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GABRIELA ªERBAN

La 60 de ani de la înfiinþare, oraºul Bocºa
este în sãrbãtoare!

La începutul anului 2021, oraºul Bocºa a împlinit 60 de ani!
Starea de pandemie ºi criza administrativã în care s-a aflat oraºul au împiedicat autoritãþile

locale sã gândeascã un program amplu ºi complex pentru o sãrbãtoare dedicatã acestui prilej. ªi totuºi,
relaxarea din ultima perioadã, precum ºi intrarea în normalitate prin alegeri parþiale ºi instalarea unui
edil ºef, au fãcut posibilã o sãrbãtoare intitulatã Zilele Oraºului Bocºa, cu prilejul Hramului
Mãnãstirii „Sf. Ilie” de la Izvor, cunoscut fiind faptul cã Sf. Ilie este declarat oficial patronul spiritual
al oraºului Bocºa.

Aºadar, împlinirea celor 60 de ani ai oraºului Bocºa va fi marcatã prin câteva evenimente
cultural-spirituale pe parcursul celor ºase luni câte au mai rãmas din acest an.

Seria acestor evenimente aflate sub semnul celor 60 de ani de oraº Bocºa a fost deschisã de un
proiect amplu cultural-spiritual intitulat Zilele Oraºului Bocºa, proiect desfãºurat în perioada 19 – 24
iulie 2021în organizarea Primãriei ºi Consiliului Local Bocºa, Mãnãstirea „Sf. Ilie”, Casa Orãºeneascã
de Culturã  ºi Biblioteca Orãºeneascã „Tata Oancea” Bocºa.

Luni, 19 iulie 2021, începând cu orele 18.00, la Mãnãstirea „Sf. Ilie” de la Izvor s-au desfãºurat
slujbele specifice sãrbãtorii religioase oficiate de Preasfinþitul Pãrinte Lucian, Episcopul Caransebeºului,
aflat în fruntea unui sobor de preoþi vrednici veniþi, de aproape sau de mai departe, pentru aceastã
frumoasã ºi tradiþionalã sãrbãtoare a Vasiovei.

Începând cu orele 20.00, pe scena Casei Orãºeneºti de Culturã din Bocºaau urcat tineri actori din
capitalã prezentând piesa „Unchiul Vania” de A. P. Cehov, în regia cunoscutei Tania Filip, la iniþiativa
ºi invitaþia actorului bocºean Alexandru Moldovan. O salã arhiplinã ºi aplauze acordate cu generozitate
de publicul bocºean au asigurat succesul ºi au confirmat talentul tinerilor absolvenþi de UNATC
Bucureºti.

Marþi, 20 iulie 2021, dupã Sfânta Liturghie arhiereascã oficiatã de Preasfinþitul Pãrinte Episcop
Lucian dimpreunã cu un sobor de preoþi, a urmat o agapã frãþeascã, iar ziua s-a încheiat cu un
spectacol de muzicã popularã.

Începând cu orele 19.00, pe scena amenajatã în faþa Primãriei Oraºului Bocºa, corpul B, din
Bocºa Românã, moderatorul Dan Liuþ, directorul Casei Orãºeneºti de Culturã, alãturi de primarul
Mirel Patriciu Pascu, au dat startul spectacolului artistic organizat cu acest prilej.

Programul muzical din cadrul Zilelor Oraºului Bocºa la 60 de ani de la înfiinþare a debutat cu un
excelent spectacol artistic oferit de talentaþii dansatori ai Ansamblului „Bocºana” instruiþi de coregafii
Ilia Ciurcea ºi Tavi Peptenar.

Apoi, pe scena bocºeanã au urcat nume sonore din arealul folcloric bãnãþean: Petricã Popovici,
Ioan Surdu, Vanesa Jarja, Mela Ianoºevici, Cosmin Popa, Schwartz Boban, Cosmin Dema ºi Gabi Iorga,
artiºti care, prin talent ºi excepþionalã interpretare, au oferit publicului bocºean o searã de neuitat!

Zilele Oraºului Bocºa ºi sãrbãtoarea celor 60 de ani de Oraº Bocºa vor continua cu alte
evenimente cultural-spirituale desfãºurate pânã la finele anului 2021.

Iar urmãtorul eveniment va fi cel de sâmbãtã, 24 iulie 2021, începând cu orele 19.00, în Cariera
de piatrã de la Bocºa Izvor, „Concert de muzicã vienezã” susþinut de Art Kammerorchester alãturi de
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artiºti ai Operei Naþionale Române Timiºoara:
Crina Vezentan, sopranã; Dan Pataca, bariton;
Corina Murgu, vioarã; Alina Mihai ºi Alin Radu,
balerini. Moderator: Cristian Rudic.

Apoi vom marca cei 60 de ani de oraº Bocºa
printr-un Festival de Film, ediþia I, proiect iniþiat
de regizorul Ioan Cãrmãzan, coordonat de Ioan
Cojocariu ºi moderat de Gabriela ªerban, un
eveniment derulat în perioada 9 – 15 august 2021
în Parcul „Pescãruº” din Bocºa Românã ºi Insula
„Paradis” din Bocºa Montanã, zona „Izvor”.

Ca o curiozitate, vreau sã observ o coincidenþã:
în anul 2011, când oraºul Bocºa împlinea 50 de ani
de la înfiinþare, primarul de la acea vreme – Mirel
Patriciu Pascu – a organizat o Zi a Oraºului
cuprinzând: o întâlnire a „fiilor satului” în sala de
ºedinþe a Consiliului Local Bocºa, o salã elegantã,
recent renovatã ºi inauguratã cu acest prilej,
participând bocºeni de pretutindeni; o lansare de
carte a scriitorului Vasile Bogdan – „Bocºa din
inimã” vol. 3 -; un spectacol de colinde susþinut de
elevii ºcolilor bocºene, de Corul „Armonia” din
Bocºa Românã precum ºi de cunoscutul interpret
de muzicã folk Victor Socaciu; un spectacol susþinut
de Cãtãlin Stepa, Daggu Project ºi Liviu Fodor
feat Mona; iar, alãturi de muzicã popularã ºi
muzicã uºoarã, pe scena Casei de Culturã din
Bocºa au urcat tineri actori din Bucureºti, însoþiþi
de îndrãgita actriþã Rodica Popescu Bitãnescu,
prezentând o savuroasã piesã de teatru.

Iatã cã, dupã zece ani, acelaºi primar -
Mirel Patriciu Pascu - are onoarea sã marcheze
vârsta de 60 de ani ai oraºului Bocºa. Zilele de
sãrbãtoare prilejuite de Hramul Mãnãstirii „Sf.
Ilie” de la Izvor pot însemna un început, iar
urmãtoarele evenimente vor confirma tinereþea
fãrã bãtrâneþe a oraºului Bocºa.

La mulþi ani, Bocºã dragã! Sã înfloreºti ºi sã
ne uimeºti prin frumuseþe în fiecare zi!

Cuvântul Primarului

La 60 de ani de oraº Bocºa, am împletit
artele cu spiritualitatea, am promovat actul
cultural de calitate ºi oameni excepþionali de
lângã noi!

Am iniþiat un Festival de Film la Bocºa
promovând filmul românesc, promovând cartea
ºi scriitorii bãnãþeni, precum ºi specialiºtii în
teatrologie, cinematografie ºi actorie!

Am redescoperit împreunã frumuseþea
locurilor prin amenajarea ºi inaugurarea Insulei
„Paradis” ºi a Aleii cu tei de la Bocºa „Izvor”!

Am ascultat muzicã de calitate ºi am
 dansat alãturi de tinerii ora ului nostru!

Ne-am rugat împreunã în ziua Sfintei
Sãrbãtori a „Adormirii Maicii Domnului” ºi
am sfinþit acest loc mirific al Bocºei dimpreunã
cu Troiþa proaspãt restauratã!

A fost o sãptãmânã de muncã ºi bucurie!
O sãptãmânã pentru care vã mulþumesc, în
primul rând vouã, bocºenilor, care aþi luat
parte la toate aceste evenimente sau mãcar
la câteva!

Mulþumesc tuturor celor care au pus
umãrul la împlinirea acestor evenimente ºi la
reuºita lor!

Mulþumesc Preasfinþitului Pãrinte Lucian,
episcopul Caransebeºului, pentru înþelegere ºi
pentru binecuvântare!

Dumnezeu sã ne ajute sã fim împreunã
la sãrbãtoarea multor proiecte realizate pentru
Bocºa ºi pentru bocºeni!

Primar
dr. Mirel Patriciu Pascu

Revista „Bocºa culturalã”  - o prezenþã constantã în
viaþa spiritualã a oraºului ºi a judeþului
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Spiritualitate ºi culturã la Bocºa

În Duminica a 11-a dupã Rusalii, Preasfinþitul Pãrinte Lucian,
Episcopul Caransebeºului, a poposit duhovniceºte în mijlocul credincioºilor
bocºeni de la Parohia „Naºterea Maicii Domnului” din cartierul Vasiova.

Alãturi de un sobor de preoþi ºi diaconi, ierarhul a sãvârºit Sfânta
ºi Dumnezeiasca Liturghie, la care au participat autoritãþi judeþene ºi
locale, oameni de culturã din Bocºa, Reºiþa ºi Lugoj precum ºi numeroºi
credincioºi, sosiþi sã dea cinstire Maicii Domnului, în pragul praznicului
naºterii sale. Sfânta Liturghie a fost încununatã cu un buchet de pricesne
interpretate de îndrãgita solistã de muzicã popularã din Banatul de Munte,
Valeria Arnãutu. Pentru frumoasa lucrare edilitar-gospodãreascã, dar ºi
cultural-misionarã, pãrintele paroh Daniel Crecan, domnul primar Mirel
Pascu, doamna manager a Bibliotecii orãºeneºti „Tata Oancea” Gabriela
ªerban, precum ºi alþi ctitori ºi binefãcãtori au primit din partea ierarhului
Diploma de excelenþã „Episcop Emilian Birdaº”.

„Am anticipat, prin aceastã vizitã pastoralã ºi prin aceastã slujire, ºi
hramul din 8 septembrie, întrucât aceastã bisericã are hramul «Naºterea Maicii
Domnului». Totodatã, la invitaþia autoritãþilor locale, a domnului primar, a doamnei director de la Biblioteca
Orãºeneascã ºi la invitaþia pãrintelui paroh, l-am comemorat pe poetul ºi interpretul popular, sculptorul, dar
ºi cercetãtorul în culturã popularã, Petru Encovetti Oance, numit ºi Tata Oancea”, a precizat Preasfinþitul
Pãrinte Lucian, Episcopul Caransebeºului.

În continuare, ierarhul a subliniat importanþa pe care o are omul de culturã Tata Oancea pentru
oraºul Bocºa, dar ºi felul deosebit în care urmaºii sãi au ales sã îi comemoreze viaþa ºi opera:

„Dupã comemorarea de la bisericã, ne-am deplasat într-o frumoasã procesiune spre cimitirul din Bocºa
Vasiova. Chiar în faþa mormântului poetului popular Tata Oancea, am sãvârºit o slujbã de pomenire, mai ales
cã ne aflãm în Anul comemorativ al celor adormiþi în Domnul, valoarea liturgicã ºi culturalã a cimitirelor din
Patriarhia Românã.  În 29 august, anul acesta, s-au împlinit 140 de ani de la naºterea acestui poet popular,
sculptor, dar ºi cercetãtor al tradiþiilor populare, cel care a marcat, pentru totdeauna, viaþa culturalã din
acest oraº, Biblioteca Orãºeneascã, dar ºi Liceul din Bocºa îi poartã numele”.

Manifestarea dedicatã talentatului om de culturã ce a întruchipat deplin spiritualitatea bãnãþeanã
a continuat, în a doua parte a zilei, cu proiecþia de film „Tata Oancea” ºi prezentarea seriei editoriale
realizate de Vasile Bogdan ºi Gheorghe Jurma, intitulatã „Eu, Don Quijote al Banatului – Fantastica

viaþã a lui Tata Oancea”.
Mai multe informaþii

despre omul ºi artistul Tata
Oancea, despre fenomenul pe
care a reuºit sã îl creeze în
cultura bãnãþeanã ºi despre
pasiunea lui faþã de carte ºi
de culturã a oferit managerul
Bibliotecii Orãºeneºti, Gabriela
ªerban:

„Tata Oancea este
cunoscut în tot Banatul ca unul
dintre cei mai importanþi artiºti
þãrani, un autodidact, care, deºi
nu fãcea parte din elita
intelectualitãþii Vasiovei, Tata
Oancea a creat un fenomen. A
realizat singur, timp de 20 de
ani, o revistã, denumitã Vasiova,
în paginile cãreia existã mãrturii
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ale istoriei locale, poezii, prozã, fiind ºi unul dintre
scriitorii vasioveni. De asemenea, a realizat ºi câteva
dintre iconostasurile din bisericile bãnãþene. Cumpãra
cãrþi cu kilogramele, cãrþi pe care le ºi citea, compunea
poezii, scria ºi povestea, acesta fiind modul sãu de a-
ºi depãºi condiþia ºi de a rãspândi luminã, cum spunea
el atunci când pleca cu revista prin împrejurimi: «A
venit Tata Oancea sã vã aducã luminã!», lumina prin
culturã, prin carte. Prin comemorarea lui, încercãm
sã ducem mai departe lumina, ºi iatã cã, la 140 de ani
de la naºterea sa, lansãm o nouã serie editorialã, care
cuprinde jurnale ale lui Tata Oancea”.

Evenimentul s-a încheiat cu un recital de
poezie de Tata Oancea, susþinut de membrii
Centrului Catehetic „Vasiova”, ca mãrturie a dãinuirii
sale peste veacuri, dar ºi ca o dovadã cã urmaºii
sãi îi împlinesc cel mai de preþ îndemn lãsat ca
moºtenire viitoarelor generaþii: „Munciþi, cetiþi,
cãlãtoriþi!”.

(https://www.episcopiacaransebesului.ro/promo/
2021/09/spir i tual itate - s i - cultura- la -bocsa/
?fbclid=IwAR0uk6pili03eO90qSAPD9d3Z2j68l4Mu7m
VMogH_TCfl8FPoYxc7ODbwZg)

  MIA ROGOBETE

FANTASTICUL „TATA
OANCEA”

Duminicã, 5 septembrie 2021, am avut bucuria
de a participa la un eveniment deosebit în oraºul
Bocºa, judeþul Caraº-Severin, un eveniment care a
purtat pe aripi atât muzica cât ºi poezia, îngerii
cântau pricesne în cor împreunã cu solista de
muzicã popularã Valeria Arnãutu, iar versurile
scrise de poetul Petru Encovetti Oance strãluceau
de bucurie în gurile unor copii minunaþi, îmbrãcaþi
în costume populare, membrii Centrului Catehetic
„Vasiova”. În Biserica Vasiova se împãrþea curãþirea
sufleteascã, mult timp îmi va rãsuna în minte
acest sâmbure de fericire, se mirau ºi icoanele de
cuvintele frumoase spuse de toþi cei care au avut
onoarea sã vorbeascã: PS Lucian, Episcopul
Caransebeºului, manager Gabriela ªerban, primarul
oraºului Mirel Patriciu Pascu, preot paroh Daniel
Crecan, solista de muzicã popularã Valeria Arnãutu
ºi mulþi alii. A fost un eveniment de excepþie în
care neobosita, minunata ºi iubitoarea de culturã
Gabriela ªerban ºi-a pus sufletul pe tavã tuturor
participanþilor la acest IN MEMORIAM Tata Oancea
– 140.

Au participat mulþi oameni de culturã din
Banat; un moment emoþionant a fost procesiunea
cu flori spre cimitirul ortodox din Vasiova; la
mormântul poetului s-au depus jerbe cu flori, ca
un ecou divin a rãsunat în cimitir slujba de
pomenire.

Sunt convinsã cã Tata Oancea s-a bucurat
enorm de prezenþa noastrã în bisericã, la el la
mormânt, dar ºi la restaurantul Cataleya unde a
fost rostit Tatãl Nostru de toþi cei prezenþi,
mâncarea i-a fost datã de pomanã sufletului acestui
þãran condeier ºi atmosfera s-a împrietenit cu
zâmbetele noastre, Dumnezeu sã te odihneascã în
pace, Tata Oancea!

Liniºtitor, armonios ºi foarte interesant a
fost momentul dupã ce am servit masa: a urmat
prezentarea cãrþii „Eu, Don Quijote al Banatului-
Fantastica viaþã a lui Tata Oancea” scrisã de
domnul Vasile Bogdan (Timiºoara), a vorbit atât
de frumos scriitorul Gheorghe Jurma, directorul
editurii Tim, apoi a urmat o  proiecþie de film
„Tata Oancea”. A fost o zi memorabilã pentru
oraºul Bocºa, a fost o duminicã nemaipomenitã
atât pentru mine cât ºi pentru toþi invitaþii, zâmbetul
lor ºi starea de bine au scris viitoarea prefaþã a
unei viitoare cãrþi despre sculptorul, poetul, þãranul
condeier, Petru Oance. Vã mulþumesc!

Lansarea volumului lui Vasile Bogdan dedicat vieþii
ºi operei  lui Tata Oancea

Slujbã de pomenire la cimitir
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Petru Encovetti Oance -
Tata Oancea

140 de ani de la naºtere
Ziaristul ºi Publicistul Tata

Oancea

Particularitatea activitãþii în aceste domenii
a fost reprezentatã de faptul cã Tata Oancea a
scris ºi publicat în exclusivitate doar în foaia
„Vasiova” între anii 1929-1947 cînd aceastã publicaþie
a fost interzisã de cãtre autoritãþile comuniste
româneºti ºi sovietice.

Din conþinutul revistei se poate constata
faptul cã în ciuda  celor ºase clase primare pe care
le-a urmat cu învãþãtorul sãu Serafim Jurcã ºi la
ªcoala Nemþeascã de la Neuwerk condusã de
N.Krotky, calitatea foii „Vasiova” s-a îmbunãtãþit
de la an la an din punctul de vedere al limbii
literare, motiv pentru care aceasta devine o
publicaþie legalã, aºa cum este menþionat pe
frontispiciul sãu, care menþioneazã faptul cã a fost
înscrisã la Tribunalul Timiº Torontal, secþia a III
a în Registrul Publicaþiilor Periodice, sub numãrul
1.1938.

O apreciere deosebit de edificatoare cu privire
la activitatea lui Tata Oancea în domeniul ziaristicii
ºi publicisticii a fost fãcutã de cãtre avocatul ºi
publicistul Aurel Cosma, care spunea: „Rãsfoind
colecþia celor zece ani ai Vasiovei, îmi pun în
continuare întrebarea dacã aceasta este o publicaþie
periodicã, o revistã sau un ziar. Ea este icoana
unei vieþi ºi a unui suflet, este rodul muncii
istovitoare a unui om idealist care îºi creeazã
slova româneascã prin puteri proprii, fãrã ajutorul
nimãnui. Acest om cu figurã de Apostol pe care
lumea îl rãsfaþã cu numele de Tata Oancea, îºi
scrie singur toate paginile, le culege ºi le tipãreºte
tot singur, prin bunãvoinþa unor patroni care îi
pun la dispoziþie literele ºi maºina, apoi tot singur
se îngrijeºte de rãspîndirea publicaþiei sale.”

Meritul incontestabil al lui Tata Oancea constã
în faptul cã foaia Vasiova a reprezentat  singura
Cronicã scrisã despre Bocºa în ultima sutã de ani.

Cu un excelent talent de versificator, Tata
Oancea a fost un Ziarist de primã mânã, un
reprezentant de seamã al ziariºtilor din Banat, din
secolul XX.

¬ Sculptorul Tata Oancea
Pe lîngã activitãþile de poet, scriitor, ziarist

sau publicist, Tata Oancea a fost ºi un talentat

sculptor în lemn începîndu-ºi activitatea în ªcoala
lui Mihai Velceleanu  din Bocºa Montanã, la
sfîrºitul secolului al XIX lea.

Datoritã faptului cã la Bocºa nu era o
ªcoalã de sculpturã, ci doar de picturã, la îndemnul
unui alt bocºan de seamã, pictorul Filip Matei,
Tata Oancea merge la Oraviþa la ªcoala de
sculpturã a lui  Coterlea, unde dupã  numai ºase
luni de practicã realizeazã prima sculpturã
bisericeascã pentru iconostasul unei biserici
ardelene.

Din creaþia sa sculptural-bisericeascã se mai
pãstreaza ºi astãzi iconostasele Bisericii din Vasiova,
cel al Mânãstirii Sfântul Ilie, dar ºi cele de la
Câlnic ºi Oraviþa, în total el realizînd un numãr
de opt iconostasuri.

Calitãþile sale de sculptor au fost recunoscute
cu prilejul unei Expoziþii de Sculptuã  organizatã
la Lugoj în anul 1911, primind o Diplomã de
Merit pentru lucrãrile sale în lemn dedicate unor
reprezentanþi de seamã ai culturii antice, Homer
ºi Plinius.

(va urma)

ZAHARA STANZEL

O amintire despre Tata Oancea

Ieºeam de la ºcoalã (Liceul vechi, azi
ªcoala Generalã) în octombrie 1972, împreunã
cu contabila ºcolii (Gina Bugilan) mergând
spre casã.

O apariþie bizarã ne þinea calea,
întinzând ambele braþe spre a ne prinde.
Purta pãlãrie neagrã, cu boruri late, lavalierã,
pantaloni negri, largi, plete. Eu am avut o
uºoarã strângere de inimã, dar dupã un
timp, am început sã râd. El a observat ºi s-a
oprit ºi ne-a spus sã ne oprim ºi noi. În acel
moment, ne-a spus, nedumerit, uitându-se la
noi:

„Una blondã, una neagrã
Mã uit dupã amândouã
Nu ºtiu care mi-e mai dragã
Vã iubesc pe amândouã...”
Ne-am oprit, pe colega mea o cunoºtea,

eu i-am spus cine sunt, a mai fãcut câteva
glume, vorbe de duh... Era „Tata Oancea”, pe
care ulterior l-am regãsit în paginile dlui.
Vasile Bogdan ºi Mihai Deleanu; am participat
de câteva ori (în 1981) la comemorarea celor
100 de ani de la naºterea sa, la Casa de
Culturã Bocºa.



6 ½ BOCªA CULTURALÃ

GABRIELA ªERBAN

Sãrbãtoare ºi recunoºtinþã de Sfintele Rusalii, la Bocºa!

Sãrbãtoarea „Pogorârea Sfântului Duh”
(Cincizecimea sau Rusaliile) este o sãrbãtoare dragã
credincioºilor ortodocºi, mai ales bocºenilor, deoarece
aici existã chiar o Bisericã Ortodoxã cu hramul
„Pogorârea Sfântului Duh” în Bocºa Montanã.

Biblioteca Orãºeneascã „Tata Oancea”,
împreunã cu Biserica „Sf. Nicolae” Bocºa Românã,
au ales aceastã zi – duminicã, 20 iunie 2021 -
pentru un eveniment cu multã însemnãtate nu
doar pentru oraºul Bocºa. De Rusalii, cu 5 ani în
urmã, se stingea la Cluj unul dintre cei mai dragi
ºi preþuiþi fii ai Bocºei, unul dintre cei mai
importanþi promotori ai istoriei Banatului. Este
vorba despre creatorul de ºcoalã de istorie,
profesorul universitar dr. Nicolae Bocºan (24
septembrie 1947 – 19 iunie 2016), mentorul a
numeroase generaþii de studenþi, cercetãtori ºi
profesori care îi duc, astãzi, mai departe, cu cinste,
munca ºi proiectele, ample teme de cercetare a
istoriei moderne în spaþiul românesc, cu precãdere,
în spaþiul bãnãþean.

Prin lucrãrile sale valoroase, prin viziunea
sa de excepþie, prin tenacitate ºi laborioasã muncã
de cercetare, profesorul Nicolae Bocºan ºi-a înscris
numele cu slove de aur în Istoria României.

Aºadar, dupã oficierea slujbelor religioase –
Sfânta Liturghie ºi Vecernia – credincioºii prezenþi
duminicã, 20 iunie 2021, în Parcul Pescãruº din
Bocºa Românã, au fost invitaþi la un moment
dedicat memoriei profesorului Nicolae Bocºan, la
cinci ani de la plecarea la cele veºnice.

Cu acest prilej au fost prezentate cele douã
volume realizate de Gabriela ªerban ºi Silviu
Ferciug In Memoriam prof. univ. dr. Nicolae Bocºan,
un volum apãrut la editura TIM din Reºiþa (director
Gheorghe Jurma) în anul 2016, la doar 40 de zile
de la plecarea „în lumea cea fãrã de dor” a
istoricului, ºi un volum apãrut în anul 2017,
„Supremum vale Nicolae Bocºan”, la editura Nepsis
din Timiºoara, la împlinirea unui an de la despãrþirea
de ilustrul cercetãtor.

Ca un minim gest de preþuire ºi recunoºtinþã
a bocºenilor, astãzi, la cinci ani de la dispariþia
prof. univ. dr. Nicolae Bocºan, cu sprijinul
autoritãþilor locale, cele douã volume au fost
reeditate ºi, prin ele, adus un omagiu acestui fiu
al Bocºei, personalitate marcantã a istoriografiei
contemporane ºi a învãþãmântului românesc.

Despre istoricul Nicolae Bocºan au vorbit
pr. dr. Silviu Ferciug, Gabriela ªerban ºi prof. dr.
Dorel Viorel Cherciu.

Prezenþi la eveniment au fost prieteni ºi
apropiaþi ai profesorului Bocºan, foºti elevi ºi
studenþi, rude apropiate ºi mai îndepãrtate,
viceprimarul interimar al oraºului Bocºa, dr. Mirel
P. Pascu, fost student al prof. Bocºan, precum ºi
soþia Dana Bocºan ºi Corina, fiica, sosite de la
Cluj pentru acest moment dedicat omului Nicolae
Bocºan. Sâmbãtã, 19 iunie 2021, la Biserica „Sf.
Nicolae” din Bocºa Românã a fost oficiatã, în
prezenþa familiei, ºi o slujbã de pomenire a prof.
Nicolae Bocºan, la cinci ani de la moarte.

Dupã lansarea celor douã cãrþi ºi amintirea
personalitãþii lui Nicolae Bocºan, credincioºii
prezenþi în Parcul Pescãruº au fost invitaþi la
miruit ºi au primit ramuri de tei ºi snopi de grâu
ºi, evident, au fost invitaþi sã rãmânã în continuare
pentru finalizarea evenimentului pregãtit de Sfintele
Rusalii la Bocºa Românã.

