclinarea capetelor. Ana Lugojana se retrage din
scenă). (Cei doi se privesc zâmbitori, apucă şi ridică
paharele).

Mihai Eminescu (interesat): Pentru ce închinăm
paharele, Mariţo?

Maria Vasilescu (subtil): Pentru florilegiul de poe-
zie promis.

Mihai Eminescu (nemulţumit): Doar pentru atât?

Maria Vasilescu (cu suspans): Pentru restul, mai
vedem… (Cei doi comeseni închină uşurel şi beau sub-
ţire de pe buza paharelor, lasă paharele pe masă)

Mihai Eminescu (bine dispus, se ridică de pe scaun
şi recită): 

Mai turnaţi-mi un pahar,
Vreau să beau căci sunt setos,
Dară nu-mi umpleţi paharul,
Decât de la miez în jos.

Ca să-l împlu înc-odată,
Cu – apă rece de la râu,
De la râu, ce izvorăşte
Din adânc, din pieptul meu.

Şi să beau să se sfârşească,
Pân-de-a fi din vin venin,
C-aşa, să-l beau mai cu dulce,
Să-mi alin durerea-n sân.

Maria Vasilescu (surprinsă plăcut): Bravo, Emines-
cule! Versurile aparţin cântecului tău pe care l-ai cân-
tat la ,, Împaratu Traian”, la Sibiu. Nu face parte din
florilegiul promis. Promisiunea rămâne promisiune.
Hai Eminescule, că trebuie să plecăm la repetiţie…

Mihai Eminescu (interesat): Aşa-i, uitasem… (Se ri-
dică de pe scaun, îşi potriveşte reverele hainei, tuşeşte sec,
se pregăteşte de recital. Se reazemă de scaunul pe care stă
Maria Vasilescu). Poetul potriveşte undeva, un punct
imaginar. Începe:

De-aş avea o porumbiţă
Cu chip alb de copiliţă, 
Copiliţă blândişoară
Ca o zi de primăvară, 
Câtu-ţi ţine ziuliţa
I-aş cânta doina, doinită, 
I-aş cânta-o-ncetişor,  
Şoptind şoapte de amor.

continuare în pagina 25
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(Eminescu se opreşte din recital, se apleacă uşurel şi să-
rută creştetul Mariei. Ea îl prinde uşurel de mână, ră-
suceşte capul spre Poet şi clipeşte fericită din pleoape.
Îşi reia poziţia în scaun, păstrând mâna Poetului în
mâna sa. Eminescu reia recitalul)

O dalbă fecioară adoarme pe sânul
De-un june frumos,

Astfel cum dormită oftarea, suspinul
În cântul duios;

I-adoarme pe sânu-i, se leagănă-n braţe
În tandre visări;

Pe când ca parfume pe blânda ei față
Plutesc sărutări.

(Se repetă gestul cu sărutări pe creştetul Mariei. Ea, de
data asta, îl trage spre ea şi-l sărută pe gură. Eminescu
fericit continuă recitalul).

Într-un cuib de turturele,
Ca şi fluturii de-uşor,
Saltă Eros nebuneşte,
Îl desmiardă, l-încălzeşte
Cu un vis de tainic dor;

(Poetul face pauză şi umblă cu mâna prin părul
Mariţei. Contemplă ceva şi murmură versuri, priveşte
în depărtare. Reia recitalul)

Când pe stele aurie
Noaptea doarme uşurel,
Câte inime râzânde,
Dar pe câte suspinânde
Le delasă-ncetinel!

Mihai Eminescu (se opreşte din recital, răsuceşte
capul artistei cu privirea spre el şi întreabă, schiţând
un pui de zâmbet): Place, Mariţo?

Maria Vasilescu, alintată Mariţa (emoţionată):
Mai întrebi?! Mai întrebi, dragule? Place şi încă
cum, Eminescule. Versurile tale curg râuşor din su-
fletul tău spre sufletul meu înrobit. Rogu-te con-
tinuă…

Mihai Eminescu (profund emoţionat): Continui
(Eminescu apucă o şuviţă din părul artistei, o răsu-
ceşte după deget, se joacă cu ea):

Tu, cântare întrupată, 
De-al aplauzelor fior
Dispărând divinizată
Răpişi sufletu-mi de dor!

……………………………………..

SCENA A III-A

Cei doi, cu Gusty Petculescu şi Ana Lugojana

Gusty Petculescu (intră în scenă val-vârtej, cu un
afiş spectacol în mână): Sărut mâna!...

Maria Vasilescu (cunoscându-l): Ce-i Gusty?!
Ce-i copile, ce s-a întâmplat?

Gusty (convingător). Domnişoara, pun un afiş aici
la Han. Domnul director Pascaly mi-a dat afişul şi
mi-a cricit să vă rog pe dumneavoastră şi pe dom-
nul Eminescu să poftiţi la repetiţie!

Maria Vasilescu ( inţelegătoare ): Pune afişul şi
du-te şi spune că vom fi la repetiţie.

Mihai Eminescu (complementar): Trebuie,
Pascaly pretinde ora şi omul…

Maria Vasilescu ( se ridică de pe scaun, aşişderea
Eminescu ): Mergem.

Mihai Eminescu (bisează): Mergem…Să plătesc
consumaţia…(se caută în buzunar).

Ana Lugojana (intră în scenă. Petculescu lipeşte
afişul şi iese din scenă cu un ,,sărut mâna” adresat
tuturor): Plecaţi? (zice şi priveşte spre cei doi cu re-
gret).

Maria Vasilescu ( inţelegătoare ): Suntem aştep-
taţi la repetiţie...

Mihai Eminescu (cu portmoneu în mână): Cât
face domnişoară?

Ana Lugojana (curioasă): Ce anume, domnule
Eminescu?

Mihai Eminescu (arată paharele): Cât face con-
sumaţia?

Ana Lugojana (negaţie cu mâinile): Consumaţia e
din partea casei.              continuare în pagina 26
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Nimic, domnule Eminescu…

Mihai Eminescu (cu mirare în glas): Chiar nimic! Nu
se poate, domnişoară! Macar să fi avut la noi nişte bilete
de favoare…  Zău, cât face? (insistă poetul).

- O voce anonimă dintr-o încăpere: Ce-ţi doresc eu
ţie, dulce Românie…dulce Românie… dulce
Românie…

- Vocea crainicului: Domnul Mihai Eminescu este
rugat să recite poezia: ,,Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”
pentru personalul de la ,,Hanul Poştei”. (Eminescu, con-
descendent, se priveşte cu cele două tinere. Este încurajat
prin mimică de către acestea. Mihai Eminescu face câţiva
paşi spre un public imaginar, drege glasul şi recită):

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Vis de răzbunare negru ca mormântul
Spada ta de sânge duşman fumegând,
Şi deasupra idrei fluture cu vântul
Visul tău de glorii falnic triumfând,
Spună lumii large steaguri tricoloare,
Spună ce-i poporul mare, românesc,
Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,
Pe altarul Vestei tainic surâzând,
Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,
Când cu lampa-i zboară lumea luminând,
El pe sânu-ţi vergin încă să coboare,
Guste fericirea raiului ceresc,
Tu îl strânge-n braţe, tu îi fă altare,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc.

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,

Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc!

(Eminescu se închină ceremonios. Aplauze vin din locuri
nevăzute. Eminescu se închină ceremonios în faţa celor
două tinere. Ele aplaudă.)

Mihai Eminescu (scoate ceasul din buzunarul vestei):
Plecăm!

Maria Vasilescu (complementar): Plecăm,
Eminescule! (cele două femei se îmbrăţişează)…
Mulţam de    trataţie!

Ana Lugojana (ospitalieră): Vă rog să mai poftiţi pe la
noi…

Maria Vasilescu (îl apucă de braţ pe Eminescu). Servus
Ana Lugojana…!

Ana Lugojana (complementar): Servus, Mariţa Vasilescu! 

(Ies cu toţii din scenă, cade cortina). .

Mihai Eminescu
- Cine este Mihai Eminescu ?
- O întrebare atât de simplă pentru unii dar atât de
complicată pentru mulţi dintre noi,pentru a putea
răspunde trebuie să intrăm în opera sa cu sufletul,cu
inima, cu mintea şi să socotim până în cele mai ascunse
gânduri, să aprindem în noi flacăra iubirii pe care numai
el, marele poet a putut să o transforme în versuri.
- Citind poeziile lui Eminescu intrăm într-o sferă plină de
taine şi cugetări în care atingem cele mai sensibile puncte
ale sufletului omenesc, privirea cugetătorului pătrunde
până în concepţiile cele mai înalte ale raţiunii.
- Ideea eternităţii stăpâneşte mintea sa încât una din ati-
tudinile cele mai obişnuite ale poeziei sale este consider-
area lucrurilor în perspectiva eternităţii.
- Spune Eminescu şi simţim cum sângele nostru de român
curge prin vene, dând la o parte toate barierele neputinţei,
barierele răului, ale haosului şi curăţându-ne de toate
acestea; spunem Eminescu şi în sufletele noastre înfloresc
în fiecare zi macii, înverzesc câmpiile, cântă păsărelele şi
răsare soarele!

Mia ROGOBETE
(Felicitări, stimată colegă! N.D.P.)
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de la câteva cuvinte pe care înceracă să le lămurească pentru

cititorii săi. Stuctura discursului e argumentativă, autorul venind
cu motivaţii bine susţinute de exemple preluate din lecturi, din
experienţă şi observaţie personală. Forma ca şi dimensiunile acestor
articole aşa cum au fost ele impuse de ziarele în care urmau să
fie publicate sunt percepute deseori ca o barieră în exprimare. Pe
de altă parte autorul mărturiseşte că de mutle ori resimte greutatea
formulării ideii prin cuvântul care nu-
i ajunge pentru a transmite
înţelegerile sale. Cu toate acestea
printr-un limbaj limpede, pe înţelesul
tuturor turnat într-o formă concisă,
preotul loan Petrică reuşeşte să
împărtăşească adevăruri esenţiale pe
înţelesul fiecăruia.

După cum mărturiseşte autorul în
Predoslovie, temele pe care le ia în
discuţie i-au fost sugerte fie de lec-
turi, fie din evenimentele pe care le-a
întâlnit în prejama sa, în viaţa de zi
cu zi. Atunci când e vorba ce citate
de la care porneşte.

Sursele sunt dintre cele mai di-
verse: de la feţe bisericeşti la
cunoscuţi gânditori: Părintele Dumitru Stăniloaie, Cuviosul Siluan
Ahtonitul, Arhimandrritul Sofronie, Sfântul loan Scăraru, Petre
Ţuţea, Jean Yves Lacoste, dar şi filosoful materialist Feuerbach.
De multe ori emisiunile văzute la televizor, ziarele, revistele, mediul
online, întâmplările cotidiene, o amintire rătăcită de când era mic,
vorbele unei rugăciuni sau ale unui colind uitat devin pretext pentru
discursul eseistic. Ideile puse în discuţie îi apar sponan în minte,
uneori îşi aminteşte de un scurt citat, dar adaugă cu o oralitate
care îl deconspiră pe omul din el „nu mai reţin pagina de unde am
luat expresia" (p. 36). Nu mai primează rigurozitatea ştiinţiifică,
ci dorinţa şi bucuria transmiterii unui conţinut.

Ca o constatare cu caracter general a volumului amintim aceea
că societatea în care trăim tinde spre laicizare. Omul contemporan
încearcă să raţionalizeze credinţa, să caute dovezi fizice care să
probeze existenţa lui Dumnezeu. Or, atrage atenţia preotul loan
Petrică, aceasta este une dintre principalele ispite care trebuie oco-
lite: „lumea prosperă, iar cunoaşterea din ce în ce tinde să fie tot
mai înaltă, astfel încât explicaţia mitologică să nu-şi mai aibă ros-
tul. Cu toate acestea, trăirea credinţei reprezintă un adevăr,
aşezarea ei doar la nivel intelectual va răci esenţa ei" (p. 116).
Omul a devenit independent, s-a îndepărtat de Biserică, de Dum-
nezeu şi trăieşte consecinţele acestei înstrăinări. In noul cadru el
nu mai înţelege rosturile credinţei decât la suprafaţă, acţionând
de cele mai multe ori mecanic. In acest context cartea ne
reaminteşte ce înseamnă biserica, botezul, icoana, postul, sfânta
liturghie, care e semnificaţia sărbătorilor. Preotul atrage atenţia

că „Omul fiinţează cu adevărat dacă este în Dumnezeu" (p. 25).
Omul zilelor noastre, ca şi cel dintotdeauna trebuie să înţeleagă
că Biserica nu e o formă vizibilă, o instituţie, ci „trupul comuitar
al Domnului" (p. 33), „totalitatea credincioşilor lui Hristos şi în
Hristos" (p. 34).

Atitudinea nu e una de superioritate, preotul loan Petrică nu
blamează omul contemporan şi felul în care înţelege el să se ra-
porteze la lume. Vina e asumată în egală măsură de el, ca preot.

Spre exemplu, atunci când constată că timpul pe care
îl trăim nu mai e născător de colinde, îşi asumă la
rândul lui dojana: „am preocupări care nu mă
îndeamnă la bucuria colindei" (p. 104). Fără să uite
niciodată învăţătura biblică, omul înceracă cu sin-
ceritate să se autoanalizeze şi să problemetizeze con-
texul social, economic, politic, cultural în care
trăieşte. Neliniştile, îndoielelile sunt împărtăşite cu
sinceritate, întreaga experienţă e filtrată printr-o
lupă subiectivă. Făcând o paralală între viaţa creştină
şi etica occidentală, şi încercând să caute cauzele
stării în care trăim ca ortodocşi în Europa de Est,
el mărturiseşte: „Nu ştiu câţi dintre dumneavoastră
vor fi de acord cu cele pe care vi le voi prezenta în
scurtul meu eseu. Insă, indiferent de păreri, eu vreau
să-mi exprim gândul şi crezul" (p. 131). Vorbind de-
spre copiii care nu se mai roagă, preotul măruriseşte

că nu caută să acuze pe nimeni pentru asta, ci „mă uimesc eu mai
întâi!" (p. 101). Atunci când aduce în discuţie faptul că omul zilelor
noastre e atras de senzaţii tari, de teribilismul care îi creează im-
presia de virtute, ignorând minunile copleşitoare pe care le-a făcut
Hristos, se întreabă retoric: „Aş vrea să strig, dar cui?" (p. 140).
însemnările Cuviosului Siluan Athonitul îl umplu de umilinţă, pen-
tru că îşi dă seama cât e de departe de cele aşezate pe hârtie de
stareţ.

Cartea dovedeşte pe de o parte o credinţă sinceră care se vrea
împărtăşită, pe de altă parte o cultură impresionată pentru cei mai
puţin de 30 de ani câţi avea în momentul scrierii acestor eseuri
preotul loan Petrică. Trimiterile curg la modul firesc înspre
domenii dintre cele mai neaşteptate: pictură, literatură, muzică,
filosofic, fizică, genetică, dar şi spre emisiunile de radio şi tele-
viziune, presa tabliodă, cărţi, filme. Preotul nu e rupt de viaţa
lumii pe care o observă fără mânie, ci cu detaşarea celui ce are
un punct stabil de înţelegere. învăţătura creştina e o trăire
permanentă care ghidează bunul mers al lumii, firul roşu care ar
trebui să ne călăuzească pas cu pas pe fiecare dintre noi. E singura
soluţie ce poate garanta armonia în lumea tot mai haotică în care
trăim. E acesta şi argumentul suprem ce a stat la temelia publicării
acestei cărţi: „Vin cu o nouă carte din dorinţa de a mărturisi, în
continuare, tuturor semenilor mei, că fără Dumnezeu lumea
experimentează nimicul ca existenţă" (p. 13).

Adela Lungu-Schindler
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- Teolog cu două doctorate şi inginer de înaltă
clasă! 

Caz inedit! Unic în cultura universală! Am um-
blat prin lume, de la Paris până la Omsk, în inima
Siberiei, mi-am pus semnătură pe 40 (patruzeci)
de cărţi (individuale şi colective), până la optzeci
şi ceva de ani, nu am întâlnit o situaţie similară! Am
întâlnit cărturari cu dublă calificare: profesori şi
avocaţi, profesori şi preoţi, avocat şi teolog, medic
şi teolog, dar n-am întâlnit până acum preot şi in-
giner în aceeaşi persoană. Să fim mândri că la cârma
Bisericii Ortodoxe Române din Banat avem o
asemenea persoană unsă de divinitate pentru a
ocroti şi mântui sufletele creştine din mândrul nos-
tru Banat.

În afară de semnul mirării (preot-inginer!) am o
deosebită admiraţie şi respect faţă de Înalt
Preasfinţia Sa arhiepiscop şi mitropolit Ioan
Selejean, fiul Biharei, tărâmul românesc care a
cunoscut luptele româneşti, pentru supravieţuirea
fiinţei naţionale, în condiţiile dualismului austro-
ungar, sub obrocul legii maghiarizării forţate a con-
telui Adalbert Apponyi!

Admiraţia, mulţumirea şi respectul colectivităţii
româneşti din Banat, faţă de părintele mitropolit,
izvorăşte din grijă ce o poartă Domnia Sa faţă de
sărăcimea Banatului! Nici un prelat părinte până în

prezent, din Banat, nu a vizitat sărăcia unei familii,
n-a ridicat o casă pentru nevoiaşi, aşa cum a ridicat
Înalt Preasfinţia Sa! Mulţumim părinte, Dumnezeu
să vă ţină în sănătate şi în tihnă pe pământ, să aveţi
slobozenie să mai faceţi fapte similare nevoiaşilor,
că Banatul nu a dus lipsă de oameni săraci, în
democraţie (…)

Cu supuşenie, sărut dreapta, 
Nicolae Danciu Petniceanu – iubitor de biserică

românească, pe care am slujit-o cu fidelitate, când nu
era permis…

ÎNALT PREASFINŢIA SA MITROPOLIT IOAN SELEJEAN

C E V A  D E - A L E  L I N G V I S T I C I I …

Pe internet, uneori, apar date şi fapte pretins culturale,
dar sunt false! E bine să răsfoim cărţile fundamentale şi,
mai ales, enciclopediile drese de oameni de ştiinţă.

Aşa bunăoară, cu puţină vreme în urmă, la concursul
“Câştigă România”, monitor izat de actorul Ianţu Virgil (în
realitate Gătăianţu Virgil, fecior de popă, din Timişoara)
apăruse pe micul ecran ultima întrebare: “Unde s-a născut
Mihai Eminescu”? Răspunsul concurentului: “În Ipoteşti!”
Bravos! A confirmat “tehnica!” Concurentul a câştigat un
mare premiu pentru un fals! Eminescu, domnilor, s-a născut
la Botoşani, unde fusese şi botezat.

Tot un act pseudo cultural vorbeşte Internetul (pr in
semnătura unui nume: Valer i  Mosescu) despre suf ixul
“ESCU” din limba literară română. Autorul vorbeşte de Evul
Mediu şi de motivaţia că ar însemna “fiul lui” – Se dau ex-
emple:  “Mar ian Ionescu” ar f i  egal cu “Mar ian f iul  lui
Ionescu”. Greşit, domnule Mosescu.

Pentru explicaţie pornim de la zero. Mai precis de la cele

patru dialecte ale limbii poporului român:
-Dialectul daco-roman,
- Dialectul aromân,
- Dialectul istroromân,
- Dialectul meglenoromân.
Dialec tul daco-roman a evoluat în l imba română, apoi

limba literară, graţie poetului Mihai Eminescu. Celelalte di-
alecte au rămas în stadiul lor. Totuşi, dialectul aromân a
contr ibuit  la îmbogăţirea l imbi i  române pr in suf ixul
“ESCU”. În aromână “Escu” este pronume personal, per -
soana a I-a, “Eu” – Acest “Escu” în aromână se utilizează
altfel, cu verbul “a fi”, prezent.

Prof. N.D. Petniceanu

Bibliografie:
Prof. univ. dr. Gheorghe Poalelungi, “Dialectologia”, Edi-
tura. Academiei, Bucureşti, 1962
Dialectul aromân, investigaţii în Sudul Iugoslaviei.
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"Şi îngerul Domnului i s-a arătat
într-o flacără de foc, care ieşea din
mijlocul unui rug. Moise s-a uitat;
şi iată că rugul ardea cu foc, şi rugul
nu se consuma... "(Ieşirea. 3,1)

În perioada 14-17 iunie 2017, la
Băile Herculane s-au desfăşurat
tradiţionalele Colocvii ale presti-
gioasei reviste "Reflex", revistă de
artă, cultură şi civilizaţie, editată de
17 ani de Consiliul Judeţean Caraş-
Severin şi Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale, în coordonarea
poetului Octavian  Doclin şi a
criticului de artă şi literatură Ada
D. Cruceanu.

Aflate la cea de-a XVII-a ediţie,
Colocviile revistei "Reflex" şi-au
propus, şi de această dată, teme
coijiplexe, incitante şi deosebit de
interesante, iar invitaţii au fost din-
tre cei mai însemnaţi oameni de
cultură ai vremii, alese personalităţi
ale artei contemporane. Astfel, cea
de-a XVII-a ediţie a Colocviilor
"Reflex" s-a desfăşurat sub
genericul: "Pictură. Poezie.
Sculptură".

Primirea şi prezentarea invitaţilor
au intrat, şi la această ediţie, în
atribuţiile redactorului şef al revis-
tei "Reflex", poetul Octavian
Doclin, moderatorul întregului

eveniment, am-
fi t r i o n u l
colocviilor.

Pe parcursul
celor trei zile au
fost prezentate
numeroase cărţi
şi reviste, au fost
p r e z e n t a ţ i
scriitori şi autori
de cărţi şi
p u b l i c a ţ i i ,
importanţi edi-
tori şi oameni

de cultură din ţară şi străinătate.
Cea dintâi seară a fost dedicată

scriitorilor şi editorilor,
prezentărilor de cărţi şi autori, re-
vistelor şi publicaţiilor de cultură.
Au luat cuvântul şi au prezentat cărţi
şi reviste scriitorii: Octavian Doclin
(Reşiţa), Lucian Alexiu (Timişoara),
Maria Niţu (Timişoara), Cornel
Ungureanu (Timişoara), Ion Cocora
(Bucureşti), Dana Pocea Cocora
(Bucureşti), Bata Marianov
(Bucureşti), Toma George Maiorescu
(Bucureşti), loan Deşidan (Cluj-
Napoca), loan Matiuţ (Arad),
Zenovie Cârlugea (Târgu Jiu),
Nicolae Sârbu (Reşiţa), Costel
Simedrea (Reşiţa), Pavel Şuşară
(Bucureşti), Sabin Păutza (Reşiţa),
Dorina Sgaverdia (Caransebeş),
Mariana Pândaru (Deva), Paulina
Popa (Deva), Virgil Diaconu (Piteşti),
Dumitru Augustin Doman(Piteşti),
Simion Dănilă (Belinţ), Laurian
Lodoabă (Lugoj), Gheorghe Jurma
(Reşiţa), Gabriela Şerban (Bocşa),
Angelica Herac (Reşiţa), Nina
Ceranu (Timişoara), Victoria Milescu
(Bucureşti) şi Constantin Novăcescu.

La această frumoasă întâlnire a
pasionaţilor de condei au fost
prezentate reviste precum: "Arca" (
Arad), "Reflex" (Reşiţa), "Argeş"
(Piteşti),"Arena literară"(Bucureşti),

"Cafeneaua literară" (Piteşti),
"Banat" (Lugoj), "Măiastră" (Târgu
Jiu),   "Bocşa   culturală"   (Bocşa),
"Actualitatea   literară"   (Lugoj),
"Orizont" (Timişoara), "Orient
latin" (Timişoara), "Nedeia"
(Reşiţa), "Ardealul literar şi artistic"
(Deva).

De asemenea, au fost prezentate
câteva cărţi, cele mai recente
apariţii ale editurilor prezente:
"Poveşti pe albul zăpezii" de Costel
Simedrea ("Mirador" din Arad,
2017), "Coada dracului" şi "Valea
cu ierburi amare" de Bata
Marianov ("Palimpsest" din
Bucureşti, 2017), "Sabin Păutza
Maestrul" de Daniela Caraman
Fotea ("Palimpsest" din Bucureşti,
2017), "Catalogul cărţilor cu auto-
graf la Biblioteca "Tata Oancea"
Bocşa, voi. 2" şi "Labirintul
cărţilor" de Gabriela Şerban (am-
bele apărute la editura TIM din
Reşiţa, 2017), "Supremum vale
Nicolae Bocşan" coord. Gabriela
Şerban şi Silviu Ferciug ("Nepsis"
din Timişoara, 2017), "Mihai
Eminescu - drumuri şi popasuri în
Gorj" de Zenovie Cârlugea (Târgu-
Jiu, 2016), "Casa oglinzilor" de
Lucian Adam ("Eubeea" din
Timişoara, 2017); "Doi oameni
răi" de Nicolae Ţie ("Călăuza" din
Deva, 2016),     "Suflet de sticlă"
de Paulina Popa ("Emia" din Deva,
2016) şi altele.

Cea de-a doua zi a Colocviilor a
fost dedicată artei şi slujitorilor ei,
sărbătoritul zilei fiind artistul plas-
tic român Silviu Orăvitzan.

Revista "Reflex" a sărbătorit cei
75 de ani ai maestrului Orăvitzan
acordându-i şi o binemeritată
distincţie, precum şi rezervându-i
un moment special - vizionare de

continuare în pagina 30

Colocviile revistei "Reflex", prilej de frumoasă împletire a artelorColocviile revistei "Reflex", prilej de frumoasă împletire a artelor



30 VESTEA

urmare din pagina 29
film dedicat artistului, precum şi

importante alocuţiuni venite din
partea celor mai avizaţi specialişti
ai vremii: criticul şi istoricul de
artă, cercetător al istoriei artei,
scriitorul şi publicistul Pavel
Şuşară, pictorul şi artistul grafic
Petru Galiş, criticul şi istoricul lit-
erar Cornel Ungureanu, sculptorul
şi scriitorul Bata Marianov, dar şi
publicistul Titus Crişciu,'precum şi
dna. prefect Florenţa Albu,
reprezentant al oficialităţilor
judeţene cărăşene.

Cea de-a doua parte a
zilei s-a dovedit a fi
fabuloasă! Fiind ziua de
15 iunie, zi dedicată
m e m o r i e i " p o e t u l u i
nepereche", scriitorii au
creat un "Moment
Eminescu". Scriitori pre-
cum Octavian Doclin,
Mariana Pândaru, Vasile
Petrica, Pavel Şuşară,
Cornel Ungureanu şi
Zenovie Cârlugea au
recitat din poemele emi-
nesciene şi au dezbătut
unele aspecte mai puţin
cunoscute ale vieţii poetului.

Excepţionale au fost expozeurile
artiştilor plastici Bata Marianov,
Petru Galiş şi Silviu Orăviţan, pre-
cum fabuloasă a fost prelegerea de-
spre artă susţinută de criticul şi
cercetătorul Pavel Şuşară! Moment
excepţional!

De asemenea, poetul lugojean
Ion Oprişor a fost prezentat şi în
calitate de artist plastic, fiindu-i
vernisată expoziţia de pictură
organizată în cadrul Colocviilor.
Despre lucrările artistului plastic
Ion Oprişor s-au exprimat Petru
Galiş şi Pavel Şuşară.

Cea din urmă zi a Colocviilor re-
vistei "Reflex" a fost dedicată
poeziei. "Poezia rugului aprins" a
fost tema propusă de Octavian
Doclin, o temă incitantă şi, evi-

dent, interesantă.
Despre mişcarea "Rugul aprins"

au vorbit Cornel Ungureanu,
Vasile Petrica, Pavel Şuşară, Ilie
Cristescu şi Octavian Doclin, con-
cluzionând prin cuvintele
părintelui Daniil Tudor: ''Lui
Dumnezeu trebuie să-i dăm ceea ce
avem mai de preţ: mintea unită cu
inima prin rugăciune în Duhul
Sfânt\ deoarece ''Mintea
creştinului este preot care trebuie
să-i aducă lui Dumnezeu jertfă pe

altarul inimii sale rugăciunea
curată", iar "împărăţia lui
Dumnezeu este înlăuntrul vostru"
şi "Foc am venit să aduc pe pământ
şi cât de mult doresc să se fi aprins
în inimile voastre."

Tema "rugului aprins" s-a
încheiat printr-un recital de versuri
al poeţilor: Adriana Weimer, loan
Matiuţ, Ionel Costin, Dan Drăgoi,
Ion Oprişor, Constantin
Novăcescu şi Victoria Milescu, iar
seara care a încheiat Colocviile re-
vistei "Reflex" s-a dovedit un regal
de poezie susţinut de toţi poeţii
prezenţi la eveniment: Manolita
D r a g o m i r - F i l i m o n e s c u
(Timişoara), Michel Bemard şi
Eliane Hurtado (Franţa), Toma
George Maiorescu (Bucureşti/SUA),

Pavel Şuşară (Bucureşti), Dalina
Bădescu (Bucureşti), Dan Drăgoi
(Piteşti), Zenovie Cârlugea şi Zoe
Elena Deju (Târgu Jiu), Victoria
Milescu (Bucureşti), Paulina Popa,
Elena Petruţ şi Mariana
Pândaru-Bârgău (Deva), Nina
Ceranu şi Măria Niţu (Timişoara),
Augustin Doman şi Virgil
Diaconu (Piteşti), Ilie Cristescu
(Băile Herculane), Costel Stancu,
Costel Simedrea, Nicolae Sârbu şi
Alexandra Gorghiu (Reşiţa),

Adriana Weimer, Ela
lakab şi  Nicolae
Silade (Lugoj), Vasile
Mirea, Ileana
Roman, Vasile Morar
şi Nicolae Schianu
(Tumu Severin).

Evident, Colocviile
revistei    "Reflex" şi
regalul poetic s-au
încheiat cu poema
docliniană, pentru că
"Un cerc în alt cerc se
închide/ orbirea şi
căinţa/plăcerea suavă
şi mântuirea/ alt cerc

un alt cerc deschide/mâna şi
trupul/indecizia şi umbra/ cerc în-
chis peste cerc deschis/sublima iden-
tificare" ...spune Poetul...

Aşadar, "cercul doclinian" a mai
săvârşit o remarcabilă ediţie a
Colocviilor revistei "Reflex", cea
de-a XVlI-a, cel mai important
eveniment al vieţii culturale şi lit-
erare din Banatul de Munte, pro-
movând o literatură română de
calitate şi o veritabilă artă
românească, reprezentate de aleşi
oameni şi specialişti de seamă,
personalităţi ale culturii, literaturii
şi ale artei româneşti.

Gabriela ŞERBAN
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Mărghitaş este o splendidă staţiune
montană, deasupra de Anina, cu un peisaj mirific,
ozonat, cu un stabiliment de câteva etaje, o vilă în
chip de castel, dotat cu absolut ce-i este necesar
unei locante turistice de anvergură.

La dorinţa domnului Mihai Chiper, directorul
Casei de Cultură, redactor-şef al valoroasei gazete
literare “Arcadia”, cu sprijinul notabil efectiv şi
afectiv al domnului primar din Anina, la finele lui
august ne-am adunat circa treizeci de slujitori ai
condeiului la Anina, apoi la Mărghitaş. Enumer
câteva nune sonore în alte literatură: Ion Marin

Almăjan, dr. Nicola Tiberiu, dr. Dănilă Surulescu,
George Scânteie, Ilie Chelariu, Maria Niţu
(timişoreni), Gheorghe Jurma, Nic. Sârbu, Costel
Simedrea, Costel Stancu (din Reşiţa),
dr. Constantin Tufan Stan şi Maria Rogobete (din
Lugoj), Gabriela Şerban (directoarea Bibliotecii
“Tata Oancea” şi redactor-şef la “Bocşa Culturală”,
Lorin Cimponeriu (din Oraviţa), prof. univ. dr.
Maria Florina Băcilă şi prof. Iosif Băcilă (din
Dalboşeţ), profesorii Pavel Panduru şi Gheorghe
Rancu, ambii din Valea Almăjului.

Invitat special a fost domnul Adrian Georgescu,
cu romanul său “Iată fiul tău”, cu tematică
religioasă, romancier valoros, cunoştinţă
apropiată a familiei Şerban de la Biblioteca “Tata
Oancea” din Bocşa, colaborator al preţioasei
publicaţii “Bocşa Culturală”. Desigur, au fost şi
alţii, am enumerat doar pe aceia care într-un fel
sau altul au ieşit în evidenţă prin cărţile ori prin
cuvântul lor.

Au fost lansate cărţile: ,,Ioan Vidu” (mono-
grafie) de C. Tufan Stan, “Femeia cu parfum de
magnolie" de Lorin Cimponeriu, “Valea
Almăjului Oameni şi fapte”, un tom (vol.2), com-
pendiu cultural realizat de Băcilă, tatăl şi fiica,
“Labirintul cărţilor” şi “Catalogul cărţilor cu au-
tograf ” de Gabi Şerban, “Poeme cu fereastră
deschisă” de G. Scânteie, “Poveşti pe albul
zăpezii”, versuri de Costel Simedrea şi
“Medalioanele Unirii" de Nicolae Danciu
Petniceanu.

S-au lansat revistele: ,,Bocşa Culturală”, ,,Arca-
dia”, ,,Almăjul”, ,,Almajana”, s-au difuzat aceste re-
viste celor prezenţi.

A existat în cele trei zile de tabără şi prezentarea
unui eseu “Titu Maiorescu” de directorul liceului
din localitate, s-a marjat doar pe activitatea de
politician şi diplomat ale lui Titu Maiorescu.

De la acest eseu se aştepta mai mult: Titu
Maiorescu, sprijinul acordat bănăţenilor Ion
Popovici Bănăţeanul şi Victor Vlad Delamarina,
apoi “Direcţia nouă” în literatura lansată de Titu
Maiorescu şi, nu în cele din urmă, Titu Maiorescu
şi “Junimea” de la Iaşi.

-x-
Ce n-a mers şi ce n-a plăcut în desfăşurarea aces-

tei tabere:
Participanţii, oameni de aleasă cultură, trebuiau

să fie prezenţi la deschiderea taberei şi să ugeasca
până la închiderea taberei;

Trebuia după fiecare prezentare (lansare) mod-
eratorul să acorde cuvântul la dezbateri, sugestii,
propuneri etc. ;

Mulţi confraţi au venit la “odihnă”, masă, casă,
licori etc, din abundenţă, unii au făcut doar act de
prezenţă fără să se afirme în vreun fel.

Aceste neajunsuri au compromis ideea de
tabără literară.

Mi-a plăcut poziţia domnului inginer Ioan
Văcaru, poet, care, în final, i-a cerut domnului
Chiper Mihai să procedeze altfel: comunicări
trimise din timp, ce pot fi consultate de
participanţi.

N. D. Petniceanu

TABĂRA LITERARĂ DE LA MĂRGHITAŞTABĂRA LITERARĂ DE LA MĂRGHITAŞ
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Î
mbătrânim cu toţii
aşa cum e firescul
vieţii, dar senzaţia

aceasta o simţim mai
adânc atunci când te
desparţi ireversibil de cei
dragi şi în ultimii ani am
avut parte de asemenea
despărţiri, fie din familie,
fie dintre prieteni de pre-
tutindeni.    

Astăzi sunt mai sărac
sufleteşte şi îmi este foarte greu să îmbrac în cuvinte
durerea încercată. îmi rămâne speranţa că vrednicia
lor în viaţa pământeană le va conferi odihnă veşnică.

Am făcut parte din „cartea cu prieteni" a regretat-
ului profesor- cărturar loan Nicolae CENDA şi îmi per-
mit să- mi exprim câteva gânduri.

OM de aleasă nobleţe sufletească, blând, generos,
devotat familiei până în ultima clipă a vieţii, patriot
înflăcărat, iubitor al gliei străbune, caracter demn
de toată lauda, nestemate pentru un pământean.

Ca PROFESOR a fost un model greu de urmat. În am-
intirile sale se confesează: „Mi- e drag să vorbesc de-
spre şcoală o viaţă de om am trăit în aceste temple"
ca elev, iar mai târziu ca dascăl. „Trecusem prin mai
multe şcoli de la sate şi spun că am fost dascăl de
ţară" (... Răcăşdia, Valea Bolvaşniţa, Ciudanoviţa) ...
chiar dacă vreo trei decenii am păşit prin „şcolile
cele mari" (Oraviţa, Băile Herculane) în şcoală lângă
„vlăstare" „pui de om", copiii, îmbătrâneşti fără să
ştii.

Şi- a ales această profesie din câteva considerente
majore: chemarea  interioară,  vocaţia,  dragostea
pentru  copii,   răbdarea, tactul pedagogic şi ideea
că „învăţăm nu neapărat pentru a deveni mai
deştepţi, ci pentru a ne putea să ne ajutăm semenii".

Profesorul Cenda a avut plăcerea de a învăţa pe
alţii, a fost ca un părinte fiind convins că şcolarii au
mai multă nevoie de modele, decât de critici. Serioz-
itatea (nu jocul de- a şcoala!); pregătirea au fost
„atuurile de bază" ale distinsului dascăl. Avea crezul
că omul de la catedră rămâne model pentru şcolari,
părinţi, săteni, obşte.

Materialul cu care lucrează dascălul este copilul,
iar sufletul acestuia este cel mai pretenţios element,
dar şi cel mai greu de modelat. Să nu uităm cugetarea

lui Andrei Pleşu „copii au o virtute pe care nu o au
înţelepţii lumii, sunt flexibili, educabili".

În cei peste patruzeci de ani la catedră, a pus
pietre la temelia unor dascăli de limba română; a or-
ganizat multe excursii prin ţară; a coordonat o
revistă timp de 16 ani cu 60 de apariţii; a înjghebat
alături de soţie trupa de teatru „Mugur" galonată cu
multe premii; a publicat circa 350 de articole şi a
scris 17 cărţi; a organizat 27 de întâlniri cu scriitorii
prin toate şcolile prin care a trecut; a botezat două
şcoli („Romul Ladea" şi „Romulus Fabian"- Vărădia; a
restituit din opera lui R Fabian- („Psalmii disperării"
Cartea Românească, Bucureşti; „Satul asfinţeşte- n
urmă", Tim- Reşiţa; a avut elevi olimpici; a participat
la simpozionul „Didactica" cu lucrări ştiinţifice; a mo-
bilizat elevii la activitatea „Zilele Eminescu la
Oraviţa" la mai multe ediţii şi altele.

Mereu spunea: iubesc verbul „a citi" şi verbul „a
călători" dovadă o bibliotecă cu vreo şase mii de vol-
ume şi paşii prin Paris, Londra, Roma, Viena,
Budapesta, Praga, Geneva, Veneţia, Padova, Belgrad.
Copiii mei, aripa franceză, băiatul, dar în special
aripa engleză sunt călători cu „mari state de
funcţionari", care au depăşit de mult pe tata. De fapt,
o parte din lumea mare, „am văzut- o graţie lor"! Celor
două verbe Ie adaug substantivele copii, cărţi, flori,
filme, teatru, muzee ... . În toate găsesc „plăceri
rare".

Convingerea  mea este că acest OM s- a  născut
dintr- o dragoste adâncă pentru nobila profesie pe
care a slujit- o cu talent şi credinţă.

Un „FAMILIST" de excepţie care şi- a făcut datoria
până la  capăt, a făcut tot ce i- a stat în putinţă să
atenueze suferinţa distinsei sale soţii, dovada unui
caracter integru, exemplu pentru noi toţi.

A avut parte de doi  copii  de excepţie,  realizaţi  pe
toate planurile, educaţi şi recunoscători părinţilor
care i- a format în spiritul cinstei, dreptăţii şi
dragostei faţă de semeni şi de locurile în care s-au
născut.

Familia prof. Cenda va rămâne mereu vie în sufletul
meu şi îl rog pe Bunul Dumnezeu să- i primească spir-
itul în împărăţia Sa de Lumină şi să- i odihnească în
pace!

Prof. Univ.  Dr. Constantin FALCĂ

Ş i  s e  duc ,  s e  duc . . .

Ioan Nicolae CENDA
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Cred  că  Măr ia -Sa  e le vu l  de

az i  are  mul te ,  prea mul te  dreptur i  ş i

pu ţ i n e  î nd a t o r i r i .  S ă  î n c e r c ăm ,  p e

înde l e t e ,  să  l e  enumerăm.
Elevu l  d in  învăţământu l  pr imar ş i

g imnaz i a l  p o a t e  f a c e  o r i c e ,  f i i nd c ă
p ed e ap s a  „ l i p s e ş t e  c u  d e s ă v â r ş i r e "
î n  a c t e .  C e l  c a r e  d i s t r uge  b ănc i ,
t ab l e ,  g r upur i  san i t a re . . .  cam to t  c e
s e  poa t e  „ lov i " ,  e s t e  must r a t  ( râde  ,
i a r  mâ ine  o  i a  de  la  capă t . . . )  sau  i
s e  p o a t e  s c ă d e a  med i a  l a  pu r t a r e
( d a r,  a i c i  i n t e r v i n  o  p a r t e  d i n
c o l e g i i ,  d a s c ă l i i  „m i l o ş i "  ş i . . .
p i l o ş i " ,  păr in ţ i i  s au  . . .  c i ne va  ca r e
cunoaşte  pe „turbatu l" ,  of ic ia l i i ,  ISJ
-  „mă i  v e d e ţ i  c e  f a c e ţ i  a c o l o " ,  . . .
pr imăr ia  -  „e  bă ia tu l  lu i  X  care . . . " ) .
A t unc i  c ând  v o r b e ş t e  u r â t  ( t o a t ă
gama  d e  î n j u r ă t u r i  d e  l a  A  l a  Z ) ,
când  e s t e  ag i t a t  ( f t i r i o s , . . .  „ f i o imo -
su l  nebun")  poa t e  pr im i  o  pedeapsă
mare  (muta t ,  nu  în t r - o  a l t ă  ş coa l ă  -
r e gu l amen tu l  nu  p e r m i t e
e xma t r i c u l ă r i  î n  g imna z i u  - ,  c i
a ş e z a t  î n t r - o  c l a s ă  p a r a l e l ă  - d a c ă
ex i s t ă !  - ,  p ent r u  a - i  c ont amina  ş i  p e
a l ţ i i ) .  S e  î n t âmp l ă  c a zu r i  g r a v e ,
d emne  d e  ş c o l i l e  s p e c i a l e ,  d a r. . .
normele  U.E.  sunt  b lânde,  iar  mâine -
p o imâ i ne  ş i  a i  no ş t r i  î ş i  v o r  a r ă t a
„muşch i i  l o r " , . . .  v or  ape la  la  a rme.

Absen ţe l e ,  cu  sute l e  la  câ t e  unu l ,
s e  mo t i v e a z ă  „ l e ga l " ,  f i i n d c ă  d o c -
to r u l  X  e  de - a i  noş t r i .  O  cu t i e  mare
de  c i o co la tă ,  un  buche t  de  f l o r i  o r i
c e va  „ma i  baban"  ş i  „ ţădu la "  e  da tă
ch ia r  în  a lb .

O  ma t e r i e  c a r e  nu  s e  p r e d ă  î n
şcoa lă ,  c i  doar  pe  bază  de  pr ac t i că ,
e s t e  c op i a t u l .  F i ţ u i c a  a  a j un s  ma i
necesară  ca  manua lu l ,  i a r  „ t ehn i ca "
fo l o s i r i i  e i  s - a  per fe c ţ i ona t .  Ab ia  în
v a r a  l u i  2011  s - a  ma i  a r ă t a t  „bau -

bau l " ,  i a r  r ezu l t a tu l  s - a  aprop ia t  de
c e l  r e a l .  Deh !  A i c i  v o r b im  de  d r ep -
t u r i  n e s c r i s e  ş i  n i c i d e c um  d e
pedepse .

E l e v u l  d e  a z i  a r e  d r ep t u l  s ă  r e -
fuze  uni forma .  Uni i  păr inţ i  formează
un  cor  ş i  spun  răsp i ca t  „NU" .  De  c e
să  nu - ş i  e t a l ez e  ha ine l e  de  f i rmă ,  de
ce  să  nu  v ină  la  şcoa lă  ce i  d in  l i c eu ,
de  c e  să  nu  râdă  de  ha ine l e ,  ma i  de
mâna  a  d oua ,  a  „ p â r l i ţ i l o r "  d e
d a s c ă l i ,  c a r e  n - au  l e a f ă  n i c i  c â t
„sparge "  odr a s la  lu i  . . . ? ! .  C e - i  dacă
l o v e s c  p e  c i n e v a  î n  t r a f i c ? !
T recă tor i i  t r ebu ie  să - ş i  ia  măsur i  de
pr e cau ţ i e  s au  să  s t e a  a ca să  l a  c ea -
sur i  t â r z i i  d in  noap t e !

D i n  p ă c a t e ,  l a  une l e  l i c e e  s un t
c l a s e  d e  „ t e r o r i ş t i " .  P r o f e s o r u l  -
c o l e ge l e  ma i  t i ne r e  ş i  f i r av e  -  sun t
î n t r - un  p e rmanen t  SOS ,  t r e bu i e  s ă
j oace  cum cântă  c la sa .  A l t fe l ,  d i r e c -
t o r u l  î i  v a  spune  c ă  nu  a r e  me tode
de  a - i  s t ăpân i .

S igur  învă ţământu l  r omânesc  t r e -
bu i e  s ă  s e  mod e r n i z e z e .  Nu  pu t em
rămâne  numa i  l a  s o c o t i t o a r e a  c u
b i l e ,  l a  r i g la  de  ca l cu l ,  l a  c oment ar -
iu l  d i c t a t  pe  z e c i  de  pag in i ,  ca r e  s e
„ t o c e a " ,  a p r o ap e  „ a d  l i t t e r am" ,  l a
p l a n ş e l e  c on f e c ţ i o na t e ,  l a  f o t omon -
t a j e . . .  Ca l cu la tor u l ,  m i j l oace l e  mod -
erne sunt  v i t a le ,  ca  apa ş i  aeru l ,  dar
să  nu  c op i em Occ i d en tu l ,  p e  c e i  d e
d inco lo  de  Ocean ,  în  toa t e .  Nu  sunt
adep tu l  unor  pedepse  de  „e v  med iu" ,
d a r  t o t u ş i . . .  p r e a  mu l t e  s e  p e r m i t
e l e vu lu i , . . .  Educab i lu lu i .