Finalul a constat într-un program artistic
prezentat de Ansamblul „Bocºana” coordonat de
instructorii Ilia Ciurcea ºi Tavi Peptenar.

Aºadar, Sãrbãtoarea Rusaliilor la Bocºa s-a
desfãºurat sub semnul recunoaºterii valorilor locale
– astãzi, istoricul Nicolae Bocºan - ºi al recunoºtinþei
aduse memoriei acestuia!
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In memoriam
Prof. univ. dr. Nicolae

Bocºan – 5 ani de
neuitare

În dupã amiaza zilei de 19 iunie 2016 se
stingea la Cluj profesorul universitar dr. Nicolae
Bocºan.

 Istoric de marcã, profesor ºi rector al
Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, Nicolae
Bocºan a fost, înainte de toate, unul dintre cei
mai importanþi promotori ai istoriei Banatului.

Creator de ºcoalã de istorie, profesorul Nicolae
Bocºan a fost mentorul a numeroase generaþii de
studenþi, cercetãtori ºi profesori care îi duc mai
departe, cu cinste, munca ºi proiectele, ample
teme de cercetare a istoriei moderne în spaþiul
românesc, cu precãdere, în spaþiul bãnãþean.

Prin lucrãrile sale valoroase, prin viziunea
sa de excepþie, prin tenacitate ºi laborioasã muncã
de cercetare, profesorul Nicolae Bocºan ºi-a înscris
numele cu slove de aur în Istoria României.

„Personalitate a judeþului Caraº-Severin,
domnul Nicolae Bocºan ocupã în acest moment
demnitatea academicã cea mai importantã - rector al
celei mai vechi universitãþi din România,
Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca ºi este
singurul cercetãtor ºtiinþific din þarã cãruia Academia
Românã i-a decernat atât premiul „Nicolae Bãlcescu”
(1984) cât ºi premiul „Gheorghe Bariþiu” (1994).

Doctor în istorie, domnul Bocºan a scris
aproximativ 300 de lucrãri, studii ºi articole
publicate în reviste de specialitate din þarã ºi
strãinãtate ºi se bucurã de recunoaºtere din partea
comunitãþii ºtiinþifice ca fiind iniþiatorul unor
proiecte bãnãþene de anvergurã, dar ºi coordonator
a  mai multor colective de cercetare. El este, însã,
mai ales un cercetãtor al Banatului, care ºi-a
îndrumat studenþii spre cãrþi ºi documente bãnãþene
ºi astfel zeci de teze de doctorat dedicate regiunii
au fost redactate sub îndrumarea sa. Prin eforturi
susþinute a inclus Banatul în mari proiecte cum
este cel privind trecutul bisericesc, monografiile
diferitelor eparhii ortodoxe, catolice, greco-catolice
aflate acum aproape de finalizare printr-un efort
ce a solidarizat mulþi tineri cercetãtori. [...]

Este fondatorul ºi primul director al
Institutului de studii transilvane din Cluj ce

funcþioneazã sub egida Academiei Române. Din
1995 este vicepreºedintele responsabil cu cercetarea
al Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior iar conducerea Institutului
de studii istorice italo-român o preia în 2003.

Domnul Nicolae Bocºan este referent sau
membru în comitetele de redacþie la diferite reviste
ºtiinþifice dintre care amintim: „Studia Universitatis
Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca, „Revue de Transylvanie”,
Cluj-Napoca, „Banatica”, Reºiþa, „Studii de istorie a
Banatului”, Timiºoara, „Colloquia” Cluj-Napoca,
„Caietele David Prodan”, Cluj-Napoca, „Arhiva
Someºanã”. Este membru în Comisia de Istoria
Relaþiilor Internaþionale a Comitetului Internaþional
de Istorie, membru corespondent al Academie
europeenne des sciences, de arts et des lettres ºi
organizator a mai multor conferinþe internaþionale
în þarã ºi în strãinãtate.” Sunt precizãri care se
regãsesc în expunerea de motive care stã la baza
Hotãrârii nr. 110/ 18.09. 2007 a Consiliului Judeþean
Caraº-Severin  privind acordarea Titlului de
„Cetãþean de onoare” al Judeþului Caraº-Severin
istoricului Nicolae Bocºan.

Nicolae Bocºan s-a nãscut în 24 septembrie
1947 la Bocºa, jud. Caraº-Severin ºi s-a stins în 19
iunie 2016 la Cluj Napoca. Dupã absolvirea liceului
în oraºul natal, urmeazã cursurile Facultãþii de
Istorie-Filozofie din cadrul Universitãþii „Babeº-
Bolyai” din Cluj-Napoca.

Dupã terminarea facultãþii îºi desfãºoarã
activitatea în cadrul Bibliotecii Central Universitare
din Cluj-Napoca, apoi, parcurgând toate treptele
carierei universitare, în 1996 devine prorector al
Universitãþii „Babeº- Bolyai”, iar din 2004, rectorul
acesteia.

Istoricul Nicolae Bocºan este o
personalitate importantã a istoriografiei actuale.
Lista lucrãrilor ºtiinþifice ºi colaborãrile la publicaþii
de specialitate începutã în anii studenþiei se
îmbogãþeºte în fiecare an. O mare parte dintre
acestea sunt dedicate trecutului istoric al Banatului.
Activitatea sa ºtiinþificã a fost recompensatã cu
diverse premii, iar douã dintre lucrãrile sale au
fost distinse cu premii ale Academiei Române.

Profesorul Nicolae Bocºan a intrat în
galeria marilor intelectuali bãnãþeni, iar în semn
de recunoºtiinþã pentru întreaga sa activitate,
Consiliul Judeþean Caraº-Severin i-a acordat în
2007 Titlul de Cetãþean de Onoare al judeþului
Caraº-Severin.

La propunerea Bibliotecii Orãºeneºti
„Tata Oancea”, în anul 2008, prin Hotãrârea nr.
273/26.11.2008, Consiliul Local îi acordã Titlul de
Cetãþean de Onoare al oraºului Bocºa1.
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Dintre nenumãratele volume semnate
amintim doar câteva: „Contribuþii la istoria
iluminismului românesc”.- Timiºoara: Facla, 1986;
„ Convergenþe europene” Istorie ºi societate în epoca
modernã (coautor).- Cluj-Napoca: Dacia, 1993;„Franþa
ºi Banatul 1789-1815” (coautor). Reºiþa. 1994;
„Identitate ºi alteritate”: studii de imagologie
(împreunã cu Valeriu Leu).- Reºiþa: Banatica, 1996;
„Ideea de naþiune la românii din Transilvania ºi Banat
(sec. alXIX-lea)”.- Reºiþa. Banatica „Presa universitarã
clujeanã”. 1997; „Marele rãzboi în memoria bãnãþeanã
1914 – 1919” (coautor). Cluj-Napoca: Presa
universitarã clujeanã, 2012 vol I.; Vol. II: „Memoriile
lui Pavel Jumanca”.- Cluj-Napoca: Presa universitarã
clujeanã, 2013 ºi Vol. III: „Marele rãzboi în memoria
bãnãþeanã 1914 – 1919”(coautor).- Cluj-Napoca: Presa
universitarã clujeanã, 2015.

De asemenea, doar câteva referinþe: Istorie
ºi artã bisericeascã: biserici din Protopopiatul ortodox
român Reºiþa/ Gheorghe Jurma ºi Vasile Petrica.
Reºiþa. Timpul. 2000; Bisericã. Societate. Identitate:
In honorem Nicolae Bocºan. Cluj-Napoca. Presa
Universitarã Clujeanã. 2007; Memento. Evenimente
ºi personalitãþi din Banatul istoric. II./ coord. Vasile
C. Ioniþã. Reºiþa. Banatul Montan 2008; Identitate
ºi destin cultural II/ Titus Criºciu. Oraviþa. 2008
(Anale cãrãºene); Bocºa din inimã III/ Vasile Bogdan.
Reºiþa. TIM. 2011; Istorie ºi administraþie la Bocºa
multisecularã/ Mihai Viºan ºi Daniel Crecan.
Timiºoara. Mirton. 2011; Cãrãºeni de neuitat XIV/
Petru P. Ciurea ºi Constantin Falcã. Timiºoara.
Eurostampa. 2012; Biblioteca, între datorie ºi pasiune.
60 de ani de lecturã ºi bibliotecã publicã la Bocºa/
Gabriela ªerban.-Reºiþa: TIM, 2013 (Bocºa- istorie
ºi culturã; 30); revista Bocºa culturalã2; In memoriam
Nicolae Bocºan/ Gabriela ªerban ºi Silviu Ferciug.
Reºiþa: TIM, 2016; Supremum vale Nicolae Bocºan
(1947 – 2016)/Gabriela ªerban ºi Silviu Ferciug.
Timiºoara: Nepsis, 2017; Vocaþia istoriei: studii în
memoria profesorului Nicolae Bocºan/ Ligia Boldea
ºi Rudolf Gräf. Cluj-Napoca: Mega, 2017;
Personalitãþi ale Universitãþii Babeº-Bolyai. Vol. I:
Nicolae Bocºan. Istoria sub semnul generozitãþii ºi
umanitãþii/ volum coordonat de  Ioan-Aurel Pop,
Ioan Bolovan ºi Mihaela Bedecean.- Presa
Universitarã Clujeanã, 2018.

Fiu al Banatului, specialist de marcã al
istoriei moderne a României, întemeietor de direcþii
de studiu în domeniul istoriei ecleziastice, profesorul
Nicolae Bocºan s-a stins în data de 19 iunie 2016
la Cluj. Trecut prematur în veºnicie, savantul ºi
omul Nicolae Bocºan rãmâne astãzi prezent în
memoria colegilor ºi, mai ales, a numeroaselor
generaþii de studenþi pe care i-a îndrumat ºi
format de-a lungul carierei sale academice.

În „Mesajul de condoleanþe” transmis cu 5
ani în urmã, la trecerea în veºnicie a Dlui. prof.
univ. dr. Nicolae Bocºan, „fiu al Banatului Montan
ºi cercetãtor neobosit al trecutului Bisericii Ortodoxe

Româneºti, fost rector al Universitãþii Babeº-Bolyai
din Cluj”, Preasfinþitul Pãrinte Lucian, Episcopul
Caransebeºului afirma:

”Nãscut în Bocºa Românã, la confluenþa
Banatului de Munte cu cel de câmpie, profesorul
Nicolae Bocºan a crescut în duhul creºtinesc al
locului. Urmându-ºi vocaþia culturalã, a plecat
pentru studii la Universitatea din Cluj ºi a rãmas
în oraºul de pe Someº pentru a împlini un destin
mãreþ. A fost un cercetãtor ambiþios, un profesor
de vocaþie ºi un dascãl cu o adevãratã harismã
paternalã. A fost decan, prorector ºi rector al
renumitei universitãþi ardelene, creionând cu cinste
un portret nemuritor în elita intelectualã a Clujului.

Noi, toþi cei care l-am cunoscut, putem
mãrturisi verticalitatea ºtiinþificã ºi profesionalã
de care a dat dovadã în toate împrejurãrile pe
care viaþa i le-a adus înainte. A condus cu
competenþã instituþii prestigioase ºi a îndrumat cu
acribie ºi dragoste generaþii întregi de studenþi ºi
doctoranzi, oferind tuturor un sfat înþelept. A
cercetat cu timp ºi fãrã timp trecutul neamului ºi
al Bisericii noastre, creând, prin exemplu personal
ºi implicare, un model educaþional ºi moral în
ºcoala clujeanã, un model apreciat ºi urmat de
universitarii clujeni.

Ani la rând a studiat istoria Episcopiei
Caransebeºului ºi, în general, istoria noastrã
bisericeascã, scoþând în evidenþã personalitãþi ºi
mentalitãþi care dau înþelegere ºi sens trecutului.
ªi-a împlinit ostenelile prin apariþia unor volume,
care,  prin exigenþã ºtiinþificã ºi prin meticulozitatea
scrierii, sunt ºi vor rãmâne normative pentru
studierea istoriei bisericeºti din România. Nu trebuie
uitatã aici nici contribuþia pe care a avut-o la
evidenþierea marelui mitropolit, Sfântul Andrei
ªaguna. Toate aceste mãreþe realizãri au fost
dublate de modestie, principala caracteristicã a
oamenilor de culturã autentici.

În oraºul Bocºa ºi în întreaga Episcopie a
Caransebeºului Profesorul ºi Istoricul Nicolae Bocºan
a lãsat o frumoasã ºi mândrã amintire. Banatul s-
a dovedit ºi de aceastã datã un spaþiu care, prin
diversitatea sa culturalã, a oferit României
conºtiinþe intelectuale inegalabile.[...]”

„Frumoasã ºi mândrã amintire” a lãsat
Nicolae Bocºan ºi Clujului, mediului universitar ºi
academic clujean. Astfel cã, numele acestui profesor,
care cu acribie ºi pasiune a desluºit episoade
relevante ºi interesante din istoria neamului
românesc, este acordat Institutului de istorie
ecleziasticã din cadrul Facultãþii de Istorie ºi Filozofie
a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca.

ªi nu doar un Institut de istorie îi poartã
numele, ci ºi o bursã.

La iniþiativa familiei Dana ºi Corina Bocºan,
s-a instituit o bursã anualã de cercetare „Nicolae
Bocºan” „acordatã în amintirea istoricului ºi
profesorului Nicolae Bocºan, cu scopul de a stimula
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Mãrturisiri...
La Bocºa în perioada 9 – 15 august 2021 a

avut loc Film Festival, ediþia întâi. Evenimentul a
avut loc la parcul ,,Pescãruº” din cartierul Bocºa
Românã.

Spre bucuria mea, organizatorii, în frunte
cu doamna Gabriela ªerban, o femeie minunatã,
m-au invitat sã particip la aceastã sãrbãtoare.

În fiecare searã a fost prezent un artist,
care are legãturi cu oraºul de pe Bârzava ºi apoi
s-a prezentat un film artistic românesc de excepþie!

Au participat pe rând: actorul Florin Gabriel
Ionescu, managerul Teatrului de Vest Reºiþa, dupã
care s-a prezentat filmul ,,Restul e tãcere”; dr. în
filologie Liubiþa Raichici, s-a prezentat filmul ,,Mihai
Viteazul”; regizorul Ioan Cãrmãzan, care, dupã
alocuþiunea sa, a prezentat filmul ,,Þapinarii” în
regia distinsului invitat; în urmãtoarea searã a
fost momentul subsemnatului care am vorbit despre
ultimele mele trei cãrþi: ,,Denunþare de spion” de
Spiro György, traducere din limba maghiarã în
limba românã, ,,Tangenþe - autografe ºi poveºtile
lor” ºi ,,Doar trei cuvinte - versuri”. Dupã expunere
s-a prezentat filmul ,,Nea Mãrin miliardar”. În
urmãtoarea zi a fost prezentã jurnalista Anca
Marinela Bica de la radio Reºiþa, apoi a urmat

interesul pentru cercetarea ºi cunoaºterea istoriei
moderne în rândurile studenþilor Facultãþii de
Istorie ºi Filosofie a Universitãþii „Babeº-Bolyai”
din Cluj. Bursa „Nicolae Bocºan” reprezintã o
recompensã moralã ºi materialã pentru studenþii
care s-au remarcat în cadrul Cercului de Istorie
Modernã sau în alte manifestãri cu caracter
profesional ºi au realizat lucrãri de licenþã originale,
care valorificã documente de arhivã ºi alte izvoare
istorice primare, înscriindu-se totodatã pe direcþiile
de teme cultivate de-a lungul carierei sale ºtiinþifice
de cãtre profesorul ºi istoricul Nicolae Bocºan.”3

Personalitate remarcantã a comunitãþii
academice clujene, reputat istoric ºi cercetãtor,
personalitate de prestigiu a istoriografiei
contemporane ºi a învãþãmântului românesc, prof.
univ. dr. Nicolae Bocºan rãmâne unul dintre cei
mai de seamã fii ai oraºului Bocºa.

Dumnezeu sã-l odihneascã! Veºnicã ºi cinstitã
fie-i memoria!

Note
1 Bocºa culturalã. Anul X. Nr. 1(64)/ 2009.

P.3-6
2 ªerban, Gabriela. Bibliografia revistei „Bocºa

culturalã”. 2000-2009. Reºiþa. TIM.2009
3 http://webmail.hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/

burse/Regulament_bursa_Bocsan.pdf)

filmul ,,Extemporal de dirigenþie”. Au mai fost
prezenþi tânãrul actor Alexandru Moldovan, a urmat
filmul ,,Columna”, iar la închiderea festivalului a
fost actorul Dan Mirea, managerul Teatrului Da,
ºi s-a prezentat filmul ,,Liceenii Rock’n Roll”.

De menþionat cã în toate serile a fost prezent
primarul oraºului Bocºa, domnul Mirel Patriciu
Pascu, ºi moderatorul a fost distinsa doamnã
Gabriela ªerban, managerul Bibliotecii Orãºeneºti
,,Tata Oancea” Bocºa, care a fãcut ca evenimentul
sã fie la un nivel înalt ºi profesionist.

Locaþia festivalului absolut superbã; au
participat destul de mulþi oameni, mai ales tineri.

Cu toþii am avut ºansa de a deveni mai
buni, mai frumoºi, sã ne respectãm ºi sã acumulãm
noi cunoºtinþe !

Au fost seri cu emoþii, momente frumoase,
artiºti diverºi ºi un public pe mãsurã. A fost
pentru noi toþi o ºansã sã ne întoarcem privirea
de la grijile cotidiene, grabã, stres ºi acest Covid-
19 ºi sã ne concentrãm atenþia pe suflet....

Felicitãri ºi gânduri bune organizatorilor
pentru seriozitatea cu care au pregãtit evenimentul
ºi personal cred cã s-a realizat o miºcare culturalã
de mare valoare artisticã..., miºcare ce, cu siguranþã,
are sã fie continuatã ºi în anii ce vor urma.

        Adalbert GYURIS
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Prima ediþie a Festivalului de Film de la Bocºa!
Duminicã, 15 august 2021, zi de mare sãrbãtoare în calendarul creºtin ortodox, în cadrul

evenimentelor prilejuite de aniversarea celor 60 de ani ai oraºului Bocºa a fost cuprinsã ºi Sfânta
Sãrbãtoare a „Adormirii Maicii Domnului”, preotul
dr. Daniel Crecan sãvârºind Sf. Liturghie pe Insula
„Paradis” din zona „Izvor”, prin încredinþarea ºi cu
binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Lucian,
episcopul Caransebeºului.

De asemenea, un sobor de preoþi
bocºeni au oficiat o slujbã de sfinþire a locului,
precum ºi a Troiþei recent restauratã, aflatã în
zona Bocºa „Izvor”, lângã Aleea cu tei ºi Insula
„Paradis”.

În seara de duminicã, 15 august 2021, s-a
încheiat cea dintâi ediþie a Festivalului de Film de
la Bocºa cu un spectacol reuºit de muzicã folk
susþinut de reºiþenii Cristi Iakab, Cristi Melcher,
Marcel Colcer, Zoltan Buidoºo ºi Dorian Ianoº, iar
invitatul special al acestei seri a fost actorul ºi
regizorul bocºean Dan Mirea, managerul Teatrului
DA din Reºiþa.

Alãturi de primarul oraºului Bocºa,
Mirel Patriciu Pascu, ºi moderatorul festivalului,
Gabriela ªerban, actorul ºi regizorul Dan Mirea a
încheiat aceastã primã ediþie a  Festivalului de
Film de la Bocºa adresând publicului, prezent în
numãr foarte mare, cuvinte alese ºi cu pricepere
ticluite.

George Cãlinescu vorbea în 1932 despre cea
de-a ºaptea artã emiþând câteva „formulãri
cãlinesciene” despre film, iar una dintre acestea
se referã la emoþia cinematograficã pe care scriitorul
o descrie ca fiind de naturã poeticã: „Filmul
înrâureºte, asemenea poemului, printr-un ritm lent,
prin asociere de imagini, desfãºuratã într-o succesiune
de stãri emotive, adicã prin sugestie.”

Despre aceastã „emoþie de naturã poeticã”
stârnitã de magia celei de-a ºaptea arte au vorbit
toþi invitaþii Festivalului de Film de la Bocºa
desfãºurat în  perioada 9 – 15 august 2021: actorul
Florin Ionescu, poeta Liubiþa Raichici, regizorul
Ioan Cãrmãzan, publicistul Adalbert Gyuriº,
jurnalistul Anca Marilena Bica Bãlãlãu, actorul
Alexandru Moldovan ºi actorul Dan Mirea.

De asemenea, alãturi de aceºti invitaþi speciali,
la Festivalul de Film de la Bocºa au mai fost
prezenþi scriitori ºi artiºti care s-au bucurat de
mirificul spaþiu bocºean, de Insula „Paradis” ºi
Aleea cu tei, de expoziþia de carte organizatã la
sediul Bibliotecii „Tata Oancea” pe tema „Filmul ºi
metafora”, între aceºtia fiind: scriitoarea Nina
Ceranu (Timiºoara), scriitoarea Silvia C. Negru

(Timiºoara), scriitoarea Manolita Dragomir-
Filimonescu (Timiºoara), managerul cultural Ioan
Cojocariu (Caransebeº), regizorul Ioan Cãrmãzan
(Bucureºti) ºi interpreta Valeria Arnãutu (Bucureºti).

Timp de o sãptãmânã, oraºul Bocºa a fost în
sãrbãtoare! O sãrbãtoare culturalã prilejuitã de
aniversarea celor 60 de ani împliniþi, 60 de ani în
care oraºul Bocºa învaþã sã renascã în fiecare zi!

Iar pentru buna desfãºurare a evenimentelor
pe parcursul unei sãptãmâni întregi, pentru iniþierea
Festivalului de Film de la Bocºa – eveniment
care se alãturã proiectului Festivalul de Film
Banatul Montan, aflat la cea de-a V-a ediþie ºi
organizat ºi în alte localitãþi ale judeþului Caraº-
Severin – se cuvin mulþumiri unor oameni care
au muncit ºi s-au strãduit în aceastã perioadã ca
Oraºul Bocºa, la 60 de ani, sã fie aºezat pe harta
culturalã a Banatului ºi la secþiunea artã
cinematograficã ºi film: iniþiatorului proiectului,
regizorul dr. Ioan Cãrmãzan, coordonatorului
proiectului, dr. Ioan Cojocariu, specialistului în
sunet ºi sonorizare, Mircea Rãmneanþu, preotului
dr. Daniel Crecan, colegului Dan Liuþ, colegilor de
la Secþia de Gospodãrie a Oraºului Bocºa, colegilor
de la Poliþia Localã, Poliþia Naþionalã ºi Jandarmi
ºi, nu în ultimul rând, primarului dr. Mirel Patriciu
Pascu, omul care a înfrumuseþat Oraºul atât în
plan cultural, cât ºi în plan turistic ºi administrativ!

Mulþumirile mele se îndreaptã ºi cãtre Prea
Onoratul Pãrinte Protopop, Gheorghe ªuveþi, al
cãrui ajutor a fost esenþial pentru buna desfãºurare
a evenimentelor din dimineaþa zilei de 15 august,
ºi alese mulþumiri îndrept spre ierarhul nostru
drag ºi neobosit,  Preasfinþitul Pãrinte Lucian,
care întotdeauna ne este aproape, iar binecuvântãrile
sale ne sunt balsam pentru suflet!

Mulþumesc tuturor colegilor din presã, care
ne-au fost alãturi pe parcursul acestui maraton
cultural ºi mulþumesc tuturor participanþilor care
s-au bucurat alãturi de noi fie vizionând filmele,
fie ascultând invitaþii noºtri speciali, fie dansând,
cântând sau doar plimbându-se în mirificul spaþiu
reamenajat de primarul Mirel Pascu ºi repus în
valoare, amintind de promenada perioadei interbelice
bocºene.

La mulþi ani, Bocºa, ºi la multe proiecte!
Fie sã înfloreºti sub ochii noºtri ºi ai prietenilor
noºtri! La mulþi ani tuturor celor care vã veþi
bucura de frumuseþile Bocºei!
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GABRIELA ªERBAN

Oameni de lângã noi, modele demne de
urmat: Erwin Josef Þigla - 60

La Biblioteca Orãºeneascã „Tata Oancea” din
Bocºa continuã seria expoziþiilor de carte dedicate
unor oameni ºi fapte care meritã a fi evidenþiate.

Dupã o interesantã expoziþie de documente
care ni l-au amintit pe Tata Oancea, cuprinzând
volumele sale antume, numere din revista „Vasiova”,
manuscrise ºi fotografii originale, precumºi diverse
cãrþi ºi publicaþii menite sã dezvãluie „fenomenul”
Tata Oancea ºi sã-l amplifice, iatã cã biblioteca
vine cu o nouã expoziþie de carte dedicatã tot unui
bibliofil, unui veritabil iubitor, dar ºifãcãtor de
carte ºi de cãrþi, unele chiar ediþii bibliofile!

În perioada 15 – 24 septembrie 2021, la
Biblioteca Orãºeneascã „Tata Oancea” din Bocºa,
iubitorii de carte în limba românã ºi în limba
germanã pot cerceta o expoziþie cu volume ºi
publicaþii apãrute sub semnãtura sau prin grija
bibliotecarului, scriitorului, editorului, bibliofilului
reºiþean ERWIN JOSEF ÞIGLA.

Mãrturisesc cã expoziþia este organizatã cu
prilejul aniversãrii zilei de naºtere a colegului
Erwin Þigla care, în 19 septembrie, împlineºte 60
de ani.

O vârstã frumoasã, rotundã, o vârstã a
maturitãþii ºi a nobleþei. O cifrã care, în armonie
cu zodia, relevã un caracter responsabil, analitic ºi
bine organizat, atent la detalii, prudent ºi sincer.
Dar, în acelaºi timp, sensibil, veºnic îndrãgostit de
frumos ºi de familie. O personalitate care tinde
spre perfecþiune prin armonie ºi bun simþ.

Toate aceste caracteristici îi vin mãnuºã lui
Erwin Þigla, nãscut la Reºiþa sub zodia Fecioarei,
promotor al culturii germane în România ºi în
Banatul Montan, editor, bibliotecar, membru al
Uniunii Scriitorilor din România ºi al Uniunii
Ziariºtilor Profesioniºti din România. A absolvit
Liceul „Diaconovici-Tietz” din Reºiþa ºi studii
postliceale de bibliotecar la Buºteni. Locuieºte în
Reºiþa, este cãsãtorit ºi are un bãiat.