O r a  d e  d i r i g en ţ i e ,  c u  nume  no i
a cum ,  v i z a  c ompo r t amen tu l  l a
ş c o a l ă ,  a c a s ă ,  p e  s t r a d ă .  E  d r ep t ,
n imen i  nu  ne  opreş t e  n i c i  a s tăz i  să
f a c em  o  a s t f e l  d e  e du c a ţ i e ,  î n s ă
„p o r t o f o l i u l "  c e r e  i n t e g r a r e ,
t o l e r an ţ ă ,  e du c a ţ i e  i n c l u z i v ă ,  s i n -

c r on i z a r e .  Am  a vu t  un  î n v ă ţ ămân t
bun işor,  s t r i ca t  în  mare  par t e  de  ce i
c a r e  d i n  v â r f  au  t o t  me ş t e r i t  l a
Re f o r mă .  P r o f e s o r u l  a r e  o b l i ga ţ i i ,
d a r  ş i  n i ş t e  d r ep t u r i .  Pe  e l e v  î l
apără  to ţ i ,  pe  dască l  î l  a cuză  to ţ i .  E
su f i c i e n t  „mu l t  z gomo t  p en t r u
n imic "  ş i  z ia r e l e  de  „can - can" ,  OT V,
o r i  a l t e  p o s t u r i  d e  med i a ,  s a r  „ c a
lupi i "  pe  b ie tu l  profesoraş .  Toţ i  ş t im
că  l e a f a  l u i ,  c a  pungu ţ a  c o c o şu l u i
d i n  p o v e s t e a  l u i  C r e angă ,  î l  f a c e
„um i l "  î n  f a ţ a  unu i  e l e v  d e  „ b an i -
ga t a "  ( c u  p ă r i n ţ i  îmbogă ţ i ţ i  p e s t e
noapte ,  . . .  d in  leg is la tur i  po l i t i ce , . . .
d in  f r audă) .

A t unc i  c ând  i e s  î n  s t r a d ă  ş i
s t r i g ă  ş i  e i ,  o amen i i  p o l i t i c i ,  c e i
c a r e  au  „ cu ţ i t u l  ş i  p â i n e a " ,  nu - i
bagă  în  s eamă .  E i  sunt  bun i  .  ( l i  s e
p r om i t e  „mar ea  cu  s a r e a " )  î n  c am -
pan i i  e l e c to r a l e .  î n  r e s t ,  „ la să - i  să
înghe ţ e "  ( la  propr iu  ş i  l a  f i gur a t ! ) .
Examenu l  de  baca laurea t  d in  2011  a
scos  la  i v ea l ă  un  adevăr  ş t iu t :  e l e v i i
nu  ma i  v o r  s ă  î nv e ţ e !  De  v i nă  sun t
d o a r  d a s c ă l i i ,  c a r e  n - au  f o l o s i t
me tode l e  moder ne ,  ade c v a t e .  E l e vu l
a r e  d r ep tu l  l a  î nv ă ţ ă tu ră ,  da r  a s t a
nu  îns eamnă  că  t r ebu ie  să  o  ş i  f a că .

D in  păca t e ,  o  mare  masă  de  e l e v i
este  într -o  f ază de semianal fabet ism.
„C e - i  d e  f ă c u t ? ! "  Da c ă  t e s t a r e a
na ţ i ona lă  a r  f i  r ea l ă  în  2012 ,  s e  vor
s c o a t e  l a  l um ină  a d e v ă r u r i  c r un t e .
Oare ,  ch ia r  t r ebu ie  ca  to ţ i  e l e v i i  să
dev ină  mâine  l i c een i? !  Profesoru l  nu
t r e bu i e  s ă  s t r e s e z e  e l e v u l !  P r o f e -
sorul  nu trebuie  să supere  păr inte le !

Pro fe sor u l  nu  t r ebu ie  să - ş i  c eară
. . .  DREPTURILE SALARIALE!  

Profesoru l  nu t rebu ie  să . . . ,  să . . . ,
să . . . .

P r o f .  l O A N - N I C O L A E  C E N D A
O r a v i ţ a ,  C a r a ş - S e v e r i n

DREPTURILE ELEVULUI,  DAR. . .  ALE DASCĂLULUI?DREPTURILE ELEVULUI , DAR. . .  ALE DASCĂLULUI?
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Una dintre personalitățile
marcante care şi-a adus
contribuția la fondarea şi dez-
voltarea comunei Glimboca,
este preotul Gheorghe  Frățilă,
al cărui bust străjuieşte parcul
din fața şcolii ce astăzi îi poartă
numele: Şcoala Gimnazială
,,Gheorghe Frățilă” Glimboca.

Gheorghe Frățilă s-a  născut la
11 octombrie 1889 în comuna
Bungard,  județul Sibiu, din
părinții Gheorghe şi Paraschiva.
A studiat liceul, Institutul Peda-
gogic şi Academia Teologică la
Sibiu. A urmat cursurile univer-
sitare la Facultatea de Drept din
Cluj.  Examenul de cvalificație
preotească l-a luat cu nota  „
Foarte Bine” în fața comisiei ex-
aminatoare prezidată de mitro-
politul Ioan Mețianu.

În anul 1914, se căsătoreşte cu
Aurora, fiica preotului Yuliu
Mousta din Glimboca.

În 8 şi 9 august 1914,  este hi-
rotonit diacon şi presbiter prin
episcopul Miron Cristea, de-
venind păstor sufletesc al glim-
bocenilor.

Acesta  reprezintă una dintre
cele mai luminoase figuri de
preoți din Glimboca: ființă
aleasă, cu virtuți ce au strălucit
şi vor străluci cu intesitate multă
vreme pe aceste meleaguri, ce i-
au fost atât de dragi. A luptat cu
eroism şi a pătimit cu  multă
abnegație apostolică pentru
dezrobirea românească. 

În credințele sale naționale,  n-
a şovăit nicio clipă în vremurile
grele ale războiului mondial şi
nici în timpul ocupației sârbeşti,
când mâna nelegiuită a
ofițerului sârb i-a pălmuit fața

sfințită, fiind pârât pentru
agitaţie de învățătorul N.S.(i).

Păstor bun şi iubitor al
poporului cum era, nu s-a îngri-
jit numai de trebuințele
sufleteşti ale credincioşilor săi,
ci şi de prosperitatea şi
înaintarea lor culturală şi
economică: fondarea şcolii cu
etaj, cimitirul, monumentul
eroilor, primăria comunală,co-
operativa şi căminul cultural.
Toate acestea  fac să i se
pomenească numele cu
recunoştință încă multa vreme. 

Între anii 1926-1928, prin
repetate  intervenții, cu
osteneală nemăsurată din partea
preotului Frățilă, se zideşte
impunătoarea şcoală cu etaj de
astăzi, care mult timp i-a purtat
numele scris pe o placă de
marmură, iar din anul 2012,
şcoala îi poartă numele. 

Purtat cu dorul de a vedea o
biserică potrivită cu senti-
mentele atât  de creştineşti ale
păstoriților săi, exoperează pe
seama comunei o pădure de 600
jug. numită „Şasa”. Lemnul aces-
tei păduri a fost destinat pentru
împodobirea satului cu clădiri
de instituții corespunzătoare,
moderne.

În toate acțiunile sale s-a  ridi-
cat ca o stâncă a tăriei sale de
caracter. Drept recunoştință,
poporul l-a trimis în Sfatul Țării,
ca deputat al județului Severin.
Adunarea eparhială l-a ales
membru în consistoriul spiri-
tual eparhial, iar P.S.S. episcopul
diecezan Vasile l-a numit
preşedinte al acestui consistoriu
, iar pe patul de suferință l-a dis-
tins personal şi cu brâu roşu.

Cele mai de căpetenie
strădanii ale sale, de a pregăti o
generație nouă, viguroasă,
disciplinată, solidară şi ancorată
organic în ansamblul de realități
româneşti în această istorică
Vale a Bistrei, presărate ca
grăitoare amintiri daco-romane,
au fost încununate  cu izbânzi
binemeritate pentru omul de
elită şi de rară ținută morală.
Răsplata i-o aduce şi azi poporul
prin faptul că îi păstrează fo-
tografia printre icoanele sfințite
din aproape fiecare casă şi prin
faptul că şcoala din localitate îi
poartă numele.

A avut cinci copii: Alexandru,
care ajunge doctor uman, studi-
ind medicina la Facultatea din
Cluj şi mai apoi, director al Spi-
talului Unificat din Oțelul Roşu,
Aurora, căsătorită cu preotul
Pavel Luca;  Iulian, Lucreția şi
Gheorghe, care mor în epidemia
de scarlatină din anul 1921.

Preotul Gheorghe Frățilă se
sfârşeşte în  vârstă de numai 47
ani, răpus de o boală la ficat, la
13 decembrie 1936. Rămăşițele
pământeşti au fost conduse în
cimitirul satului de soborul a 29
de protopopi şi preoți.

Nu ne rămâne decât să apre-
ciem adevărata valoare a unui
OM care a trăit în acest sat de
renume pe Valea Bistrei şi- n
Banat, un OM care a sfințit
locul prin ceea ce a lăsat în
urmă, prin contribuția
desăvârşită la dezvoltarea co-
munei Glimboca. 

Prof. Stoichescu Mihaela

P E R S O N A L I T A T E A  L U I  G H E O R G H E
F R Ă Ţ I L Ă  P E N T R U  P A T R I M O N I U L  C U L T U R A L

A L  C O M U N E I  G L I M B O C A
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În pragul importantei
sărbători a Pogorârii
Sfântului Duh sau Rusali-
ile, sâmbătă, 3 iunie 2017,
în sâmbăta morţilor -
Moşii de vară, la Biserica
Ortodoxă "Sf. Nicolae" din
Bocşa Română s-a săvârşit
slujba de pomenire a
prof.univ.dr. Nicolae
Bocşan, la un an de la tre-
cerea acestuia la cele
veşnice.

Prieteni şi colaboratori,
importanţi oameni de
cultură şi invitaţi ai familiei
au fost prezenţi pentru a
aduce un binemeritat
omagiu memoriei istoricu-
lui bănăţean, pentru a se
ruga împreună pentru su-
fletul celui plecat acum un
an "la taifas cu îngerii".

Cu binecuvântarea Prea
Sfinţitului părinte Lucian,
episcopul Caransebeşului
şi cu participarea Prea
Onoratului părinte con-
silier cultural al eparhiei,
dr. Casian Ruşeţ, a fost
săvârşită o frumoasă slujbă
de pomenire secondată de
Corul "Armonia" al
Bisericii gazdă.

Fiu al Bocşei, personali-
tate marcantă a istori-
ografiei contemporane şi a
învăţământului românesc,
prof Nicolae Bocşan este
încă viu în memoria celor
care l-au cunoscut, l-au
iubit şi l-au stimat.

Astfel a luat naştere un
nou volum intitulat
"Supremum vale Nicolae
Bocşan", coordonatori
Gabriela Serban şi Silviu
Ferciug, apărut la editura
Nepsis din Timişoara,
2017, ca un minim gest al
preţuirii şi recunoştiinţei
noastre şi lansat cu acest
prilej al comemorării.

Volumul prezentat se în-
scrie firesc în seria
editorială "Bocşa - istorie
şi cultură"(nr. 40), serie
iniţiată de Biblioteca
Orăşenească "Tata Oancea"
Bocşa în anul 2001, şi
aduce un omagiu istoricu-
lui Nicolae Bocşan la îm-
plinirea unui an de la
plecarea acestuia dintre
noi.

În cele 163 de pagini
sunt cuprinse studii şi
evocări semnate de
personalităţi ale vremii,
apropiaţi prieteni şi colab-
oratori ai omului şi profe-
sorului Nicolae Bocşan:
Carmen Albert, Silviu Ionel
Ferciug, Mircea Rusnac,
Dorel Viorel Cherciu,
Mihai Octavian Groza,
Sorin M. Petrescu, Mihai
Suru, Gabriela Serban, Mi-
haela Bedecean, precum şi
un capitol dedicat imag-
inilor, semnalând impor-
tante premii, diplome şi
distincţii ale istoricului,
dar şi fotografii de ieri şi de
azi, conturând portretul
unui Om ales.

Volumul beneficiază de o
frumoasă prefaţă semnată
de ierarhul nostru, Prea
Sfinţitul părinte Lucian,
deoarece "pentru Episcopia
Caransebeşului, profesorul,
istoricul şi omul de înaltă
ţinută academică Nicolae
Bocşan rămâne o emblemă,
iar comemorarea sa nu este
altceva decât o datorie de
suflet pentru Banatul de
Munte", după cum
mărturiseşte chiriarhul.

Despre carte, despre
omul şi personalitatea
Nicolae Bocşan au rostit
frumoase cuvinte pr.dr.
Casian Ruşeţ, pr.drd. Silviu
Ferciug, cercetătorul
ştiinţific dr. Dorel Viorel
Cherciu, bibl. Gabriela
Şerban si ing. Constantin
Borozan. 

Cu siguranţă, ni-l
amintim cu drag pe is-
toricul Nicolae Bocşan, ne
gândim cu dragoste şi
recunoştinţă la omul Nico-
lae Bocşan, şi, fiecare din-
tre noi putem aprecia
memoria unei astfel de
personalităţi complexe
măcar prin astfel de gesturi
mărunte - cum este re-
alizarea acestui opuscul -
prin care să-i păstrăm vie
memoria şi să-l prezentăm
pe veritabilul istoric
Nicolae Bocşan şi celor
care n-au avut şansa de a-l
cunoaşte.

Dumnezeu să-l odihnească
şi să-l aibă în paza sa!

Gabriela Şerban

Supremum vale Nicolae
Bocşan (1947 - 2016)
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În prima vineri din noiembrie a.c. a
avut loc la revista ,,Orizont” din
Timişoara lansarea cărţii ,,Oglinzile
celuilalt” de Laurenţiu Nistorescu,
ziarist la cotidianul ,,Renaşterea
Banăţeană”. Moderator dl prof.univ.dr.
Cornel Ungureanu. A prezentat cartea
dl.prof. univ.dr. Dan Negrescu, care între
altele a spus: ,,Stilul lui Laurenţiu
Nistorescu este amplu şi profund, se
citeşte cu plăcere şi merge indeobşte
la surse latine. El explica de ce Uniunea
Europeană nu poate fi vreodată ce a
fost Imperiul Roman, pentru simplul
fapt ca aceasta din urmă îşi
cuantifică juridic cetăţenii, în
vreme ce Europa de azi îi
cuantifică în funcţie de
naţionalitate şi religie…
,,Oglinzile celuilalt”, rămâne
un admirabil imn naţional
dedicat Imperiului ca, posibil,
model etern”.

Domnul profesor Dan
Negrescu, cu frecvente
apariţii in suplimentul cul-
tural al ,,Renaşterii”, eseuri
docte pe varia teme culturale,
susţine un adevăr: Uniunea
Europeană se vrea un imperiu,
patronat de Berlin, aşa cum
voise la vremea sa şi Adolf
Hitler, când mânjise Europa cu
sânge. (Noutate în limba rusă:
parte dintre ruşi vor şi ei să
intre în Europa, se întâlnesc şi strigă în
gura mare: ,,Ue! Hue! Ue! Huia!”

În sla de la ,,Orizont”, despre carte şi
autorul ei s-au rostit cuvinte doar la su-
perlativ, nu am citit cartea şi nu pot să
mă pronunţ. Unii au susţinut că
Nistorescu are înclinaţii, chiar talent, în
proza S.F. Posibil! Am citit câteva
asemenea secvenţe în ,,Suplimentul
renaşterii”. Nu m-au convins că N.L.
este un talentat prozator, în schimb m-
au convins textele sale inspirate din is-
torie, cu mici inadvertenţe. Să reţinem

ca Laurenţiu Nistorescu nu este
băştinaş din Banat, dacă este el, nu
sunt părinţii săi. Deocamdată nu simte
aerul şi locul cum le simte un bănăţen
get-beget.

Ultimul a luat cuvântul romancierul
Titus Suciu, cu chiu-cu-vai i s-a aprobat
să vorbească doar un minut! Cornel Un-
gureanu trăieşte din plin criza de timp!
Voiam să spun ceva, dar m-am abţinut
şi încerc să spun în ,,Vestea” inginerului
C. Vlaicu, ce voiam să spun.

- L-am cunoscut pe Laurenţiu
Nistorescu cu mulţi ani în urmă, venise

de la Lugoj la Timişoara, afirmativ la
Lugoj lucrase în subredaţia revistei
,,Renaşterea Bănăţeană” (afirmă şeful
său, un anume Vartiade, grecotei de-al
lui Eminescu…), l-am cunoscut la întâl-
nirea ,,Asociaţiei istoricilor bănăţeni”,
asociţie fondată şi educată de
prof.univ.dr. Radu Paiuşan.

- De la prima întâlnire cu istoricii,
Laurenţiu Nistorescu s-a dovedit activ,
interesat, comunicativ, dezinvolt şi ofer-
tant. A luat subiecte şi le-a tratat aca-
demic, irefutabil, într-un limbaj adecvat

şi bogat lexical, cu istorisme adecvate.
Anii s-au dus… Pot afirma, cu experienţa
mea de cenaclist, că Laurenţiu
Nistorescu este creaţia dr. univ. prof.
Radu Păiuşan. Este fiul său spiritual, l-
a crescut de la o întâlnire la alta, l-a
sfătuit, i-a recomandat ce să citească,
cum să extragă ,,zăcământul” din balas-
tul aflat sub patina timpului. La rândul
său, Laurenţiu Nistorescu s-a dovedit un
copil ascultător, harnic, sârguincios si
disciplinat, aşa cum sunt mai toţi
oltenii care vin în Banat şi vor să fie
,,şefi”. Dau din coate, dau din mâini,

zvâcnesc din picioare, ca la
,,canotaj”,şi ies în faţă. Au
plăcere să fie fotografiaţi în
primul rând!

- Un deranjament: o
cucoană, afirmativ
profesoară la Universitatea
din Timişoara, a spus
printre primii vorbitori că
Nistorescu este aromân şi
că trebuie să avem grijă de
aromâni, să-i ajutăm.

Nu, doamnă! Am fost în
satul Zegaia din Mehedinţi,
la regretatul profesor
Neaţă, jumătate din sat
sunt Nistorescu şi cealaltă
jumătate, Nistoran. Auzind
aşa făcătură s-ar răsuci în
morminte aromânii:
Şaguna, Goga, Gojdu,

Mocioni, Perţa, Kalenderu, Moga şi alţii.
Vedeţi o apropiere lingvistică între
Nisorescu şi numele celor înşiruiţi?!
Eventual, puteaţi zice că sufixul ,,escu”
de la Nistorescu este aromân, aşa cum
sunt şi cele din coada numelor:
Ştefănescu, Popescu, Georgescu,
Işfănescu,, Nicorescu, Nicolaescu,
etc.etc., ,,Escu” pronume personal în
aromână.

Nu-i aşa că şi universitarii pot greşi? 
Lipsă de informaţie...

N.D.Pe tn i ceanu

,,OGLINZILE  CELUILALT”  de la  ORIZONT,,OGLINZILE  CELUILALT”  de la  ORIZONT

În fotografie: Laurenţiu Nistorescu, având în stânga sa pe
prof. Ruja, de la Universitatea Timişoara, care a demonstrat
cifric într-o carte a sa despre ,,inteligenţa” scriitoricească din
Banat, că românii sunt mult în urma: ungurilor, nemţilor,
sârbilor şi evreilor!
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Fiind român sărcianţ, voi aminti mai multe de-
numiri de la Sărcia.

Că la Sărcia au trăit şi încă mai trăiesc
români, o demonstrează şi denumirile româneşti
a unor părţi din hotarul satului, ca: ,,Pustă” aici
acum se întinde un heleştău, ,,Geal”, ,,Vini” (aici
se spune că erau holde cu vii), ,,Vale”, ,,La sat”,
,,Mălăişte” (aici se spune că se însămânţa
mălai), ,,Drumu mare” (de la drumul care leagă
Zrenianinul de Vârşeţ), ,,Paru de grăgini” (hold-
ele încep de la grădinile din sat), ,,Livada de
bonget” (la Sărcia bonget înseamnă buruieni),
,,Cot” (aici râul Timiş făcea o mare cotitură),
,,Lăştău”, ,,Uşa bătrână”, ,,Moara” (aici se spune
că era moară, acum e sub heleştău), ,,Laştova”…
Apoi, lângă sat era o baltă (şi aici e heleştău)
care s-a numit ,,Bara afundă”. Au mai fost (sau
mai sunt) şi denumiri ca. ,,Podul Miloşonilor”,
,,Bugeac”, ,,Gomila”, ,,Capu gealului), ,,Ibrlont”,
,,Mormântu cailor”… Locuri legate de râul Timiş,
sunt: ,,Cimişu al mort”, ,,Hada mare”, ,,Hada
mică”, ,,La bistroşu”, ,,La călarea fecilor”, ,,La
vir”, ,,La vad”, ,,La schelă”, ,,La Becherescu”…

Sunt câteva denumiri ce au intrat ţi în Cărţile
funciare, dar, din păcate, s-a făcut denumirea în
traducere sârbească, ca, în loc de ,,Paru de
grăgini” să fie ,,Kolac od bašte”, în loc de
,,Drumu mare” apare ,,Veliki drum”…

Ca document în plus ca şi pe vatra veche a
satului (la cca.25 km de vatra actuală) au fost
români ne spun şi denumirile din hotar, ca:
,,Cotu Conda”, ,,Cotu Pankaretu”, ,,Cotu popii”…

În sat sunt destui români care poartă numele
de familie Condan si Pancaricean.

Străzile, în partea românească a satului sunt,
neoficial, ca ,,Socacu al mare”, ,,Al doilea”, ,,Al
triilea”, ,,Al patrâlia” şi ,,Cârtizu”, dar şi ,,Pră
dălături”. Oficial sunt trei străzi cu nume româ-
nesc (dar nu inscripţionat în limba română), ca
,,Tudor Vladimirescu” (,,Al doilea”) , ,,Coriolan
Doban” (,,Al triilea”) şi Ion Luca Caragiale (,,Al
patrâlia”).

Inscripţii româneşti avem la şcoală, la poştă,
la Comunitatea Locală, la Sfânta troiţă,
Staţiunea sanitară. Cu nume românesc este
moara, ,,Albina”, Clubul de şah ,,Sărcia”, Coop-
erativa agricolă ,,Sărcia”. De curând s-a făcut şi
inscripţionarea tradiţională, românească, a sat-
ului, la intrarea în sat (din cele trei direcţii), aşa
cum la intrarea în sat se poate vedea inscripţia
oficială de Sutjeska (cu litere chirile şi latine) şi
inscripţionarea tradiţională, românească, Sărcia.

După cunoştinţele de care dispun, în Banatul,
acum sârbesc, străzi cu nume româneşti se află
în localităţile: Sărcia -Tudor Vladimirescu, Cori-
olan Duban, Ion Luca Caragiale; Vlaicovăţ -
Mihai Eminescu, Petru Albu; Uzdin – Tudor
Vladimirescu, Mihai Eminescu, Ioţa Mircea,
Avram Iancu, Coriolan Duban; Torac – Horia,
Cloşca şi Crişan, Coriolan Duban, Petru Albu,
Tudor Vladimirescu; Coştei - Coriolan Duban,
Mihai Eminescu; Sân Mihai - Tudor
Vladimirescu; Râtişor – Valeriu Docan, Mihai
Eminescu, Petru Albu. Desigur că sunt şi alte
localităţi şi alte nume, dar eu atât am aflat.