Erwin Josef Þigla are o activitate culturalã
impresionantã, este Cetãþean de onoare al
municipiului Reºiþa ºi Cetãþean de onoare al
judeþului Caraº-Severin. Este membru fondator al
Forumului Democratic al Germanilor Caraº-Severin,
preºedintele Asociaþiei Germane de Culturã ºi
Educaþie a Adulþilor Reºiþa ºi preºedintele  Asociaþiei

Caritative „Sfântul Vincenþiu de Paul” Reºiþa.
 Publicã în aproape toate publicaþiile vremii,

este redactor-ºef al publicaþiei lunare „Echo der
Vortragsreihe”, al periodicului „Împreunã,
miteinander, egüttesen”, al periodicului „Glasul
vincenþienilor” ºi al buletinului informativ „Info
SVP-Ro”.

Este iniþiatorul unor importante  manifestãri
culturale ale etniei germane din România: „Decada
Culturii Germane în Banatul Montan”, „Zilele
Literaturii Germane la Reºiþa”, „Parada Portului
Popular German”, „Copiii deseneazã þinutul natal”
etc.

Erwin Josef Þigla este autorul ºi realizatorul
a 107 volume, cãrþi ºi albume, dedicate Banatului
ºi oamenilor de aici. Adevãrate bijuterii editoriale
de o importanþã greu de tãgãduit.

Între cãrþile semnate amintim excepþionalele
albume realizate împreunã cu scriitorul Gheorghe
Jurma: Reºiþa: Viziuni. Reºiþa: Banatul Montan,
2009; Anina: Viziuni. Reºiþa: Banatul Montan, 2012;
Bocºa: Viziuni. Reºiþa: Banatul Montan, 2014;
Oraviþa: Viziuni. Reºiþa: Banatul Montan, 2017;
Monumentele Mihai  Eminescu. Reºiþa: Banatul
Montan, 2018; Caransebeº: Viziuni. Reºiþa: Banatul
Montan, 2020; Reºiþa: Viziuni 2. Reºiþa: Banatul
Montan, 2021.

De asemenea, amintim câteva volume de
autor de incontestabilã valoare ºi frumuseþe: Biserici
romano-catolice din Banatul Montan. Reºiþa:
Intergraf, 2001; Pomul vieþii pentru eternitate. Arta
turnãrii metalului din Banatul Montan. Reºiþa:
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Intergraf, 2003; Destãinuiri. De 21 de ori în faþa
mass-media. Reºiþa: Banatul Montan, 2009;
Destãinuiri II. De 32 de ori în faþa mass-media. Reºiþa:
Banatul Montan, 2011; Raze de luminã: album foto.
Reºiþa: Banatul Montan, 2011; Semmeringul
bãnãþean: Calea feratã Oraviþa-Anina. Reºiþa: Banatul
Montan, 2013; Asociaþia Germanã de Culturã ºi
Educaþie a Adulþilor Reºiþa: o retrospectivã la 25 de
ani de la constituire. 3 volume. Reºiþa: Banatul
Montan, 2012 – 2014; „Ecoul Asociaþiei/ Echo der
Vortragsreihe” 1990 – 2014: bibliografie. Reºiþa:
Banatul Montan, 2015; 25 de ani „Decada Culturii
Germane în Banatul Montan, 1991-2015”. Reºiþa:
Banatul Montan, 2016; Destãinuiri III. De 42 de ori
în faþa mass-media. Reºiþa: Banatul Montan, 2016;
Literatura în grai popular în Banatul Montan ºi
publicarea acesteia. Reºiþa: Banatul Montan, 2017;
3 x Bad Kissingen. Reºiþa: Banatul Montan, 2017;
Asociaþia Germanã de Culturã ºi Educaþie a Adulþilor
Reºiþa: o retrospectivã la 30 de ani de la constituire.
3 volume. Reºiþa: Banatul Montan, 2017; Reschitza:
245 Jahre. Reºiþa: Banatul Montan, 2020; Destãinuiri
IV. De 60 de ori în faþa mass-media. Reºiþa: Banatul
Montan, 2021.

Despre personalitatea lui Erwin Josef Þigla
s-a scris în multe volume de referinþã, de la
„Dicþionarul scriitorilor din Caraº-Severin” (Reºiþa:
Timpul, 1998) la „Reºiþa literarã” a lui Gheorghe
Jurma (Reºiþa: Tim, 2016) sau „Enciclopedia
Banatului. Literatura” (Timiºoara: David Press Print,
2016), fiind conturat portretul unui neobosit pro-
motor cultural, unui om de o calitate excepþionalã.

Scriitoarea Maria Pongrácz-Popescu îl descrie
pe Erwin Þigla într-un mod sincer ºi excepþional:
„Un om plin de pasiuni, puternic vesel ºi câteodatã
melancolic, care a descoperit „pomul vieþii pentru
eternitate”. Gãsim în el atâta dãruire ºi pasiune, încât
credem cã a fost predestinat sã devinã, într-un anumit
spaþiu ºi într-un timp pe care-l trãim ºi noi, un om
punte între culturi, un generator de noi energii
spirituale, un constructor de valori de care avem atâta
nevoie.”

Toþi cei care-l cunoaºtem pe Erwin Josef
Þigla putem confirma spusele Mariei Pongrácz ºi
putem da propriile mãrturii cu privire la dãruirea
ºi generozitatea omului de culturã Erwin Josef
Þigla.

De colegul Erwin mã leagã o prietenie veche
ºi statornicã, bazatã pe sinceritate, colegialitate ºi
pasiune pentru carte ºi act cultural.

În slujirea cãrþii am debutat împreunã, el la
Reºiþa, eu la Bocºa; împreunã am realizat, în timp
record, o bibliotecã germanã la Bocºa; împreunã
am organizat evenimente importante pentru Bocºa
ºi pentru Banat; împreunã, ani la rând, am evidenþiat
oameni ºi fapte care fac cinste comunitãþii;

împreunã am gândit cãrþi ºi publicaþii care ar fi de
interes nu doar local, ci ºi zonal ºi naþional.
Împreunã am clãdit ºi am schimbat mentalitãþi,
fiecare în comunitatea în care slujeºte cu dãruire
ºi profesionalism.

Ing. Victor Creangã spunea cã, împreunã cu
Gheorghe Jurma, constituim un trio cultural de
neînvins! Un veritabil trifoi cultural! Evident cã
sunt onoratã de aceastã asociere! ªi mi-aº dori ca
Victor Creangã sã aibã dreptate mãcar într-o anumitã
mãsurã.

Cert e cã prietenia cu Erwin Josef Þigla mã
onoreazã! Prietenia ºi colaborarea cu aceºti doi
importanþi oameni de culturã ai Banatului – Erwin
Þigla ºi Gheorghe Jurma – mã onoreazã ºi mã
motiveazã!

De asemenea, oraºul Bocºa îi datoreazã enorm
omului de culturã Erwin Josef Þigla din multe
puncte de vedere: de la relaþiile importante ºi
fructuoase cu Forumul Democratic al Germanilor,
la relaþii importante în parteneriate ºi colaborãri
cu asociaþii din Germania ºi Austria; de la activitãþi
cultural-spirituale, la editãri ºi donãri de cãrþi ºi
albume; de la implicarea directã în derularea unor
proiecte cultural-sociale, pânã la parteneriatele
esenþiale pentru promovarea ºi dezvoltarea
multiculturalitãþii oraºului Bocºa.

Trebuie precizat cã lui Erwin Þigla ºi
Gheorghe Jurma li se datoreazã singura carte-
album „Bocºa”, o adevãratã „carte de vizitã” a
oraºului nostru, dar ºi albumul dedicat profesorului
ºi pictorului bocºean Peter Kneipp.

Aºadar, iatã, sunt multe ºi de netãgãduit
motivele pentru care scriitorul, bibliotecarul,
bibliofilul, omul Erwin Josef Þigla meritã din plin
preþuirea noastrã, respectul ºi stima noastrã!

Jurnalista Anca Marilena Bica vorbea atât
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de frumos ºi clar pe postul de radio reºiþean
afirmând, între altele: „Erwin Josef Þigla se impune
prin libertatea cu care-ºi poartã demnitatea de mânã
cu modestia, prin bucuria de a dãrui ºi de a se pune
în slujba principiilor pe care le apãrã ºi le promoveazã,
prin notorietatea numelui sãu într-o lume în care,
aparent, acestea nu mai reprezintã un drum cãtre
împlinire. „România începe cu sufletul” pentru Erwin
Þigla, care este înainte de orice demnitate socio-
profesionalã, un om de onoare, un spirit care
desãvârºeºte memoria lumii cu frumuseþea Banatului
de Munte! A fost ºi rãmâne un bun prieten al celor
care reprezintã valorile universale, un generos
amfitrion al iubitorilor de frumos ºi un mentor pentru
toþi cei care au nevoie de modele ºi îndrumare!”

Adevãrat! Cu toþii avem nevoie de modele
demne de urmat, cu atât mai mult tinerii de
astãzi, iar Erwin Josef Þigla este, cu siguranþã,
unul dintre aceste modele! Îi sunt recunoscãtoare
pentru toate: îndemnuri, poveþe ºi susþinere de-a
lungul anilor (care s-au adunat...).

La ceas aniversar, mã alãtur ºi eu celor
care îi transmit sãnãtate ºi vise împlinite! Mã
alãtur celor care îl preþuiesc pe Erwin ºi-i înþeleg
aplombul în diverse acþiuni curajoase, dar deosebit
de importante. Mã alãtur celor care, dincolo de
toate, apreciazã omul ºi neastâmpãrul lui!

La mulþi ani, Herr Þigla! La mulþi ani,
dragã Erwin! Îþi mulþumesc pentru cã exiºti!

În 24 iulie 2021, la Uzdin (Voivodina-Serbia)
s-a desfãºuratcea de-a XXVIII-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Poezie „Drumuri de spice”.
Societatea Literar-Artisticã „Tibiscus” ºi-a premiat
colaboratorii precum ºi pe cei mai talentaþi dintre
participanþii la Festival.

Marele Premiu pentru Poezie „Sf. Gheorghe”
i-a fost înmânat poetei Aura Christi (Bucureºti)
prezentã la eveniment ºi deosebit de emoþionatã;
Marele Premiu al Culturii Românilor „Podul lui
Traian” i-a revenit preºedintelui Academiei Române,
Ioan Aurel Pop, care n-a putut participa, însã a
trimis un excepþional cuvânt de mulþumire ºi
apreciere pentru activitatea acestei grupãri uzdinene;
Premiul Cultural „Gheorghe Bulic” a revenit
scriitorilor Gheorghe Rancu (ªopotul Vechi) ºi
Pavel Bãlan (Uzdin); Premiul Cultural „Tibiscus” a
fost acordat scriitorilor Emilia Mihãilescu (Drobeta
Turnu Severin), Viorel Cioloca (Timiºoara), Delia
Muntean (Baia Mare) ºi Institutului Cultural Român
din Zrenianin; Premiul Uzdinului Cultural „Casa
Româneascã” a revenit domnilor Adrian Borca
(Novi Sad), Vasile Morar (Baia Mare) ºi Daniel
Susa (Uzdin); Premiul pentru Poezie Avangardistã
„Petru Cârdu” a fost revendicat de poetul lugojean

(Continuare în pag. 36)

UZDIN 2021

Scriitorul ºi regizorul Ioan Cãrmãzan se odihneºte
în parc, într-o pauzã a Festivalului de film organizat

la Bocºa

O amintire bocºeanã din vara lui 2021
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Despre copii ºi
pãrinþi

Am urmãrit într-o dimineaþã de
iunie primele lecþii de zbor pe care
rândunelele din cuibul de sub streºinã
le dãdeau celor cinci puiºori pregãtiþi
sã-ºi pãrãseascã locul protector. Cu câtã
grijã îºi chemau puii, arãtându-le ce sã
facã ºi îndemnându-i cu limbajul lor
rândunicesc! Dar noi, oamenii, facem
mãcar la fel cu puii noºtri? N-am înþeles
niciodatã de ce pãrinþii mei repetau
întruna: nu e voie! sau ai grijã! pânã
în momentul în care am devenit ºi eu,
la rândul meu, pãrintele unui pui curios,
doritor sã descopere noul, dar ºi sã
iasã mereu în evidenþã cu ceva inedit,
care uneori putea fi chiar periculos, ºi
mã gândesc, cu mare groazã, cã va
veni un moment în care ºi el va trebui
sã-ºi pãrãseascã locul protector. Oricâte
manuale ai citi, constaþi cã meseria de
pãrinte se simte, ea nu se poate învãþa
din teorii. Cum rãmâne atunci cu acei
pãrinþi care îºi abandoneazã copiii la
naºtere, în spitale, în centre de plasament
sau, mai nou, pe la rude sau vecini,
cãci ei pleacã sã munceascã în
strãinãtate, dar uitã sã le mai trimitã
vreun ban sau sã mai vinã acasã? N-
am vãzut niciodatã animale abandonându-
ºi puii, oricât de greu le-ar fi fost sã-i
creascã, dar am vãzut foarte mulþi
oameni fãcând astfel de lucruri. ªi-
atunci îþi pui întrebarea: care sunt fiinþele
superioare? iar rãspunsul nu e deloc
greu de aflat. Rândunelele mele sunt
acum fericite: prima generaþie de pui
ºi-a luat zborul, iar ele se pregãtesc
pentru încã o generaþie. La toamnã, cu
toþii se vor aduna lângã cuib ºi se vor
pregãti pentru marea cãlãtorie spre
Africa. Poate cã, în drumul lor, le vor
spune pãrinþilor care au plecat, sã se
întoarcã la copii, fiindcã toatã ziua,
aceºtia îi aºteaptã cu ochii în lacrimi ºi
cu nãsucurile lipite de geamuri…

CARLA FLORENTINA CIOCA

La Bocºa, noul an ºcolar a
debutat sub semnul emoþiei

ºi încrederii!
Astãzi (13 septembrie 2021) am avut bucuria ºi onoarea

de a participa la ceremonia de deschiderea noului an ºcolar
la Liceul Teoretic „Tata Oancea” Bocºa.

Ne amintim cu toþii emoþia primei zile de ºcoalã!
Astãzi, mai mult ca niciodatã, am observat aceastã emoþie,
nu doar la elevi, ci ºi la pãrinþi ºi cadre didactice!

Cunoaºtem cu toþii cã anul ºcolar debuteazã în context
epidemiologic, iar noi trebuie sã ne strãduim sã menþinem
un proces educaþional echilibrat, stabil, creînd condiþii bune
de activitate în instituþiile ºcolare bocºene.

Mã adresez dumneavoastrã ca reprezentant al
administraþiei locale, dar, mai ales, ca tatã, ca pãrinte al
unor eleve care învaþã în ºcolile bocºene.

În acest nou an ºcolar voi încerca sã ajut, cât îmi va
sta în putere, instituþiile ºcolare, pentru ca sistemul
educaþional sã se desfãºoare cât mai aproape de normalitate,
chiar dacã trebuie, cu toþii, sã þinem seama, în continuare,
de restricþiile impuse de pandemie.

Trebuie sã avem încredere, sã ne strãduim cu toþii sã
facem faþã provocãrilor, obstacolelor, ºi sã ne adaptãm în
echipã: cadre didactice – elevi-pãrinþi, pentru a gãsi soluþii
de izbândã ºi reuºitã în tot ceea ce ne propunem.

Mai mult ca niciodatã avem nevoie ca acest „parteneriat”
– pãrinte-profesor-copil – sã funcþioneze! Iar administraþia
localã, prin mijloacele de care dispune, sã se alãture acestui
puternic parteneriat!

Doresc sã transmit elevilor ºi cadrelor didactice mult
succes în noul an ºi sã mulþumesc pãrinþilor pentru înþelegere
ºi pentru tot sprijinul acordat sistemului nostru de învãþãmânt!

Doresc tuturor elevilor sãnãtate ºi dorinþã de
cunoaºtere, putere de învãþare ºi rezultate foarte bune!

Profesorilor le doresc rãbdare ºi înþelepciune, sãnãtate
ºi putere de muncã!

Iar pãrinþilor le doresc sã fie sãnãtoºi ºi înþelegãtori!
Vã doresc tuturor un an bun, cu rezultate foarte bune

ºi vã îndemn sã avem cu toþii încredere în misiunea ºcolii
ºi în munca oamenilor de la catedrã, vã îndemn sã respectaþi
regulile instituite pentru pãstrarea sãnãtãþii tuturor, iar eu
promit sã vã fiu alãturi, sã vã fiu „partener” de nãdejde în
desfãºurarea proiectelor din acest an ºcolar!

Mult succes ºi multã sãnãtate tuturor!
Primar

dr. Mirel Patriciu Pascu

La început de ºcoalã
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Dascãli de frunte
  Ruzalia Lasco, dascãl excepþional

Doamna învãþãtoare Ruzalia Lasco este o persoanã sensibilã ºi deosebit de implicatã în profesia
pe care a slujit-o cu vocaþie întreaga viaþã. A muncit cu responsabilitate ºi a dãruit totul elevilor pe
care i-a iubit enorm ºi a fãcut tot ce era posibil ca niciunul sã nu se piardã, ci fiecare, dupã  propria
putere sã realizeze ceva în viaþã ºi sã fie fericit.

Cu bucurie doamna Lasco ºi-a deschis sufletul ºi ne-a prezentat evenimentele cele mai importante
din bogata activitate, pe care a desfãºurat-o în nobila carierã de cadru didactic.

,,Copilul este ca o oglindã care te ameþeºte puþin. Sau ca o fereastrã. Totdeauna copilul te
intimideazã ca ºi când ºtie el ce ºtie. Nu te înºeli, pentru cã spiritul lui este puternic, înainte ca tu
sã îl piperniceºti”, Antoine de Saint Exupery. Iatã câteva cuvinte aparent simple, dar cu o încãrcãturã
emoþionalã puternicã pe care am cunoscut-o cu adevãrat la începutul drumului de dascãl.

Numele meu este Lasco Ruzalia (n. Penþa), fiica lui Gheorghe ºi a Elenei, nãscutã în primãvara
lui 1953, în Oraviþa, judeþul Caraº-Severin. Întreaga copilãrie mi-am petrecut-o în Rãcãºdia, o comunã
situatã la doar câþiva kilometri de locul naºterii ºi nu foarte departe de unele dintre cele mai pitoreºti
locuri ale Banatului (Cheile Nerei, Ochiul Beiului sau Cascada Bigãr).

ªcoala Generalã cu Clasele I-VIII Rãcãºdia mi-a fost a doua casã, mult îndrãgitã, de unde, în
iunie 1968, am plecat nostalgic cãtre Liceul Teoretic Dragalina din Oraviþa, unde am poposit timp de
un an, ulterior, prin examene de diferenþã, m-am transferat la Liceul Pedagogic din Caransebeº, pe
care l-am absolvit în iunie 1973.

 În perioada 1973-1974 am profesat ca învãþãtoare titularã ºi director la ªcoala cu Clasele I-IV
Sfiºtofca, comuna C.A. Rosetti, judeþul Tulcea. Din 1974, pentru urmãtorii doi ani, am predat ca
învãþãtoare titularã la ªcoala Generalã cu Clasele I-VIII Zlatiþa, judeþul Caraº-Severin. În ambele ºcoli
am predat la clase simultane, ceea ce m-a ajutat foarte mult în formarea mea ca învãþãtor.

În 1975, încã fiind la ºcoala din Zlatiþa, l-am cunoscut pe Viorel, soþul meu de mai bine de 40
de ani ºi tatãl fiicelor mele, Viviana ºi Alexandra. El deja lucrând la Direcþia Agricolã din Reºiþa ca
tehnician agronom am hotãrât sã ne stabilim în Bocºa, astfel transferându-mã în anul 1976 la ªcoala
Generalã Nr. 3, unde am obþinut postul de învãþãtoare titularã. Am rãmas la aceeaºi ºcoalã pânã în
1986, de unde am plecat ca dascãl titular la ªcoala cu Clasele I–VIII Nr. 1 Bocºa pânã în anul 2012,
anul pensionãrii mele.

Pentru a mã dezvolta ºi perfecþiona în meseria aleasã, am participat periodic la reciclãrile þinute
la Caransebeº ºi am obþinut gradele didactice: Definitiv, Gradul al II-lea ºi Gradul I, iar în 2007 am
obþinut Gradaþia de Merit.

Din 1973 ºi pânã în 2012 am desfãºurat la catedrã o activitate educativã ºi didacticã efectivã ºi
neîntreruptã, urmãrind sã mã perfecþionez continuu, prin participarea la cursuri, cercuri pedagogice ºi
simpozioane.

Între anii 1994 ºi 2012 am ocupat funcþia de lider sindical la ªcoala cu Clasele I – VIII Nr. 1
Bocºa, fiind cooptatã în cadrul unor comisii consultative de dialog social (în calitate de lider sindical
al ºcolii). În aceastã perioadã am participat la toate Consiliile de Administraþie ale ºcolii cu statut de
observator din partea sindicatului.

 Am obþinut rezultate deosebite în pregãtirea elevilor în raport cu standardele curriculare de
performanþã, materializate în progresul ºi rezultatele elevilor la clasã ºi la testãri de sfârºit de ciclu.

În cei 39 de ani de muncã, am fost un cadru didactic dedicat copiilor pe care i-am implicat în
diferite acþiuni extracurriculare din dorinþa de a-i dezvolta ºi pregãti pentru viaþã ca oameni ºi
specialiºti în diferite domenii din câmpul muncii.

Ani la rând am mers la diferite concursuri cu elevii mei, care mereu au fost rãsplãtiþi cu premii
ºi menþiuni. Am trãit cu ei ºi lângã ei emoþiile concursurilor ºi olimpiadelor la care au participat. Chiar
ºi acum revãd bucuria din ochii uneia dintre elevele mele, premiatã cu locul I la Concursul Naþional
„Micul Matematician”.

Dar nu ne-am oprit doar la matematicã ºi am mers sã recitãm poezii în grai bãnãþean la
Festivalul Internaþional „Tata Oancea” al creatorilor ºi interpreþilor de poezie în grai, unde mititei,
stângaci ºi cu mânuþele umede de emoþii, au urcat pe scenã ºi au recitat poezii în cel mai pur grai
auzit vreodatã. Bucuria lor a fost cu atât mai mare când au auzit cã scena pe care au urcat sfioºi cu
doar câteva zile în urmã a fost descrisã în articolul „Zilele Culturii la Bocºa”, din ziarul Timpul, scris
de Antoniu Mocanu.
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ªi pentru cã poezia ne-a trezit pofta de a
scrie, ne-am hotãrât sã avem ºi o revistã a clasei
unde eu, ca dascãl, am fost redactor ºi tehnoredactor,
iar elevii au fost colaboratori ºi creatori în acelaºi
timp.

Am redactat ºi tehnoredactat  mai multe
numere ale revistei „Nemuritorii”, revistã ºcolarã
lunarã pentru copii, pãrinþi ºi dascãli, ciclul primar,
ªcoala cu Clasele I-VII Nr. 1 Bocºa. Revista a fost
apreciatã  ºi premiatã  la Concursul de Reviste
ªcolare ºi Jurnalisticã cu premiul al III-lea, etapa
judeþeanã cât ºi la concursul judeþean Educaþia
prin Artã, etapa judeþeanã, secþiunea revista ciclului
primar, premiul al II-lea.

De-a lungul anilor ºi generaþiilor trecute
prin mâna mea de dascãl, dar ºi pãrinte, am
realizat cã la fel de importantã ca învãþãtura este
ºi amintirea unei copilãrii fericite. Am încercat sã
le pãstrez spiritul neîntinat ºi copilãresc ºi sã
îmbin jocul cu ºtiinþa.

Am învãþat multe lucruri noi ºi interesante,
dar ne-am ºi distrat când am organizat ºi prezentat
cu elevii mei serbãri ºcolare cu ocazia unor
sãrbãtori, precum: „Vine, vine Moº Crãciun” , „
Sfântã-i seara de Crãciun”, „8 Martie – Ziua mamei”,
„Vine Iepuraºul” sau programe artistice prezentate
în cadrul diferitelor concursuri ºi mult apreciate
de membrii juriului.

Copiii au învãþat sã scrie, sã citeascã, sã
socoteascã, sã povesteascã dar ºi sã îºi foloseascã
mânuþele la diferite meºteºuguri în cadrul cercurilor
antreprenoriale ºi tehnice prin activitãþi bilunare
în „ Atelierul hãrniciei”. Am confecþionat diferite
obiecte cu materiale din naturã, am pictat obiecte
din lut fãcute de olarul Stepan Ionicã din Biniº,
am pictat pe sticlã imagini din poveºti. Lucrãrile
au fost oferite celor dragi cu ocazia sãrbãtorilor
religioase sau a Zilei de 8 Martie, cele mai reuºite
fiind trimise la diferite concursuri.

De-a lungul timpului ne-am ºi plimbat foarte
mult din dorinþa de a explora locuri necunoscute
încã ºi de a învãþa despre alte obiceiuri din
diferitele colþuri ale þãrii. Copiii au vizitat Peºtera
Urºilor, Drobeta Turnu-Severin, Sinaia, Braºov,
Munþii Bucegi cu Vârful Omu, Oradea, Bãile
Herculane, Caransebeº ºi altele mult îndrãgite de
ei.

Cu ajutorul copiilor am trãit experienþe noi
si retrãit unele uitate, m-am dezvoltat ca om,
învãþãtor ºi mamã, m-am bucurat alãturi de ei cu
fiecare reuºitã a lor ºi m-am dedicat întru-totul
acestei frumoase meserii de dascãl.

Enumãr în rândurile ce urmeazã câteva dintre
activitãþile la care am participat, colaborat sau
implementat diverse metode educaþionale de predare
ºi învãþare.

Formare profesionalã continuã:
- 2008/2009 - am urmat programul de formare

continuã - Iniþiere IT ºi Utilizare AeL, acreditat

de C.N.F.P.
- 2006/2007, semestrul I, am realizat prezentãri

în Power Point ºi am susþinut Lecþii de
matematicã pe calculator cu elevii din clasa a
III-a C pentru însuºirea tablei înmulþirii ºi împãrþirii.

- În decembrie 2006, la lecþia demonstrativã
cu tema „Înmulþirea numerelor naturale mai
mici decât 100” am implementat ca metodã
didacticã jocul electronic ºi ca mijloc de învãþare
programul Power Point.

- Am absolvit modulul „Management ºi
comunicare”, din cadrul programului „Educaþie ºi
formare”, organizat de Departamentul pentru
Pregãtirea Personalului Didactic în cadrul
Universitãþii ,,Eftimie Murgu” Reºiþa.