Ca organizaţii culturale cu nume româneşti
am aflat: ,,Vichentie Petrovici Bocăluţ” – Torac;
,,Steaua” – Ovcea; ,,Doina” – Uzdin; ,,Ştefan
Ştefu” – Ecica; ,,Veselia” – Glogoni; ,,Sadoveanu”
– Sân Mihai; ,,Armonia” – Petrovăsăla;
,,Lumina” – Iancaid; ,,Ion Creangă” – Doloaved;
,,Nicolae Bălcescu” – Sân Ianăş; ,,George
Coţbuc” – Grebenaţ; ,,Radu Flora” – Satu Nou;
,,Ion Bălan” – Iablanca; ,,Mihai Eminescu” şi
,,Eminescu” – Coştei.

Dacă vorbim de nume româneşti, pot spune
că am aflat nume de familii româneşti, dar care
nu mai sunt români ci au doar numele de familie
românesc, ca: Moşescu, Cibescu, Jebelean,
Ţăran, Petru, Crişan, Ungur, Băroi, Jurj, Folean,
Gheţa, Miat şi desigur că sunt şi altele.

Iancu Murărescu
din Sărcia - Voivodina

DENUMIRI ROMÂNEŞTI DE LA NOI DIN BANATUL SÂRBESCDENUMIRI ROMÂNEŞTI DE LA NOI DIN BANATUL SÂRBESC
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SFATURI PENTRU A PROGRESA

RAPID ÎN STUDIUL LIMBII ENGLEZE

Învăţarea unei  l imbi  străine este asemenea unei
călători i .  Această călătorie  poate f i  plăcută şi
interesantă sau obositoare şi dificilă. Vă ofer aici câteva
sfaturi cu ajutorul cărora să vă puteţi bucura mai mult
de această minunată experienţă!

1 .   Doreşte-ţ i  să înveţi  pentru a putea beneficia de
toate oportunităţi le oferite de cunoaşterea unei  l imbi
străine.

2.  Conştientizează motivele pentru care înveţi  -
identif ică şi  păstrează mereu în  minte de ce vrei  să
înveţi.

3. Stabileşte-ţi obiective-fie că vrei să înveţi 30 de cu-
vinte noi într-o săptămână sau să ţii  o prezentare într-
o lună trebuie să ai scopuri precise pe termen scurt.

4.  Învaţă câte puţin în fiecare zi  -  rezervă-ţi  măcar 30
de minute pe z i  studiului  ş i  recapitulează mereu ce ai
învăţat în lecţia anterioară.

5.  Repetă cu voce tare -pronunţă cuvintele cu voce
tare! Le vei reţine mai uşor şi  îţi  vei exersa pronunţia.

6. Nu te teme să vorbeşti chiar dacă vei face greşeli!
Eforturile îţi  vor fi  apreciate!

7.  Ascultă-i pe vorbitorii nativi! Fii atent cum pronunţă
şi folosesc cuvintele!

8. Nu te bloca! Chiar dacă nu ştii  un cuvânt, încearcă
să-1 explici,  dar nu renunţa!

9. Foloseşte resurse-dicţionare, notiţe, TV, internet şi
orice altă metodă care te va ajuta să-ţi  îmbogăţeşti vo-
cabularul.

10. Amuză-te! Nu uita să vezi şi partea distractivă a lu-
crurilor!

Şi ,  vorbind despre distracţie,  vă prezint 3 modalităţi
distractive foarte utile în învăţarea limbii  engleze:

1.  ASCULTAREA, ASCULTAREA şi iar. . .  ascultarea! Din ce
în ce mai  mulţi  profesori  au început să recunoască
influenţa enormă a expuneri i  extensive la  o  l imbă
străină. O oră sau două pe zi  exersând engleza în clasă,
nu sunt suficiente, însă o oră pe zi  ascultând un audio-
book în l imba engleză la iPod sau PC, spre exemplu,  cu
siguranţă va face diferenţa! învăţarea unei limbi străine
este o abilitate, care se dezvoltă prin ascultare intensă
şi cât mai multă expunere la limbă; de aceea cântecele
şi filmele în l imba engleză sunt excelente!

Învaţă engleza cu...  cântec! Îţi place o melodie pe care

ai văzut-o la MTV? GOOGLE it!  O vei putea asculta din nou
pe youtube, î i  poţi găsi versurile şi  apoi ai tot ce îţi  tre-
buie pentru a o memora şi a încerca să o cânţi şi tu! Dacă
nu şti i  semnif icaţia vreunui  cuvânt,  te  poţi  ajuta de
dicţionarul tău bil ingv (englez-român),  care sper că nu
lipseşte din biblioteca niciunei persoane care studiază
engleza! Aşadar ascultatul de cântece (sau alte materi-
ale în l imba engleză),  dar şi  vizionarea de filme sau emi-
siuni (de preferinţă fără subtitrări în limba română) sunt
modalităţi foarte bune de a asimila, chiar fără să îţi  dai
seama, noi expresii şi cu�vinte în limba engleză. Just give
it a try!

2.   Foloseşte netul .  Internetul  este o resursă
nelimitată de învăţare a limbii  engleze, cea mai variată
dintre cele pe care ţi  le poţi  imagina şi ,  mai mult,  cea
mai  accesibi lă!  Poţi  găsi  informaţi i  uti le  pentru
învăţarea limbii  engleze, sfaturi şi  resurse pe blogurile
din domeniu (precum BBC Learning Engl ish blog,  sau
blogurile unor şcoli  de engleză din străinătate: EC blog,
Em-bassy CES blog etc).

Tot pe internet poţi căuta în dicţionarele on-line cuvin-
tele pe care nu le cunoşti,  poţi ţine legătura prin Skype
cu prieteni i  din  străinătate,  conversând cu aceştia
bineînţeles tot în l imba engleză, poţi asculta melodiile
tale preferate pe youtube,  poţi  social iza cu t ineri  din
toată lumea folosind reţele sociale de tip Facebook, my-
Space etc. sau chiar poţi să te gândeşti să scrii  propriul
tău blog ~ totul  folosind l imba engleză!  Posibi l ităţi le
sunt nelimitate, totul depinde şi de motivaţia interioară
de a deveni un Fast English Learner!

3.  Călătoreşte.  A învăţa l imba engleză (precum orice
altă limbă străină) acolo unde ea este vorbită nativ este
cea mai  bună metodă pentru a progresa rapid în
îmbogăţirea vocabularului, îmbunătăţirea fluenţei şi pen-
tru a avea o pronunţie perfectă!  Cei  care învaţă l imba
engleză numai în ţara nativă sunt în dezavantaj faţă de
cei care călătoresc în ţările vorbitoare de limba engleză
(UK, SUA, Malta, Australia etc.) şi  sunt expuşi la l imbă zi
de zi ,  în context real.  Exersarea limbii  engleze cu profe-
sori i  nativi  la  cursuri  sau alături  de colegi i  de alte
naţionalităţi,  cu care ai drept singura limbă comună de
comunicare tot engleza sau chiar pe stradă, la muzeu, la
magazinul de suveniruri nu înseamnă nimic altceva decât
practicarea ei într-un mediu viu,  real,  diferit de cel pur
academic şi scolastic!

Prof. EMANUELA HOJDA, Periam, Timiş
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Metempsihoză

După mii şi mii de ani de rătăcire
prin zeci de trupuri şi tot atâtea vieţi,
împovărat ca un Sisif,
de dorul nemuririi,
am hotărât să sparg 
clepsidra misticului adânc
şi să mă transform în fum,
hrănindu-mă cu scrum.
Dar gândurile mele lungi şi îndoliate
s-au rătăcit prin labirintul minţii mele
şi au ţesut asemeni unui alb păianjen,
din firele de foc ale luminii,
neîndurătoarea moarte.

Cuvinte

Cuvintele-mi ard buzele
înroşite de tăcere
şi mă ţin în viaţă.
Din seva lor îmi extrag,
viaţa şi moartea,
şi graţie lor alerg,
asemeni unui pământean,
în jurul graniţei cunoaşterii.
Înfometat de necunoscut,
mă înfrupt din silabele lor,
şi-mi găsesc odihna,
în tăcere.

Prof. Iohana Zimbran

FIGURI DE VARĂ 

Se tâlcuieşte miezul verii 
sub constelaţii fericite, 
la soare cresc minuni terestre 
şi visele se coc pe plite.

S-au vălurit în lanuri macii 
şi cheamă vara să se scalde 
în apa lor înnobilată, sfinţită cu arome calde.

Ba şi pământu-ndrăgostit
de vară, s-a-ncins c-un brâu de flori
şi se roteşte în iubire
cu ameţeli şi dulci candori.

Prinşi de pojar, din subteran, 
răsar piticii aurari 
să-i facă verii un palat 
cu scene de spectacol mari.

Şi ca-ntr-o plecăciune, râul, 
salută vara-n unde vii; 
în apă sar copii zburdalnici 
să-i cânte ode-n stropi zglobii.

CASTELE     CU     SPERANŢE

Castelul meu frumos de cuburi, 
cu turnuri crenelate-n vis, 
e locul jocurilor mele, 
e poarta mea spre paradis.

Acolo stă o zână bună 
cu o baghetă fermecată 
păzită de condorii falnici 
şi de prinţese-nconjurată.

Pe mine zâna m-a chemat 
să-i fiu un oaspete de vază 
şi cu bagheta m-a atins, 
m-a înzestrat să fiu vitează.

Să cuceresc un trandafir, 
să zbor călare pe izvoare, 
să mă slujească primăveri, 
să urc la cer în Carul Mare.

Castele mari din cuburi mici 
îmi place să clădesc şi azi, 
orice castel e o speranţă, 
orice constructor - un viteaz.

Prof. Elena POPA

Poezii din volumul Chemare divină
Ed. Eurostampa, 2013
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ISTORIE

Am rup t  p r ime l e  d ouă
f i l e  d i n  a b e c e da r,
c e l e  c u
Rege l e  ş i  R e g i n a  mamă ,
M iha i  ş i  E l e na .
At un c i ,  d e o dat ă ,
I s t o r i a  a  l ă c r imat
ş i  s - a  c o l o rat
t o at ă  I s t o r i a
î n  ro ş u
î n  ro ş u  s ân ge r iu .
Doamna  î nvăţ ăt o a re
avea  ş i  e a  p e  ge ană
o  p e r l ă
c e  s t ăt e a  s ă  c a dă
d i n  o ch iu l  s t ân g .
N- am î nţ e l e s  n im i c
d i n  j o c u l  a c e l a  n ăt ân g . . .
Ac a s ă ,  t at a
vo r b e a  î n  ş o ap t ă  c u  mama .
Z i c e a  c ă  o  s ă  f i e  b i n e ,
c ă  vo r  ven i  ame r i c an i i . . .
ş i  a ş a ,  p e  n e s imţ i t e  ap ro ap e ,
a  ven i t  C ră c iunu l . . .
ş i  d i n  b ă ş i c a  p o rc u lu i
m i - am  f ă c u t  m in ge .
î n  i a r n a  a i a ,
împ re ună  c u  un  p r i e t e n
am s pa r t  b ă ş i c a  p o rc u lu i . . .
i a r  t at ă l  p r i e t e nu lu i  meu ,
p re a  l i b e r  l a  gu ră ,
s - a  a s i gu rat  d e  o  c e lu l ă
l a  î n ch i s o a re
d e  und e  nu  s - a  ma i  î nt o r s
n i c i o d at ă . . .

loan Vasile Indricău

N I N S O R I

Fu l g ,  p a n a  d e  a r i p ă
d e  î n g e r ,  
a l b ă  r i s i p ă  
d e  p e t a l e .

C o p i l  d e  g â n d
p ă r ă s i t ,
ţ i p â n d
l a  p r i m a  r e s p i r a ţ i e .

Fu l g  d e  n i n s o a r e  
t o p i t  p e  a r c a d a  
o c h i u l u i  î n t r e b ă t o r  
a l  i u b i t e i .

A r o m ă  n o u ă
p e  l i m b a
r o ş i e

C â n t e c  d e  S i r e n ă
Î m b i i n d
Î n c e t ,  i r e v e r s i b i l ,
L a  p i e r z a n i e .

I o a n  Va s i l e  I n d r i c ă u

f l a c ă ră  d in  su f l e t

ra c o re ş t e -mă  fo a i e  d e  h â r t i e
î n c i n s e  c uv i nt e  a rd
c re i o nu l  s u p ra î n c ă rc at
d e  n o i  h ime re
ră c o re ş t e -mă  s c umpă  fo a i e
d o r u l  d e  f r umos  t a re
mă  d oa re
va i  c ât  mă  d oa re
d e  nu  ma i  p o t
avea  l i n i ş t e
p ână  c e  î n ge r u l  p o ez i e i
îm i  s ună  l a  u ş ă
s ă- i  d e s ch i d
s ă- l  a ş t e p t
s ă- l  a ş ez  c omod
l a  ma sa  imp odob i t ă
c u  f l o r i l e  d i n  s u f l e t
ră c o re ş t e -mă  f r umoa s a  mea
f i l e  d e  c a r t e  n e s c r i s ă
î n c ă
ma i  am c eva  s ă  s p un
B i n e c uv i nt e a z ă  Bunu l e
p e  î n ge r u l  meu  d ra g
c u  v i s u l  s c r i s
o  r u gă

Cecilia Gabriela FEIER
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DIMINEAŢA PE CERNA

E t r i s t ă  d im i n e aţ a  
Î n  munţ i i  me i  s t răve ch i ,
Fu i o a re l e  d e  c e at ă
I e s  p r i nt re  c re s t e  s u re .
D e  p a rc ă  u r i e ş i i
S - au  a ş ez at  l a  s f at
Ş i  î ş i  f umează  p i p a
Aco l o - n  p ădu re !

Vi j e l i o a s ă  Ce rna ,  
Coboa ră  p r i nt re  s ân c i .
Ţi nu t u l  c e l  at l a nt
De  g l a s u l  e i  ră s ună ,
Pe  l â n gă  ma l ,  c o p a c i i
S e  a rc u i e s c  î n  vânt
Î n  l a r g i l e  vo lu t e
I s c at e  d e  f u r t ună !

D i n  z a re a  î nn e g r i t ă
Î nv i r t e j i ţ i i  n o r i  
Îmb ra c ă  Domog l e d u l
Î n  vă l ău c i  d e  f um .
Când  f u l ge re  d e s p i c ă
A  c e r u lu i  t ă r i i
Ş i  t u n et e  o  s p a r g -
Ca  î nt r - u n  a c t  p o s t um!

LA HERCULANE

S-au stins demult ecourile zilei.
Pe munte suie caiere de nori.
De vânt, mânate...parc-ar fi ciobanul
Ce-şi paşte turma, albă, de miori!

In văluri moi ne înveleşte seara,
Ne strânge trupu-n calde-mbraţişări.
Retraşi la cuiburi, au tăcut lăstunii.
Apusul cade dincolo de zări.

Ca o părere, undeva, departe
Nechează caii Cernei, înspumaţi
Zdrobind prin stânci, in ropot de copite
Izvorul sfânt al vechilor atlanţi!

De sus, veghează Domogledul valea.
Impenetrabil Sfinx, misterios –
Din cerul înstelat, c-un ciob de lună 
Şi-a prins pe umăr straiu-ntunecos!

Incremenită-n mituri şi legende 
A adormit pădurea-n somnu-i greu, 
Doar noi, uimiţi de-atâta frumuseţe.
Mai rezistăm ispitei lui Morfeu!

Constanţa Silvia HÂRCEAGĂ

RĂSPAS ÎN VALEA MIRACOLELOR

Ştiu să ascult când cucii, ca lotrii, dorm în frunze,
Gorunul de-şi socoate, în zori, pe scoarţă anii,
Când bunii de sub luturi, cu brazdele pe buze,
Visează să-nfăşoare, cu stele, bolovanii!

Ştiu ce miresme-nfiră amiezile la râu
În matcă legând vise şi nimb de curcubeie,
Ce horă-aprind ţăranii în spicele de grâu
Şi se întorc în ciuturi, să macine-o nedeie!

Mi-e limpede lumina cuvântului, ca vara,
În care-atâtea doruri îşi au contur şi gând
Şi, trup din trupul morii, mă definesc cu moara,
Ca o iubire pură de oameni, de pământ!

Iosif BĂCILĂ
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Dănilă SURULESCUDănilă SURULESCU

LUCA NOVAC

Pr i n  t o ro go at a  lu i  Novac ,  
Do i n a ,  l a c r im i l e - ş i  p l â n ge ,  
Ca re - n  p e r l ă  s e  p re f a c ,  
Ş i  d i n  s u f l e t  c ânt u - i  c u r ge .

Când  j o c i  d o i n a  lu i  Novac ,  
D i n  p i c i o a re - ţ i  i e s  s c ânt e i ,  
Pa ş i i - n  a r t ă  s e  p re f a c  
J u c ând  b ănăţ en i i  me i .

Nimen i  nu  e s t e - n z e s t rat ,  
Cu  at ât e a  d o i n e - n  s u f l e t ,  
Ca  Novac  d e  t a l e nt at  
Tran s fo rmându- l e  î n  s un et .

To ro goat a  lu i  d e  au r.  
I n ima  ţ i - o  mode l e a z ă ,  
Ca- n  c re aţ i a  unu i  f au r.  
Vi aţ a  ţ i - o  î n nob i l e a z ă .

Novac  Lu ca  un i c  e s t e .  
P r i n  t a l e nt u l  lu i  e n o rm .  
E l  rămâne - va- n  p ove s t e ,  
S ă- l  a s c u l t ,  a ş  v re a  ş i - n  s omn .

LUI PĂTRU MANTU

În dimineaţa asta mă voi duce. 
La Bolvaşniţa s-ajung acum, 
Lângă a Mantului cruce. 
Unde coroane de flori i se pun.

Şi-apoi, cinstindu-i memoria acestui haiduc, 
Se dezveleşte crucea lui ridicată, 
Ca fiind eroul, căruia omagii i se aduc 
Pentru ca uitarea peste el, să nu fie lăsata.

Urmaşii, de el aminte să-şi aducă.
Că viaţa şi-a dat-o pentru înaintaşii lor.
Şi generaţiilor viitoare, memoria să i-o ducă.
Că a plătit cu viaţa, pentru dreptatea acestui popor.

Şi-acum, prin crucea lui ridicată. 
Neamul i-aduce o meritată recunoştinţa. 
Ştergând uitarea peste faptele lui aşezata.
Prin gestul de-acum, de onoare şi bună cuviinţă.

Infernul României

Când Dante scria pe poarta din Infern, 
Lăsaţi orice speranţă, când pragul ei îl treci 
Să fie oare adresat românului blestemat etern 
Ca numai subjugat străinilor a fi pe veci.

Din dubla milenară a existenţei noastre
Aproape un mileniu au fost supuşi la toţi
Ursiţi să-i slugărim pe rând, de a lungul Dunării albastre
Români, unguri, turci, austrieci şi chiar năvălitorii goţi.

Acum, când globalizarea ameninţă întreaga omenire. 
Să nu mai fie patrii, ci doar amalgamate populaţii 
Ce fără limbă şi hotare să-i ducă la pieire 
La scara planetară să nu mai fie naţii.

La această Apocalipsă condusă de Satana, 
Noi, românii ca disperaţi grăbim să fim în faţă 
Singuri ne autosângerăm, lăsându-ne deschisă rana 
Neauzind străbunilor alarma că ne pierdem vaţia..

Septembrie 2017, Timişoara, acasă la Luca NOVAC. S-a sfinţit placa aplicată
pe casa sa. În centru: medicul - poet: Dănilă SURULESCU
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D ă n i l ă  S U R U L E S C U
Ti mpu l  ne i er tăto r

N e ie r tăto r u l  t i m p  a le a rg ă- nt r u na  
Luâ ndu- m i  c u  e l ,  fă ră  n ic i  o  m i lă  
Z i le le  p e  râ nd  ş i  u r mă r i ndu- m i  u r ma  
C u m  v iaţa  m i  s e - m p uţ i ne a ză ,  s u p us ă  ş i  u m i lă

D e  ac e e a  mă  g ră b e s c  s ă- m i  b uc u r  f ie c a re  z i ,  
C u  n i m ic u r i  de - a le  v ieţ i i ,  c e - m i  s u nt  la  î nde mâ nă  
Te mâ ndu- mă  c e  iute  t re c  ş i  u l t i ma ,  o r ic â nd ,  p o ate  f i  
S p e ra nţe le  c e - s  ne sfâ rş ite ,  î n  u r mă  o  s ă  ră mâ nă

D e  c e  o a re  D u m ne ze u l  no st r u  Sfâ nt  
Ra iu l ,  no uă  nu  n i - l  las ă?  
S ă- l  t ră i m  a ic i ,  p e - ac e st  p ă mâ nt  
Ia r  p e nt r u  p ăc ate  c a  s i  p e de a p s ă

S ă  u m p le  iadu l  lu i  S ata na  c u  p ăc ăto ş i
C a re  n- au  c u no s c ut  iu b i re a ,  u ra  f i i ndu- le  c re d i nţa
C e  i - au  făc ut  la  c h i p  ş i  s uf let  u râţ i ,  h ido ş i
Ş i- n  lo c  de  b uc u r i i  au  răs p â nd it  do a r  s ufe r i nţa

Ş i  e u ,  c a  o r ic e  o m  de  p e  ac e st  p ă mâ nt
A m  iu b it  fe me ia  ş i  ţa ra  c u- nt re g u l  e i  ne a m
Ia r  î n  c e r  c â nd  mă  vo i  duc e ,  ve n i ndu- m i  a l  me u  râ nd
Î m i  vo i  p u r ta  a  me a  c r uc e ,  c a  p ăc ăto s u l  c e  e ra m

S p e râ nd  î n  ie r ta re a  g re ş e l i lo r  făc ute - n  v iaţă  
P r i n  p o c ă i nţa  p e  c a re  o  s - o  p r i me s c  î n  c e r
M ăc a r  atu nc i ,  c â nd  ţ i  s - a  r u pt  a  v ieţ i i  aţă  
Ş i  s uf letu- m i  va  p lut i  p r i n  ne sfâ rş itu l  lu i  ete r
Eu  s p e r  î n  mâ ntu i re  p e nt r u  p ăc ate le  c e - a m  fă ptu it
N ref i i nd  de  ne ie r tat ,  c h ia r  de  z ic  u n i i  c ă- s  g re le
Şt i i nd  c ă- s  mu l te  ş i  a p ro a p e  to ate  d i n  iu b it
Î m p i ns  c a  ş i  Ada m  de  Eva ,  de  d rag u l  iu b ite i  me le .

Iu bi re  p ăti maş ă

A m  ado r m it  ş i  m- a m  t re z it  c u  t i ne - n  g â nd  
S c e ne le  t ră ite  î m p re u nă ;  de r u lâ ndu- s e  râ nd  p e  râ nd  
Ş i  f i i nţa- m i  to ată  a r  v re a  la  t i ne  s ă  a j u ng ă  
C a- n  b raţe le - m i  s ă  p o ată  s ă  te  st râ ng ă

N u  a m  s i mţ it  î n  v iaţa- m i  c e  a m  t ră it  
C e  p o ate  fe r ic i re a  s ă- ţ i  aduc ă  p r i n  iu b it  
A b ia  ac u m  p ot  p at i ma  iu b i r i i  a- nţe le g e  
C e  nu  s e  va  s u p u ne  la  n ic i  u n  fe l  de  le g e .

Tot  c e  p o ate  s uf letu- m i  s ă  te  răs p lăte as c ă  
Ş i  a m i nt i re a  ta ,  n ic ic â nd  s ă  nu  mă  p ă răs e as c ă  
Pe nt r u  fe r ic i re a  c e  m i- a i  ve ş n ic it- o - n  m i ne  
C ât  p e  p ă mâ nt  vo i  f i ,  o r ic e  du re re  s ă- m i  a l i ne

Tră i nd  f re net ic  b eţ ia  fe r ic i r i i  p r i n  iu b i re .  
S i mt  c u m  f r u mus eţe a  v ieţ i i  aş  v re a  s ă  f ie  ne mu r i re  
Ia r  c â nd  p r i n  re a l itate  b e z met ic  rătăc e şt i  
A p uc i  s - a le rg i  s p re  ţ i nta  d rag o ste i  c a  s - o  g ăs e şt i .

Vasile BARBUVasile BARBU
UZDIN

Uzdin – spaţiu ş i  topos
ş i  geografic  ş i  sp ir itual
care conturează o imagine
ideală
a oamenilor
care au trăit ,  trăiesc  ş i  vor  trăi
AICI  – 
într -un univers  absolut izat
r idicat  la rangul  de s imbol .
De urmat şi păstrat în adâncul in-
imii.

Uzdin – orizont
în stare de transă ş i  veghe
hrănindu-se  la izvoarele
frumuseţ ii
la  existent  înţelepciunii  cre-
atoare .

Uzdin – spărgând toate  barierele
nălucir ilor.
Tărâm al  poezie i ,
al  iubir ii  de v iaţă ş i  făurire
Un alt  tărâm al  pământului
sacru ,
un demiurg
care prin puterea cuvântului recom-
pune
un întreg univers
al  trecerii  t impului  v iu .

Uzdin – Crucea lui  a fi !
Uzdin – revenirea demnei
existenţ i
Uzdin ş i  sfiic iunea clipei  inocente .
Uzdin – grav,  genial

ş i  atemporal .
ş i  din basme …  

Uzdin – pe străzi  muzeale
Uzdin – în culori  cereşt i
Uzdin – dor mărunt

ş i  iarăşi  dor
dar pitulit  undeva – 

în inima mea .

Bistr i ţa ,  31  mart ie  2017

Pământul  armânilor

În  Aminciu
în plaţul  Biser ic ii  Sf.  Gheorghe
a baronului  Toşiţa
e încă v ie  lespedea
şi  bătrânul  gorun .
Tron
al  ascultărilor  nevoiaşilor
al  nelinişt i ţ ilor
al  celor  cu îndoieli .  (continuare în pagina 44)
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Vasile BARBUVasile BARBU
(urmare din pagina 43)

Aici  se  opreşte  t impul .
De fiecare dată când
Sfântul  Mare Mucenic
biruieşte
în armână.

La Aminciu
07 septembrie  2017

Martorul  lui  Dionis ie

Monahul  păşeşte  fără zgomot
Lumânările  tremură .

E noapte .
Iconostasele  nu dorm niciodată .  

Plâng pe crucea iubir ii
Aici Preabunul Tată Ceresc e slăvit.

Ca ş i  o  apropiere
a spir itului  de suflet

Ca ş i  un martor
al  sacrific iului  pe  pământul

Meteorei

Dorul  meu

Şi  cât  de mult  mi-am dorit
să călătoresc  către  nic iunde

către  t ine
din burgul  meu de pe ţărmul

mării .

Dorul  meu 
de când tu nu mai eşt i . . .

Între  t imp
cuvintele  mele

se  înnecară în Mare .
În  Marea-ntunecată .

Aceasta- i  va fi  de azi
-  numele .

04 . 1 1 . 2017

Gânduri greceşt i

Dintotdeauna,  dincolo de această
lume

a existat  o  altă lume .
Atât ,  nouă de cunoscută .

Trebuia doar,  făcut  un pas .
Peste  hău ,
Peste  t imp,

Peste  neuitare .
Peste  valuri ,  valuri . . .

Greceşt i . . .
Venind spre  pr iv irea din noi

ascunsă la Vrachos
la Parga .

Ascunse pentru totdeauna
în aplele  iertătoare
a mărilor  Grecie i .

O,  lume,
o,  v i s . . .

o,  noroi !

La Vrachos ,  04 . 1 1 . 2017

În Pind

În  Pind e  răgaz
pentru bucuria s imţurilor,

pentru misterul  cerului ,
pentru farmece

Şi  dor. . .
Pentru cântul  frescelor  stâncilor.

Din aminciu ş i  din Meteora .
Pentru o lume

a Înălţării .

O lume a linişte i
de a părăsi  cele  lumeşt i .

O lume a alungării  păcatului
O lume armânească .

De legendă .
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Ion VĂCARUIon VĂCARU

POPORUL NU IARTĂ

„Viaţa nu merită trăită, dacă e trăită 
în genunchi în faţa altora" Nicolae Bălcescu

Te-am apărat prin munca mea grea de ocnaş, 
Şi-n mină - Patrie - ţi-am fost devotat ostaş... 
În abataje, eu, te-am slujit meticulos de bine, 
Chiar şi la greu, n-am dat cinstea pe ruşine.

Chemat de idei îndrăzneţe şi minţi luminate, 
De bogăţii ascunse ce-au fost de Daci lăsate, 
Fiind pălmaş-ocnaş ce-şi clădea un mare viitor. 
Am scos din adânc comori în folosul tuturor.

Ca Decebal. Morut şi Gelu, cu sabia la brâu 
Am muncit pământul şi-am secerat la grâu 
Cu ochii la hotare unde stau hoarde barbare, 
Viclene şi-s gata să fure din România Mare...

Ridică-te, Române! Fii, tu, în Carpaţi furtună. 
Şi Dreptatea o aşază peste piscul lor cunună. 
Şocate la lumină ticăloşia, tot răul ce-l făcură. 
Căci de-un sfert de veac doar vorbesc şi fură.

Ce ne clădisem demn pentru veşnicul mâine, 
Ca toţi s-avem belşug, pace, lumină şi pâine. 
Au distrus într-un războiul îngăduit de Bush, 
Purtat de turişti străini şi de kaghebişti Ruşi.

Crudă ne fii pacea dintre Gorbaciov şi Bush, 
Căci ne-a umplut Ţara de lipitori şi de căpuş. 
De asasini. Iar noi? Timoraţi lăsarăm mafioţii 
Să ne fure, să distrugă şi să-mpuşte patrioţii...

Astăzi, chiar şi mort, Vodă, ne tulbură pe toţi 
Căci e viu, trăieşte în mii şi mii de patrioţi... 
Bărbat născut şi crescut din brazda unui sat, 
Nu şi-a lăsat poporul să cadă îngenuncheat.

În zadar- puciştilor- şi mort îl loviţi cu pietre 
Şi credeţi că prin veacuri viitorul o să-1 certe. 
Priviţi în urmă! El a lăsat o Ţară şi-un Popor 
Liber şi demn. Iar voi? Vi-1 facurăţi Cerşetor.

Marele Dac - sfătuit de minţi curate, savante –
Ne-a impus voinţa de-a fabrica şi diamante... 
Din şisturi voia să stoarcă petrol şi gaz metan 
Şi multă energie, ca-n Ţara lui să fie suveran.

Informat câtă energia poartă picătura de apă. 
Că viitorul omenirii din ştiinţă se adapă, 
Mi-a cerut ca deuteriul să fîe ars în reactoare 
Şi pe cerul Ţării să urce un bulgăre din Soare.

Pe când voi? Aţi trădat! Ne-aţi pus gâtu-n jug 
Şi munca de veacuri, ne-aţi ars-o pe rug... 
Opriţi-vă! îngrijorat vă spun: Poporul nu iartă 
Şi-ntr-o zi, supărat, va scoate sabia din teacă.

Anina, 24.07.2017

PĂLMAŞUL

„ Cuvintele liniştite aduc
cele mai mari furtuni." F. Nietzsche

Cu munca mea şi-a lor, cu sudoare frunţii 
Şi hărnicia palmei, prin cutezanţa minţii 
Te-am urmat, iar tu, Brutus perfid, tăcut 
Mi-ai dat ticăloşia veacurilor ce-au trecut.

Dezamăgit şi furios păşesc în noul veac 
Strivit şi umilit, amăgit şi trist ca un păcat, 
Căci, tu, îmi pui în spate ticăloase fapte 
Ce le-ai făcut, trecându-mă prin moarte.

Te-ai ridicat încrâncenat peste cadavre 
Plin de sânge şi vrajbă, de ură şi teroare... 
Ne-ai vândut perfid, din hotare în hotare. 
Şi sclavi ne-ai făcut în România Mare.

Ţi-ai strâns la ordin scursura comunistă –
Jigodii pregătite de hoarda kaghebistă-
Să-ţi formezi guvemul, ticăloasă slugă,- 
Ca bogăţia Ţării în alte ţări să-ţi curgă...

Să dobori de la Domnie un Mai-e Patriot 
Ce ne-a purtat voinţa în lume peste tot,  
L-ai trădat barbar. Pus la zid şi împuşcat, 
Te-ai vrut pe Tron: Asasin şi Şef de Stat

Ce ne-ai promis n-a fost decât minciună 
Pusă-n vorbe dulci ce încă mai răsună 
Peste cărunte tâmple şi răni nevindecate, 
Ce-au fost făcute de-o crudă nedreptate.

Cu munca mea şi-a lor, cu sudoare frunţii, 
Şi hărnicia palmei, prin cutezanţa minţii, 
Te-am urmat, iar tu, Brutus, perfid, tăcut 
Mi-ai dat ticăloşia veacurilor ce-au trecut..

Anina, 10.06.2017 
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NERGĂN I – NERA

Salcia plângătoare de la marginea

Nergăniului ce m-a umbrit când eram
fată şi care a oprit caii mei de a nu ne
răsturnă cu cocia în apă, aşteaptă şi
acum plângându-şi printre ramuri frun-
zele ude de stropii apei, lacrimile de la
începuturi.

Păsările din tufişul mărginaş îşi cântă
cântecul ce urcă spre înaltul cerului, de
acolo din ţinutul norilor, o şoaptă de
taină sfântă se pogoară prin picăturile
de lumină rostogolite din înălţimea
cerului în bătaia vântului.

În gradina soarelui din Câmpia Popii,
gleznele îmi sunt mângâiate de firele
de iarbă ce se apleacă smerite la atin-
gerea tălpilor goale simţind tremurul
glasului pământului.

Rătăcită printre clipele sfinte ale
vieţii, mă reîntorc la marginea copilăriei,

obosită fiind stau jos lângă apă, pun
urechea la firul de iarbă şi ascult
şoaptele sălciilor plecate în chip de
rugăciune, împletite cu susurul apei ca
într-un psalm care se aude peste
Nergăni în dangătul clopotului de la bis-
erica din Bozovici.

La margine de apă, în mijlocul trăirii
mele, şezând pe covorul de iarbă şi
flori, îmi reazem capul pe dragostea
copilului meu drag, străjeri fiindu-mi
ochii lui albaştri, rugându-l să păstreze
viu tezaurul lui sufletesc pentru nepotul
meu.

În Almăj, glasul lui Dumnezeu
grăieşte de sub brazdă de pământ trasă
de Piţu şi Măria, caii mei, prin spicul de
grâu aplecat de greutatea boabelor în
rugăciune, în florile şi iarba în cer se
zburdă mieii din jurul colibei. Aici, m-
am învecinat cu Dumnezeu, casa
copilăriei şi satul meu fiind în mijlocul

lunii.
Pe treptele colibei de la margine de

apă, citesc scrisori de gânduri din
copilărie, tăcerea mi-e plină de cuvin-
tele care le înec în mine.

Cei dragi ai mei s-au dus demult spre
o altă lume şi dintre aştri mă privesc
tăcuţi, dorul şi lacrimile mi le înăbuş în
palmele făcute căuş, de multe ori se
rostogolesc în mărgăritare de rugăciune
către Divinitate.

Pe aripi de dor şi lacrimi am venit pe
lume, am hoinărit prin viaţă pe şaua
timpului iar acum pe evantaiul de culori
ai toamnei vieţii caut un leagăn de alint
în care să pun amintiri şi vise adunate
toate laolaltă lăsându-i timpului să
croşeteze noi nemărginiri

Trăirea noastră e o secundă, restul e
Eternitate.

Felicia Novacovici Mioc, Oraviţa

Timpul...   Timpul...   

Ce este timpul ?
E o secundă sau un ceas,
De trece atât de repede
Pe lângă mine…
De nici măcar nu-mi pot
astâmpăra dorul ?
Acum pleacă, acum vine.

Unde-i iarba, unde-i cerul?
Sau poate s-au poticnit ?
Sunt toate prinse într-o ramă,
Şi aruncate într- un negru abis.

Unde-i timpul ? Unde pleacă ?
Pe un drum deşertic poate,
Fără urme, fără paşi,
Doar tăcere, nici cu şoapte
Nici cu ţipete de moarte.

De ce pleci ? De ce mă laşi ?
Te întreb asta mereu.
E-un răspuns prea greu să-l
dai,
Sau păstrezi mister etern !

Viteza întunericuluiViteza întunericului

Este noapte sau e zi ?
Tot aici găsesc răspuns,
Poate unul încâlcit,
Şi mi-e teamă să-l pronunţ.
Nu mi-e teamă să îl scriu,
Dar mi-e teamă să -l arăt.

Şi-ntunericul mă orbeşte,
Şi m-apropii între ziduri,
Năpustită de-ale lui friguri.
Ochii-mi sunt împăienjeniţi,
De-o lumină întunecată.

Între gratiile abisului prins,
Sufletul se înalţă-n pustietate.
Este frig şi totuşi cald,
Printre zidurile astea,
Unde noaptea năpusteşte
Şi îmi taie respiraţia.

Larisa Rof , Clasa a X-a
Liceul Tehnologic “ Nicolae
Stoica de Haţeg”, Mehadia



VESTEA 47

TAICA – IOSIF MIHAN - s-a născut în
satul VALEA BOLVAŞNIŢA, comuna MEHA-
DIA, judeţul CARAŞ SEVERIN, ROMÂNIA, la
data de 23 aprilie 1936, din părinţii ILIE
şi CĂLINA – fiind al treilea copil al familiei.
A crescut alături de două surori mai mari,
FLOAREA şi PARASCHIVA.

Ajuns la senectute, s-a gândit să lase
nepoţilor şi strănepoţilor familiei, precum
şi tuturor celor care trăiesc şi locuiesc în
satele de munte ale Banatului, amintirile
sale despre tradiţiile şi obiceiurile satu-
lui, aşa cum le-a cunoscut el şi aşa cum
şi le aminteşte, de când era copil şi până
astăzi, spre a nu fi uitate de generaţiile
care sunt şi care vor veni;

Prezentăm în serial cititorilor noştri,
fragmente, grupate în capitole distincte,
din amintirile ,,bunicului” Iosif Mihan din
Valea Bolvaşniţa.

VIN RUŞII

Era toamna anului 1944, undeva pe
la 10 septembrie, când soarele cald de
toamnă scaldă fructele coapte şi câm-
purile ruginite cu razele sale blânde,
când oamenii muncesc de dimineaţa
până seara pentru a-şi aduna bruma de

recoltă de pe câmp şi a-şi asigura hrana
familiei pentru iarnă, iar zvonul că au in-
trat ruşii în ţară şi vin cu frontul spre
locurile noastre erau tot mai dese şi mai
îngrijorătoare pentru toată lumea.

În acea dimineaţă era o ceaţă deasă
de să o tai cu cuţitul şi puţin cam rece –
eu aveam pe atunci opt ani şi cinci luni,
eram un copil – dar tata era pe front iar
taica (bunicul) era la colibă cu animalele
(oile, vacile, boii, caii, porcii, găinile,
câinii), mama cu cele două surori mai
mari se ocupau de treburile
gospodăreşti ale casei – săpat, adunat
fânul, cules recoltele, curăţenie, mân-
care şi alte treburi casnice.

În dimineaţa acelei zile, probabil sub
presiunea zvonurilor că vin ruşii, mama
nu m-a lăsat să merg la şcoală, ci m-a
trimis la colibă să-i duc de mâncare lu
taica şi să văd ce mai face; Era pe la ora
nouă dimineaţă când am plecat de
acasă cu traista cu ceva mâncare, iar
pe la vreun Km distanţă de sat era dru-
mul care făcea legătura peste deal cu
Mehadia (pe scurtătură), în locul numit
« la mărul lui Stroe » unde deodată au
apărut din ceaţă în faţa mea doi cai mari
cu doi ofiţeri ruşi; mi-am dat seama că
sunt ruşi pentru că aveau alte uniforme
şi armament decât armata romană,
care o cunoşteam de la tata şi de la alţi
soldaţi pe care-i văzusem când veneau
de pe front în permisie sau în concediu
acasă, în satul Valea Bolvaşniţa.

Primul gând mi-a venit să o iau la
fugă, dar ei mă încadraseră în mijloc,
atunci am început să plâng, unul din ruşi
s-a dat jos de pe cal şi m-a luat în braţe
cu traistă cu tot şi m-a întrebat unde mă
duc şi de ce? Vorbea româneşte, dar al-
tfel de cum vorbeam noi, totuşi ne
înţelegeam omul fiind ucrainean, de
lângă graniţa cu Moldova şi ştia ceva
româneşte.

După ce m-a mângâiat şi mi-a spus să
nu mă sperii că ei nu o să-mi facă nici un
rău, m-au întrebat câţi ani am, unde mă

duc şi cât mai este până în sat, dacă
avem primar şi unde este tata. Am spus
că tata este pe front şi că nu l-am văzut
de doi ani.Au făcut un bilet şi l-a semnat
cel mai mare în grad, mi l-au dat şi mi-
au spus că dacă mai întâlnesc alţi ruşi
să le arăt biletul şi au să mă lase în pace.

Până să ajung la colibă mai aveam
vreo doi km dar în ziua aceea nu am mai
întâlnit pe nimeni. Când am ajuns i-am
povestit la taica ce-am păţit, i-am
arătat şi biletul, om bătrân, moşul şi-a
dat seama că aceştia erau în
recunoaştere iar în urma lor venea gro-
sul trupelor, care puteau face şi rele, mai
ales că avea experienţa frontului din
primul război mondial, unde fusese sol-
dat şi apoi prizonier vreo câţiva ani.

Pe mine m-a trimis pe la colibele
vecinilor să le spunem să se
pregătească să fugim cu vitele spre
munte să nu ni le ia ruşii, am lăsat
traista cu mâncare pe care o adusesem
şi am plecat să anunţ pe Durac, pe Caiu,
pe Pineşti, pe moşu Biţă, pe Irimia şi pe
alţii.

În două ore eram în Ponoave (o
poiană deasupra colibei, înspre munţii
Cernei) cu tot calabalâcul, parcă am fi
plecat la măsuratul oilor, caii cu desagii
doldora de bucate, foale de făină, ceva
afumătură (şonc), cartofi, fasole şi nişte
ceapă - iar în spate fiecare avea găleata,
bagicul şi scafa de lemn (un castron
mare) - şi bineînţeles lingurile de lemn,
fără care nu se putea pleca la drum de
munte.

Pe la chindie (după masă) eram cu
vitele ascunse în râpă Mâlului, într-o
viroagă de sub munte, ascuns şi de vânt
şi de ruşi. Bătrânii s-au organizat ime-
diat, au făcut o strungă pentru oi şi un
bordei de dormit pentru oameni. Vitele
mari dormeau sub gorunii bătrâni, că
aveau frunza deasă şi nu trecea ploaia.

Pe mine, fiind copil, m-au trimis seara
înapoi în sat să le spun celor de jos unde
s-au instalat, să ştie unde să le ducă de
mâncare.

La colibă a rămas doar căţeaua Laba
– care avea pui de vreo două zile şi nu
a vrut să-i părăsească să meargă cu
vitele, iar când m-am întors la colibă 

continuare în pagina 48
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am găsit-o împuşcată în burtă, abia

se mai târa de slabă, iar puii o sugeau
– asta însemna că după plecarea
noastră cu vitele, ruşii veniseră să
caute mâncare dar nu găsiseră decât
căţeaua, pe care au împuşcat-o de
ciudă că îi latră.

Când am coborât seara în sat am
auzit oamenii povestind că pe la alte
colibe, de unde nu au fugit, le-au luat
ruşii din vite – vaci, oi, porci sau ali-
mente, ce găseau – căutau rachie sau
dacă prindeau fete sau femei le aler-
gau şi le necinsteau, nu aveau lege.

În acele zile, pentru o perioadă s-a
închis şcoala, aici s-au încartiruit ruşii.
Vreo două săptămâni mereu veneau
unii şi plecau alţii, iar bietul popă din
sat – om bătrân de vreo şaptezeci de
ani - umbla în straie ţărăneşti să nu îl
recunoască, pentru că voiau să-l
împuşte ruşii că-i popă.

Eu mă simţeam foarte mândru şi
fericit că am reuşit să fiu de folos să
ajut la ascunderea vitelor şi mai
aveam şi un bilet care mă proteja în
faţa hoardelor de ruşi care veneau în-
continuu.

Între timp, în sat se organizase un
comitet în frunte cu Primarul - şi se
făceau tabele cu cei mai înstăriţi
locuitori; care aveau peste trei vite
mari, erau obligaţi să dea una pentru
ruşi, care aveau peste 5o de oi, trebuia
să dea o pereche de bună voie, pentru
ca să nu-şi mai facă ei de cap, să ia ce
nimeresc.

De exemplu, dacă găseau porcul în
cocină îl împuşcau imediat şi îl băgau
direct la cazan.

Fetele şi femeile în general stăteau
numai la colibi şi când vedeau ruşii
venind se ascundeau, pentru a nu fi vi-
olate.

Noi copiii ne obişnuisem cu ei, se
mai distrau şi ne dădeau lumânări fu-
migene, cartuşe, sau câte-o ciocolată
ori pâine neagră, cazonă, acră.

Dacă găseau cai buni în sat îi luau şi
lăsau alţii şchiopi sau împuşcaţi din

război.
Aşa a trecut acea toamnă

zbuciumată, până s-au scurs toate tru-
pele ruseşti. Nemţii fugeau înaintea
lor, după nemţi, veneau cohorte
nesfârşite de ruşi şi odată cu ei foame-
tea şi mizeria de război, care mi-a
şters copilăria şi bucuria de a avea
timp de şcoală, de joacă şi de lecţii
liniştite.

Dascălii şi învăţătorii au plecat pe
front, şcoala era ocupată de ruşi pe
post de cazarmă, iar elevii rămăseseră
de izbelişte. Preotul încerca să mai
ţină ceva cursuri pentru a nu se pierde
anul, dar bătrân fiind, nu mai avea au-
toritate, copiii mai mari – de clasa aVI
şi a VII îl provocau, se enerva şi pleca
din clasă. Făcuseră pistoale cu ţeava
de soc şi îl ocheau din bănci la
catedră, până pleca din clasă. Lipsind
o oră sau două, copiii se jucau prin
biserică sau îi chinuiau pe cei mici.

Anii care au urmat acelei toamne a
anului 1944 au fost un adevărat calvar
pentru multă lume, deoarece bărbaţii
erau pe front, acasă nu avea cine să
aducă lemne, iernile erau grele, cu
zăpezi mari şi geroase, verile sece-
toase, iar bruma de recoltă care se
făcea trebuia dată pentru front, aşa
că multă lume suferea de foame, de
frig, de sărăcie.