- Am absolv i t modulu l „Tehnici
informaþionale computerizate”, din cadrul
programului „Educaþie ºi formare”, organizat de
Departamentul pentru Pregãtirea Personalului
Didactic în cadrul Universitãþii ,,Eftimie Murgu”
Reºiþa.

- Am absolvit cursul de „Consiliere ºi
orientare” organizat de Inspectoratul ªcolar
Judeþean ºi Casa Corpului Didactic Caraº-Severin,
în conformitate cu Ordinul Ministerului ºi Cercetãrii
nr. 5288/09.10.2006.

- Am participat la cursul „Dezvoltarea
profesionalã prin activitãþi de mentorat” din
cadrul Proiectului cofinanþat din Fondul Social
European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea resurselor Umane 2007/2008 .

- Am colaborat cu Editura CD PRESS
Bucureºti prin difuzarea ºi vinderea revistei DOXI
în rândul elevilor de la ciclul primar din ºcoala
noastrã. Publicaþia este realizatã în cadrul proiectului
coordonat de MECTS ,,Lumea mare a celor mici”
ºi cuprinde teme specifice învãþãmântului din clasele
I-IV.

- Am participat la programul de pregãtire
Character First desfãºurat în cooperare cu M. E.
C. T. Facilitat de Inspectoratul ªcolar Caraº-Severin
ºi Casa Corpului Didactic Caraº-Severin.

Activitãþi culturale ºi educative organizate
în ºcoalã ºi finalizarea unor proiecte de parteneriat
educaþional cu rezultate notabile:

- Am susþinut prezentãri în cadrul Cercului
Pedagogic Zona Bocºa;

- Am coordonat activitatea interactivã cu
tema „În lumea povestirilor istorice” – picturã
pe sticlã, în cadrul Festivalului Educaþiei ediþia a
III-a – Ziua Porþilor Deschise, la care au participat
ºi pãrinþii copiilor;

- Am colaborat la mai multe numere ale
revistei de matematicã MiniMATH”, publicaþie
semestrialã pentru elevii din cursul primar ºi la
realizarea culegerii Probleme de Matematicã-
MiniMATH, înregistratã cu ISBN 973-671-066-1.

- Am elaborat programe ºcolare pentru
discipline opþionale noi, avizate de Ispectoratul
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ªcolar Caraº-Severin, precum: Programa trans-
curricularã „Natura- prietena mea”; „Alfabetul vesel”-
la nivelul ariei curriculare „Limbã ºi Comunicare”;
„În lumea poveºtilor” - la nivelul ariei curriculare
„Limbã ºi Comunicare”.

- Am participat cu informãri, referate ºi
prezentãri la seminarii, dezbateri ºi mese rotunde
desfãºurate în cadrul Comisiei Metodice;

- Am colaborat în cadrul proiectului ªcoala
pãrinþilor, derulat la nivel local ºi judeþean (în
cadrul activitãþilor acestui proiect ºi pãrinþii elevilor
mei au participat la dezbaterile cu tema
,,Comunicarea pãrinþi- elevi; Comunicarea elevi –
pãrinþi; etapele de dezvoltare ale personalitãþii
copilului”).

- Am susþinut consultaþii cu pãrinþii în cadrul
cãrora am discutat ºi dezbãtut modalitãþi de ajutare
ºi conlucrare cu copilul acasã;

- Am susþinut activitãþi interactive în cadrul
manifestãrii „Ziua Porþilor Deschise”.

- Am coordonat în cadrul proiectului de
parteneriat „ªi eu pot”, derulat la nivelul claselor
a III-a, respectiv a IV-a, de la ªcoala cu Clasele I-
VIII Nr. 1 Bocºa, grupul þintã fiind format din
elevii cu probleme speciale din clasele a III-a,
respectiv a IV-a, pãrinþi, învãþãtoare ºi d-na
învãþãtoare itinerant de la ªcoala Specialã Bocºa.
Proiectul a cuprins activitãþi de educaþie incluzivã
ºi nediscriminatorie.

- Am lucrat alãturi de elevii
cu dificultãþi în învãþare, cu tulburãri
de conduitã ºi întârziere mintalã
uºoarã, care au fost cuprinºi în
Programul de educaþie remedialã
desfãºurat la ªcoala cu Clasele I – VIII
Nr. 1 Bocºa de învãþãtorul itinerant
de la ªcoala Specialã Bocºa.

- Am lucrat cu elevi de diferite
etnii: rromã, germanã, maghiarã sau
din familii dezorganizate, monopa-
rentale.

Concursuri ºcolare, olimpiade
ºi festivaluri, în cadrul cãrora elevii
pregãtiþi de mine au obþinut premii
ºi menþiuni:

- Concursul  Canguraºul
Matematician, concurs internaþio-
nal de matematicã organizat de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului împreunã
cu Fundaþia pentru Integrare
Europeanã Sigma;

-  Concursu l Canguru l
Matematic;

- Olimpiada de Limba ºi
literatura Românã la clasele a IV-a,
faza localã, zonalã ºi judeþeanã;

- Olimpiada de Matematicã la
clasele a IV-a, faza localã, zonalã ºi

judeþeanã.
- Olimpiada de Educaþie Civicã la cls. a III-

a ºi a IV-a, faza pe ºcoalã ºi pe zonã;
- Concursul Naþional Reînvierea Naturii”,

desfãºurat la ªcoala Gimnazialã Silvania” ªimleu-
Silvaniei;

- Concursul Naþional Vine, vine Iepuraºul”,
secþiunea - creaþie literarã, desfãºurat  la ªcoala
cu Clasele I-VIII Ianova;

- Concursul Naþional de Creaþie Literarã ºi
Plasticã Luminã din Lumina Învierii”, secþiunea -
creaþii literare, desfãºurat  la ªcoala cu Clasele I-
VIII Bozovici, jud. Caraº-Severin;

- Concursul Crãciunul-Miracol în culoare”,
secþiunea picturã, desfãºurat la C.N. Ion Minulescu”
Slatina, jud. Olt ;

- Concursul Internaþional Easter Customs
and Traditions around the world”, mai 2009, concurs
desfãºurat la ªcoala cu Clasele I-VIII Nr. 10 Sibiu;

- Concursul Naþional Tradiþii pascale”,
desfãºurat la ªcoala „B.P. Haºdeu” Iaºi;

- Spectacolul concurs E timpul meu”, organizat
la Casa de Culturã Bocºa.;

Prof. Dr. Liana Ferciug

(Continuare în numãrul urmãtor)
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Doamne, speranţa mea!

Doamne, am plâns şi m-am rugat
Cuvântul Tău am ascultat,
În sufletul meu necăjit
Tu bucurie ai sădit.

Necazul Tu l-ai transformat
Şi viaţa mea ai luminat.
Durerea, suferinţa mi-ai luat
Speranţă multă mi-ai redat.

Doamne, dă-mi pace, sănătate,
Puterea de-a ierta şi bunătate,
Cu Harul Tău mereu să m-ocroteşti
Întotdeauna mult să mă iubeşti!

Bănăşilă Vuia Lucas Sebastian
                Clasa a VI-a

Centrul Catehetic ,,Sf. Stelian”
Bocşa Română

Coord. Preot Silviu Ionel Ferciug

ŞCOALA

Toţi elevii silitori
Spre uimirea tuturor
Astăzi au pornit în grabă
Catre marea lor ispravă.
Cu ghiozdane colorate
Şi feţe îmbujorate,
Cu amintiri şi cu emoţii
Intâlnindu-se cu toţii.
In clădirea de-odinioară
Pe care toţi o numesc „şcoală”
Unde domnii ne aşteaptă
Cu manualele pe masă.

               Bobic Diana,
Clasa a VIII- a

Şcoala Gimnazială ,,Pavel Bordan”
Grădinari

Mulţumire

Doamne îţi mulţumesc de viaţă,
Pentru sfânta Ta povaţă.
Mulţumire pentru soare,
Pentru pomii plini de floare.

Doamne îţi mulţumesc de pace,
Pentru fructul ce se coace.
Mulţumire pentru-albină
Şi sănătatea mea deplină.

Doamne îţi mulţumesc de Rai
Pentru iubirea ce mi-o dai.
Mulţumiri de-nţelepciune
Şi credinţa de la Tine!

Boblea Isabela
           Clasa a VII-a

Centrul Catehetic ,,Sf. Stelian”
Bocşa Română

Coord. Preot Silviu Ionel Ferciug

Slavă Ţie, Doamne!

Slavă Ţie, Doamne!
Al universului Creator,
Părinte Îndurător,
Iisus Mântuitor!

Slavă Ţie Doamne,
Preabun  Dumnezeu,
M-ajuţi, mă salvezi,
Mereu mă luminezi!

Slavă Ţie Doamne,
Îzvor de-nţelepciune,
Credinţă şi iubire
Belşug şi fericire.

                 Boţan Beniamin
Clasa a VII-a

Centrul Catehetic ,,Sf. Stelian”
Bocşa Română

Coord. Preot Silviu Ionel Ferciug

TOAMNA

Toamna vine să te-mbie
Strugurii te strigă-n vie,
Vântul leagănă alene
Berzele îşi pierd din pene.
Frunze arămii, speriate
Năzdrăvane, colorate
Ele se tot sfătuiesc
Ce culori se potrivesc.
Trosnesc sub pasul tuturor
Sub surâsul copiilor
Ce cântă cu voie bună
Roade-mbelşugate adună.

 Mere, pere, nuci şi prune
 De nu le mai şti pe nume.

Toate le aduce doamna,
Numele ei este toamna.

Bobic Diana,
Clasa a VIII-a Şcoala Gimnazială

,,Pavel Bordan” Grădinari

Cartea

Carte cât de dragă-mi eşti
Atunci când îmi povesteşti
Povestiri adevărate
Dar şi basme întortocheate.

Carte, eu când te citesc
Şi încep să mă gândesc

Toamna

Cu mantia ruginie
Trece Toamna pe câmpii,
Lasă brumă argintie
Prin grădinile pustii.

Păsările trec în stoluri
Peste crengile golaşe,
Vântul le-a furat podoaba
Şi-aşterne covor pe cale.

Doar vrăbiile de pe garduri
Sar pe loc şi ciripesc,
Copiii grăbesc spre şcoală,
Iar gospodarii la cules.

Florina Mălina Merşa
Clasa a VIII-a

Şcoala Gimnazială „Pavel Bordan”
Grădinari

Primăvara

Soarele a răsărit,
Copacii au înfrunzit.
Zilele sunt mai senine,
Primăvara vine,vine!
La căldura de afară,
Se văd fluturii cum zboară
Rândunica a sosit,
Primăvara a venit!
Tot e cântec în natură,
Copiii sar cu voie bună.
Ghioceii au înflorit,
Primăvară, bun venit!

           Elev: Stoian Alexandra Elena

Tot ce se întâmplă-n carte
Parcă e realitate.

Dacă cărţi o să citim
Cuvinte noi descoperim
Iar dacă te ţii de carte
O să ai parte de toate

George Muşa
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TRAIAN GALETARU

Ce-ar fi zis …
dacã…?

A fost una deosebitã rotundã ediþie,
cea de-a X-a, a Simpozionului
Internaþional „Personalitãþi Bãnãþene” de
la Comloºu Mare, din 17 august 2019,
cu care (din cauza pandemiei) s-a
întrerupt ºirul acestor evenimente
culturale. Deosebitã prin ampla prezenþã (110
participanþi din 7 entitãþi geo–politice ºi
administrative: Germania, Serbia ºi România –
din judeþele Arad, Bihor, Caraº-Severin ºi Timiº),
dar ºi prin participarea unor personalitãþi culturale
de excepþie: prof. univ. dr. Pia Brînzeu din
Timiºoara, Gheorghe Jurma – critic ºi istoric
literar, Erwin Josef Þigla – preºedintele Forumului
Democratic al Germanilor din Caraº-Severin, ambii
din Reºiþa.

Deosebitã, însã, ºi prin gafa impardonabilã
referitoare la cei doi oameni de culturã reºiþeni,
cãrora, din neatenþia organizatorilor, nu li s-a dat
cuvântul spre a-ºi prezenta monumentalul album
oferit subsemnatului: Gheorghe Jurma, Erwin Josef
Þigla, Monumentele Mihai Eminescu (Edit.
„Banatul Montan“, Reºiþa 2018). Insolitul volum,
de o valoare documentarã ºi esteticã de excepþie,
a fost editat cu sprijinul Forumului Democratic al
Germanilor din judeþul Caraº–Severin, al Asociaþiei
Germane de Culturã ºi Educaþia Adulþilor Reºiþa
ºi al Guvernului României – Departamentul pentru
Relaþii Interetnice – ºi a constituit parte a
proiectului  ROMÂNIA CENTENAR, 1918 -2018,
al celor douã organizaþii culturale reºiþene. Cinste
lor, cu atât mai mult cu cât românitatea nu s-a
prea înghesuit în astfel de proiecte omagiale…

Ce-ar fi zis ELENA STAN dacã ar fi primit
cartea? Iatã ce: „antieminescianimul promovat de
Grama a fost aºadar în Transilvania un fenomen
izolat”1 ºi ar fi continuat apodictic: „critica din
Transilvania a adus aºadar ºi ea contribuþii originale
în explicarea tot mai finã ºi mai complexã  a operei
eminesciene, pe cele douã principale axe interpretative,
rãmase pânã astãzi în vigoare, a semnificaþiei
naþionale ºi a valorii universale”2.

Ce-ar fi zis universitarul timiºorean ION
ILIESCU, bibliofil de respiraþie naþionalã, dacã ar
fi apucat sã parcurgã cartea reºiþenilor? Ar fi
aºezat-o cu grijã ºi cu emoþie printre preþioasele
sale exponate eminesciene ºi ar fi cãzut pe gânduri:

- Dacã în cartea mea3, am atribuit un loc

important turneului pe care-l intreprinde Eminescu
prin Banat în compania trupei teatrale a lui M.
Pascaly, când, dupã Lugoj, viziteazã pentru a doua
oarã Timiºoara, apoi Aradul ºi Oraviþa, iatã cã cei
doi reºiþeni urmãresc vastul periplu mondial al
poetului prin intermediul statuilor dedicate lui.

ªi, într-adevãr, Eminescu beneficiazã în lume
de 109 statui, busturi, efigii, plãci memoriale,
muzee, teatre, strãzi care-i poartã numele în 8
þãri „inventariate” în inegalabilul album, dacã
subsemnatul le-a bine numãrat.

Ce-ar fi zis marele T. VIANU dacã era pus
în faþa acestui volum? L-ar fi apreciat cu asupra
de mãsurã, deoarece statuile închinate lui Mihai
Eminescu ilustreazã, prin talentul autorilor lor,
faptul cã: „ Marea superioritate intelectualã a poetului
este una din formele cele mai izbitoare ale manifestãrii
lui ºi aceea care explicã prestigiul atât de covârºitor
al operei sale “4 .

Ce-ar fi zis clujeanul D. POPOVICI, cel
care aduce prima izbândã majorã a eminescologiei
postbelice, dacã ar fi avut volumul? Ar fi fost
încântat sã constate cã ºi statuile Eminescului
urmãresc sublimarea poetului de la titan la geniu:
„Titanismul sãu, care de altfel n-a cãpãtat niciodatã o
esenþã de excepþionalã puritate, se altereazã progresiv,
asociindu-ºi tot mai numeroase trãsãturi ce
caracterizau pe celãlalt personaj excepþional cu care
au lucrat în mod predilect romanticii, geniul“5.

Ce-ar fi zis neîntrecutul, încã, critic ºi istoric
literar G. CÃLINESCU dacã ar fi primit volumul?
L-ar fi admirat, desigur, l-ar fi citit ºi apoi, gândin-
du-se la detractorii, vechi ºi noi, ai lui Eminescu,
ar fi rãbufnit cu nãduf: „Oriunde se strâng laolaltã
100 de filistini, 99 reprezintã cu autoritate îngustimea
de vederi ºi prostia”6.

Ce-ar fi zis criticul de nuanþã universitarã, în
înþelesul major al sintagmei, EUGEN TODORAN,
dacã ar fi ajuns sã parcurgã încântãtoarea carte?
Profesorul universitar timiºorean a avut intense ºi
îndelungate preocupãri eminescologice desfãºurate
pe parcursul aproape a trei decenii. În perspectiva
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acestor evoluþii, cartea Eminescu,7 precedatã de
cursul exegetic susþinut la Universitatea de Vest
din Timiºoara, apare drept corolar al unei acþiuni
de prestigiu naþional, care desemneazã în persoana
profesorului Eugen Todoran pe unul dintre
eminescologii noºtri cei mai respectaþi ºi care conferã
ºcolii universitare timiºorene o distincþie, aurã aparte.
Reputatul critic timiºorean ar fi parcurs cu încântare
volumul învãþãcelului sãu din Banatul de Munte ºi
i-ar fi adresat duioase felicitãri pentru dificila
întreprindere ºi pentru inspiraþia alãturãrii sieºi a
unui neromân pasionat însã de indubitabilele ºi
perenele valori româneºti.

Ce-ar zice MATEI CÃLINESCU parcurgând
cu ochiul, mintea ºi sufletul, demersul titanian,
textual ºi iconografic, al cãrãºenilor? Ar afirma cã
ideea care strãbate cu obstinaþie, asemeni unui fir
roºu, „întreaga creaþie eminescianã” este „figura
titanului ºi aceea a geniului”8, idee ce rezidã cu
prisosinþã ºi în statuile poetului rãspândite în
lume.

Din multitudinea statuilor, m-aº opri doar la
douã dintre ele: cea din Vevey – Elveþia ºi cea de
la Sânnicolau Mare – Timiº.

Despre prima, necuprinsã în volumul primit,
ne-a informat dl. ing. Lucian Sfetcu din Timiºoara
printr-un articol ºi douã fotografii publicate în
revista noastrã.9

Pe cea de-a doua îmi amintesc cã am vãzut-o
prima datã pe când eram elev în clasa a VIII-a la
Liceul din Sânnicolau (1959 – 1960) ºi de atunci
mi-a rãmas în suflet. Abia mai târziu, din
monumentala carte a lui Teodor Bucurescu10, aveam
sã aflu amãnunte preþioase despre istoricul statuii,
completate, iatã, prin prezentul volum, din care
voi cita copios: „...monumentele ce i s-au dedicat lui
Eminescu (în Banat, n.n.) exprimã permanenþa
legãturilor ºi aprecierilor, solidaritatea cu destinul
marelui poet ºi cugetãtor român”. (p. 41). Primul
monument ce i s-a ridicat în Banat lui Eminescu –
primul în noua Românie – a fost cel de la Sânnicolau
Mare, dezvelit la 11 octombrie 1925. Monumentul –
amplasat atunci în faþa ºcolii – a fost realizat de cãtre
sculptorul Dumitru Bârlad din Bucureti ºi turnat în
bronz la turnãtoria artisticã Rãcanu din Capitalã.
Bustul a fost aºezat pe un soclu de granit de 3,5 m.,
împrejmuit cu patru stâlpi de marmurã albã” (p. 51).

Dacã avem în vedere amploarea ºi ecourile
evenimentului din oraºul de pe malurile Arancãi,
participarea la grandioasele festivitãþi ale dezvelirii
bustului eminescian a lui Octavian Goga, Ion
Minulescu ºi a altor personalitãþi reprezentative
ale culturii româneºti, intonarea poeziilor „Doina”
(muzica lui Sabin Drãgoi) ºi „Ce-þi doresc eu þie,
dulce Românie” (muzica þãranului compozitor Nistor
Miclea), apoi afirmaþia lui Goga din înflãcãrata-i

cuvântare: „O graniþã se pãzeºte sau cu un corp
de armatã sau cu statuia unui poet legatã de
inimile tuturora” (p. 63), ei bine, atunci ne
manifestãm dreptul la opinie personalã:

Mutarea bustului lui Mihai Eminescu în
centrul oraºului, din faþa fostului Gimnaziu
„Principele Carol” (director, comloºeanul Teodor
Bucurescu), o vãd ca o blasfemie, ca un sacrilegiu
la adresa poetului ºi a celor care au militat patru
ani (1921 – 1925) pentru înãlþarea bustului. Soluþia?
Întregul centru al oraºului Sânnicolaul Mare trebuia
mutat în preajma statuii! O dovedeºte o informaþie
mult expresivã prin ineditul ei a celor doi autori:
La Cimitirul Bellu valoarea scriitorilor români se
mãsoarã în distanþa faþã de mormântul lui
Eminescu.11

În conformitate cu punctul de vedere
evoluþionist, legãtura cu valoroasa tradiþie antebelicã
o fac, în primul rând, marii notri istorici ºi critici
literari: G. Cãlinescu, T. Vianu, Perpessicius, la
care, cronologic, îºi aduc contribuþia ºi cei doi
eminescologi reºiþeni prin superba iniþiativã de a
aniversa Centenarul Marii Uniri printr-o carte-
unicat, cu sprijinul Guvernului României –
Departamentul pentru Relaþii Interetnice – ºi al
Forumului Democratic al Germanilor din Judeþul
Caraº-Severin.

Elegantul volum reºiþean-bãnãþean (coperþi
cartonate, integral în policromie, texte documentate,
imagini adecvate) a produs asuprã-mi efectul
moromeþian al þãranului ajuns în faþa girafei dintr-o
grãdinã zoologicã bucureºteanã: „A stat ºi s-a uitat
la ea o zi întreagã, încremenit, ºi nu se mai sãtura
vãzând-o cum ajunge ea cu botul prin vârfurile
copacilor. Lãsându-se seara, ºi-a luat în cele din urmã
ochii de la ea ºi plecând, a clãtinat din cap ºi a
exclamat: «Asta e ceva care nu existã!»”12

ªi, totuºi, volumul reºiþean existã!... Iar el
s-ar înscrie în ceea ce D. Popovici a prezentat a fi
„biografia intelectualã” a poetului, o viitoare
„biografie interioarã” în accepþia ulterioarã a lui
G. Munteanu.
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(n. a. Uluirea þãranului regãþean a fost
minorã în comparaþie cu a subsemnatului, care a
durat doi ani ºi probabil cã încã nu s-a încheiat!)
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Eminescu, al cincilea anotimp?

În sunet de fanfare, trecutul, prezentul ºi
viitorul stau de pazã la graniþele iubirilor. Le cer
oamenilor paºaportul bucuriei, cine nu are atunci
poate sã spunã o poezie eminescianã, iatã identitatea
românilor. În noi sunt toate frãmântãrile pãmântului,
cuminþi trecem podul, cu zile, sãptãmâni, luni, ani
pe umeri. Anotimp dupã anotimp spunem adio
verdelui crud, apoi licuricilor înfierbântaþi, spunem
adio ruginiului pentru a ne îmbrãca în cele mai
pufoase, reci ºi scumpe haine albe, astãzi le spunem:
Adio! Dar mâine: Bine ai venit! În tot acest timp
ne þine de mânã un anotimp apãrut de mulþi ani,
plimbându-ne prin toate cotloanele pãmântului, inimii,
sufletului, iubitor, cu speranþe, prietenos, câteodatã
trist, niciodatã pierdut, Anotimpul Eminescu!

În freamãtul codrului acest anotimp minune
tresare ori de câte ori lacul produce scântei, legãnân-
du-se sub soare, de la rãcoare ascultãm pitpalacul,
izvoarele, gârlele, apa somnoroasã sunã… apoi se
aruncã în valuri sperioase, Doamne câtã frumuseþe
în lume, câtã frumuseþe în acest lan de grâu cu gust
de anotimp, ce bine cã existã, ce minunat este! Aici
cântã mereu cucul, mierle, presuri, neamurile pãsãrilor
care ciripesc pitite-n ramuri ºi vorbesc cu înþelesuri,
Eminescu… Eminescu…

Oare toþi românii simt puterea acestui
anotimp apãrut din prea multã dragoste de viaþã,
de iubire, de oameni, de vise, rãguºit, îmi rãspunde
un tei vechi, cu bunãtate în crengi, spune cã toþi
românii, de la mic la mare, þin în suflete izvorul
cântãtor, câteodatã trist, atunci când îºi pierde
crãiasa cu pãrul moale despletit, apoi pãdurea
vorbitoare, atotºtiutoare, ce-ºi lasã stejarii sã viseze
la ochi vineþi care lucesc pentru toþi o varã-
ntreagã. Haideþi în crânguri! Vã aºtept! Ne strigã
anotimpul Eminescu, acolo sunt poveºtile adevãrate,
câteodatã întunecate, haideþi, nu vã fie fricã de
nimic, oamenii pot sã aibã câte anotimpuri vor, ei
aleg bucuria, tot ei dau la o parte nefericirea din
viaþa lor ºi tot ei pot sã se transforme în crai ºi
crãiese, dupã bunul plac, în cântec de cuci…

ªi dacã am primit de la univers acest minunat
cadou, de ce sã nu sãrim în sus de bucurie, sã
alergãm pe livezile pline cu fragi, desculþi ºi plini
de cântece, sã ne aruncãm în clãile bãtãtorite de
sãteni, sã spunem ºerpilor cã vremea lor a trecut,
noi suntem astãzi cei care umblãm prin iarbã,
bãtuþi de soare, noi suntem cei care urcãm în
cireºi bãtrâni, uitaþi pe culmile satelor, sã râdem
ca nebunii, ca mai apoi sã ne certãm cu ecourile
bântuite de vânt, sã fim cum vrem, chiar dacã
toatã pãdurea se mirã de nebunia ce ne-a cuprins,
sã dãm libertãþii libertate, semnãturi pe certificate
de fericire,  sã spunem tuturor cã o zi nu e ca
alta ºi o clipã, oricât de micã ar fi, trebuie
sãrutatã ºi îmbrãþiºatã, pentru cã este clipa noastrã,
miez de viaþã într-un ocean de divinitate!

„Cucu-ntreabã: Unde-i sora
Viselor noastre de varã?
Mlãdioasã ºi iubitã,
Cu privirea ostenitã,
Ca o zânã sã rãsarã
Tuturora.”
(„Freamãt de codru” Mihai Eminescu)
ªi nu doar al cincilea anotimp îl avem în

noi, mai avem ºi  recunoºtinþa, adoraþia, milioanele
de sentimente, iubirea, avem tot universul în noi,
dacã vrem, pentru cã aceastã figurã clasicã cu
plete mari, cu fruntea înaltã ºi seninã, ochi blânzi
ºi suflet fereastrã, acest bãrbat cu suflet de copil
chinuit de vremuri ne-a lãsat cea mai mare
moºtenire, grea dar preþioasã, POEZIA!
Contemporan cu noi, Eminescu, ne face sã ne
simþim mândri cã suntem români, de la Dumnezeu
este acest cadou ºi pentru asta îi mulþumim!

„Rãsai asupra mea, luminã linã
Ca-n visul meu ceresc d-odinioarã;
O, maicã sfântã, pururi fecioarã,
În noaptea gândurilor mele vinã.”
(„Rãsai asupra mea”  Mihai Eminescu)

MIA ROGOBETE
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GABRIELA ªERBAN

NicolaS de
Ohaba, pe
cãrþi ºi în

cãrþi!
La Biblioteca Orãºeneascã

„Tata Oancea” din Bocºa continuã
seria expoziþiilor de carte, proiect
menit sã aducã în atenþia
iubitorilor de lecturã ºi literaturã
scriitori valoroºi „din imediata
apropiere” ºi multe dintre cãrþile
acestora.

Pentru perioada 27 septem-
brie – 1 octombrie 2021 organiza-
torii propun prietenilor cãrþii ºi
utilizatorilor serviciilor bibliotecii
o expoziþie a scriitorului, jurna-
l i stului , poetului reºiþean
Nicolae Sârbu.

De curând, scrii torul
Nicolae Sârbu ºi-a aniversat ziua
de naºtere (în 21 septembrie)
atât la Reºiþa, cât ºi la Timiºoara,
printr-un volum apãrut recent la
editura TIM din Reºiþa, sub
exigenta consiliere a editorului
Gheorghe Jurma.

„Cum am ajuns «conte de
Ohaba»” (Reºiþa: TIM, 2020) este
cartea care încununeazã cei 75
de ani de viaþã ai scriitorului
Nicolae Sârbu, o carte apãrutã
la iniþiativa editorului Gheorghe
Jurma, cu un titlu ales de autor.
Este o carte care adunã articole
de presã ºi referinþe critice
apãrute de-a lungul vremii despre
jurnalistul, poetul ºi managerul
Nicolae Sârbu, precum ºi lucrãri
– în versuri sau prozã – ale
acestuia.

„Sunt întâlnirile gazetaru-
lui, poate cel mai talentat ºi mai
spumos pe care l-a dat Caraºul în
ultima jumãtate de veac. În alte
condiþii, poate cã ar fi generat o
ºcoalã de reportaj în oraºul
oþelului.” afirmã criticul ºi

istoricul literar Radu Ciobotea,
iar scriitoarea Maria Niþu
completeazã: „Echinoxist ºi nu
prea în esenþã, N. Sârbu þine sã-ºi
onoreze abþibildul acestei
etichetãri valorice de la debut,
care-l obligã la respectarea ºtachetei
ridicate, la noblesse oblige!”

Nicolae Sârbu s-a nãscut
în 21 septembrie 1945 la Ohaba-
Forgaci, judeþul Timiº, ºi este
absolvent al Facultãþii de Filologie
a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din
Cluj-Napoca. Îºi începe cariera
de ziarist la Râmnicu-Vâlcea, la
„Orizont”, o continuã la Reºiþa,
la „Flamura”, iar, dupã 1990, la
ziarul „Timpul” din Reºiþa. A fost
un ziarist curajos, cu o peniþã
acidã, unul dintre ziariºtii de
temut ai vremii.

În perioada 1997 – 2010
conduce destinele Bibliotecii
Judeþene „Paul Iorgovici” din
Reºiþa ca director/manager/,
perioadã în care îºi propune
multe, atât din punct de vedere
administrativ, cât ºi cultural,
unele dintre proiecte  devenind
repere pentru activitatea biblio-
tecilor publice cãrãºene.

Este perioada în care Reºiþa
culturalã este rãsfãþatã de
prezenþa unor importante nume
cu rezonanþã internaþionalã, prin
organizarea unor evenimente de
excepþie ºi, mai ales, prin întâlniri
deosebit de importante ºi

necesare, atât în domeniul
cultural, cât ºi în domeniul
biblioteconomiei.

Ca poet, Nicolae Sârbu
debuteazã în anul 1965, în revista
„Tribuna” din Cluj-Napoca;
editorial, debuteazã în anul 1986
cu volumul de reportaje „Aurul
din aripi” (Timiºoara: Facla, 1986).

Din anul 1997 este membru
al Uniunii Scriitorilor din
România, Filiala Timiºoara ºi al
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti.

I -au apãrut, pânã în
prezent, 22 de volume de autor:
poezie, reportaj, publicisticã,
istorie culturalã, unele dintre
acestea fiind premiate de Uniunea
Scriitorilor din România, de
Consiliul Ziariºtilor sau Asociaþia
Bibliotecarilor din România.

Volume proprii sunt: „Aurul
din aripi” (reportaje).- Timiºoara:
Fac la,  1986; „Ascul tând
ceasornicul în baie: 77 poeme
preº”.- Oraviþa: Silva, 1995;
„Cochetãria cu fulgerul (versuri).-
Reºiþa: Timpul, 1995;”ªantier în
creier” (poeme).- Reºiþa. Timpul,
1996; „Neputinþa de a închide
cercul” (poeme).- Timiºoara:
Marineasa, 1999; „Provinciile
cerului” (poeme).- Reºiþa: Timpul,
2000 (colecþia„Oraºul cu poeþi);
„La paradisul mineral Gruescu”
(reportaj).- Reºiþa: Timpul, 2001
ºi ediþia a II-a în 2002; „De o
sutã de ori Banat. Patima ºi
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pãtimirile unui publicist în pustie”
(publicisticã).- Deva: Cãlãuza, 2003;
„N-am operã. Povestea unor
poeme care-ºi dau palme”
(versuri).-  Reºiþa: Signum, 2004;
„Cã poetu’ nu-i ca omu’. Paiaþa
unui pierde-viaþã” (poeme).-
Timiºoara: Marineasa, 2005;
„Cãmila din Bucegi. Veghiind la
cãpãtâiul cãrþi i” (eseuri) . -
Timiºoara: Marineasa, 2006; „Cu
pumnul pe i” (antologie de
poezie).- Bucureºti: Palimpsest,
2007; „ªi veþi trece prin vamã ca
fluturii” (reportaje ºi eseuri).-
Cluj-Napoca: Limes , 2007;
„Ferestre pentru labir int”
(poezie).- Cluj-Napoca: Grinta,
2008; „Eu, Nicolae de Ohaba”
(poezie).- Cluj-Napoca: Dacia XXI,
2011; „Vitralii sparte” (versuri).-
Reºiþa: TIM, 2011; „Piscina cu
pioneze Stradivarius” (poeme).-
Timiºoara: Brumar, 2013; „O
cãsnicie infernalã – provocãri
partajate în rate” (interviuri).-
Reºiþa: TIM, 2015; „Muza nu urcã
la etajul trei” (poeme).- Floreºti-
Cluj: Limes, 2017; „La o vânare
de dinozauri” (prozã).- Reºiþa: TIM,
2019; „Cum am ajuns «Conte de
Ohaba»”.- Reºiþa: TIM, 2020.

Scriitorul Nicolae Sârbu
este prezent în presa de ieri ºi
de azi, colaboreazã, cu conºtiincio-
zitate, la importante reviste de
culturã ºi literaturã ºi semneazã
în volume colective ca autor; de
asemenea, îl gãsim adesea
prefaþator sau postfaþator al unor
volume, precum ºi coordonator
sau îngrijitor de ediþii, volume
esenþiale pentru buna cunoaºtere
ºi recunoaºtere a Banatului ºi a
unor oameni talentanþi ºi
pasionaþi de aici.

Despre scriitorul, reporte-
rul, poetul, ziaristul Nicolae Sârbu
s-a scris ºi se va scrie multã
vreme!

Pe scurt, referinþe critice
privind scrisul ºi personalitatea
lui Nicolae Sârbu gãsim de la
„Dicþionar al presei literare
româneºti (1790 – 1982) de Ion
Hangiu (Bucureºti: Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1987);

„Dicþionar al scriitorilor bãnãþeni”
de Olimpia Berca (Timiºoara:
Amarcord, 1996) etc. la „Reºiþa
literarã” a lui Gheorghe Jurma
(Reºiþa: TIM, 2015), „Literatura
Banatului. Istorie, personalitãþi,
contexte” a lui Cornel Ungureanu
(Timiºoara: Brumar, 2015) ºi
„Enc ic loped ia Banatului .
Literatura” a Academiei Române,
Filiala Timiºoara, ediþia I, 2015
ºi ediþia a II-a, revãzutã ºi
adãugitã, 2016 (Timiºoara: David
Press Print).

„Însoþitori la drum zbu-
ciumat” - dupã cum îi numeºte
Nicolae Sârbu pe cei care
semneazã fiºe, articole, consem-
nãri sau cronici reprezentative
pentru opera ºi personalitatea
lui Nicolae Sârbu -   sunt mulþi,
chiar foarte mulþi, între care
amintim doar câþiva: Ion Oarcãsu,
Mircea Martin, Cornel Ungu-
reanu, Gheorghe Jurma, Ionel
Bota, Ada D. Cruceanu, Geo
Galetaru, Mircea Cavadia, Valeriu
Bârgãu, Alex. ªtefãnescu, Aurel
M. Buricea, Zenovie Cârlugea,
Constantin Zãrnescu, Adrian Dinu
Rachieru, Adrian Popescu, Doru
Timofte, Ion Cocora, Radu
Cernãtescu, Gabriela ªerban,
Petru Cãlin, Radu Ciobotea,
Cristian Livescu, Nicolae Irimia,
Alexandru Ruja, Cãlin Chincea,
Gheorghe Luchescu, Ion Pop,
Constantin Buiciuc, Constantin
Poenaru, Gavril Moldovan, Rodica
Opreanu, Nicolae Borlovan, Maria
Niþu, Ion Marin Almãjan, Ion
Atieºanu, Mircea ªerbãnescu,
Emil Vasilescu, Vasile C. Ioniþã
ºi alþii...

Cetãþean de onoare al
Reºiþei, al comunei Boldur ºi al
comunei Dognecea, Nicolae Sârbu
devine, încet-încet, „Nicolae de
Ohaba”, apoi „Conte de Ohaba”.
Cum a ajuns la aceastã titulaturã
veþi citi în volumul chiar aºa
întitulat: „Cum am ajuns «Conte
de Ohaba»” (Reºiþa: TIM, 2021).

Pânã la o viitoare lansare
de carte la Bocºa, vã invitãm sã
cercetaþi expoziþia  de la Biblio-
teca Orãºeneascã „Tata Oancea”

ºi sã împrumutaþi câte un volum
semnat Nicolae Sârbu, pentru
cã, trebuie sã precizez, în fondul
de documente al bibliotecii existã
toate titlurile, autorul dãruind,
la fiecare nouã apariþie editorialã,
un exemplar bibliotecii bocºene,
din respect ºi apreciere pentru
cititorii ºi slujitorii ei.

„Scriitor al Banatului, echi-
noxistul Nicolae Sârbu înseamnã
o ivire spontanã pe cerul înstelat
al poeziei din aceastã parte a þãrii.
Volumele sale conþin foarte multe
«argumente» care pot ameninþa,
deopotrivã, ierarhii ºi prejudecãþi.
Cert e cã, în vastul Regat al poeziei
române, un loc important a fost
deja adjudecat.” afirmã Ionel Bota,
cel care, în anul 1999, publica la
editura Timpul din Reºiþa un
eseu asupra poeziei lui Nicolae
Sârbu, volum prefaþat de
Gheorghe Jurma ºi intitulat
„Visul ºi Inorogul”.

Într-un articol semnat de
prof. Pavel Panduru, acesta îi
creioneazã un portret de excepþie
„filologului bãnãþean Nicolae
Sârbu”: „...Suflet mare, cu un
îndemn spre «vis ºi faptã», priveºte
omul la dimensiunea lui cosmicã,
cu mintea ce se dezleagã întru
«Luminã din Luminã». Prin
natura ºi convingerile sale, este un
creator care preþuieºte valorile
fundamentale ale vieþii, repudiazã
trãdãtorii de neam ºi de þarã,
prostia, rãutatea ºi minciuna. Este
un român adevãrat, piatrã de
temelie a universului românesc,
preocupat de profunzimea spiritu-
alã a poporului român.” („Banat”,
Lugoj, nr. 3, martie 2011)

Excepþional scriitor ºi
jurnalist, Nicolae Sârbu îºi meritã
titlul de nobleþe dobândit prin
talent scriitoricesc!

Aºadar, la ceas aniversar,
transmitem scriitorului Nicolae
Sârbu, conte de Ohaba, gânduri
bune ºi generoase,  dragostea ºi
preþuirea noastrã, a celor care,
încã, „cred în mirosul cuvântului”
ºi, evident, tradiþionala urare de
„La mulþi ani”, adãugând „ºi la
multe cãrþi!”

viaþa cãrþilor
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ZENOVIE CÂRLUGEA

Un valoros scriitor
din Banatul Montan
NICOLAE SÂRBU:

„O cãsnicie
infernalã”

2.
L-am cunoscut pe scriitorul

ºi jurnalistul Niculae Sârbu, mai
multe ediþii la rând din ultimul
deceniu, dar întâlnindu-ne ºi la
Reºiþa, în cadrul memorabilelor
Colocvii iniþiate ºi coordonate de
regretatul poet reºiþean Octavian
Doclin, la Bãile Herculane.

Om în aparenþã reþinut ºi
cam ursuz , sc rutându-º i
interlocutorul deopotrivã cu
deferenþã ºi curiozitate, scãpãrând
opinii ºi idei fãrã înconjur,
bucuros cã alþii se intereseazã
de scrierile sale dar nu totdeauna
„încântat” când lucrurile adevãrate
se spun cu parafrazãri protocolare,
emanând acea discretã, reþinutã
dar plinã de naturaleþe empatie
faþã de preopinentul înþelegãtor,
om fremãtând de o gesticã vorbind
prin ea însãºi despre acceptãri ºi
respingeri, dl Nicolae Sârbu mi-a
lãsat impresia unei personalitãþi
autenti ce ref l ec tând acea
specificitate a spiritului bãnãþean,
bine aºezatã în geografia de valori
a locului, cu justificatã mândrie,
ceea ce nu exclude dialogul cu
alte spaþii literare, îndeosebi cu
marele tablou de valori al culturii
naþionale.

Am scris despre cãrþile sale
de poezie ºi de reportaje cu
adevãrat literare, plãcut surprins
de originalitatea discursului
„îndrãgostit”, fie el al liricii
alegorice, fie al diaristicii
transfigurate în registre literar-
artistice.

Revendicându-se de la
„generaþia 70”, pusã cam într-un
con de umbrã prin „nãvala”
optzeciºtilor, scriitorul s-a afirmat
cu greu, deºi, cu orgolioasã
rectitudine, s -a considerat
permanent „prezent în culturã,
nu în conjuncturã” ºi, desigur,

conºtient cã „pânã la urmã,
s cr i su l º i opera þ in de
individualitatea creatoare”, care,
când e puternicã, „nu are nevoie
de cârje generaþioniste”…

Apreciat drept „cel mai
talentat ºi mai spumos gazetar
pe care l-a dat Caraºul în ultima
jumãtate de veac”, - autor de
reportaje „puternice, dure,
acuzatoare” (Mircea Martin), - N.
Sârbu a pierdut trenul literar al
generaþiei sale tocmai din aceastã
pricinã, gazetãria fiind o meserie
pentru care – cum spune – „am
sacrificat literatura”. Sã amintim
cã volumul sãu de debut era o
carte de reportaje despre Anina
(Aurul din aripi, 1986), un gen
publicistic în care autorul va
excela la modul unei recunoaºteri
generale (colaborând ºi la
publicaþii centrale). O altã „sirenã”
care l-a abãtut de la calea
predestinatei vocaþii artistice a
fost „managementul cultural”,
vreme de 14 ani, la Biblioteca
Judeþeanã „Paul Iorgovici”, fapt
ce i-a permis sã fie în mijlocul
cãrþilor, adicã „prezent în
Culturã”… în aces t f el ,
„directorul” de instituþie l-a þinut
în umbrã pe poet, chiar dacã au
existat periodice „revolte” în presa
literarã („Steaua”, „Orizont”,
„Luceafãrul”), simþindu-se, ca ºi
confraþii cãrãºeni, ignorat,
marginalizat „pe nedrept”. Odatã
cu ieºirea la pensie, dl Nicolae
Sârbu a revenit cu toate
resursele sale creative la

beletristica aptã sã-l exprime pe
deplin, „original ºi liber în
absolut”, aºa cum gazetarul a
nãzuit mereu.

Scriitorul mãrturiseºte cã
de-a lungul activitãþii sale nu a
avut un mentor anume, trebuind
sã descopere totul „pe cont
propriu”. Un fel de a spune, cu
cuvintele unui mare reprezentant
al realismului magic sud-
american: „Scriu, fiindcã nu sunt
fericit.” (M.V. Llosa). S-au strâns
în bibliografia sa (însoþitã de o
biografie deloc fericitã: divorþurile,
boala copilului, inamiciþiile
confraterne, moartea dragilor ºi
chinuiþilor pãrinþi etc.), de-a lungul
celor patru decenii, nu mai puþin
de 20 de cãrþi, în care s-au
sublimat, desigur, toate aceste
suferinþe, obsesii, trãiri, fie la
modul mãrturisirii despovãrã-
toare, fie în registrele metaforei
ºi viziunii artistice.

Ataºat consancvin la ethosul
ºi spiritualitatea Banatului, N.
Sârbu – cu toate accentele lui
de revoltã ºi polemice uneori
confraterne – oglindeºte acelaºi
orgoliu recunoscut dintotdeauna
ºi aceeaºi mândrie de a fi una
din antenele foarte sensibile ale
scrisului bãnãþean de azi. Este
„un farmec discret ºi tulburãtor”,
propriu doinei bãnãþene, insinuat
ºi în beletristica sa.

Cu deosebitã aplecare am
scris despre cãrþile sale de
captivantã ºi incitantã publicisticã,
mai întâi despre „O cãsnicie
infernalã” (2015), o culegere de
reportaje realizate ºi publicate
de-a lungul vremii în diferite
periodice, îndeosebi cãrãºene,
începând din 1972 pânã în 2015.
„Cãsnicia infernalã”, ziaristica, -
practicatã vreme de trei decenii,
este, alãturi de ipostaza de
„manager cultural”, o primã
„cruce” a destinului sãu, din care
n-au lipsit „greºeli” ºi „com-
promisuri”, pe care le înþelegea
ca absolut necesare în exercitarea
profesiei. Consideratã „obligatorie”
pentru un scriitor (F. Neagu), cu
condiþia de „a fugi la timp din
ea”, ziaristica l-a acaparat atât
de mult încât nu a mai putut
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„sã fugã” la timp, scrisul sãu
stând „sub semnul pactului fãcut
cu diavolul gazetãriei.”

„O cãsnicie infernalã” este,
în primul rând, o carte de
„spovedanie”, nu pentru un învins,
ci pentru un scriitor care reuºeºte
în ultimul timp sã-ºi recupereze
„pierderile”, dupã cei 25 de ani
de gazetãrie . O coabitare
„infernalã”, la capãtul cãreia
poetul, cu experienþa teribilã a
vieþii, reuºeºte sã-ºi edifice
„monumentul”. Dincolo de câteva
interviuri luate unor personalitãþi
culturale ºi din sfera vieþii
politico-administrative (Nicolae
Manolescu, Ada D. Cruceanu,
Amza Pel lea , Dr. Sor in
Comoroºan, dr. Walter Engel –
Germania, Carol Kônig, Traian
Jurchelea, Emil Constantinescu),
în care se „discern” teme fierbinþi
la ordinea zilei, inclusiv problema
mai serioasã a specificului
bãnãþean (ca în interviul luat
Adei D. Cruceanu, Un «pugilat»
din drag de Banat), cele mai
multe sunt interviuri ce i se iau
autorului nostru de scriitori
contemporani bãnãþeni: Gh.
Zincescu, Olga Neagu, Daniel
Botgros, Dumitru Dem Ionaºcu,
Lucian Alexiu, Mircea Cavadia,
Adr ian Crânganu , Mihai
Moldovan, Titus Crisciu, Nicolae
Irimia, Ioan Ardelean, Angela
Martin, Veronica Bãlaj, Dorina
Sgaverdia, Alexandra Gorghiu,
Karl Walter Fleck, Vasile Todi.

Foarte interesante, desigur,
sunt „dialogurile cu sine însuºi”,
aºa-numitele auto-interviuri, nu
atât din nevoia narcisiacã de
cosmetizare a imaginii proprii,
cât din necesitatea redefinirii/
reevaluãrii , repoziþ ionãrii /
clarificãrii/ resituãrii în context
cultural, un fel de mãrturisiri
cathartice fãrã menajament, de
vreme ce poetul N. Sârbu
considerã poezia, într-o definire
memorabilã, „o suferinþã de lux”.

(va urma)

Electrochimie &
picturã

În urmã cu mulþi ani, Aurel
Cosma jr. tipãrea la Timiºoara
un valoros volum: „Bãnãþeni de
altãdatã”, vol. I, cu 42 de
personalitãþi cu fotografii ºi
biografiile fiecãrui personaj. E
drept cã au trecut mulþi ani de
atunci ºi nici pânã astãzi nu a
apãrut un al doilea, al treilea º.
a. care sã cuprindã viaþa ºi
activitatea atâtor personalitãþi
peste care s-a aºternut din pãcate
colbul uitãrii.

Din fericire scriitorul
timiºorean Robert ªerban se
aventureazã ºi reuºeºte sã
realizeze o carte de dialoguri cu
profesorul universitar ºi pictorul
Ciprian Radovan, „Electrochimie
& picturã”, Robert ªerban în
dialog cu Ciprian Radovan,
Editura Brumar, Timiºoara,
2021, 87 p. + 7 p. planºe
prezentare + 16 p. ilustraþii..

Am descoper i t –pr in
intermediul acestor rânduri– o
personalitate complexã a culturii
bãnãþene care a slujit ºtiinþa ºi
arta din acest colþ de þarã, douã
domenii diametral opuse care în
persoana celui care le slujeºte,
se completeazã în mod fericit.
Cu aportul chimiei a învãþat din
tainele picmenþilor ºi cum aceºtia
se comportã în timp sau sub
luminã, iar pictura a oferit
Maestrului poarta deschisã spre
visare ºi ieºire din cotidian.

Ciprian Radovan s-a nãscut
în 13 mai 1939 la Sânmihaiu
Român, satul d in coasta
Timiºoarei în familia unui
învãþãtor. Figura tutelarã a tatãlui
îl urmãreºte îndeaproape întreaga
devenire: îi este dascãl în primele
clase, apoi îi este apropiat în
urmarea liceului, îl ajutã sã se
întoarcã de la Fãgãraº la
Timiºoara, iar dupã pensionare
a devenit ,,slujbaº” devotat al
atelierului de pe strada Ceahlãu
(azi Eugeniu de Savoya) din
Timiºoara.

Dacã ar fi sã reducem la
un cuvânt întreaga activitate a

profesorului ºi pictorului Ciprian
Radovan acela ar fi: performanþa,
însemnând obþinerea premiului
special pentru matematicã la
Liceul Loga, diploma de merit la
absolvirea ºcolii ºi intrarea la
Facultatea de Chimie Industrialã
a Politehnicii timiºorene fãrã
examen în 1955; cercetãtor, pre-
parator, ºef de lucrãri, con-
ferenþiar ºi profesor universitar.

Seriozitatea studiului
chimiei ºi apoi a electrochimiei
a fost demonstratã în mai multe
rânduri. Cu prilejul obþinerii
doctoratului, Ciprian Radovan
noteazã: ,,Ca referent îl aveam
pe ministrul Învãþãmântului,
profesoarã universitarã la
Metalurgie, la Politehnica din
Bucureºti. Þinutã în condiþii
speciale, în sala de protocol (sala
era plinã de public cunoscut ºi
necunoscut, dar ºi de numeroºi
securiºi evident), susþinerea a
avut un ecou puternic în
Politehnicã, eu devenind celebru
peste noapte” (p. 33).

Arta, în special pictura a
fost fereastra de evadare din
cotidian. Din anii studenþiei
pictorul a fost un apropiat al
revistelor literare ºi de artã:
,,Luceafãrul”, ,,Gazeta literarã”,
,,Contemporanul”, ,,Tribuna” ºi
,,Arta plasticã”, era interesat de
film ºi un apropiat a unor
per sona l i tãþ i d in lumea
umanioarelor ºi nu numai:
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Roman Cotoºman, Sorin Titel, Dumitru Þepeneag,
poetul Duºan Petrovici sau profesorul universitar
Virgil Feier. Cel din urmã i-a organizat în propria
clinicã medicalã adãpostitã în clãdirea Bãilor Neptun
din Fabricul Timiºoarei o expoziþie permanentã
din opera artisticã.

De la primele reprezentãri pe hârtie din
vremea copilãriei, la stilizãrile din vremea ªcolii
particulare a lui Julius Podlipny, ºi mai apoi prin
expoziþii personale ºi colective la Timiºoara, în
þarã ºi strãinãtate ,,pictura îmi mergea din ce în
ce mai bine” (p. 33) dupã mãrturia pictorului. În
anul 1966 pictorul Ciprian Radovan a devenit
membru stagiar apoi din 1968 membru titular al
Uniunii Artiºtilor Plastici din România.

Cu toate aceste realizãri Maestrul Ciprian
Radovan pãstreazã luciditatea mãrturisirilor
consemnând nu doar realizãrile, ci ºi momentele
mai grele din biografie: inginer stagiar la Combinatul
Chimic din Fãgãraº, viitor tãtic dar fãrã loc de
muncã la reîntoarcerea la Timiºoara, ºef de laborator
însãrcinat cu administraþia ºi secretariatul, agresiune
la adresa persoanei ºi operei º. a..

,,Am îndurat, de-a lungul vieþii multe umilinþe,
în calitate de subaltern al unor false somitãþi
ºtiinþifice, fiind deºtept, harnic ºi practician cu o
intuiþie cultivatã prin vocaþie, lecturã, pasiune ºi
activitate de laborator de invidiat. În cele din
urmã, am învins, ºi ultimii 17 de ani de profesorat
mi-au adus satisfacþie” (p. 82).

Un detaliu mã apropie de Maestrul sãrbãtorit
prin acest volum. Prin 1982-83 în urma unei
întâmplãri nefericite am fost luat de mânã de tatãl
meu ºi dus în atelierul de pe strada Ceahlãu.
Acolo a urmat o ºedinþã foto ºi apoi un portret

,,Chip de copil” unde apare ºi semnãtura pictorului
în cadrul bustului ,,C. R”. Tatãl meu în vremea
aceea operator chimist la fabrica Azur, acolo pe
unde trecuse ºi prof. Ciprian Radovan în evoluþia
profesionalã ºi i-a devenit ajutor în organizarea
expoziþiilor. Prin 1997 am fost prezent (de dincolo
de generoasele ferestre) la o expoziþie personalã la
Galeria Helios de lângã Catedralã fiind sub presiunea
timpului.