Sărăcia era accentuată şi de lipsa
locurilor de muncă în zonă, nu era in-
dustrie, nu aveai de unde să scoţi un
ban. Nu existau nici pensii, în sat erau
doar trei pensionari: bătrânul dascăl
Roşeţ care era bătrân şi bolnav de
TBC, moşu Tonii care lucrase la drumul
naţional – care atunci era de pământ,
neasfaltat – trebuind a fi întreţinut cu
roaba şi cu lopata – şi moş Vasile care
lucrase la mină. În rest nu existau aju-
toare sociale, nu exista şomaj, nu ex-
ista nici o sursă de venit în casă decât
dacă duceai la târg nişte oi sau o vacă
, ori un porc, găini, raţe, brânză, lapte,
ouă, orice altceva ce mai aveai prin
gospodărie.

De multe ori eram obligaţi să vin-

dem brânză bună de oaie şi noi mân-
cam urdă şi magiun de prune, pentru
că trebuia să plăteşti impozitul, tre-
buia să cumpărăm petrol lampant,
sare şi alte produse absolut necesare
- încălţăminte (opinci din cauciuc)
care erau destul de scumpe.

În acea perioadă nu era curent elec-
tric în sat, nici nu văzusem aşa ceva.

Întreaga îmbrăcăminte-pantalonii
(cioareci), căputul de lână, cămaşa,
ciorapii, căciula,

pieptarele, fustele, bluzele,
puloverele, mănuşile, fularele, etc. se
făceau în casă, la războiul de ţesut
lână, sau cu mâna, cu andreaua sau
acele de mână, ori de ciorap (cu
cârlig), din lână de la oile fiecărei case,
ori din cânepa şi inul cultivate în
gospodărie.

Costumul de iarnă, la acea vreme,
se compunea din cioareci (pantaloni)
din lână de oaie, laibărul (vesta), din
stofă de lână, căputul de lână (palton)
sau cojocul din piele de oaie - cu care
se putea sta în frig, în zăpadă.  În pi-
cioare se purtau obiele ţesute la
războiul de lemn - din lână, care se
înfăşurau pe picior, sau ciorapi din
lână groasă, făcuţi cu mâna, cu patru
ace. Pe cap se purta căciulă neagră
din piele de miel.

Pentru realizarea acestor obiecte de
îmbrăcăminte, lâna obţinută prin tun-
derea oilor era spălată cu mâna, apoi
întinsă, uscată, scărmănată,
pieptănată cu piepteni speciali din fier
şi separată în două tipuri: canura
(partea mai fină şi mai multă) şi părul
(mai aspru). Abia după separare se
făceau caiere din cele două tipuri, care
se torceau de pe furca de tors şi se
aduna firul pe fus, de pe fus se punea
pe răşchitor unde făceau motche,
acestea se udau la râu pentru a se
întinde, după care se vopseau cu
coloranţi naturali obţinuţi din coajă de
copaci în diverse culori, sau se lăsau
albe. După vopsire, din motche se
adunau pe vârtelniţă în gheme, apoi 

continuare în pagina 49
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din gheme se făceau ţevi de soc,

pe care se aduna firul cu sucala,
ţevile mergeu în suveică, iar suveicile
foloseau la ţesut în războiul de lemn,
pentru baterea firului de lână în
urzeala întinsă special, în urzoni (un
aparat special - din lemn). Părul din
lână se folosea pentru urzeală iar ca-
nura pentru bătut (umplere) în firele
urzite. După urzeală, trebuia năvălit
prin iţe, adică trecute toate firele de
păr din urzeală prin iţe prima dată,
apoi prin spată, în funcţie de modelul
de realizat sau de tipul de ţesătură.
Spata se fixă în brâgle, un fel de jug
mai mic, ce folosea la bătut firele de
canură în urzeala de păr, prin tragere
cu mâinile, după care se schimbau
iţele cu ajutorul unor tălpici din
lemn, cu picioarele.

Se obţinea stofă de cioareci, de
strane, de trăişti, de procoviţi, de
laibăre, cuverturi, etc., în funcţie de
nevoile fiecărei familii. Aceste
activităţi umpleau timpul femeilor
de-a lungul iernilor şi asigurau nece-
sarul de îmbrăcăminte pentru în-
treaga familie.

După obţinerea stofelor groase din
lână, acestea se duceau la văială, un
fel de maşină de spălat primitivă, la
râu - care le învârtea, le spăla, le
făcea mai moi, mai plăcute la atin-
gere, după care se uscau înfăşurate
pe un pom sau un stâlp - pentru a se
întinde, iar când erau uscate, se
duceau la croitor, pentru
confecţionarea celor necesare.

Costumul de vară al ţăranului din
zona de munte a Banatului se com-
punea din: cămaşă lungă şi izmene
de pânză de in, bumbac - la sărbători
- sau cânepă pentru toată ziua - la
munca câmpului sau la vite. În pi-
cioare se purtau ciorapi din lână
făcuţi cu 5 ace şi opinci din gumă
sau din piele de porc, pe cap se purta
pălărie.

Cânepa şi inul se semănau în
fiecare gospodărie, în special în
locuri fertile, cu pământ gras, iar

când răsărea trebuia păzită de vrăbii
şi piţigoi, pentru că o scoteau din
pământ - paza fiind treaba copiilor.
La coacere, se culegea în două serii
- se făceau mănunchiuri, se legau şi
se punea în stoguri, în picioare, să se
usuce bine, după care se frecau să
se ia seminţele şi se duceau la râu,
unde se improviza o topilă, un fel de
tău (baltă), se băga în apă şi se lăsa
două săptămâni la macerat (topit),
apoi se scotea, se usca şi se ducea
acasă. Toamna, când se termina lu-
crul la câmp, îi venea şi rândul ei la
prelucrare, începând cu meliţatul –
acesta presupune trecerea printr-o
unealtă, care o zdrobeşte şi separă
fibra de partea lemnoasă, unealtă ce
se numea “pozdari “.

După meliţare, urma pieptănatul
cu pieptenii cu dinţi mari, de fier – şi
separarea fuiorului de câlţi. Fuiorul
era partea cea mai fină şi se folosea
la urzit pânză, iar câlţii erau de cali-
tate inferioară şi se foloseau la
bătut (la umplerea urzelii).

Din in sau cânepă se confecţionau
cămăşile, bluzele, fustele, poalele,
cârpele, dar şi cearşafurile,
pânzăicile, feţele de masă,
ştergarele, etc.

Am scris toate acestea pentru ca
generaţiile actuale, şi cele care vor
veni, să-şi poată face o idee şi să
aprecieze cât de greu se trăia în
acele vremuri, câtă muncă era şi cât
de mult şi de greu muncea o femeie,
sau ce avea de învăţat o fată în afară
de şcoală precum şi pentru a nu se
uita numele uneltelor şi sculelor
folosite în aceste procese de trans-
formare descrise mai sus, unelte
care astăzi mai există încă în
gospodăriile satelor, dar mulţi tineri
nu au auzit de ele, nu le-au văzut
decât în muzee sau nici acolo, însă
eu şi generaţia mea le-am folosit
efectiv şi ne-am îmbrăcat cu ajutorul
lor.

În următorul an, 1945- lucrurile s-

au mai limpezit, războiul s-a
îndepărtat de locurile noastre. În sat
s-a stabilit un preot refugiat din
Basarabia, un om autoritar şi cu put-
ere de muncă. Soţia lui fiind
învăţătoare, el era tot timpul cu ea
la ore, era foarte sever şi cu pretenţii
sporite vis-a-vis de învăţătura
noastră. Viaţa comunităţii începea
treptat să revină la normal.

Din partea războiului, auzeam că
se dădeau lupte grele pentru
cucerirea Germaniei, nu mai ştiam
nimic de tata. Noi, impreună cu
mama, ne făceam probleme pentru
el, dar într-o zi ne-a trimis vorbă să
ne ducem la Mehadia să ne întâlnim
cu el căci trecea cu divizia de jan-
darmi, în urma ruşilor, pentru
menţinerea ordinii. Erau încartiruiţi
în biserica nemţească din Mehadia,
unde ne-am şi întâlnit cu el. După 3
ani, aproape nu mai era să-l
cunoaştem. Revederea a fost un mo-
ment de bucurie şi de emoţie
deosebită pentru toţi!

Tot în acel an, 1945, în primăvară,
mai exact în cea de-a doua zi de
Paşte, în timpul slujbei de la cimitir,
unde era adunat tot satul, aşa cum
este obiceiul - deodată s-a auzit un
zgomot infernal şi s-a înnegrit cerul
de avioane grele de bombardament,
toată lumea a fugit să se ascundă pe
unde a apucat, dar nu au bombardat,
erau doar în trecere.

De atunci, vreo trei luni au tot tre-
cut avioane, din când în când mai şi
bombardau, dar în munţi, să nu facă
rău, probabil erau teste de bombe.
Dar frica oamenilor era mare şi lip-
surile de toate felurile mi-au făcut
copilăria fără bucurii şi foarte greu
de îndurat - doamne dă să nu mai fie
acele timpuri şi pentru generaţiile vi-
itoare, căci tare greu a fost!!

Iosif  MIHAN

(CONTINUARE ÎN NUMĂRUL URMĂTOR)
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Marea Revoluţie din Rusia din Octombrie 1917

(stil vechi), noiembrie 1917 (stil nou) a avut o în-

râurire revoluţionară pe mapamond, a mişcat

spiritele progresiste din lume, în zidirea de noi ide-

aluri de bine şi frumos, în abolirea metehnelor ret-

rograde, conservatoare, feudale…

În iureşul acestor evenimente fuseseră prinse şi

idealurile unui grup de ofiţeri intelectuali români din

Ardeal şi Banat, din armata chezaro-crăiască, pri-

zonieri la ruşi, în condiţiile Primului Război Mondial.

Majoritatea căzuse în robie la ruşi în luptele

crâncene ce avuseseră loc în vara lui 1914, în Galiţia.

După căderea ţarismului, în stare de libertate,

ofiţerii români au acceptat să se alăture propagandei

bolşevice de lupta împotriva mensevicilor şi al ,,al-

bilor”, pentru triumful cauzei Revoluţiei bolşevice.

Câţiva intelectuali, cu talent la scris, unii publicişti,

precum Petre Nemoianu, pus în temă, au editat

ziarul “Foaia Ţăranului” în Capitala Rusiei Sovietice,

sub direcţia unui anume ARITON PESCARIU.

“Ariton” nu este un nume de botez întâlnit în Banat

şi nici în măritul Ardeal, l-am întâlnit frecvent la

românii basarabeni. În schimb numele de “Pescariu”

de familie poate fi găsit atât în Banat cât şi în

Ardeal.

“Foaia Ţăranului” a făcut propagandă favorabilă,

număr de număr, în anii 1917-1918, fusese editat şi

tipărit pe hârtie de bancnote din tezaurul românesc.

Puterea Sovietelor a pus la dispoziţia redacţiei hârtie

pentru tipărirea de bancnote de 200 (două sute) lei,

din tezaurul românesc. Se ştie că tezaurul româ-

nesc (aur, documente de valoare, inclusiv hârtie pen-

tru tipărit bani) fusese încărcată în vagoane şi

expediată la Piter, în Rusia, în ideea de păstrare.

România fusese ocupată de trupele germane, în

1917.

De reţinut titlul periodicului românesc: “Foaia

Ţăranului”, găsiţi explicaţia ştiind că Lenin a dat

primul act normativ ţăranilor. Ţăranii ruşi, asupriţi

de către moşieri şi culaci (chiaburi) erau dornici de

pământ . Aflând de acest decret s-au alăturat

bolşevicilor în lupta lor. Aşadar, Lenin a dat DE-

CRETUL PĂCII şi DECRETUL Pământ ţăranilor

Kolea Siberianu

Tinerii postdecembrişti habar
n-au cine a fost colonelul Vrăbeţ
şi cine a fost “Europa Liberă”.
Încerc să-i pun în temă:
- Postul de radio “Europa

Liberă” funcţiona la München,
redactorii erau majoritatea
români, stabiliţi legal-ilegal în Oc-
cident, parte dintre ei foşti
activişti culturali şi politici în
România postbelică (precum un
anume UNTARU, oltean). Şi se
aflau în slujba serviciilor de

informaţii Occidentale (prioritar
americane) şi denigrau, noapte de
noapte tot ce se putea denigra
din România. Au avut şi situaţii
umane, precum informaţii cu
privire la cutremurul din martie
1977, idem inundaţii şi alte cata-
strofe. Cu aceste ocazii cereau
lumii să sară în ajutorul
românilor cu tot ce se poate
ajuta. În rest, Postul de Radio
“Europa Liberă” făcea propagandă
pentru emigrarea cetăţenilor
români (alte etnii) în Occident.

- Colonel Vrabeţ, figură de
tristă amintire, a fost şeful ser-
viciului paşapoarte din cadrul In-
spectoratului Judeţean M.A.I.
Timiş, între anii 1974-1981, a  sab-
otat eliberarea de paşapoarte
pentru emigrarea cetăţenilor de
etnie germană. Nu a dat curs la
cereri spre  Bucureşti (Direcţia
Paşapoarte de pe Nicolae Iorga
27-29). Cererile, cu miile, erau
dosite şi în final direcţia 

continuare în pagina 51

M A R E A  R E VO L U Ţ I E  D I N  RU S I A
Ş I  “ F OA I A  ŢĂ R A N U L U I ”

COLON E L  VRĂB E Ţ  ŞI  “ E UROPA  L I B E RĂ”C OLON E L  VRĂB E Ţ  ŞI  “ E URO PA  L I B E RĂ”



VESTEA 51

urmare din pagina 50
crematoriul din beciul clădirii,

unde o vreme fusese pedepsit
semnatarul acestor şiruri,  să lu-
creze (acuzat că ridicase ofiţerii
din grniţ a Stamora împotriva lin-
iei P.C.R.)…
Dar, prezintă interes cele întâm-

plate în Sala Mică a Inspectorat-
ului, într-o şedinţă de analiză şi
măsuri ordonate de forurile supe-
rioare, cu participarea organelor
de control din Timiş (securitate,
partid, miliţia etc).
În Timişoara, pe B-dul Repub-

licii 6, în curtea O. J. T. Timiş, o
curte imensă, Serviciul de
Paşapoarte avea deschis un birou
compus din două încăperi. Biroul
funcţional de două-trei ori pe
săptămână, dimineaţa şi după-
amiază, câte trei-patru ore. Aici
se depuneau formularele cereri
pentru paşapoarte cu plecări tem-
porare în străinătate, dar şi
cereri tipizate de plecare
definitivă  în Occident.
Veneau petenţi de pe sate,

curtea aceea se dovedea
neîncăpătoare, şi atunci, lumea se
aşeza la rând în stradă, la in-
trarea în Republicii 6. Estimativ,
erau zilnic la 6-7 sute de petenţi!...
Cererile pentru paşapoarte, în

mod normal, se înregistrau şi in-
trau la verificare, apoi întocmirea
documentelor pentru emiterea de
paşapoarte şi vize temporare, la
cele aprobate.
Cererile tipizate pentru

obţinerea marilor formulare de
plecare definitivă (aprobate de
Comisia Centrală de la Bucureşti)
erau prezentate şefului serviciului,
colonelului Cornel Vrăbeţ. El le
studia, le analiza, le tria, puţine
primeau pe colţul hârtiei sus

“Aprob”, restul ajungeau la “Capi-
tolul IX”, capitol care nu există,
era codul crematoriului.
După Întâlnirea de la Helsinki,

privind “Drepturile omului”,
Ceauşescu a spus: “Să dispară
noţiunea de cerere de plecare
definitivă din ţară. Să li se dea
tuturor cerere pentru paşaport
temporar!”
N-a fost de acord Nikolasu

Berwangher, preşedintele Forumu-
lui Democrat German din Timiş,
motivând lui Ceauşescu (avea tele-
fon direct cu el): “Tov. Preşedinte!
Vor pleca nemţii toţi! Va rămâne
ţară fără nemţi! Vă rog anulaţi
dispoziţia!” Şi Ceauşescu a anulat-
o.
Cererile de plecare definitive

din ţară s-au înmulţit de la o zi
la alta! Mii şi mii de cereri! Multe
erau justificate! Întregirea familiei!
Capul familiei plecase pe front în
armata germană, a ajuns din
Siberia în Germania federală.
Mama a fost dusă la munca de
reconstrucţie în Rusia Sovietică.
Prin 1950-1951 a fost urcată în
tren şi direcţia Occident. În ţară
au rămas copiii. Ei au ajuns la
maturitate, cu familie. Alt aspect:
erau mulţi bătrâni grav bolnavi,
aveau în R. F. Germania asigurat
tratament medical, ajutor de
bătrâneţe etc. erau cazuri uman-
itare. Pe colonelul Vrăbeţ îl durea
în cot! Cererile luau direcţia cre-
matoriul.
“Europa Liberă” noapte de

noapte “ne cântă” urât, cu exem-
ple, cu situaţii limită, concrete,
profund umanitare. Plângerile erau
înregistrate de Colonelul Sârbu,
şeful Serviciului Tehnic din In-
spectorat (viitor amic cu scri-
itorul Ion Marin Almăjan, din

Timişoara). Sârbu era un autodi-
dact, ştia literatură, muzică etc,
specialist în criptologie…
Înregistrările de la Sârbu

ajungeau pe masa Conducerii In-
spectoratului, pe masa conducerii
Direcţiei de Paşapoarte, pe masa
tovarăşilor de la partid, care
aveau un activist pentru problem
de “interne”, pe tov. Păun
(Timişoara, Narciselor 3). Nu se
mai putea. Şedinţă în sala de la
Inspectorat, intrau circa 30-40
de inşi. 
În “Sala Mică” participase în-

tregul efectiv al serviciului de
paşapoarte, apoi organele supe-
rioare de partid din Timiş. Or-
ganul de contrainformaţii militare,
şeful Securităţii, şeful miliţiei,
şefii şi adjuncţii lor başca
activiştii de partid, de la
Timişoara şi Bucureşti. De la
Comisia Guvernamentală, ce
soluţiona paşapoartele.
Colonelul  Rusalin Târziu, şeful

Securităţii, băştinaş din Iablaniţa,
consătean cu mine, mă privea
chiorâş, întâlnirea cu asemenea
organe însemna o palmă morală
pentru el , care trebuia să ştie
tot şi să ordone rezolvarea pro-
lemelor. Colonelul Sârbu de la Ser-
viciul Tehnic îi ducea dimineaţă
de dimineaţă tot ce cârâiau cei
de la “Europa Liberă”. Era infor-
mat, dar măsuri canci! Colonelul
Rusalin Târziu mă privea şi mă
măsura ştiind că eu fusesem în
prealabil chestionat de “Şarpele cu
Ochelari”, maiorul Balotă, ofiţerul
de contrainformaţii. Eram adeptul
adevărului, sufeream pentru unii
bătrâni nemţi, aveam cunoştinţe,
făcusem şcoala la Reşiţa, o
şcoală româno-germană, cu mulţi

continuare în pagina 52
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colegi din satele germane din

Timiş.
Se analizase, se discutase pe

larg, concret, colonelul Vrăbeţ
fusese săpunit, ştiindu-se că el
zi de zi venea la slujbă, semna
ce semna, spunea ce spunea,
după care urcă la volanul
maşinii şi se oprea la
Topolovăţul-Mare, la amicul său,
la baltă de peşte, la pescuit, de
unde se înapoia pe la orele 14,
să semneze dacă avea ceva de
semnat, după care fuga acasă în

“Colonel Enescu” că se împuţea
peştele…
În final i s-a dat cuvântul

colonelului Vrăbeţ, de la care se
aştepta un angajament. Redau
textul, ce a spus, prinţe altele:
“Tovarăşi! Tovarăşii mei! Sunt
salariatul Ministerului de In-
terne, sunt angajatul Partidului
Nostru Comunist! Să ştie
fiecare: nu sunt angajatul
“Europei Libere”. Execut or-
dinele Partidului! Nu execut or-
dinele “Europei Libere”! Să le
execute cine o vrea!” Astupase

gura la toţi. Colonelul Târziu
frământa din fălci, s-a ridicat şi
a ieşit din sală.

-x-
După Decembrie 1989,

Colonelul Cornel Vrăbeţ, pen-
sionat “forţat” în 1981, a fost
căutat de “cineva” de la “Europa
Liberă”, a fost felicitat pentru
colaborarea sa. I s-a dat un în-
scris oficial că a colaborat cu
,,Europa Liberă”. Colonele, să-ţi
fie tărâna de plumb...!

N. D.P.

În spațiul edenic almăjan, plin de linişte,
dragoste şi bucurii cu simboluri existențiale, ce
tind spre absolut s-a născut locotenent colonel
Grigore Popiți la 13 martie 1900, în comună
Pătaş, Caraş-Severin. Fiu al lui Vasile şi al Mariei
Popiți, țărani din Pătaş, face parte din generația
căreia îi revenea sarcina îndeplinirii dezider-
atelor Marii Uniri. El a crescut şi s-a maturizat
odată cu România Mare.

A crescut pe plaiurile mioritice ale Pătaşului
şi a avut o copilărie fericită alături de frații săi,
în sânul familiei de țărani. Acum învață să
prețuiască şi să iubească frumusețile naturii la
poalele Semenicului, cât şi valorile istorice. Să
păstreze cu sfințenie limba națională, datinile
străbune, proverbele, legendele şi cântecele
populare “cele pline de dulceață“ cum spunea
I.Creangă. Învață să aprecieze munca şi să o con-
sidere valoare supremă a omului. A crescut
păzind oile de la 6 ani  devenind un iubitor al
plaiurilor natale care i-au dat viață şi puterea de
a le cânta în scrierile de mai târziu.

Începe şcoala în satul natal unde face primele
clase, având ca mentor pe învățătorul Lăzărescu
şi pe preotul Vasile Popovici, care îl sfătuia să

facă şcoala
româneasca
pentru că va
fi nevoie de
oameni de
c u l t u r ă
români. A
învățat să
i u b e a s c ă
p ă m â n t u l
natal neamul
românesc şi pe Dumnezeu. Urmează cursurile
şcolii maghiare de stat din Bozovici. Se înscrie
la Liceul pedagogic din Caransebeş şi după
patru ani face Institutul Pedagogic. La ter-
minarea şcolii a fost profesor la Şcoala de
meseriaşi CFR din Timişoara.

În anul 1929 devine ofiţer activ cu grad de lo-
cotenent ,apoi căpitan la Regimentul 5 Vânători
din Timişoara, urcând în grad este detaşat în
anul 1942 la M.S.M. în Bucureşti. Fiind un bun
patriot alege armata unde găseşte loc pentru
deplinătatea sentimentelor sale.

Educația în familie, fiind păcurar la o vârstă
fragedă l-au făcut să înțeleagă responsabilitățile
ce-i revin în acele vremuri şi a ales munca
folositoare. continuare în pagina 53
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Continuator al tradiţiilor

revoluţionar patriotice a
şi-a adus din plin
contribuţia la dezvoltarea
culturală şi românizarea
oraşului Timişoara. Astfel
la 26 iunie 1936, cu bunul
său prieten avocatul Ilie
Ienea, înfiinţează Asociaţia
scriitorilor români din
Banat.