Toate aceste întrebãri ºi rãspunsuri din aceastã
carte lãmuresc pe deplin coordonatele biografice,
ºtiinþifice ºi artistice a unui Mare bãnãþean: Ciprian
Radovan.

Pr. VALENTIN BUGARIU

La Radio Reºiþa, 5 iulie 2021
Gabriela ªerban ºi Anca Marilena Bica

Festivalul Internaþional de Poezie „Drumuri de spice” de la Uzdin 2021, motiv de
bucurie a reîntâlnirii iubitorilor de culturã din Banatul istoric,

la umbra bustului Poetului Nepereche  Mihai Eminescu  - 24 iulie 2021
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RADU THEODORU

CALEA ROBILOR
– roman –

SPRE COTU-CHITAIULUI
4.

Cãpitanul de tigheceni Mârzea ªoimul trãieºte
o clipã învolburatã în care se ridicã din adâncurile
lui simþãminte tulburi ºi tulburãtoare, învãluite
într-o înduioºare dulce-amãruie ca ºi când intrarea
în otacul tãtãresc de la Chitai l-ar întoarce în
vremea juniei lui, când nu era decât fecioraº, dat
la învãþãturã între nohai lui Gazan baatur celibi.
Atunci când a desluºit el tainele nopþilor fermecate
din stepele Bugeacului, ascultând la focuri poveºtile
despre Ginghis Han ºi Batu Han ºi alþi hani, care-
au luat în copitele cailor lumea largã, de la marea
Galbenã ºi Þara Chitailor, pânã la Dunãrea de Sus
; bãgând de seamã umbletele cãlãuzilor de
ceambururi prin Lehia ºi U-craina ºi Þara
Munteneascã, pânã peste Ardeal prin târgurile
ungureºti ºi nemþeºti, umblete fãcute în chip de
neguþãtori. ªi strãºnicia aºezãmintelor ostãºeºti a
acestor pãstori, cãrora dacã la cãtarea noionilor le
lipsea o sãgeatã din acele 30 poruncite, ori acul cu
aþa, ori sabia neascuþitã, ori arcanul, ori cei doi
cai de schimb, puteau sã-ºi piardã capul. Dupã
cum cu strãjnicie era orânduitã viaþa de obºte,
împãrþirea dobânzii, vânzarea robilor. Se mirã de
puterea ºi farmecul amintirilor care se rãscolesc
ºi-l tulburã ºi se leagã de ce se vede, ca ºi când
nu l-ar despãrþi de ele aproape douãzeci de ani.

Ilie Bârlãdeanu a trecut în rãdvanul soaþei
ºi fiicei sale. Teleguþa cu Morunul intrã în tabãrã,
strãjuitã de el ºi de Ahmet. Îi place otacul unchiului
Gazan. Din malul lacului se arcuieºte straja întâia
alcãtuitã din harabalele mari cu coviltir, închizând
tabãra cu amândouã aripile sprijinite pe þãrmul
apei. Straja a doua o fac teleguþele, chibitcile,
sacalele care cãptuºesc harabalele la þiva paºi.
Corturile rotunde sunt înºirate pe uliþi care dau
în lac. Este un freamãt ºi-o zbatere, tabunurile de
cai pasc dincolo de harabale nu departe de turmele
de oi, amestecând nechezatul armãsarilor cu behãitul
rãguºit al berbecilor de prãsilã. Tãtarcele fierb
mãmãliga de mei, frig carnea de batal pe jar,
altele frig peºti despicaþi în douã, altele aduc de la
sacale porþia de apã dulce. Fumurile se înfuioreazã
albãstrui deasupra taberei. Miroase a cal, a oaie,
a carne friptã. Pescãruºi albi  îºi frâng zborul
cãzând pe luciul lacului, þipînd ºi lãrmuind. Trece
jos, vâjâind un stol de raþe mari cu gâtul roºu.

Mambet ieºit în calea oaspeþilor vestiþi prin glasul
aspru al unui corn de strãjer, apucã dreptaºul de
sub zãbalã, cãlãuzind teleguþa spre cortul din
postav verde aºezat în mijlocul taberei, în faþa
cãruia stã înfiptã o sulioþã de care, la vârf, este
legatã o coadã de cal.

Jupânul Petre Bârlãdeanu Morunul coboarã
sprinten din teleguþã, trecându-ºi peste loitrã piciorul
de lemn, încãlþat cu cizmã purtând pinten. Mârzea
descãlecã. Slujitori tãtari petrec traiste cu orz
peste urechile cailor, înãdind vorbã cu Ahmet. Se
vãdeºte cã slujitorul boierului Decusearã îngânã
biniºor tãtãreºte. Gazan baatur celebi îºi întâmpinã
oaspeþii la intrarea cortului. Semn de mare preþuire.
Când Mambet lasã perdeaua în urma lor, în lumina
verzuie Mârzea o vede pe Hurrem, în picioare,
lângã tatãl ei ºi întrucâtva, unchi lui. Se fac
plecãciunile ºi închinãrile de-o parte ºi de alta. În
semn de cinstire pentru Morun effendi lângã stâlpul
cortului se aflã un jilþ, scutindu-l de a se aºeza pe
covor. Hurrem ºi tãtãrcele nu poartã iasmac de
borangic ca turcoaicele care sã le acopere obrazul.
Este clipa de tãcere hãrãzitã ruperii de clipa
trecutã ºi de intrarea în clipa de faþã, în care
oaspeþii ºi gazdele se potrivesc unii cu alþii.

- Morun effendi ºi nepotul Mârzea ªoimul
sã fie bineveniþi în otacul meu. Allah sã le lumineze
feþele. Sufletul lor sã fie alb ºi ochii strãlucitori.
Sã stãm la divan.

Gozan celebi vorbeºte o turcã aleasã. Se
aºazã pe covor: Se aºazã toþi. Morunul în jilþ.

- Inima mea cântã de bucurie vãzându-
i pe Gazan baatur celebi ºi pe Nohai baatur celebi
verzi ºi înfloriþi. Prietenia noastrã este ca Dunãrea
: Curge din izvorul înþelegerii spre marea
înþelepciunii, zi ºi noapte, fãrã contenire.

- Allah cu tine ! Eºti un înþelept, Morun
effendi, spune Gazan baatur.

- Limba ta dulce îþi umple corãbiile cu
aur, zâmbeºte Nohai baatur.

- În pântecele corãbiilor mele s-au aflat
întotdeauna daruri pentru prietenii mei din Bugeac.
Neºtiind cã-i voi întâlni acum le-am lãsat la corabie.
Când mã întorc de la boierul Decusearã vã poftesc
sã-mi cinstiþi acoperiºul la Chilia.

- Aferim ! Stãm aici încã zece zile.
- Fratele meu Gazan îi are la învãþãturã

pe fiul meu Mambet. ªi pe lumina ochilor mei
Hurrem . Aici de faþã. Adu-þi aminte de ei, Morun
effendi.

- Îi ºtiu decând erau mici. ªi nu i-am
uitat., Nohai baatur. Ne vor bucura, la întoarcere.

- Aferim !
- Boierul Decusearã mi-ar putea fi

cuscru, cu voia lui Allah ºi a luminii ochilor mei,
Zamfira. Casa lui, averile lui, oamenii lui, turmele,
tabunurile, sunt ca ºi ale mele.

- Auzi Mambet?
- Aud unchiule!
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Titus Suciu

Îngerii... nu
îngenuncheazã

- Sã auzi bine, spune Nohai baatur. Dar mai
ales sã înþelegi. Ai vãzut acea luminã a ochilor lui
Morun effendi?

- Hah ! Au vãzut-o! Este la chervan !
- Casa, oamenii, averile boierului

Decusearã se aflã sub pavãza mea, spune Mârzea.
- Auzi Mambet ? întreabã nohai baatur.
- Aud, pãrinte al meu.
- Sã nu uiþi….
 Mârzea ªoimul bagã de seamã cu câtã

iscusinþã retoriceascã ºi   diplomaticeascã povãþuieºte
Gazan baatur acest divan. Lesne îi este , fãrã sã
strice þeremonia, s-o cerceteze pe Hurrem, trecându-
ºi privirea peste umãrul tatãlui ei. N-a vãzut-o de
doi ani. În doi ani este alta. Coborâtã dintr-un
basm oriental. Ochii verzi, migdalaþi, îi fac vrãji
de sub sprâncenele negre, arcuite spre tâmple.
Pãrul negru împletit în douã cozi groase, cãzându-
i pânã la mijloc. Coroniþã de mahmudele. Are-n
ea ceva de principesã ºi în acelaºi timp de odaliscã.
Nasul mic, cu nãrile rãscroite. Obrazul alb al
maicii sale cu pomeþii abia împinºi, moºtenire a
tatãlui. Nu-ºi pleacã privirea sub privirea lui. Îi
zâmbeºte, arãtându-i dinþiºorii strãlucitori. ªopteºte
ceva la urechea tatãlui ei. Se ridicã mlãdie ºi
înaltã. Se strecoarã prin deschizãtura din spatele
cortului. Prin care, nu dupã multã vreme intrã
slujnicele aducând ibrice cu cafea ºi filigene de
argint pe tipsii de aramã, cumâs în ulcele pântecoase
de lut zmãlþuit.

(va urma)

3.
Dupã aceea fãcu încã un pas în spate, îºi

spuse vorbele de dinainte din nou… ºi iar un pas
în spate… ºi iar vorbele… ºi iar… Însã dupã a
zecea manevrã de acest fel rãmase în loc momente
bune cu ochii pe fluier. Rãmase fãrã sã mai înºire
cuvintele acelea, ceea ce-ºi spunea sieºi nefiind
chiar greu de descifrat… Numai cã la finele acestui
interval de timp þâºni spre copac ca din catapultã,
înºfãcã fluierul de parcã ar fi avut aceeaºi intenþie,
aceleaºi miºcãri, alþi douãzeci de inºi, îl dosi sub
laibãr iar acasã, în loc sã urce în verandã, o luã

spre ºurã, urcã în pod ºi-l plasã la vechiul loc,
între cãprior ºi ºindrile.

Numai cã dupã ce se întinse în pat,
convingerea cã fãcuse ceea ce trebuise îl pãrãsi.
Întâi – ca furnicile ce ies dintr-un muºuroi peste
care torni apã – îl nãpãdirã îndoielile, pentru
ceea ce urmã dupã aceea cuvântul potrivit
fiind… coºmar. Cât timp fusese treaz îºi gãsise
scuze pentru faptul cã luase fluierul… E drept, îºi
ºi imputa atitudinea dar… Deci scuze… reproºuri…
scuze… Numai cã dupã ce adormi...   Noaptea se
trezi de-a dreptul panicat de trei ori. Se ridicase
de fiecare datã în ºezut vãzându-se urecheat de
cineva, de un sãtean pe care parcã îl cunoºtea,
parcã nu-l mai vãzuse nicicând, bãrbat ce-l întreba
cu glas hârâit, rãstit… da’ dã ce-ai luat fluierul de-
acolo afurisâtule… Drac împieliþat ce eºti, nu þi-e
ruºâne de faptã… Þ-o spus careva cã-l poþi lua? Cã ai
dreptul sã-l iei?... Eºti dor un þânc ºi deja furi?...

Trãi douã astfel de nopþi, nu însã ºi pe a
treia. Când începuse sã se întunece luã fluierul,
ieºi din curte îndrepându-se spre poieniþã de-a
dreptul grãbit. Deoarece cerul era acoperit de
niºte nori, în sfertul de orã ce trecu pânã ajunse
la locul cu pricina, satul, poieniþa, întreaga zonã,
se gãseau într-un semi-întuneric nu uºor de
strãbãtut cu privirea. Situaþia nu-i displãcea,
dimpotrivã. Mai mult chiar de-atât, ca sã fie sigur
cã n-avea sã-l mai gãseascã, se învârti cu el în
mânã pânã ameþi, aruncându-l cât mai departe cu
doar câteva clipe înainte de a cãdea ºi, dupã ce-ºi
reveni cât de cât. apucã spre casã fãrã sã se uite
înapoi – pe întunericul acela nici n-ar fi avut
motive s-o fi fãcut – pãrând din ce în ce mai
convins cã fãcuse exact ceea ce s-ar fi cuvenit sã
fi sãvârºit de la început.

Numai cã în noaptea aceea…
De multe, de foarte multe ori, ce se petrece

noaptea e mai important decât ce facem în timpul
unei zile, a zilelor unei sãptãmâni, ale unei luni,
uneori a unor ani întregi. Oricum dimineaþa, când
deschisese ochii, Ilie se ridicã în capul oaselor
încet, nefiresc de încet, privind  în jur de parcã n-
ar fi ºtiut unde se gãsea, ca ºi cum n-ar fi
cunoscut încãperea, patul în care dormise, mobila
din jur. De altfel poate cã senzaþiile nu erau chiar
neobiºnuite.

Noaptea, în timpul nopþii, nu se ºtie de ce
dar, uneori, nu totdeauna, nu când vrem ci în
situaþii pe care nu le putem nici impune nici
controla… e posibil sã facem cãlãtorii fabuloase,
sã revedem persoane de care ne-am despãrþit de
multã vreme ori pentru totdeauna, sã avem discuþii
capitale cu prieteni dragi, cu noi înºine, ori cu…
Cu altcineva… Cu… nu ºtim cine… apãrut de nu
ºtim unde… ceea ce ne spunem rãmânându-ne
însã de atunci în memorie pentru tot restul vieþii. 

ªi Ilie, copilul Iliuþã, în vârstã de aproape
nouã ani, deºi n-ar fi putut preciza locul din care
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i se adresase… cineva… acel cineva… un… cineva
neobiºnuit… îºi aminti discuþia avutã în timpul
nopþii – purtatã pe la început ori mai spre sfârºitul
ei, fiind lungã ori consumându-se în doar câteva
secunde, amãnunte ce n-aveau însã nici o importanþã
– cu toatã exactitatea.

,Ilie, îþi pare rãu?...
Poftim?...
Te-am întrebat dacã îþi pare rãu cã ai aruncat

fluierul?
Nu… Adicã…
Înþeleg…
Mã înþãlegeþi?
Da
Cum… mã înþãlegeþi?...
Þi-aº putea da explicaþia, dar ar fi în zadar.
Di ce?
Pentru cã nu vei ajunge la sensul cuvintelor

oricât de mult te-ai strãdui.
Nu?...
Nu.
Pãi atunci… Atunci sã spunem cã io… Da’

dumneavoastrã ºtiþi câte clase am io?
ªtiu. Însã nu acesta e motivul.
Nu?...
Nu.
Nu… No bine, sã zâcem cã io nu le-nþãleg. Da’

de le-aº spune lu’ tata?
Degeaba.
Cum degeaba?!... Adicã nu le-ar înþãlege nici

dumnealui?
Nu. ªi ca sã te liniºteºti, aflã cã nu-i în stare sã

le înþeleagã nimeni.
Apãi asta… Asta nu sã pote cã tata…
Dar, fireºte, când o sã fii mare…
Adicã atunci le-oi înþãlege?
Nu. Asta pentru cã pur ºi simplu atunci nu te

va mai frãmânta o astfel de preocupare. Atunci, Ilie…
Atunci, pentru situaþiile mai aparte, cruciale, din
viaþa ta, ca ºi din a altora, o sã foloseºti ºi tu cuvintele
îngãimate de toþi oamenii în asemenea
cazuri:… întâmplare… neprevãzut… stãri
nedorite… ªtii ce te va determina, de fapt, sã nu
foloseºti nici tu cuvântul cu adevãrat potrivit în astfel
de situaþii?

Nu…
O…o pretenþie absurdã, un orgoliu al vostru,

al oamenilor, care vã încãpãþinaþi sã credeþi cã tot ce
trãiþi se datoreazã opþiunilor voastre… Bine, nu
trebuie sã pui întrebarea, þi-am citit-o pe buze. ªi
pentru cã în acest mod nu cred sã ajungem unde vreau,
o sã procedez altfel. O sã formulez o întrebare. Ilie…
sã zicem cã eºti în car ºi vrei sã ajungi la Reghin.
Deci ar fi vorba de un drum din Urisiu de Jos pânã la
Reghin. Pe unde mergi pânã acolo, Ilie?

Pãi pã… drum.
Asta aºa-i. Aºa-i, Ilie. ªi drumul… Drumul acela

e fãcut de tine?
Da’ cum dã mine, cã io-s mic ºî…

Aºa-i copile. Aºa-i. Deci, Ilie, ca sã ajungi dintr-
un loc în altul mergi pe un drum fãcut cine ºtie când,
de cine ºtie cine… Ei bine, existenþa voastrã, a
oamenilor, Ilie, e un parcurs… dar pentru tine
cuvântul acesta… A, o sã mã exprim altfel… Existenþa
voastrã, a oamenilor, Ilie, e o cãlãtorie despre care nu
ºtiþi mai nimic. Despre care nu ºtie nimic nici unul
dintre voi… E o… cãlãtorie, Ilie… o cãlãtorie între
naºtere ºi… ªi mã rog, altceva… Dar cuvântul acela
pentru tine… Deci, Ilie, viaþa voastrã e o cãlãtorie ºi,
ca orice cãlãtorie, se desfãºoarã pe un…  drum…
Numai cã orice drum, aºa cum spuneam acum câteva
clipe…

Vã rog sã mã ieraþi, da’ io…
Nici n-ai cum, Ilie. N-ai cum. La vârsta ta nu

poþi înþelege astfel de vorbe. Nu þi le-am spus pentru
a ajunge la sensul lor acum, ci pentru a le þine minte.
Pentru a reveni la ele mai târziu. Mult, mult mai
târziu, Iliuþã. Mult… Dar sã ne întoarcem la ceea ce
ne spuneam la început… Ilie, dragul meu, pentru cã
ºtiu ce îþi doreºti…

ªtiþi?... Chiar ºtiþi?... Numa’ cã… nu sã pote sã
nu ºtiþi ºî aia, ºî ºtiu ºî io, cã nu sã cade sã…

Ilie, lasã pãcatul acesta, de consideri cã pãcat
ar fi, în seama mea…

Domne! Domne-Domne, sã înþãleg cã pot…
Da Ilie, poþi. Du-te Ilie. Du-te dragul meu când

vrei ºi ia-l ºi-al tãu sã fie.
Al meu? Al meu pãntru tãtdeauna? Domne.

Domne-Domne  ce bun sânteti cu mine. Mulþam.
Mulþam fain. Mulþam din suflet. Din tãt sufletul meu.
ªî sã ºtiþi cã mã duc amu. Amu ni, fuga. Fuga-fuguþa
cã… Adicã m-aº duce io, numa’ cã…

Dar acum ce te mai frãmânãtã, copile?
Pãi când m-o vide tata cu iel…
A, asta era?
Asta, darã.
Atunci nu ai de ce sã te îngrijorezi. Du-te, Ilie.

Du-te, cautã-l ºi ia-l, cã între timp eu voi aranja… Pe
scurt, te asigur cã tatãl tãu nu te va certa când te va
vedea cu el în mânã, va lua adicã de bun ceea ce-i vei
spune ºi nu vei avea nici un necaz.

Domne… Domne-Domne, pãi atunci mã duc,
darã. I-amu ni mã duc. Mã duc tãt fuga… Adicã nu…
Nu, cã mã chinuie întrãba-rea…

Îþi dau rãspunsul fãrã s-o pui. Du-te ºi ia-l. Du-
te, Ilie, ºi ia-l, pentru cã fluierul din pãdure… face
parte din tine!

Amu…
ªtiu. Nu-þi dai seama ce e cu vorbele astea. Nici

nu ai cum. Eºti prea mic ca sã ajungi la sensul lor.
Dar þine-le minte, Iliuþã, fiindcã mai târziu… Deci
asta e, Ilie. Cândva, peste niºte ani, va fi cel mai
important obiect din viaþa ta. Unde vei fi tu va fi ºi el,
unde va fi el vei fi ºi tu, veþi fi împreunã tot timpul,
veþi fi nedespãrþiþi, îþi va fi… cel mai nebunatic tovarãº
de bucurii ani buni, toatã tinereþea. Totã tinereþea ºi
încã o vreme, dupã care…

Dupã care?…  
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Primesc un mesaj flatant din partea companiei
de ”car sharing” la care sunt arondat. Surpriza a
fost imensã ºi bucuria împachetatã frumos. Deºi i-
am recunoscut de la distanþã noua limbã de lemn,
de data asta de sorginte capitalistã, limba piariºtilor
de pretutindeni, am fost mãgulit ca o domniºoarã
maturã când i se fac complimente: ”Ai împlinit
cinci ani cu Uber. Îþi mulþumim cã ajuþi pasagerii din
Bucureºti sã ajungã în siguranþã la destinaþie. Trei
mii de pasageri þi-au oferit cinci stele, pentru cã eºti
un ºofer excelent. Pasagerii apreciazã efortul tãu.Þi-
ai condus pasagerii pe o distanþã de 41 029 km. Asta
înseamnã de 1.02 ori în jurul lumii!Ai contribuit la
conectarea întregii lumi cu oraºul tãu, ajutând
persoanele din 59 de þãri sã ajungã la destinaþie. Îþi
vine sã crezi cã, împreunã, ºtiu sã vorbeascã 31 de
limbi?!”

Îþi vine sã crezi cã m-am lãsat sedus de o
asemenea inepþie? Dar, nu numai atât, am început
sã croºetez în spaþiu pe baza celor 31 de limbi
vorbite. Ce-or fi aflat pasagerii B-MAX-ului atât de
cosmopolit (deºi a ieºit din Bucureºti doar pânã-n

MARIUS CÃRBUNESCU

Jurnalul unui uberist
(fragment de roman)

Ilie… cred cã ar fi bine sã ne oprim aici, sã
renunþãm la ce se mai poate spune, sã încheiem
discuþia aici. Ar fi foarte bine sã rãmânem la aceste
gânduri...

Asta vre sã însemne…
Eºti mai isteþ decât credeam, Ilie. Mai isteþ ºi e

bine cã eºti aºa… Da, aºa este. Dupã aceea, la câþiva
ani de când îþi vei întemeia o familie…

Atunci ce?
Atunci… tovarãºul tãu de nebunii îþi va

deveni… prietenul ce te va ajuta sã nu-þi pierzi minþile!
Înþãleg… Adicã nu… Nu pricep ce vreþi sã

spuneþi… Numa’ cã… Da’ dumneavostrã… ºî vã rog
sã nu vã supãraþi dã întrãbare… dumneavostrã cine
sunteþi de le ºtiþi aºe de bine pã tãte?

Bunã întrebare, Ilie. ªi o sã-þi rãspund, chiar
dacã nu vei înþelege ce zic. De altfel acestea vor fi
ultimele vorbe pe care þi le voi adresa. Sunt cuvinte
importante, Iliuþã. Foarte importante. Din pãcate –
ori din fericire, greu de spus! –, în anumite perioade
vei trece de la o zi la alta ca ºi cum nu le-ai fi auzit
niciodatã. Însã în rest, Ilie… În rest te vor
îngenunchea, te vor bloca, te vor face sã priveºti în
gol pierit, nãuc… Cu toate astea… Deci cine sunt eu?...
Eu…

 (va urma)

Ilfov) din partea mea, în nenumãratele ore petrecute
în trafic? Este un deziderat, întâlnit mai ales în
oraºele lumii civilizate,cã taximetriºtii sau ºoferii
pe diferite mijloace de transport în comun au
nevoie în exercitarea meseriei lor ºi de temeinice
cunoºtinþe interdisciplinare ce se comprimã în
profesia unui ghid turistic. Am încercat ºi eu sã
mã pun la punct cu aceastã nouã cerinþã. Mai ales
cã, nu o datã, am fost întrebat de turiºti ce se aflã
sau ce a fost în clãdirea impozantã pe lângã care
tocmai treceam ºi am constatat cã ºtiu ei mai
multe decât mine despre oraºul pe care îl parcurg
zilnic. De câteva ori am participat la programul”Cu
bastonul prin Bucureºti” al Asociaþiei Române pentru
Culturã, Educaþie ºi Normalitate (ARCEN).Traseele-
culturale mãsoarã 2 km, dureazã 2 ore, au 2
povestitori ºi 8 opriri interactive care îmbinã
poveºtile vechi, istoria, arhitectura, educaþia vizualã
ºi anecdotele din presa veche bucureºteanã. Am
aflat informaþii interesante, pagini de istorie, despre
proprietari celebri ai unor construcþii uitate, pe
lângã care treceam zilnic fãrã sã le bag în seamã.
Am început sã vãd oraºul cu alþi ochi, sã discern
între stilurile arhitectonice, sã cuantific grozãvia
comunistã ºi cea post-comunistã în domeniul
urbanistic. M-am bucurat sã împãrtãºesc ºi altora
din cunoºtinþele mele de datã recentã. M-am ferit
însã sã dau verdicte, lãsându-i sã-ºi facã o pãrere
personalã despre ce vãd ºi aud, în raport cu
bagajul cultural cu care vin de acasã.

În cei cinci ani de când desfãºor aceastã
activitate (când or fi trecut aºa repede?), dacã e sã
dau crezare mesajului transmis de angajator, fãrã
a manipula idei, ci doar persoane,  am constatat
o creºtere sensibilã a numãrului de vizitatori
strãini, de la an la an. Pãrere confirmatã recent
de un tânãr domn pescuit din trafic. Tocmai returnase
o maºinã închiriatã pentru un cuplu de turiºti, pe
care i-a însoþit într-o excursie de o zi pe Valea
Prahovei. Am aflat cã acesta este job-ul lui, ghid
individual pentru turiºtii strãini.

 ªi aveþi clienþi pentru programele voastre?
 Ohhoho! Din ce în ce mai mulþi. De multe

ori suntem nevoiþi sã refuzãm unele solicitãri. Nu
putem face faþã, mai ales în sezonul turistic de
varã, când se succed deplasãrile prin þarã. Dupã o
astfel de deplasare avem nevoie de cel puþin o zi
de odihnã, atât pentru noi, cât ºi pentru calitatea
prezentãrilor. ªi cum nu dorim sã facem
compromisuri... Avem trei tururi tematice ºi în
Bucureºti. Intraþi pe site-ul nostru ºi o sã gãsiþi
informaþii complete.

ªi am intrat. Prezentãrile incitante mi-au
fãcut cu ochiul: ”V-aþi imaginat vreodatã, mergând
printr-un sat medieval situat chiar în mijlocul unui
oraº? Descoperiþi Muzeul Satului din Bucureºti - o
capsulã a timpului în inima unei jungle urbane. Odatã
încântat de folclor ºi de aspectul satului, gustaþi
vinurile tradiþionale româneºti, brânzeturile ºi
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cârnaþii uscaþi la un bar de vin local”. Citind aceste
rânduri mi-a fost de ajuns sã discern cã un grup
de tineri entuziaºti, unii dintre ei fãrã studii de
specialitate, pot face mai mult pentru turism decât
un întreg aparat ministerial, încorsetat în eterna
ºi fascinanta Românie, cu conturul impregnat în
frunze de stejar. 

Entuziasmul tânãrului de lângã mine îl
simþeam mai natural decât orice masterplan de
dezvoltare durabilã în arii protejate, incluse în
circuitul turistic. Nu putea sã scape întrebãrilor
mele de fost jurnalist. Curiozitatea cea mare care-
mi dãdea ghes era pentru structura etnicã a unor
astfel de turiºti care sosesc de pe alte meleaguri
ºi-ºi aleg un însoþitor profesionist pentru a colinda
o capitalã a unei þãri din estul Europei. Aºa cum
mã aºteptam, interesul maxim era pentru turul
tematic ce avea ca element de referinþã perioada
comunistã ºi cuplul Ceauºescu. Dar surpriza de
proporþii am avut-o când am aflat cã cei mai mulþi
turiºti amatori de astfel de distracþii culturale nu
sunt europenii, ci americanii, sosiþi în principal cu
croaziere pe Dunãre sau Marea Neagrã. Pe locul
doi se situeazã englezii, urmaþi la micã distanþã
de turiºtii evrei ºi cei nemþi. Exponenþii celor
douã categorii de pe urmã sunt ºi cei mai agreabili.
În general sunt persoane în vârsã, nostalgice, care
cautã sã vadã ce s-a ales de un oraº pe care-l
ºtiau de pe vremea copilãriei petrecute în România.
Majoritatea îºi ascund cu grijã dezamãgirile, ca un
semn al distincþiei ºi educaþiei primite aici, dar cu
care au plecat departe de þarã pentru a nu se
pierde.

***
Deopotrivã turiºti sau localnici, români sau

strãini, însoþitori în rãtãcirile mele literare sau
ºoferistice, nu-i aºa, mai mult sau mai puþin
aventuroase, îmi stârnesc un profund regret cã
sunt nevoit sã trag B-MAX-ul pe dreapta ºi sã pun
punct aici activitãþii cu care v-am obiºnuit. 

Guvernul a decis sã îmbunãtãþeascã legislaþia
ºi sã înãspreascã condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã un transportator autorizat de persoane.
În atare situaþie, vor rãmâne în piaþã doar
profesioniºtii acestui domeniu, cei care lucreazã zi
de zi câte opt-zece-douãsprezece ore, au instalaþie
pe gaz pe maºinã ºi atelier service în garaj.
Acestora le urez multã stãpânire de sine ºi sã
reînnoade firele unor întâmplãri ce meritã povestite,
altfel uitate. Unele dintre ele au haz ºi putere de
seducþie literarã. 

Ceilalþi însã... Amatorii, care nu au altã
ambiþie decât sã-ºi suplimenteze, dupã program,
un venit devenit adeseori insuficient sau nutresc
speranþa cã se pot îmbogãþi spiritual din
înþelepciunea unei agore mobile, cum considerã
autoturismul propriu, vor fi scoºi de pe traseu. Ar
însemna sã mai aducã bani de acasã pentru a
putea plãti toate licenþele ºi atestatele necesare,

atât pentru maºinã cât ºi pentru ºofer. În ceea ce
mã priveºte, n-aº avea motive sã mã lamentez.
Au rãmas suficiente domenii de activitate unde sã
îmi pot exercita amatorismul. Poate cel literar. De
ce nu?

BEN TODICÃ

Poveste de TREI LULELE
MOTTO:
„Moartea nu existã, iar dacã vei înþelege asta

frica de ea va dispãrea.
ªi aminteºte-þi: niciunul dintre oamenii cei care

au existat nu au murit.
Ei s-au transformat în luminã ºi continuã sã

existe în aceastã formã.”
NICOLA TESLA

M-am reîntors cu bucurie la fabricã. Înãuntru
Sonia m-a primit zâmbind cu braþele larg deschise.
Am observat cã documentele ºi hârþoagele mele
nu mai erau la mine pe birou. Ea a sesizat ºocul
meu ºi mi-a arãtat cã le-a mutat la ea în birou.
Asta nu mi s-a pãrut un semn bun. Am tras uºa
dupã mine ºi i-am explicat cã aº dori sã mai
lucrez, fie ºi sporadic pentru companie. Mi-a spus
ca ea a încheiat actele ºi cã dupã lege nu se mai
poate face nimic. Eu sunt pensionat de la ei în
urma unui accident în fabricã ºi compania de
asigurare nu mai acceptã acest lucru. Am îmbrãþiºat-
o cu durere ºi dezamãgire în suflet. Ea s-a întristat.
Mi-am luat hârtiile ºi am ieºit. Speram sã gãsesc
de lucru în fabrica vecinã. Aºa cã am trecut
strada, am sãrit gãrduleþul de jumãtate de metru,
ridicat printre flori, ºi, vãzând cã nu era nimeni în
incintã, am ezitat pentru o clipã. Totul era închis
de parcã era zi de Duminicã. Am hotãrât sã nu
intru ºi m-am întors sã sar gardul înapoi în strada
de unde venisem, însã acum blocat, stând pe gard
ca pe o sârmã de sub cupola circului; între mine ºi
stradã se prãvãlea un rãu mare de vreo 10-20 de
metri lãþime, iar gardul meu se înãlþase pe nesimþite
la vreo ºase metri. Mã þineam de cablul de deasupra
mea, care apãruse cumva din senin, ºi mergeam
pe coama gardului. Era singura cale pânã la zidul
porþii care ducea în strada perpendicularã. Eram
complet prins ca într-o capcanã. O sã trebuiascã
cumva sã ajung jos în interior ca apoi sã am acces
la închizãtorul porþii. Gardul de sus pânã jos e
acoperit cu o plasã de sârmã zincatã de 05 mm,
deci nu am nicio ºansã sã-l cobor cu palmele goale.
În râu, nu pot sãri cã nu ºtiu cât e de adânc ºi nu
vreau sã-mi rup picioarele. Pânã la zidul porþii din
care porneºte gardul trebuie sã fie vreo 30 de
metri. Continui sã merg pe sârmã ca un alpinist
între douã vãi în speranþa cã ºansele mele vor
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creºte lângã perete. Dupã 10 metri, observ tulpina
unui copac sãrac în crengi care ajungea la nivelul
tãlpilor. Mã luminez. Am sã încerc sã cobor pe el
ºi ajuns jos, rãsuflu uºurat. Mã duc spre poarta
imensã ca de cetate ºi ridic încuietoarea micã ºi
puerilã ca pentru o uºã de coteþ de gãini ºi ies în
stradã. Se aud voci. O iau din loc printre clãdiri de
teama paznicilor ºi mã trezesc într-o stradã de film
western. Din cerdacul clãdirii din stânga aterizeazã
un om bãtut. Era Horia cu o roatã in mânã. Unde-i
Cloºca? întreabã Virgil ridicându-l de pe podea.
Horia în durere:

– Când îi etichetãm pe cei din guvernul
României ca TRÃDÃTORI DE ÞARÃ, ei nu simt
nimic pentru cã nu sunt români, sunt paraziþi
ataºaþi de un corp, sunt mercenari angajaþi sã
execute ordine pentru o soldã. Dacã instigãm
poporul la revoltã, vin americanii ºi ne dezbinã ca
pe iugoslavi. Aºa cã românii preferã sã aºtepte sã
treacã furtuna. Peºtele se împute de la cap ºi
capul e PUTEREA LUMII. Pânã nu se face ordine
în ea, nu se va schimba nimic. Atâta timp cât
americanii se complac sã doarmã în corturi pe
trotuar, nimeni nu miºcã în front decât virusul
groazei paralizante.

– Interpretãri opuse! Nu elaborez! A aºtepta
sã-þi vinã rândul la ºtreang este o dovada de
„laºitate”! doar ca sã fiu politicos „cel ce capul
pleacã, sabia nu-l taie, dar...”!

– „Trezeºte-te, Ben!” îmi zice Doiniþa, „Visele
tale existenþiale sunt paginile unui roman
autobiografic ºi vizionar – În teniºi, prin glodul
devenirii.”

Vin dintr-un loc extraordinar. Sunt într-un
camion acoperit cu prelata care carã lãzi de lemn
pline cu verdeþuri pentru aprozar. Cu mine sunt
doi precupeþi ºugubeþi, fermieri gospodari în ilic,
Cloºca si Criºan cu pãlãrii ºi mustãþi, zâmbind,
îmi spun cã, „ne oprim la o palincã antivirus”.
Camionul se opreºte. Eu mã scuz, motivez cã mã
grãbesc sã ajung înapoi în oraº.

Suntem undeva pe un deal, iar locul unde
trebuie sã ajung e peste unul sau douã dealuri.
Totul e întins ºi verde, iar drumul pe care circul
e un drum de pãmânt, de þarã. O iau pe jos, însã
în faþa mea, feliat în verdele închis de frunzele
copacilor înalþi pe care nu-i sesizasem de departe
decât ca pe un câmp verde întins, se deschide
acum ºi mã apropii de o vale adâncã asemenea
unui tobogan de vreo 500 de metri, ca o semilunã.
În vale copaci bãtrâni, în deal puieþi. Un canal de
lãrgimea ºoselei parcã decupat de maºini, de trenurile
pãdurilor întunecate din Siberia. Sunt vreo 3 km
pânã pe vârful celãlalt. Eu sunt în teniºi ºi o iau
la pas spre vale, atent sã nu alunec pe pãmântul
galben ºi cicatrizat de roþile cãruþelor, camioanelor
ºi a ºiroaielor de ploaie. Ajung în vale. Plin de
bureþi pe sub copaci, o cucuvea ºi liniºtea, ºi, de
acum, încep sã urc foarte atent, sã nu patinez pe

drumul nisipos ºi umed de apele scurse recent.
Mai am mult pânã în vârf, iar teniºii se încarcã de
glod devenind parcã mai greoi.

Tot urcând ºi pufãind ca o locomotivã, privind
în lungul drumului, deodatã apare alunecând în
sus din linia orizontului un cãþeluº jucãuº care,
din momentul în care mã vede, se bucurã dând
vesel din codiþã, mã bucur ºi eu ºi îmi compun
gândurile. Da, îmi pare totul familiar. Am mai
fost pe aici. Confirmarea cã sunt cumva acasã,
printre ai mei. Pe mãsurã ce înaintez pe
circumferinþa drumului apar clãdirile, apoi o
suburbie, o piaþã ºi un cowboy care îºi vede de
treaba lui. Drumul meu se terminã brusc în liniile
electrice care alimenteazã tramvaiele, undeva la
nivelul etajului întâi al clãdirii din faþã. Case mari
medievale cu ferestre înalte de câte 5 metri. Pânã
jos ar fi vreo ºase metri, deci nu pot sãri, însã în
faþa mea, casa cu ferestre mari, fãrã perdele ºi
goalã îmi dã speranþa cã nu voi avea obstacole
decât dacã pãºesc pe tronsonul care susþine cablul
de cupru pe care aluneca braþul tramvaiului, tronson
care uneºte ºoseaua de marginea clãdirii, pot
intra înãuntru ºi, cu scuzele de rigoare, cobor în
stradã.

Încep sã pãºesc pe tronson þinându-mi
echilibrul, ºi pe la jumate mã trezesc cã trece pe
lângã mine, prin stânga, un bãieþel de vreo 5
aniºori parcã râzând zburdalnic de mine cã mi-e
fricã sã nu cad. Sunt speriat, dar sunt calmat de
vocea mamei lui care ºi-a scos capul prin fereastrã
ºi îl strigã sã vinã acasã. Iar mã trezesc, uitând
cum am ajuns în camionul cu verdeþuri, pentru cã
ºtiu cã s-a întâmplat ceva înainte, cei doi moºnegi
vânjoºi din camion se certaserã pentru mine.
Unde mai pui cã aveau ºi securile la ei. Doiniþa
îmi ia tensiunea în timp ce mã adresez colegului
din dreapta:

– Ascultã Nicola! Eu consider Timiºoara un
Saint Petersburg al României sau un PRINÞ
ADORMIT al EUROPEI. A fost primul oraº
electrificat din Europa. Este pãcat cã nu sunt bani
ºi conducãtori inspiraþi care sã-l reînsufleþeascã.
Timiºoara e un oraº miraculos, cu multe
necunoscute. Eu am fost impresionat de acest
oraº mult mai mult decât de Viena, în ciuda
reputaþiei ºi a publicitãþii ce i se face Austriei.
Cred cã bãnãþenii ar trebui sã-ºi ridice capul din
pãmânt spre soare. Ei sunt soarele, lumina
Domnului!

– „Secretul este cã aceste particule de luminã,
care au fost odatã om, se reîntorc la starea lor
originalã, la Sursã. Revin la forma lor iniþialã de
energie. Iisus ºi alþi maeºtri înãlþaþi au ºtiut acest
secret. Am fãcut cercetãri despre cum sã conserv
energia umanã, care este una dintre formele de
luminã. În suflet aceastã luminã poate ajunge în
intensitate lumina lui Dumnezeu. Nu am fãcut
aceste cercetãri pentru mine, ci pentru binele
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Rubricã de Prof. Stela Boulescu
Liceul Teoretic „Tata Oancea”

E dovedit cã atunci când vorbim comitem mai multe greºeli
decât atunci când scriem. Într-o exprimare oralã, intervine emoþia,
se reduce timpul de gândire atunci când transmitem un mesaj.

O greºealã frecventã care se aude, dar din fericire nu prea
apare în scris, este formularea nici într-un caz în mesaje de tipul:

Nici într-un caz nu m-am gândit sã renunþ la vacanþã.
Corect este sã spunem:
În niciun caz nu m-am gândit sã renunþ la vacanþã. / Nu m-am

gândit în niciun caz...
Existã contexte în care putem folosi structura amintitã. Ex.:

În legãturã cu cele douã furturi, nu au fost descoperiþi fãptaºii nici
într-un caz, nici în celãlalt.

O altã stângãcie în exprimarea oralã este locuþiunea
conjuncþionalã  de ca ºi cum folositã deseori în locul lui ca ºi cum.
În structura greºitã se întâlneºte o îmbinare de douã formulãri

care înseamnã acelaºi lucru: de parcã ºi ca ºi cum.
Greºit este sã spunem: Vorbea de ca ºi cum mã cunoºtea foarte bine. Corect: Vorbea

de parcã mã cunoºtea foarte bine. / Vorbea ca ºi cum mã cunoºtea...
ªi construcþia pânã la urma urmei este tot o exprimare greºitã, uºor pleonasticã.

Trebuie sã alegem fie la urma urmelor/la urma urmei, fie pânã la urmã.
Nu vom spune : Pentru cã a greºit, acum stã spãºit într-un colþ. Forma corectã a

adjectivului e spãºit. Greºeala poate veni din asocierea cu verbul a ispãºi.
Chiar dacã zilnic ne confruntãm cu situaþii dificile, sã nu uitãm îndemnul marelui

dramaturg român:
Trãiascã frumoasa ºi cumintea limbã românã! Fie în veci pãstratã cu sfinþenie

aceastã scumpã Carte-de-boierie a unui neam cãlit la focul atâtor încercãri de pierzanie. (Ion
Luca Caragiale)

tuturor. Cred cã descoperirea mea va face viaþa
oamenilor mai uºoarã, mai suportabilã, ºi îi va
îndrepta spre spiritualitate ºi moralitate.” Auuu!!
Doina înfinge acul în pulpa savantului.

– E interesant, dragã Doiniþa de ce omenirea
nu recunoaºte acest mare om din faþa mea, OM
fãrã de care civilizaþia de azi nu ar beneficia de
standardul ºi confortul de care ne bucurãm cu
toþii datoritã invenþiilor sale. Cei mai mari criminali
ai lumii au statui ºi sunt elogiaþi în pieþe ºi ºcoli.
Azi-noapte am visat cã deasupra, pe cer erau trei
OZN-uri. Unul roºu, cu formã de penar avea douã
motoare încastrate. Zero zgomot. Apoi unul negru,
o formã de tigaie dreptunghiularã cu coadã scurtã
ca un cap de cioarã. De patru ori mai mare decât
cel roºu, de asemenea, douã motoare cu reacþie ºi
tot fãrã zgomot. ªi al treilea, o frunzã verde ca
cea de prun, însã solidã precum primele douã care
pluteau. Erau sus la vreo doi-trei kilometri. Tãcerea
lor m-a înfricoºat. Mã gândeam la apocalipsã. De

teamã am sãrit peste un gard într-o grãdinã unde
era un pat ºi m-am ascuns sub plapumã. Nu ºtiu
de ce. Poate de frica unei posibile exterminãri?
Sau, poate, de teamã sã nu disparã OZN-urile, cã
tare doream ca ele sã-ºi facã treaba aici pe pãmânt.
Sã trezeascã omenirea la o nouã realitate. Prin
fereastra salonului larg deschisa nãvãlesc þipetele
ºi scrâºnetele de la roþile unei maºini pe asfalt.
Doiniþa e la fereastrã deja, întreb „Ce e?” „Un jep
militar a trecut peste doi ºi-i plinã strada de
sânge.”, „Pe ãºtia nu-i vaccineazã nimeni, au
imunitate.”, „Nu înþeleg ce mai aºteaptã poporul
ãsta de adormiþi, sã se mai întâmple.”

Mi-e ciudã cã m-am concentrat pe forma
OZN-urilor de cum m-am trezit ºi am pierdut
povestea care m-a adus în aceste câmpuri. ªtiu
sigur cã eram ca într-o poveste cu trei neveste, pe
care ne-o zicea întotdeauna tata când ne culcam,
ºi cu un cal sur sã-l pupaþi cu toþi în … Stai aºa, am
uitat unde, dar o sã-mi amintesc, cã-i la modã!
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VASILE C. IONIÞÃ

Pseudo jurnal filologic
1.

Cunoscuþii ºi prietenii mei au fost mulþi ºi
rãspândiþi în toate cele patru zãri. Þineam cu
regularitate legãturi epistolare, simþind nevoie de
a-mi aºterne gândurile, de a le împãrtãºi, nevoie
devenitã manie. Dupã atâþia ani, peste douã decenii
care s-au scurs de atunci, am dat peste o mapã,
pe feþele interioare ale acesteia notându-mi
meticulos cui am scris, data ºi scurte, foarte
scurte menþionãri a ceea ce credeam eu cã meritã
notat pentru a nu repeta expediere a diverse
chestiuni de interes comun cu cei cãrora le scriam
cu conºtiinciozitate. Pãcat, însã, cã vremea a ºters
însemnãrile, unele nemaiputând fi refãcute. Am
încercat sã fac o listã cu cei cãrora le scriam ºi-
mi scriau. Scrisorile de la ei au fost date într-un
moment de restriºte pentru mine, când cataracta
dublã mã ameninþa cu pierderea vederii. Instituþia
pe care o credem eu capabilã cã poate pãstra ceea
ce i-am încredinþat s-a dovedit a fi nevrednicã ºi
aº spune netrebnicã, chiar, cãci zestrea mea
epistolarã a fost vandalizatã, din ea rãmânând nici
o zecime din ceea ce au cãrat cele douã bibliotecare
chemate de mine sã care corespondenþa ºi s-o
aºeze în rafturile unei instituþii pe care o credeam
eu cã meritã sã adãposteascã o atare comoarã. În
rândurile urmãtoare prezint o listã a celor cãrora
le scriam ºi de la care am primit rãspuns.Procedez
metodic, fiºând ceea ce pot reconstitui dupã mapa
pe care le-am menþionat numele...

Dupã ce marea parte a corespondenþei mele
(primite) am  predat-o Bibliotecii Judeþene „Paul
Iorgovici” din Reºiþa, am mai predat, odatã cu
donaþia de carte cãtre Biblioteca Orãºeneascã „Tata
Oancea” din Bocºa, un set de corespondenþã. Din
ambele donaþii epistolare nu am întocmit o listã a
scrisorilor, lãsând acest demers necesar pe seama
bibliotecilor respective. Puþina corespondenþã care
se mai afla asupra mea este de datã recentã, din
ultimii 3-4 ani ºi urmeazã s-o încredinþez bibliotecii
din Bocºa. demersuri, investigaþii, cercetãri pentru
a recupera ceea ce mi s-a furat nu încerc sã fac,
nefiind în puteri, dar sper cã cel care ºi-a însuºit-
o, mai tânãr fiind, are de gând sã-mi fructifice
zestrea epistolarã, ea fiind valoroasã, în mare
parte, nu prin faptul cã mi-a fost adresatã mie, ci
prin prestigiul celor care mi s-au adresat. Speranþa
mea – teamã mi-i -  se va dovedi, iarãºi ºi iarãºi,
o mostrã din pãguboasa naivitate care m-a
caracterizat ºi e târziu sã mai fac efortul de a mã

corija. Tânãrul mi-e cunoscut, nu mai încape nicio
îndoialã, cãci s-a trãdat singur în câteva rânduri,
aºa cum ºi-a trãdat ºi rolul nefast în care a fost
actant de frunte în delaþiunea din 1984, când am
suferit o mare ºi dureroasã loviturã, activitatea
mea de dascãl, care mi-a fost atât de dragã,
încetând totalmente. Târziu s-au ivit ºi  dovezile
acestei oribile mârºãvii, dar sãnãtatea mea
deterioratã cumplit nu mi-a mai permis sã „mã
iau la trântã cu haiducul M...”, cum l-au numit pe
acest ciudat personaj, înzestrat cu un intelect
demn de admiraþie, dar cu un caracter abject.
Aºadar, înºirui pe toþi cei care au lãsat o mãrturie
epistolarã, cât de micã, chiar, pomenirea fiecãruia
prilejuindu-mi sã divaghez, sã-mi mai amintesc
atât cât îmi mai pot aminti. Am întocmit un fel
de repertiu alfabetic, începând chiar cu o urmã
obscurã, dar care figureazã în lista corespondenþelor
mele spre atâþia ºi atâþia cunoscuþi cândva, mulþi
fiind daþi uitãrii, pe mãsurã ce au trecut anii...

2. Apahideanu Octavian, personaj bine
cunoscut în comunitatea cetãþii Reºiþei, unul dintre
cei mai renumiþi ginecologi, fiind cel care a ajutat
venirea pe lume a sute de fiinþe umane, azi aflaþi
la vârsta maturitãþii. Ne-a fost medic tuturor
celor din familia noastrã, i-a adus pe lume pe cei
doi nepoþi ai mei, s-a îngrijit de treburile specifice
pãrþii feminine ale soþiei ºi fiicei mele. Soþia sa
mi-a fost colegã de cancelarie mulþi ani la ªcoala
Generalã nr. 6, o colegã admirabilã. Nu cunosc
drama familialã trãitã de bunul Octavian
Apahideanu, despãrþit de soþie ºi copiii... Gura
târgului zicea cã de vinã era soaþa, ceea ce eu nu
înþelegeam, cãci era o bunã colegã de cancelarie,
poate nu chiar ca Ileana Popa sau soþia „haiducului
M...”, ca sã mã refer doar la „viniturile” moldovence.

 Nu-mi mai amintesc cum am stabilit legãturi
de prietenie. Dar ele s-au dovedit o vreme strânse,
dovadã cã aflându-mã în derutã, dupã ce Consuela,
„amanta” mea, maºina de scris „Consul”, m-a
pãrãsit iremediabil s-a înfiinþat la poarta noastrã
ºi mi-a adus o maºinã de scris (cea cu care scriu
acum, cãci celelalte patru m-au pãrãsit sau le-am
reparat eu, nemaiputând sã le repare nimeni dupã
mine). Locuieºte în casa sa de pe str. Reºiþa nr. 4
din Bocºa Montanã. Îi voi scrie, cãci e un om
admirabil ºi nu m-am strãduit sã þin legãtura cu
el, dar vina mea e atenuatã din cauza beteºugurilor
care m-au asaltat nemilor în ultima vreme (vezi
addenda).

ADDENDA
1. La poziþia 1 începusem sã scriu despre nu

ºtiu ce Alianþã, despre care, oricâte eforturi am
fãcut sã-mi amintesc mãcar ceva, nu-mi amintesc,
deºi însemnarea stã pe lista „Corespondenþilor”.
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2. Urmãtorul este bunul dr. Octavian
Apahideanu, capitolaº sãrac ºi neglijent conceput.
Aprecierea mea privind pe cea care îi era soaþã
cândva, despãrþindu-se de ea ºi de copii, din cine
ºtie ce motive, este sincerã, cãci ea se aflã printre
puþinele colege prietene, moldovence pe care le-
am pãstrat într-o bunã amintire, multe apriori
dezavuându-l. De vinã este o preconcepþie  de-a
mea asupra motivaþiei acesteia neavând niciun
rost sã insist.