Activitatea lui Grigore
Popiţi atât ca profesor
cât şi ca director al
Arhivelor Statului este
remarcabilă. Atât ca is-
toric cât şi ca poet se face
cunoscut ca o personali-
tate a culturii bănăţene.
Se remarcă ca şi
traducător din limbile
germană şi maghiară.

Ca director al
Regionalei Banat al
Arhivelor Statului, Grig-
ore Popiţi a dat la iveală
preţioase materiale cu
privire la istoria Banatu-
lui, surse documentare
necunoscute până
atunci, aceste documente
scot în evidenţă dorinţa
românilor din Banat  şi
jertfele făcute de ei pen-
tru întărirea vieţii
româneşti, precum şi
legătura strânsă ce a exi-
stat între Banat şi cele-
lalte provincii româneşti.
(lucrarea ,,Date şi
documente bănăţene”,
Timişoara, 1939 ).

Activitatea poetului şi
istoricului dublată de
cariera militară, au
dovedit că omul Grigore

Popiţi  era pătruns de
ideea naţională şi
creștină în cele mai
adânci fibre ale sufletului
său.

Ca şi mentorii săi
,Lăzărescu şi Vasile
Popovici, a îndrumat
paşii multor tineri în ale
culturii, literaturii, cercetării
istorice, îndemnându-i     să-
şi iubească neamul. Am
fost şi eu unul dintre ei. A
găsit totdeauna cuvintele
potrivite, dar şi împrejurările
cum spunea Seneca, pentru a
da un sfat celor apropiaţi, ale
îndrepta gândurile şi curaţi
inimă.

Venirea lui Grigore
Popiţi acasă era o
sărbătoare de suflet pen-
tru noi, ne spunea pri-
etenul său învăţătorul
Sabin Popovici. Aici,
ascultă cântecul
păsărilor la colibă şi al
fetelor la câmp, la lucru,
ca o baie de sănătate
pentru ureche şi suflet.
Uica Grigore Popiţi iubea
drumeţiile şi făcea dese
excursii pe Semenic.

Cei 80 de ani trăiţi de
Grigore Popiţi compun o
legendă, o viaţă
tumultoasă în care a fost
contemporan cu
destrămarea marilor im-
perii de la răsăritul şi
apusul ţării noastre, con-
struirea României Mari,
tragedia celui de-al
doilea război mondial şi
ce a urmat – bolşevizarea
ţării. A văzut cucerirea
cosmosului şi debarcarea

primului om pe lună.
Viaţa i s-a scurs ca şi apa
Nerei pe sub stâncile
munţilor şi s-a identificat
cu secolul XX, frământat,
parcurgând suişurile şi
coborâşurile lui dramat-
ice. Prin tot ce a făcut a
rămas ca un  model de
urmat în iubirea de ţară
şi de Dumnezeu.

Grigore Popiţi moare la
15 ianuarie 1980 şi este în-
mormânta la Timişoara.

Noi, locuitorii comunei
Prigor şi toţi almăjenii,
am recunoscut calităţile
omului Grigore Popiţi şi
beneficiile activităţii sale,
organizându-i mai multe
comemorări. Astfel la în-
ceputul anului 1980 ne-
am pregătit să-l
sărbătorim la 80 de ani,
dar uica Grigorie ne-a
făcut ultima glumă, a
murit în ianuarie. Am
organizat simpozioane
pentru comemorarea lui
Grigore  Popiţi în anul
1995 şi în anul 2000 la 100
de ani de la naştere. În
anul 2016  s-a pus o placă
comemorativă pe biserică.

Date complete despre
activitatea şi cărţile lui
Grigore Popiţi se află în
scrierile lui Ion Marin
Almăjan, un bun prieten .

Profesor  
PAVEL  PANDURU

(Grigore Popiţi a fost, cu alţii,
fondatorul cercului literar ,,Altarul
cărţii”, în Timişoara, la 26.05.1933,
prima mişcare literară românească
din Banat -N.D.P.)
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Cea mai veche reglementare
juridică privind relaţiile silvice
este Orânduiala de Pădure pen-
tru Bucovina din 1786 sau
Ordonanţa forestieră a lui losif al
ll-lea. Ea a fost precedată de
Ordonanţa din 2 ianuarie 1776
emisă de baronul Spleny, general
al provinciei.

Ocuparea Bucovinei de către
austrieci a însemnat o epocă cu
aspecte pozitive din punct de
vedere al calităţii actului
legislativ de guvernământ.

Orânduiala de Pădure
pentru Bucovina est cel
mai vechi cod silvic
românesc, cuprinzând
noţiuni silvice specifice.

Importanţa legiuirii
constă în caracterul ei
democratic pentru acea
perioadă. în expunerea
de motive conţine cuvân-
tul împăratului care are
valoarea unor porunci
"de îndreptarea şi buna
chibzuinţă adresată
urmaşilor".

Codul silvic de la 1881
reprezintă prima lege-cadru care
reglementează relaţiile sociale din
sfera domeniului forestier din
vechea Românie. Acest cod silvic
a provinciilor române pune bine
în evidenţă nevoile societăţii
româneşti din epocă.

Codul silvic din 1881 are ca
sursă de inspiraţie codul forestier
francez din anul 1827, prezen-
tând foarte multe asemănări, un-
eori, chiar ajungându-se la
traducerea fidelă a unor norme.

Apariţia codului silvic este în
mare măsură datorată anumitor
oameni politici ai ţării, cum este
ministrul finanţelor din acea
perioadă, I.C. Brătianu, precum şi
insistenţelor Regelui Carol I,
cărora avea să li se supună
reprezentanţii marilor proprietari

ce acceptau cu greu adoptarea
unei legi prin care să se aducă
restricţii exercitării dreptului de
proprietate.

În Titlul al ll-lea al codului silvic
este introdusă pentru prima dată
în limba română din legea
franceză, noţiunea de regim sil-
vic, dar fără a i se da o definiţie
legală de către legiuitorul român.

La acea perioadă, majoritatea
domeniului forestier românesc

era deţinută
de particulari,
l e g i u i t o r u l
român, spre
deosebire de
cel francez, a
evitat să
s p e c i fi c e
restricţiile ce
se impun
proprietăţii
forestiere pri-
vate, dis-
punând că
"orice propri-
etar este liber
a cere
s u p u n e r e a

pădurii sau pădurilor sale
regimului silvic".

Interesant este nu numai
domeniul în care legiuitorul
stabileşte condiţiile şi criteriile
după care anumite fapte cu
privire la păduri sunt considerate
delicte silvice, precum şi modali-
tatea de calcul şi de acordare a
despăgubirilor civile. Este
lăudabil faptul că prin această
lege este iniţiat procesul de con-
stituire a amenajamentelor sil-
vice, fixându-se un termen de 15
ani.

Regulamentul pentru aplicarea
dispoziţiunilor din Codul silvic
de la 1881 cu privire la pădurile
supuse regimului silvic, promul-
gat la 18 Aprilie 1885, încearcă să
corecteze anumite formulări şi

defecte ale Codului silvic.
Codul silvic din 1910, abrogă

în întregime Codul silvic din 24
iunie 1881. Ca urmare, Codul sil-
vic român abrogă la nivelul
Ardealului şi Bucovinei, legea
silvică ungară XXXI din 1879,
legea  austriacă  pentru  pădurile
comune  din  2  iulie  1897,  legea
austriacă  pentru  pădurile com-
posesorale regimului silvic.
Codul silvic abrogă legea silvică
rusă din 1776 aplicată de la
anexarea austriacă în 1812.

Noua lege din 1910 încearcă să
limiteze excepţiile de la regimul
silvic, astfel încât agenţii silvici ai
Statului să aibă în administrarea
ori în puterea lor de control şi
supraveghere o cât mai mare
suprafaţă de pădure.

Codul silvic român de ia 1910
s-a creat printr-o "oarecare
promisiune" cadrul favorabil
realizării unor interese de clasă.
Prin dispoziţiile Codului silvic se
urmăreşte lărgirea sferei
subiectelor ce răspund pentru vi-
olarea dispoziţiilor legii, precum
şi aplicarea unor sancţiuni care să
asigure atât pedepsirea
făptuitorului, cât şi repararea
prejudiciului cauzat.

Legiuirea silvică reglementează
dreptul de preemţiune, instituţie
cunoscută de la începuturile
apariţiei dreptului de proprietate,
în cazul înstrăinărilor făcute de
moşneni sau răzeşi, consacrând
prin modificările ulterioare drep-
tul de preemţiune a statului la
cumpărarea de păduri răzeşeşti
sau moşneneşti.

Delictele şi contravenţiile
silvice, precum şi penalităţile
prevăzute sunt tratate în de-
taliu, având ca scop stăvilirea
spiritului distrugător asupra
pădurilor.

Important de reţinut este şi 
continuare în pagina 55
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faptul că adoptarea şi votarea

codului silvic din 1910 era
conformă unei tendinţe
internaţionale.

Codul silvic din 1962,
răspunde în mare măsură imper-
ativelor politice ale orânduirii
socialiste instaurată de puterea
comunistă după cel de-al Doilea
Război Mondial. Acesta a stipu-
lat în Art. 1 că pădurile şi
terenurile cu vegetaţie forestieră
sunt proprietate de stat şi
alcătuiesc fondul forestier
naţional.

Adoptarea Codului silvic din
1962 la 28 decembrie, a reflectat
transformările social-economice
petrecute în acea perioadă în
România, răspunzând nevoilor
de armonizare legislativă cu tex-
tele legale în vigoare şi cu prin-
cipiile economico-juridice
socialiste.

Acest cod este structurat pe 7
capitole şi cuprinde 51 de arti-
cole, care stabilesc regimul ju-
ridic al circulaţiei bunurilor ce
alcătuiesc fondul forestier, pre-
cum şi regulile aplicabile în ma-
teria gospodăririi şi protecţiei
acestuia.

În urma elaborării acestei
legiuiri silvice, fondul forestier,
regimul general al pădurilor a
fost supus atât dispoziţiilor aces-
teia cât şi normelor generale care
guvernau proprietatea de stat.
Codul silvic din 1990, care
cuprinde regulile de bază
privind fondul forestier, privind
administrarea şi exploatarea
acestuia, faptele ilicite ce aduc
atingere valorilor silvice prote-
jate, precum şi răspunderea
juridică ce se angajează odată cu
săvârşirea unor asemenea fapte.
Având o reglementare specială
în materie forestieră, deoarece
pădurile se pot afla atât în

situaţia de obiect al proprietăţii
publice, cât şi al proprietăţii pri-
vate, dispoziţiile Codului silvic
s-au completat ulterior cu alte
dispoziţii ce reglementează, de
la caz la caz, regimul de drept
public sau cel de drept privat în
materie de păduri.

Prin adoptarea Codului silvic
din 1996 se abrogă expres Legea
nr.3 din 1962 - Codul silvic, pre-
cum şi alte acte normative adop-
tate anterior anului 1990.
Această reglementare silvică este
corelată cu numeroasele
dispoziţii juridice adoptate în
materia reconstituirii dreptului
de proprietate privată în general,
şi privind pădurile, în special,
norme cuprinse în acte norma-
tive, cum este Legea fondului
funciar nr. 18 din 1991.

Codul silvic adoptat prin
Legea nr. 26 din 4 aprilie 1996,
a suferit unele modificări ulte-
rior, în principal prin:
Ordonanţa Guvernului nr.
96/2002 /1998, privind regle-
mentarea regimului silvic si ad-
ministrarea fondului forestier
naţional. Legea nr.75/2002 pen-
tru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.
96/1998, prin Legea nr.
66/2002 pentru aprobarea
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr. 226/2000 privind
circulaţia juridică a terenurilor
cu destinaţie forestieră,
Ordonanţa Guvernului nr.
81/2004 privind măsurile de ac-
cesibilizare ale fondului
forestier.

Prin Art. 52 Alin.2 din Codul
silvic este instituit dreptul de
preemţiune a statului la vânzarea
anumitor categorii de terenuri
cu vegetaţie forestieră, drept a
cărui apreciere cu privire la
natura sa a suscitat interes în
doctrina şi practica judiciară

românească, generând nu-
meroase intervenţii ale
legiuitorului român.

Noul Cod silvic din 2008 şi
implicaţiie sale în domeniu

După numai 12 ani de apli-
care, Codul silvic din 1996
(Legea nr. 26/1996), cu
modificările şi completările sale
ulterioare, este abrogat expres
prin Legea nr.46/2008 - Codul
silvic din 2008.

La data intrării în vigoare a
noului cod silvic se abrogă şi alte
acte normative în materie.'

Codul silvic român din 2008
reglementează regimul juridic al
fondului forestier naţional, con-
stituind actul normativ ce
cuprinde principiile cele mai im-
portante

Codul silvic actual tratează
identic noţiunea de fond
forestier naţional,al cărui ele-
ment de bază este pădurea, care
poate fi după caz proprietate
publică sau proprietate privată
stabilind în acest sens care sunt
felurile acestor forme de propri-
etate forestieră.

Noul cod silvic instituie de
asemenea, obligaţia pentru pro-
prietarii de păduri, alţii decât ad-
ministratorul pădurilor
proprietate publică a statului, să
înfiinţeze fondul de conservare
şi regenerare a pădurilor.

Se deschide astfel portiţa
fărâmiţării fondului forestier din
vecinătatea localităţilor. De
asemenea, se asigură cadrul legal
pentru a permite reducerea
suprafeţei fondului forestier
naţional pentru explorarea şi ex-
ploatarea resurselor de petrol şi
gaze naturale, pentru realizarea
reţelelor de apă potabilă şi pen-
tru realizarea reţelelor de
comunicaţii. În schimb, se 

continuare în pagina 56
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interzice aprobarea ocupării

temporare de terenuri din fondul
forestier naţional pentru operatorii
economici care nu au redat circuit-
ului silvic terenurile forestiere ocu-
pate anterior şi care sunt apte
pentru împădurire.

Se stabileşte că statul român are
dreptul de preemţiune la
cumpărarea de păduri ce consti-
tuie enclave în fondul forestier pro-
prietate publică a statului care sunt
limitrofe acestuia, la preţ şi în
condiţii legale.

Codul silvic din 2008 constituie
cadrul legal general al protecţiei şi
dezvoltării pădurilor româneşti,
stabilindu-se în acest sens o serie
de reguli complexe ce vizează atât
protecţia cantitativă cât şi protecţia
calitativă a acestor categorii de
bunuri.

Atunci când prin săvârşirea de
fapte ilicite se aduce atingere gravă
valorilor silvice. Codul silvic insti-
tuie răspundere penală şi respectiv
sancţiunea penală.

Noul Cod silvic român, intro-
duce conceptul de gestionare şi
dezvoltare durabilă a pădurilor
româneşti, fapt ce implică necesi-
tatea apariţiei unei noi abordări a
problematicii gestionării durabile
a pădurilor, prin recunoaşterea
importanţei calităţii şi a serviciilor
pe care le oferă, prin
conştientizarea beneficiilor şi
funcţiilor oferite de păduri.

Av. loan lonescu 
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CODUL SILVIC - 
PARTEA A II-A

Sancţiunile contravenţionale
pe durata existenţei actelor nor-
mative (cod silvic), au suferit
modificări prin OUG 71/31 au-
gust 2011, cu OUG 51/14 sep-
tembrie 2016, devenit Legea
nr.134/13 iunie 2017.

Noutatea constă în faptul că
regimul sancţionator e mai
blând, rămânând sancţiunea de
bază amenda. Ad\ cuantumurile
prevăzute de legiuitor, la care se
mai adaugă avertismentul. Tot o
noutate constituie introducerea
de către legiuitor a noţiunii de
notificare, pe care agentul con-

statator urmează să o înmâneze
contravenientului cu 7 zile
înainte de aplicarea sancţiunii
contravenţionale silvice. A rămas
în vigoare sancţiunea
complementară a confiscării ma-
terialului lemnos dar procedural
şi valoric în condiţiile art. 22 alin.
7 din acelaşi act normativ.

Sancţionarea complementară a
confiscării se aplică asupra volu-
mului cu luarea în considerare a
toleranţelor, pe grupe de specii
în funcţie de datele menţionate
în avizul de expediţie.

Constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice e de
competenţa ofiţerilor şi agenţilor
din cadrul Poliţiei Române, cât şi
cea din cadrul Jandarmeriei
Române, precum şi cea din
cadrul silviculturii a organelor
structurate la diferite nivele de
organizare potrivit art. 19 cap.
VII, modificat cu punctul 50, art.
1 din Legea 134/13 iunie 2017.

Tot în aceste modificări legisla-
tive se vorbeşte de confiscarea
mijlocului de transport folosit
fără aviz de expediţie, în
condiţiile în care masa lemnoasă
transportată depăşeşte de 5 ori
preţul mediu a unui metru cub
de masă lemnoasă pe picior.

Contravenientul mai poate fi
obligat şi la plata cheltuielilor de
depozitare făcute pe perioada de
custodie a materialului lemnos.

În general, conţinutul
contravenţiilor silvice au rămas
aceleaşi pe genuri de
contravenţie stabilite iniţial în
Codul silvic.

Dacă organul constatator
constată că fapta a fost săvârşită
în condiţii mai grave va sesiza or-
ganul de urmărire penală.

Av. loan  lonescu 
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D
e curând, cu prilejul
celei de-a 41-a sesiuni a
Comitetului Patrimoni-

ului Mondial, desfăşurat la
Cracovia, în Polonia, 24.679,4 de
hectare de păduri virgine de fag din
România au fost incluse în Patri-
moniul Mondial Natural al
UNESCO. Dintre acestea,
24.341,3 de hectare se află în pro-
prietatea publică a statului şi ad-

ministrate de Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva, iar 338,1
se află în proprietate privată. 

Cele şapte situri aflate în admin-
istrarea Romsilva sunt în Parcul
Naţional Domogled - Valea Cernei,
cu o suprafaţă de 10.321,7 hectare,
în Parcul Naţional Semenic - Cheile
Caraşului, cu 4.278,3 hectare, în
Parcul Naţional Cheile Nerei -
Beuşniţa, 4.294,2 de hectare, în
Parcul Naţional Cozia, cu 3.411,1
hectare şi trei alte situri, Codrii
seculari Slătioara, de 609,8
hectare, Groşii Ţibleşului, de
346,3 hectare şi codrii Strâmbu-
Băiuţi, cu 630 de hectare. În plus,

a fost selectat şi Codrul secular
Şinca, de 338,1 hectare, aflat în
proprietatea Primăriei Şinca din
judeţul Braşov.

Iniţiativa includerii acestor situri
în Patrimoniul Mondial Natural al
UNESCO aparţine Ministerului
Apelor şi Pădurilor, în urmă cu trei
ani fiind semnat un protocol de co-
laborare cu Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva, Institutul

Naţional de Cercetare - Dez-
voltare în Silvicultură ”Marin
Dracea” şi organizaţiile de mediu
WWF - Programul Dunăre -
Carpaţi şi Greenpeace România.

Partenerii în proiect au identificat
iniţial 25 de situri, fiind selectate în
final 8 situri valoroase. Anul trecut,
în luna septembrie, o echipă de
specialişti ai Uniunii Internaţionale
pentru Conservarea Naturii
(IUCN), organizaţie mandatată
de UNESCO să certifice aceste
situri, a evaluat în teren toate aceste
păduri.

Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva a inclus alte aproape zece

mii de hectare de pădure în Cata-
logul Naţional al Pădurilor Virgine
şi Cvasivirgine, procesul de identi-
ficare a altor păduri virgine fiind în
derulare.

Definiţie: Pădurea virgină este
acea pădure care s-a format şi
dezvoltat exclusiv sub acţiunea
factorilor naturali şi în care proce-
sele ecosistemice în dinamica lor
se produc fără nicio influenţă
antropică directă sau indirectă.
(OM 3397/2012).

Definiţie: Pădurea cvasivirgină
este pădurea virgină din trecut,
care, între timp, a suferit
modificări antropice observabile,
nesemnificative asupra structurii,
staţiunii şi proceselor ecosistemice.
(OM 3397/2012).

Cu alte cuvinte, pădurile virgine
sunt acele păduri în care lipseşte orice
urmă de activitate a omului,
intervenţia omului aici lipsind cu
desăvârşire, de la începutul vieţii
acestei păduri şi până în prezent, ne-
existând drumuri, poteci, cioate de
arbori tăiaţi sau curăţaţi, nici un fel
de construcţie, şi nici chiar păşunat
de animale domestice. Ajutaţi de
aceste criterii de categorisire ne
putem imagina o pădure cu arbori
bătrâni, aplecaţi, rupţi sau
prăbuşiţi, insă în jurul lor alţi arbori
tineri sau mai puţin tineri îşi
îndreaptă zvelteţea în cursa spre
lumină în locul liber lăsat în coro-
nament de arborele aplecat, rupt
sau prăbuşit. Caracteristic acestui
arboret este varietatea de generaţii

continuare în pagina 58
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ale populaţiei de arbori, aflaţi într-

o mare diversitate de stadii de vârstă,
putând ajunge până la sute de ani.
Referindu-ne la originea lor, posibil
ca aceste păduri să dăinuie încă de la
apariţia pădurilor acum 12.000 de
ani, la finele ultimei glaciaţiuni ce a
cuprins aria geografică pe care
Europa o ocupă astăzi, în perioada
post-glacială, perpetuându-se de
atunci în mod natural sub stricta
oblăduire a naturii. 

Spre deosebire de ţările europene,
unde pădurile virgine au fost distruse
aproape în întregime, ţara noastră se
bucură încă de suprafeţe consistente,
ce nu au fost identificate în întregime,
acest proces continuând în prezent.
Anual, specialiştii Romsilva
analizează peste 300 de mii de
hectare, fond forestier aflat în propri-
etatea publică a statului.

Prin Ordinul Ministrului Mediului
şi Pădurilor, cu nr. 3397 din
10/09/2012, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 668 din
24/09/2012, cu intrare în vigoare la
24/09/2012, se stabilesc criteriile
de clasificare a pădurilor virgine şi

cvasivirgine din România, acest ordin
fiind de fapt şi începutul procesului de
protejare a acestor arii. Cadrul legal
necesar pentru a se asigura păstrarea
acestor păduri pentru generaţiile vi-
itoare, a fost completat în anul 2016,
prin emiterea Catalogului Naţional al
Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine din
România, acesta constituind un in-
strument de evidenţă a pădurilor vir-
gine şi cvasivirgine din ţara noastră şi
de asigurare a protecţiei stricte pentru
aceste păduri. Catalogul s-a constituit
în baza Ordinului Ministrului
Mediului, Apelor şi Pădurilor nr.
1417/11.07.2016, incluzând

suprafeţele de pădure care îndeplinesc
criteriile şi indicatorii de identificare a
pădurilor virgine şi cvasivirgine
definiţi în OM 3397/2012.

Ca o concluzie, protecţia strictă a
pădurilor virgine şi cvasivirgine poate
fi una dintre căile principale de con-
servare şi ameliorare a biodiversităţii,
dar şi unul dintre elementele unei
strategii de consolidare a cadrului leg-
islativ pentru protejarea şi asigurarea
continuităţii pădurilor româneşti.

Ing.silvic, Constantin VLAICU
- membru în Uniunea Ziariştilor
Profesionişti din România

CLUBUL PENSIONARILOR LA MEHADIA?! 
Nu există aşa ceva!

Pe raza comunei MEHADIA sunt câteva sute de pensionari! Se

interesează cineva de ei?! Nici pomeneală! S-a lansat acest proiect
verbal, cu ani în urmă, către domnul preşedinte VICTOR CÂRSTOIU, a
răspuns că este un local pentru tineri şi acolo pot şi pensionarii să-şi
dea întâlnire! Aiurea!

În perioada interbelică şi un timp chiar şi postbelic, burghezia din
Mehadia a avut în vedere şi acest aspect. Funcţionau două cluburi:
CLUBUL VÂNĂTORILOR şi CLUBUL FEMINA! Ultimul era gestionat de
doamnele din Mehadia, în frunte cu doamna Chiticeanu. Fiecare club
îşi avea viaţa lui, iar o dată, de două ori pe an, se organizau baluri, unde
cele două cluburi îşi făceau invitaţii reciproce. Era renumitul bal al
vânătorilor şi la fel balul femeilor. Erau două tarafuri în Mehadia şi

dacă tarafurile de la Mehadia nu erau, era adus taraful din Orşova, de
pe Greaţca. Oamenii se distrau . O, tempora!

Astăzi în localităţile jud. Timiş au loc balurile pensionarilor la Variaş,
Tomnatic, Recaş, Timişoara etc. Primăriile organizează. Nu fiecare lo-
calitate dispune de cămin cultural, acolo unde nu e cămin, balul are
loc la şcoală. La Mehadia există sala de sport de la liceu, unde se poate
face un bal trăsnet! Să fie de accord primarul şi consiliul local. Ce
spuneţi, domnule primar Iancu Panduru? Nu vreţi să vă  petreceţi cu
pensionarii?

Rămâne un semn de mirare pe adresa domnului Victor Cârstoiu,
cum de nu poate oferi un modest spaţiu pentru un club al pensionar-
ilor? În Banat, Timiş şi Caraş, unde funcţionează aceste cluburi, pen-
sionarii cotizează cu cinci lei lunar pentru taxe curente.

Haide, domnule Victor, şi faceţi un pustiu de bine pentru pensionari.

(Lolo Kaştalo)
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Acest eveniment, marcant în

viaţa fiecărui sat din Banat şi nu
numai, a venit şi în acest an
generând o serie de pregătiri,
cheltuieli, emoţii şi în final bu-
curia de a te întâlni cu musafirii
invitaţi (neamuri din alte
localităţi, prieteni, colegi, etc).

Plugova nu face notă
discordantă, plugovenii prim-
indu-şi cu dragoste musafirii,
poftiţi şi nepoftiţi (ocazionali),
care le calcă pragul, iar con-
sumul specific acestor zile (15-
16 august) atinge cote maxime
în fiecare casă.

La joc, distracţia a fost
asigurată de Ramona Viţa şi
formaţia condusă de Petrică
Viţa, pentru care taragotul nu
mai are nici un secret, fiind

după părerea mea NR.1 în
domeniu. 

Şi în acest an primăria a spri-
jinit efortul căpăraşilor. Aceşti
tineri merită toată aprecierea
pentru efortul depus în organi-
zarea petrecerii. Au fost
susţinuţi de mulţi tineri din sat,
dar au rugămintea ca în viitor
să prindă curaj şi cei care au
ocolit contribuţia financiară,
însă la joc au fost prezenţi.

Dacă a venit vorba despre
căpăraşi nu trebuie uitat
,,Căpăraşul Permanent”, care
este prezent la toate petrecerile
cu muzică organizate la
Plugova şi care de fiecare dată,
la finalul acestora, echilibrează
balanţă de plăţi. Este vorba de
DAN PÂRVULESCU-MANEA,

care împreună cu soţia sa, Neli
Pârvulescu, iubesc Plugova
natală, iubesc folclorul, iubesc
tot ce ţine de  FRUMOS.

În sprijinul celor menţionate
mai sus, vreau să informez citi-
torii că, fam. Pârvulescu a achi-
tat integral contravaloare
lucrărilor de renovare a
M O N U M E N T U L U I
EROILOR din Plugova, şi
totodată au ctitorit TROIŢA
de la intersecţia Străzii Princi-
pale cu DN 70, ambele sfinţite
la data de 08. 09. 2017, de
Preasfinţitul Lucian, Episcopul
Caransebeşului. Nu ne rămâne
decât să le mulţumim!

Ec. Nică Drăgan

nedeea de la plugovanedeea de la plugova
ediţia 2017ediţia 2017

Sâmbătă 30.09.2017 la
Băile Herculane, în Parcul
Central s-a desfăşurat a
XVII-a ediţie a Festivalului
Rachiei din Banat.

Aceeaşi zi de sărbătoare, ca
şi în anii trecuţi, cu mulţi
participanţi, îmbrăcaţi fru-
mos, unii chiar în costume
populare, cu o gamă diversi-
ficat de produse etalate,
unele dintre ele nu prea
aveau de a face cu rachia, dar
comerţul îşi face loc peste tot. 

Lumea prezentă a fost de
calitate, începând cu prefec-
tul, preşedintele C. J. Caraş
Severin, primari din zone cu
tradiţie în domeniul rachiei,
continuând cu producătorii  şi
încheind cu consumatorii,
care nu au fost puţini.

Juriul, constituit din con-
silieri judeţeni, precum şi alţi
specialişti, a degustat pro-
duse expuse la fiecare stand,
a analizat şi a acordat 

continuare în pagina 60
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diplome celor mai buni. 
Standul comunei Mehadia, în comparaţie

cu anii trecuţi, s-a prezentat mult mai bine,
atât ca aspect, cât şi că structură
sortimentală a produselor prezentate,
datorită, în principal, efortului şi pri-
ceperii a doi tineri gospodari: Gogu
Grozăvescu şi Adi Iovănescu, din      Plu-
gova.

Pentru a vă face o idee, despre modul
în care a arătat standul comunei noastre,
vă prezint câteva dintre produsele

prezentate:
- mălai (cornută) ,
- pâine de casă, 
- brânză: vacă, oaie, capră ,
- dulceaţă: întreaga gamă de fructe, plus

ceva inedit: dulceaţă de ardei iute,
- slănină afumată,
- ,,şonc” de porc,
- ceapă, usturoi,
- afinată, cireşată, caisată, vişinată,
- răchie: prună, măr, cireşe, pere, caise,

gutui şi coarne,
- plăcintă de casă cu mere.

În aceste condiţii, standul comunei
Mehadia a fost punctul de atracţie al
Festivalului, iar premierea producătorilor a
venit .  Au fost premiaţi: 

-Gheorghe (Gogu) Grozăvescu : Răchie –
gutui, pere, caise.

-Andrei Iovănescu: Răchie – prune, mere.
-Petru Rădoi : Răchie – cireşe.
-Mihai Feneşan :Răchie de coarne.
-Ion Drăgan :Răchie primăvară.

Bravo lor!

Ec. Nică Drăgan

La standul comunei Mehadia, reprezentanţi ai
comunităţii zonale şi locale,  vizitatori, alături de mân-
drii producători locali

Primarul comunei Mehadia, Iancu Panduru,
alături de Gheorghe  Grozavescu,
producător din Plugova, împărtăşind se-
cretele producerii minunatei licori,
transmise din generaţie în generaţie, prin
viu grai şi practică, unul din   elementele
ce azi ne individualizează ca popor

Bucate şi băuturi tradiţionale, la standul comunei
Mehadia, elementul lor  comun : calitatea deosebită
şi ultilizarea exclusiv  a ingredientelor naturale
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SIMONA HALEP ŞI BLESTEMUL TRICOLORULUI ROMÂNESC!SIMONA HALEP ŞI BLESTEMUL TRICOLORULUI ROMÂNESC!

Tenismana aromâncă, Simona Halep, cu pretenţii poziţia 1 (întâia) în clasamentul general în
lume (aiurea!) a participat în vara care s-a dus la cinci mari concursuri internaţionale de tenis
de câmp! Nu a câştigat nici măcar unul! Dimpotrivă au fost situaţii când a fost făcută de râs şi
ruşine! Învinsă vorba aceea la … funduleţul gol! Şi ştiţi de ce? A fost blestemată de românii care
au în suflet tricolorul românesc! Simona Halep (mai bine Hălita!) a refuzat să participe la
Olimpiada de la Rio (2016) motivând chipurile că nu se simte bine, că i s-a scrântit un dinte în
gură! Aiurea!

Posturile de radio şi televiziune private, atâtea câte sunt, i-au justificat refuzul zicând la unison
( voci feminine cu “microfonul” în gură…): “De ce să se după la Rio?! Ce să apere? Ţara?! Ce
i-a dat ei Ţara? Nimic! Părinţii ei i-au dat totul!...” Aceste zise nu au fost culese din vânt, ci din
gândirea pretinsei mari sportive. Oare tot aşa gândesc şi sportivele din Ungaria? Cele din Ger-
mania? Minunatele fete negrese din Africa? Nu! Categoric NU! Le-am văzut pe negresele din
America, Kenia, Nigeria etc., campioane la diferite ramuri sportive, înfăşurate fericite în drapelul
ţării lor şi, văzându-le, le-am tras o înjurătură părinţilor Simonei!

Lae Carabină

HAREMU L  L A  T E L EV I Z I U N E  HAREMU L  L A  T E L EV I Z I U N E  
Postul de televiziune “Kanal D”, afirmativ turcesc, are emisiunea erotică “Te vreau lângă mine”

de luni şi până sâmbătă, la ora 13.00.
Se prezintă tineri şi vârstnici ce doresc să-şi găsească perechea, zisa “jumătatea”, barbaţi-femei,

femei-bărbaţi.
S-a constituit zisa “Casă de lângă mine”, o anexă cu circa patru încăperi plus anexe, confort

sporit, inclusive piscină. Cei care ajung la ,,mica înţelegere erotică” se duc perechi-perechi în “Casă”,
unde au casă, masă şi sex gratuit la discreţie, timp nelimitat!
În această “casă” (cuib imoral!...) se consumă fapte imorale, cvasi imorale sub ochii organizatorilor

şi în faţa întregii ţări! Redăm câteva exemple concludente:
Intră în “casă” o tânără, Ioana, circa 18 ani, virgină. Îndată o allege un bărbat de circa 45 ani,

milionar. Trăieşte cu ea, o batjocureşte şi în final o abandonează pentru o altă femeie ce intrase
în casă şi ea cu alt domn în etate, Victor.
Victor şi milionarul sar la bătaie, gata-gata milionarul să fie sugrumat. Rog filmul…
Intră în “casă”, Ina, o moldoveancă din Chişinău, intră cu un tânăr, trăieşte cu acesta, îl

abandonează pentru un altul mai chipeş, a se înţelege mai mascul, îl lăsa şi pe acesta şi îl seduce
pe al treilea. În final e gata să plece cu un bătrân, plin de bani. Ce părere aveţi? Rog filmul…
Un tânăr, Marius, intră în casă cu o tânără, promisiuni, trai pe vătrai o abandonează după o lună

de zile, şi se combină cu Corina, mai sexy…
Când tinerii şi vârstnicii nu au loc în cameră, ziua în amiază, se duc în podul casei şi fac sex!

Mai ceva decât în “Casa de piatră”. Oare ce spun adolescenţii noştrii? Ce spun oficialii TVR? Ce
spun cei de la audio-vizual, care sunt plătiţi să ocrotească morala?!
Aceste manifestări imorale au fost semnalate la Ministerul Culturii, al Educaţiei, la Comisia

Culturală de la Parlament şi în final semnalat şi postul Naţional de Televiziune pentru a se interveni
la factorii decizionali. Nici un răspuns! Nici o măsura! De unde se vede că societatea este imorală
prin esenţa ei, de jos şi până sus, la ultima treaptă românească, la Parlament şi la Presedenţie!

T.OMA OSTRIŞ
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E SCU  Î N  RO M Â N Ă

Pentru explicaţie, argumente, pornim de la zero ! De
la cele patru dialecte ale limbii române:

Dialectul dacoroman;
Dialectul aromân;
Dialectul istroromân;
Dialectul meglenoromân.
Dialectul dacoroman a evoluat în limba română, apoi

în limba literară română, graţie poetului Mihai
Eminescu. Celelalte dialecte au rămas în stare de con-
servare. Totuşi, dialectul  aromân a contribuit la
îmbogăţirea  limbii române prin sufixul “escu”. În
aromână, “escu” este pronume personal “eu” (persoana
I-a). “escu” se foloseşte cu verbul “a fi”, timpul prezent,
“sunt” (“sunt”).

În 1967, primăvara, am întâlnit un turist în graniţa
româno-jugoslavă (Stamora-Moraviţa) venit din fun-
dul Jugoslaviei. Nu vorbea româneşte, nu vorbea altă

limbă. A fost întrebat:
- Cine sunteţi? (A înţeles).
- ESCU PROTA!
Am înţeles: “Eu preot!”. Ad literam, “Eu sunt preot!”

-x-
În limba română sufixul “escu” a contribuit la for-

marea numelor de familie: Ionescu, Georgescu,
Ştefănescu, Petrescu, Popescu, Niculescu, etc. Traduse
ad literam: Eu Ion, Eu George, Eu Ştefan, Eu Petre, Eu
Pop, Eu Nicu etc. Ad literam: Eu sunt Ionescu, Eu sunt
George, Eu sunt Ştefan, Eu sunt Petre, Eu sunt Pop, Eu
sunt Nicu, etc.

Prof. N. D. Petniceanu
________
Bibliografie:
Prof. univ. dr. Gheorghe Poalelungi: “Dialectologia”, curs
universitar, Editura. Academiei Române, Bucureşti, 1962.
Dialectul aromân, cercetări şi investigaţii în teren, în sudul
Iugoslaviei.

SCRISOARE DESCHISĂ DE LA ANINA

Stimate d-le profesor, Nicolae Daciu Petniceanu,
Am primit cele şase reviste „Vestea". M-am bucurat mult. Am lec-
turat cu multă atenţie, aflând multe lucruri deosebit de interesante
şi am descoperit suflete nobile de mari Români. Vă mulţumesc Dom-
niilor Voastre şi d-lui profesor Pavel Panduru pentru aprecierile şi
cuvintele frumoase scris la adresa Aninei, care a fost o Mare Uni-
versitate Tehnică a industriei miniere din România. Nu exagerez cu
nimic. în această Universitate s-au format mari şi iluştri specialişti
ai ţări care au dus faima şi pete hotare. Bogăţiile din Munţii Aninei
şi faima ei vor dăinuii peste veacuri, chiar dacă unii pigmei, diletanţi
emanaţi din hrubele istoriei, îi cântă prohodul.
Revistele le-am dăruit pensionarilor săraci şi setoşi de cultură,
adevăr şi dreptate socială. Astăzi, aceşti mari bărbaţi trec
neobservaţi şi nimeni nu-i mai ia în seamă. îşi duc bătrâneţea într-
un anonimat desăvârşit şi rabdă cu stoicism ironiile unor aşa-zişi
omeni politici, care astăzi se înfruptă din munca lor. E ruşinos dar
adevărat. Pentru munca lor plină de riscuri primesc o pensie de miz-
erie, pe când „ elitele" ce fac legi, împart dreptate şi distribuie
cătuşe, îşi dau pensii de zecii de ori mai mari decât ale acestora.
Şi pentru că munca de hârţogar este extrem de grea şi periculoasă,
sunt pensionaţi la vârsta de 30-50 de ani. Şi pentru a-şi arăta
ataşamentul şi dragostea faţă de patrie se reangajajează pe acelaşi
post sau altul similar, acumulând venituri fabuloase. Spre exemplu.
Un minier cu minim 20-30 de ani de muncă în subteran ia o pensie
de maximum 2000-3000 de lei pe lună, iar nişte funcţionari (

magistraţi, procurori, ofiţeri din unele ministere etc...) ajung la pen-
sii de 20.000 -50.000 lei pe lună. E înfiorător, dragă prietene, de ce
se întâmplă în ţara noastră, într-un „stat democrat”. Oare, aşa să
fie?...Domnii fanarioţi, i-ar invidia pe cei de azi, mai cruzi ca hoardele
barbare. Şi asta pentru că îi tolerăm. [...]
Cu multă stimă. Noroc Bun, dragă prietene! 

Anina, 01.08.2017
Ing. Ion Văcaru

CURIOZITĂŢI LINGVISTICECURIOZITĂŢI LINGVISTICE
Culese de la imamul Mehmet de pe Insula Ada-
Kaleh (1958):

1. Masculin 2. Feminin
Ozan Ozana
Emin Emina

Sunt nume de botez la băieţi şi fetiţe, la turci.
Trimiteri la limba română:
Amintiţi-vă de apa Ozana din “Amintirile din
copilărie” de bădiţa Creangă
Amintiţi-vă de scrisorile (publicate) dintre
Eminescu şi Veronica Micle. Cum i se adresa
Veronica lui Eminescu?! Răspuns: “Emin! Dragul
meu Emin!” (Editura Polirom, Iaşi, 2000-2001).
Folosiţi sufixul “escu” din aromână: Emin + escu
= Eminescu.
Recent, s-au întâlnit la Cluj, echipele de fotbal
România - Turcia. Pespatele unui fotbalist turc,
pe tricou, numele lui: OZAN.

N.D.P .
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Unor judecători şi
avocaţi cu vile în Băile
Herculane…

Imaginaţi-vă oborul,
curtea unui gospodar
de la sat, unul cu

ograda plină de orătănii,
una mai frumoasă decât alta
într-o zi cu soare şi cu cer
senin. În mijlocul păsărilor
un păun cu penaj bogat şi
colorat. Păunul era
frumuseţea întruchipată!

Curtea, oborul sau
voreţul în graiul
bănăţenilor, era
împrejmuită cu un gard de
nuiele, cu pari din loc în loc.
În fiecare par, gospodina,
muierea casei, pusese câte-
o oală spartă, după zacon,
ca relele să se spele, iar cele
bune să se adune! Cu pripă-
n sân, gazda uitase să pună
o asemenea oală într-un par.
În capul părului acela
zbârrr! se aşează o cioară,
mare, bătrână şi neagră
tăciune. Bătu din aripi şi
privi înnegurată la păun, ce-
şi vedea de plimbarea lui în
admiraţia orătăniilor.
Cioara roasă de invidie se
roti în capul părului şi grăi
înciudată:

- Faci pe frumosul,
Păunule?! Degeaba te înfoi
în pene, nu eşti mai frumos

decât mine, zise cioara şi
umblă în poşeta de pe-o
aripă, scoase o oglinjoară şi
un ruj şi se privi în ea, um-
blând cu rujul peste cioc.
Păunul se prefăcuse că nu
aude vorbele cioarei, el
tăcut îşi văzu de plimbarea
sa. Cioara puse oglinda şi
rujul la locul lor şi sărind de
pe un picior pe celălalt se
oţărî din nou:

- Poţi, Păunule, să te
înfoieşti cât vrei, tot eu mis
mai frumoasă şi mai
arătoasă. Cioara reuşise să-l
scoată din ale lui pe Păun,
vorbi calm:

-Nu mă pun cu tine,
urâţenia pământului! …

- Eu urâtă?! Facem pariu?
- Facem! grăi indiferent

Păunul.
- Pe ce?
- Pe ce vrei tu, pocitanio!
- Pe un ochi? făcu cioara.
- Pe un ochi, răspunse

Păunul, sigur pe frumuseţea
sa divină.

Cioara zbârrr! în spatele
porcului din bătătură şi în-
cepu să-l ciugulească în
spinare. Ciugulea din ce în
ce mai repejor şi tot aşa
grăia:

-Nu-i aşa, Mărite, că eu
sunt mai frumoasă şi mai
drăgăstoasă?

Porcul se trânti într-o
rână şi cu burta la soare
privea mirat la cioară.

Păunul interveni:
- Mărite Domn, pui la

îndoială frumuseţea mea?
Porcul nu răspunse.

Cioara reveni cu scărpinatul
ei:

-Nu-i aşa că eu mis mai
frumoasă şi mai
drăgăstoasă? Porcul de
plăcere se lungi şi se răsuci
pe partea cealaltă. Cioara
continua cu ciugulitul şi cu
scărpinatul.

- Spune, Mărite, cine e
mai frumos dintre noi?

- Ah ce bine e şi ce bine
mă simt… Tu, Cioară, eşti
mai frumoasă.

În clipa aceea cioara
zbârrr! şi ţac-pac scoase cu
ghearele un ochi Păunului.

Păunul văzând atâta ne-
dreptate în Curtea sa, ieşi
din ogradă şi plecă în lume,
unde văzu cu un ochi. Şi
merse şi merse până ajunse
departe în asfinţit de soare.
Întâlni în cale un bătrân alb
din cap şi până în picioare,
cu o barbă până-n brâu şi cu
o croşne de lemne în cârcă.
Se opri locului şi îl privi ad-
mirativ pe Păun. Îşi trase su-
fletul şi vorbi:

- Vai, vai! Ce Păun fru-
mos! Păcat că e chior!

Păunul răspunse:
- Nu-mi pare rău, taicule,

că mis chior, îmi pare rău
că m-a judecat un porc!

Ştefan Măgrin
Mehadia, august 2017 

J U D E C Ă T O R U LJ U D E C Ă T O R U L
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4.  Lucrări  de infrastructură staţie captare în localitatea Valea Bolvaşniţa.
A fost depus,  în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - submasura 7.6- Investiţii asociate cu protejarea patri-

moniului cultural, având ca şi obiectiv principal susţinerea invesţiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului
cultural imobil de interes local -  așezăminte culturale- precum şi punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea
turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale.

Oportunitatea este dată ca urmare a posibilităţii de accesare fonduri nerambursabile finanţate în procent de 100% în cadrul
submăsurii 7.6.

,,Renovare, modernizare şi dotarea Căminului cultural din localitatea Plugova”
A fost depus în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - submasura 7.2
Investiţi i în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
A fost semnat contractul de finanţare cu AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE (AFIR) în

toamna acestui an.
,,Modernizare drumuri locale în comuna Mehadia, judeţul Caraș-Severin”.
Denumirea bunului: elemente de identificare:

Strazi Laterale Mehadia 0,832 km Mehadia străzi  L=0.832 km din care:
-strada Bisericii Tronson 1 :    L = 0,120 km;
- strada Bisericii Tronson 2:   L = 0,120 km;
- strada Din Coastă:    L = 0,293km;
- strada Carierei:   L = 0,299 km;

Străzi Laterale Plugova 0,770 km Plugova străzi L=0,770 km, din care:
- strada Pârlău:     L = 0,127 km;
- strada Bisericii:     L = 0,125 km;
- strada Glana:     L = 0,142 km;
- strada Izvorului:   L = 0,165 km;
- strada Pepşilă:    L = 0,211 km.

Străzi Laterale Valea Bolvaşniţa 0,131 km
+ DC 30 Valea Bolvaşniţa
L = 3,349 km Valea  Bolvaşniţa străzi  L=0,131 km, din care:

- strada Bisericii:     L = 0,131 km.
- DC 30 Valea Bolvaşniţa L = 3,349 km

Străzi Laterale Globurău 0,174 km Globurău străzi L=0,174 km,  din care:
- strada Rujan:     L = 0,174 km.

Pentru anul viitor, eforturile  se vor îndrepta în continuare spre finalizarea proiectelor începute, între
acestea finalizarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a Căminului Cultural din Mehadia (termen: luna iulie
2018), de asemenea atenţia se va îndrepta şi inspre refacerea şi amenajarea rigolelor şi a trotuarelor în
centrul comunei (special între Primărie şi liceul din Mehadia), şi amenajarea unui teren de minifotbal, des-
tinat copiilor, în imediata vecinatate a şcolii din Mehadia.  