Stând de vorbã mai pe îndelete cu soþia, am
evocat pe unii ºi pe alþii dintre foºtii noºtri prieteni,
mulþi – dat fiind CV-ul meu conceput pentru foaia
Câlnicului dintr-un motiv exprimat spre sfârºitul
acestuia (vezi Anexa: „Fost-am fost trãdãtor
principal”), am adãstat mult asupra unui nume
(Vãrãdeanu Eugenia, cunoscutã sub diminutivul
onomastic Didi). Voi face o largã evocare a legãturilor
care ne leagã de aceastã persoanã, activã ºi acum,
deºi a depãºit 70 de ani de viaþã. Eram „mai
marele” resortului cultural-artistic, ºef de secþie,
când, într-o inspecþie la Vãliug, am observat printre
dascãlii ºcolii de aici pe cineva care abia îºi putea
stãpâni lacrimile... Nu am dat, pentru început,
importanþã aspectului, cãci de multe ori, destui
dascãli, mulþi improvizaþi, suplinitori, veneau de la
ore încãrcaþi de obidã, de neputinþã, în confruntãrile
inerente cu clase numeroase (am avut ºi eu clase
de 43 de elevi) dintre care era imposibil sã nu se
gãseascã mãcar unul dintre cei dezaxaþi (un astfel
de caz tipic l-am consemnat undeva în scrierile
mele  cu caracter memorialistic). Discret, am întrebat-
o de ce plânge, mi-a rãspuns neclar, dar am aflat
apoi de la altcineva, versiunea acestuia fiind
confirmatã de plângãreaþã. Moldoveancã fiind,  era
ridiculizatã de colegi (colege, mai ales) ca „viniturã”,
nici poziþia ei – suplinitoare – neprotejând-o. Atunci,
pe loc, mi-am adus aminte cã la Casa Orãºeneascã
de Culturã îmi lipsea un instructor. Am întrebat-o
dacã n-ar vrea sã se mute la Reºiþa. Eram convins
cã va accepta, mai ales cã pãrinþii ei se gãseau aici,
precum ºi cei doi fraþi. Dar mã gândeam cã, aflând
cã e vorba de un post înafara învãþãmântului, va
refuza. Nu a refuzat, a acceptat, apoi am fãcut
toate demersurile ºi am transferat-o la postul rãmas
neocupat. Rezum cât se poate: a fost de folos, a
ºtiut sã se impunã faþã de ceilalþi patru colegi
simþind cã-i sunt sprijin. Îºi fãcea datoria, neprofitând
de protecþia mea... Dându-mi seama cã este capabilã
sã-ºi continue studiile liceale am întrebat-o odatã
care din domeniile studiate în liceu i se par mai
interesante, care, pur ºi simplu, i-au plãcut, nu i s-
au pãrut strãine ºi am aflat cã o atrãgeau ºtiinþele
naturale. Am întrebat-o direct dacã n-ar vrea sã
continue studiile universitare la fãrã frecvenþã,
destãinuindu-i cã eu, dupã ce am absolvit, tot la
fãrã frecvenþã, Institutul Pedagogic, m-am înscris
la Facultatea de Filologie. Nu mi-a rãspuns atunci,
dar nu mult dupã aceea m-a întrebat dacã pot s-o
lãmuresc ce trebuie sã facã.  I-am explicat, apoi m-
am interesat de câteva ori în cursul anilor cum
merge ºi am aflat cã era o bunã studentã. La
începutul ultimului an i-am spus sã se decidã

asupra tezei de licenþã ºi-i promit cã o ajut la
întocmirea acesteia din punct de vedere tehnic (i-o
dactilografiez, îi dau câteva sfaturi de organizare a
materialului, i-o dau la legãtoria Tipografiei º.a.)
Aºa am fãcut ºi a fost mulþumitã. Dupã ce a
pãrãsit „cultura ºi arta” a fost repartizatã la liceul
ce a cunoscut denumirea Mate-Fizicã.

Din perioada activitãþii comune (culturã ºi
artã) mai multe am menþionat în „Meridiane”,
între paginile 70 -76. Târziu, dupã ce i-a fost
profesoarã nepotului meu, Dan Rãzvan, a acceptat
sã-l pregãteascã pentru admiterea la Medicinã.
Avea permanent elevi ºi, deºi au trecut atâþia ani
de atunci (aproape 15), dã meditaþii ºi acum.
Elevul ei Dan a intrat fãrã probleme, a parcurs
anii de facultate fãrã restanþe sau alte probleme,
e medic (împreunã cu perechiuºa pe care ºi-a ales-
o, Cristina) în „circa” Angelei Merckel.

Familial s-a realizat cu un activist, om de
omenie, stins din viaþã timpuriu, a trecut peste
pierderea soþului aºa cum a trecut ºi peste moartea
nãprasnicã a unuia dintre fraþi, aidoma fratelui
meu (vezi locul indicat mai sus)... Cei doi copii, un
bãiat ºi o fatã, s-au realizat, el, Ovidiu fiind
reporter la postul TVR Timiºoara, ea, fata, la
Bucureºti. Aº mai adãuga cã pe fatã am pregãtit-
o eu pentru Filologie...

Intenþia mi-a fost sã adaug la poziþia 2.
Octavian Apahideanu cã nu cu mult în urmã am
aflat de stingerea sa din viaþã, fãrã sã ºtiu cã ar
fi avut vreo suferinþã anume. Exact cam în aceaºi
vreme, fãcând ordine în camera nepotului meu,
am dat peste o carte pentru care mi-a trebuit
timp sã îmi aduc aminte cum ºi în ce împrejurare
am primit-o de la Tavi Apahideanu. Cartea este
un impresionant tratat de „psihosexologie”, termen
de care nu aveam cunoºtinþã sã fie folosit. Ceea
ce m-a intrigat a fost faptul cã autorul ei, O. A.
Îmi scria în autograf, datat 24 decembrie 2009:
„Supusã atenþiei rafinatului psiholog. .. ” Mi-am
amintit cã, fãrã s-o fi rãsfoit mãcar, i-am dat-o
nepotului, socotind cã, viitor medic fiind atunci, îi
va folosi în vreun anumit fel. Am regretat cã nici
nu-i mulþumisem mãcar...sau poate voi fi fãcut-o.
Multe nu mi le mai amintesc acum...

(va urma)

Valeria Arnãutu la bibliotecã
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Acasã, în România
Folosit din ce în ce mai mult,  ne

întrebãm ce-o fi însemnând cuvântul acasã.
Dincolo de sensurile din dicþionar ale
termenului,  încercãm o definire a noþiunii.
De la capul locului, nu ne gândim numai la
spaþiul sugerat de înveliºul sonor. Pornim de
la ideea cã, oriunde  ne  stabilim, în þarã
sau aiurea, ne creãm într-adevãr un spaþiu
pe care îl numim acasã, cu care ne obiºnuim
ºi unde ne întoarcem mereu. Acolo unde
poposim mai mult, suntem mai cunoscuþi ºi
recunoaºtem cu uºurinþã chipurile de pe stradã,
locurile frecventate etc., afirmãm cu tãrie cã
suntem acasã. Cu siguranþã ºi încãrcãtura
emoþionalã a unui astfel de loc, la o eventualã
întoarcere, este mai mare. Cei stabiliþi pe
alte meridiane numesc acasã þara de origine
ºi, de multe ori, vorbesc cu nostalgie de
locurile lãsate în urmã, dar nu revin, sau o
fac dupã multe ezitãri, deoarece nu fac
legãtura între cultura minþii ºi cultura sufletului
ºi considerã cã e mai bine acolo unde s-au
stabilit. Alþii vorbesc cu ironie despre
meleagurile noastre cu „iz mioritic”, amestecând
podoaba literaturii noastre populare în
neplãcerile lor provocate de diverse situaþii
din societatea româneascã. Din punct de
vedere  existenþial, acasã  e pãmântul acesta
pe care cãlcãm, pe care îl populãm cu pomi
ºi cu flori, încãrcat de istorie, dar care, vai!,
rabdã atâtea din partea celor nepãsãtori ºi
cinici. Spiritual, acasã ne sugereazã locul
plin de iubire, eliberat de toate constrângerile,

fãrã egoism ºi invidie, universul creat împreunã
cu persoana cãreia îi împãrtãºeºti gândurile ºi
sentimentele, cu care schimbi idei ºi opinii
etc.

Aºadar, mulþi suntem în situaþia de a ne
întreba ce cãutãm într-un loc sau altul, într-o
zonã sau alta a þãrii, pe meleaguri strãine,
chiar, atâta timp cât se adânceºte tot mai
mult o discriminare inexplicabilã între cei ai
locului ºi cei veniþi... Muncim cu dãruire ºi
sinceritate, cu profesionalism chiar, pentru
oameni, pentru tineri, organizãm activitãþi
cultural-educative în aceastã societate care,
prin „aleºii” ei face abstracþie de factorul „om”.
Îmi sunã mereu în auz cuvintele unui înþelept:
„dacã vrei sã fii ajutatã, ajutã-te singurã”. Pe
zi ce trece, aceste cuvinte devin convingeri,
dar, ca sã porneºti singur la drum, fiindcã
astãzi individul este supus unui tragic proces
de singularizare, ai nevoie nu numai de curaj,
ci ºi de un echilibru între cultura minþii ºi
cultura sufletului, pentru a face faþã obtuzitãþii
autoritãþilor tot mai absorbite de interese
personale, în defavoarea comunitãþilor care
i-au ales.

„Sfaturile” de a nu face nimic pentru
comunitate trebuie eludate, sã ne ajutãm singuri,
„odatã ce ne-a fost dãruitã puterea s-o facem”,
aºa cum spune Beethoven. Aprecierea va veni
ºi ea la timpul oportun. Sã sperãm într-o
trezire a românilor, în sensul cã vor ºti sã
aleagã oameni de mâna întâi care sã le
conducã destinele, care sã facã din fiecare
zonã a þãrii un acasã, ºi din toatã România
un ACASÃ.

        Prof. IRINA GOANÞÃ

Nicolae Toma; Hrisov de excelenþã au primit
scriitorii Mia Rogobete (Lugoj), Mirela Ioana
Dorcescu (Timiºoara) ºi Florin Linþa (Uzdin); Premiul
Literar „Pelerin pe meridiane româneºti” le-a revenit
poeþilor Costel Simedrea (Reºiþa), Giuriþa Kristin
(Covãciþa) ºi Gabriel Bãbuþ (Uzdin); Premiul pentru
debut editorial în limba sârbã a fost acordat poeþilor
Gheorghe Vidican (Oradea) - Šapat Niktine suze
(Tibiscus – Uzdin) ºi Aura Christi – Neplodni
vrtovi (KOV-Vršac); Premiul pentru debut editorial
în limba românã a fost acordat scriitorului Giuriþa
Krstin – Distanþa ºi cercuri (Tibiscus Uzdin); Premiul
pentru Publicisticã Româneascã „Pavel Gãtãianþu”,
ed. a III-a, a fost înmânat redactorilor Iancu
Murãrescu (Sãrcia), Gabriela ªerban (Bocºa), Anicica
Barbu (Uzdin) ºi Editurii „Castrum de Thymesc”
din Timiºoara (redactor-ºef Daniel Luca); Premiul

Pro Fidelitas a fost acordat urmãtorilor: Vasile
Linþia (Timiºoara), Clubul de Fotbal „Unirea” (Uzdin),
Dimitrie Miclea (Seleuº), Victor Simu (Maramorac),
Ghiþã Blejuºcã (Sãcãlaz), Daniel Luca (Timiºoara),
Vidu Velici (Uzdin), Milan-Tale Andrić (Uzdin),
Teodor Boier (Uzdin), Eleonora Miclea (Seleuº),
Doru Dinu Glãvan (Reºiþa), Ionel Stoiþ (Novi Sad),
Pavel Rãmianþ (Uzdin), Vasile Popuþa (Timiºoara)
ºi Nicu Scheianu (Baia Mare). De asemenea, poeta
Aura Christi ºi acad. Ioan-Aurel Pop au fost
onoraþi cu diplome de membri de onoare ai SLA
Tibiscus Uzdin.

În aceastã atmosferã de sãrbãtoare a Poeziei
ºi a Prieteniei, la „Casa Româneascã” din Uzdin
s-a desfãºurat o „Noapte albã a poeziei româneºti”
în care poeþii prezenþi ºi-au prezentat cãrþile ºi au
recitat din creaþiile proprii sub atenta îndrumare
a amfitrionului Vasile Barbu. Între volumele
prezentate a fost ºi „Cartea cu poveºti” de Costel
Simedrea, din Reºiþa.

(Urmare din pag.13)
UZDIN 2021
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ACHIM GHERGA

Monografia corurilor din Bocºa
Începuturile muzicii corale în Bocºa

(3)
Corurile din Bocºa Montanã ºi Vasiova. Integrarea lor în

activitatea coralã bãnãþeanã

Corul MIXT „DOINA”
În dorinþa de a avea un cor mare, puternic, Coriolan Zuiac, în anul 1908, înfiinþeazã corul mixt

sub denumirea de „Reuniunea românã de cântãri ºi muzicã Doina din Vasiova”. Încã în acest an  se
fac pregãtiri febrile ºi intense pentru prezentarea unui program în faþa publicului local. În invitarea
tipãritã la producþiunea ce o va aranja Reuniunea românã de cântãri ºi muzicã Doina din Vasiova
pentru ziua de vineri, 26 decembrie 1908, se aratã cã în concertul coral se vor interpreta: I. Vidu –
„Preste deal” – cor mixt cu solo de tenor; „Marº” – cor mixt.

Presa consemneazã evenimentul imediat menþionându-se ºi „ concertul a avut un cor mixt de 90
persoane ale cãrui statute au fost aprobate.” Ziarul „Drapelul” din Lugoj în care apare aceste date
revine cu un alt articol ulterior asupra programului dat de Doina bocºanã sciþând în evidenþã
interpretarea calitativã a pieselor cântate.

Dupã pãrerea celor mai competenþi componiºti care au asistat la concert, cele douã piese
muzicale au fost executate „cu toatã perfecþiunea”. De asemenea, presa elogiazã faptul cã „toate
coristele au fost îmbrãcate în costume româneºti”.

În anul 1909 corul mixt trece pentru prima datã fruntariile comunei; la Ocna de Fier, la 26
septembrie 1909, participã la aniversarea sfinþirii steagului corului minerilor din Ocna de Fier. Apoi,
în emulaþia datã de corurile din Vasiova, Bocºa Montanã, Bocºa Românã, Reºiþa Românã, Docnecea ºi
Ocna de Fier, corurile formeazã un convoi atunci când pornesc spre locuinþa naºei steagului, iar ziarul
„Drapelul” din Lugoj remarcã în numãrul sãu din 2 octombrie 1909: „ Era un tablou de o splendidã
priveliºte. Între coriste se remarcau costumele naþionale ale vãsiovenilor împestriþate cu motive
seliºtene.”

În acelaºi timp, tot la aceastã emulaþie, corul din Bocºa Românã a prezentat ºi o echipã de
dansuri care au interpretat „Bãtuta”, „Cãluºelul” ºi „Româna”. Faptul a fost recepþionat din mers de
cãtre Reuniunea Doina
care începând de acum
îºi include în spectacole
ca în cadrul programelor
sã figureze ºi dansuri
naþionale.

La 25 septembrie
1910, în Bocºa Montanã
are loc adunarea
cercualã a despãrþã-
mântului ASTRA când
se constituie ºi filiala
vasioveanã a „Astrei”.
Corul mixt „Doina” ºi
corul vasivan participã
la aceastã manifestare.

De la aceastã datã,
pentru urmãtorii doi ani
nu mai existã consem-
nãri documentare a
activitãþii corului.abia în
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ianuarie 1913 o nouã invitare atestã reluarea
activitãþii, activitate care se reîntrerupe odatã cu
începerea primului rãzboi mondial, reînnodându-se
apoi în anul 1918, prin victoria armatelor române
ºi aliate care a dus la îndeplinirea dorinþelor
milenare a românilor din Banat ºi Transilvania de
a se uni cu Patria mamã. Evenimentul, peste tot
în Banat ºi Ardeal, trezeºte iz de viaþã nouã,
tricolorul este arborat peste tot, dulcea limbã
româneascã este vorbitã de aici înainte oriunde în
voie!

Pentru corul „Doina” anul 1919 este un an
de reorganizare ºi reîmprospãtare a forþelor. Prima
ieºire pe scenã are loc la 22 februarie 1920 când
în sala „Cerbul de aur” din Bocºa Montanã se dã
un spectacol în care, pe lângã producþiunea teatralã
ºi dansuri, este cuprins concertul coral care
interpreteazã „Luceafãrul serii” cu solo de bariton
de N. Ganea, „De ducã” de T. Lugojanu, „Plângerea
unei floricele” de I. Vidu ºi „Calcã române” de I.
Vidu.

În anul 1921 sunt prezenþi în faþa publicului
bocºan coriºtii de patru ori. De asemenea, tot în
anul 1921 se dã un concert la Reºiþa de cãtre
corul bocºan. Deplasarea la Reºiþa a corului Bocºean
ºi valoarea interpretativã ridicatã pe care a
manifestat-o acesta  face ca Reuniunea Germanã
de cântãri din Reºiþa care îºi aniverseazã jubileul
a 50 de ani sã invite printre alte coruri ºi
Reuniunea Doina din Vasiova. Emulaþia aduce
corului „Doina” o cununã de argint ca premiu,
drept rãsplatã a valorii pe care a atins-o acesta.

Nu cunoaºtem din documente ce s-a
interpretat de cãtre corul „Doina”, daracordarea
acestei cununi de argint ne face sã credem cã a
fost unul dintre primele premii ºi ne duce la
concluzia cã interpretarea pieselor corale la „Doina”
a crescut simþitor în calitate, lucru care de-altfel
o vor confirma ºi anii urmãtori.

La 30 iunie 1922 Reuniunea de cântãri ºi
muzicã din Reºiþa Montanã îºi serbeazã ºi ea
jubileul de 50 de ani de înfiinþare. La aceastã
serbare ºi-au dat întâlnire pe lângã corurile din
localitate ºi cele din Timiºoara, Vasiova, Anina,
Bocºa Românã, Bocºa Montanã. Deºi concertul dat
n-a avut caracter competitiv, s-au acordat corurilor
plachete metalice comemorative.

Un eveniment de o deosebitã însemnãtate
atât pentru corul Vasiovean, cât ºi pentru toate
corurile ºi fanfarele bãnãþene îl constituie fundarea
Asociaþiei corurilor ºi fanfarelor române din
Banat.

(va urma)

ZENOVIE CÂRLUGEA

LA CEASUL DE CUMPÃNÃ

(Dedicaţie pollice verso)

Se aleg apele – bine ar fi fost mai devreme
dar niciodată nu e târziu când deodată
cu reintrarea în vadurile fireşti vine şi
limpezirea, acel adânc de cristal dezvăluitor
de abisuri, un ochi de fântână cu cumpănă
din care oricâte găleţi ai scoate luna, carele
Orionul tău, constelaţia Lyrei tot acolo rămân
Ce bine e că-n brumele rodului intri curăţit
de scaii miriştei, de lutul clisos al drumului
cu mârâieli de garduri leşioase, vărsături
şi alte mizerii. Uite cum se duc bărcuţele lor
pe limbuţa cu spume a apei în cuvenitul
aval - mulţumescu-ţi ţie Doamne că m-ai
tras la timp de plete de la cazanul castanelor
de la aburoasa scenă de scânduri vânare de vânt
cu fleacuri, închipuiri, tichii de mărgăritar
şi tot felul de ciudăţenii tunate şi adunate
în viitorul mare insectar pitoresc până-n
măduva contemporaneităţii
Abia acum în toamna augustană văd mai
mult decât în păsuitele-mi bănuieli de-altdat’:
pe scamatorul cu pălărie roşie scoţând cioara
din mânecă şi aruncând-o în văzul tuturor
drept porumbel ieşit din laptele dat în clocot
al norilor, pe zongoriciul de diblă spartă
cu coarde ruginite, pe guristul râzăcios
declamându-şi schizofreniile nobelarde -
ceata lui Piţigoi asaltându-l cu alaiul
de drâmbe-muzicuţe-fluierici, de-ai zice
că ne-am pricopsit cu aşa zgomote scoase
din dobe, ciocănele de ţambal şi ţâpurituri
de balalaică balcanică (ei, aş, dar câţi de aceeaşi
zeamă nu-i toarnă fachirului atotprezent
miere-n urechi prinzându-se la cot în ditirambi,
fumisterii, dionisicale)... Şi tot aşa ţopa-hopa, hop-ţop -
veleitarii de ieri încoronându-se maeştri de azi!
Şi acum când cariera întreagă e trecută
prin dârmoane şi prin mai desele meseriaşe site
vedem doar o spornic piramidală alegere
a nisipului şi niciun fir de aur, de argint ori alta lucire
şi în sfârşit readucând la normal nasul clovnului
se-nţelege că minciuna nu vi se mai
trece vorba ăluia din debara
şi că altundeva jos, în vadul dintre pereţii
de cremene, în lâna argonautului s-a adunat
toată puterea-ceriştea-strălucirea auriferă a Muntelui...

Tg.-Jiu, 11 septembrie 2021
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MIRCEA RUSNAC

Cum s-a ajuns la
dezmembrarea Banatului în

1919
Primul Rãzboi Mondial a modificat radical situaþia geopoliticã

din Europa centralã ºi rãsãriteanã. Prãbuºirea Imperiului austro-
ungar a lãsat un mare spaþiu liber pe hartã, pe care nu au
întârziat sã îl ocupe statele denumite succesorale, care îºi disputau între ele moºtenirea teritorialã ºi
economicã a acestuia. Între teritoriile intens disputate s-a aflat ºi Banatul, mic ca suprafaþã, însã cu
o economie deloc de neglijat în acel timp.

Încã pe parcursul desfãºurãrii rãzboiului mondial, marile puteri ale Antantei (Franþa, Anglia,
Rusia, Italia) au promis întregul Banat atât Serbiei, cât ºi României. Conferinþa ambasadorilor statelor
Antantei de la Belgrad din 4 august 1915 îl oferea în întregime Serbiei (Ion Gabriel Andrei, Revendicãri
sârbe ºi iugoslave asupra Banatului românesc, în Magazin istoric, august 2019, p. 60.), iar la 4 august
1916, Tratatul de alianþã încheiat de România cu Rusia, Franþa, Anglia ºi Italia îl acorda cu aceeaºi
generozitate ºi României. Trebuie însã precizat cã Rusia, principalul susþinãtor al Serbiei, nu accepta
deloc aceastã variantã. Oficialii ruºi doreau sã acorde Serbiei cea mai mare parte a Banatului, inclusiv
Timiºoara. Din acest motiv, înainte de încheierea tratatului cu România sus-menþionat, la 29 iulie 1916,
a fost perfectat un Acord secret ruso-francez, prin care pãrþile se angajau sã se înþeleagã între ele
asupra deciziilor pe care le vor lua la Conferinþa pãcii. (Politica externã a României. Dicþionar cronologic,
Bucureºti, 1986, p. 162.) Ulterior însã, revoluþia bolºevicã a eliminat Rusia din rândul participanþilor
la acea conferinþã ºi astfel Serbia ºi-a pierdut principalul susþinãtor. Dar nici tratatul cu România nu
a mai fost considerat valabil, întrucât în 1918 aceasta a încheiat o pace separatã cu Puterile Centrale.
Între timp au intervenit în rãzboi ºi Statele Unite, care au declarat cã nu se simt implicate în niciun
tratat încheiat fãrã participarea lor.

La sfârºitul rãzboiului au fost publicate ºi cele 14 puncte ale preºedintelui american Woodrow
Wilson, care susþineau dreptul popoarelor din fosta Austro-Ungarie de a-ºi constitui state proprii.
Bazându-se pe aceste elemente, nu mai puþin de trei popoare est-europene ºi-au exprimat, prin adunãri
naþionale, pretenþiile de a alipi Banatul statelor lor. La 25 noiembrie 1918, adunarea de la Novi Sad
proclama unirea Banatului cu Serbia. La 1 decembrie 1918, la Alba Iulia era hotãrâtã unirea Banatului
cu România, iar la 22 decembrie 1918, adunarea maghiarilor de la Cluj cerea unirea Banatului cu
Ungaria. Dupã cum se poate vedea, niciuna dintre aceste trei adunãri nu s-a þinut pe teritoriul
Banatului, unde în acel moment nicicare dintre numeroasele sale etnii nu deþinea majoritatea absolutã
a populaþiei.

În aceste condiþii, a apãrut ºi o a patra tendinþã, susþinutã mai ales de alte douã importante etnii
bãnãþene, respectiv germanii ºi evreii, care nu aveau în imediata vecinãtate state de aceeaºi origine
cu ei. Aceºtia doreau menþinerea unui Banat nedivizat ºi de sine stãtãtor, fãrã a se alipi niciunui stat
riveran. Tendinþa aceasta s-a manifestat atât în perioada existenþei Republicii autonome bãnãþene (31
octombrie 1918 – 21 februarie 1919), condusã de evreul Otto Roth, cât ºi în memoriul adresat de cãtre
germani (ºvabi) Conferinþei de pace de la Paris la 16 aprilie 1920. Acesta din urma solicita existenþa
unui stat cantonal format din Banat ºi Bacica, diferitele etnii urmând a conduce cantoanele în funcþie
de preponderenþa lor, dupã model elveþian.

Este un caz unic în istoria mondialã cã o regiune a fost declaratã „unitã” în acelaºi timp cu trei
state strãine, respectiv toþi vecinii sãi. Niciunul dintre aceºtia nu a renunþat la partea lui.

În cele din urmã, Conferinþa de pace nu a dat câºtig de cauzã niciuneia dintre aceste variante
ºi a recurs la soluþia împãrþirii Banatului pe criteriu etnic între România, Serbia ºi Ungaria. În acest
mod, voinþa marilor puteri a triumfat ºi Banatul a fost împãrþit în felul în care îl vedem ºi acum.
Dezmembrarea sa produsã în 1919 s-a menþinut fãrã întrerupere pânã astãzi.
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Cuvântul, potecã spre Cer

ROXANA NOVACOVICI

Pe Aleea cu Tei, o poveste a
dragostei

Vã amintiþi de fetiþa cu pãr castaniu ºi ochi
migdalaþi, care iubea cãrþile, poveºtile, imaginile
colorate din Biblia pentru copii, ºi care se numea
Roxi? V-am scris odatã povestea întâlnirii ei cu
Pruncul Iisus.

Iatã cã vremea marilor întâlniri pentru micuþa
curioasã cu ochi de migdale nu s-a sfârºit ºi este
timpul potrivit sã pornim într-o nouã aventurã
prin lumea curiozitãþilor, a temerilor ºi a inocenþei
unui suflet de copil. Vã avertizãm, însã, cã urmeazã
rânduri ce vã pot afecta emoþional, rânduri care
pot deschide rãni sângerânde, pot trezi amintiri
despre neîmpliniri ºi iubiri apuse.

Te invit, de vrei, printre flori de tei,
Prin mireasma dulce-a dragostei,
Pe aleea Paradis a Bocºei,
Sã-mi afli povestea ei!
Rãsunau, prin mireasma dulce a teiului înflorit

sub atingerea fragedei veri, versuri. Despre dragoste,
despre oameni, despre Vasiova, în toate regãsind
graiul sfânt al bãnãþeanului. Roxi, cum este de fel
curioasã, îºi îndreptã paºii printre flori, în care se
oglindeºte însuºi Soarele, spre bãncuþa aflatã la
mijlocul Aleii cu Tei, de unde glasul recitatorului
a atras atenþia micuþei zburdalnice.

Ce zãri ea? Un bãtrân, al cãrui chip pãrea
brãzdat de riduri seculare, cu pãr în care pãrea cã
înflorise neaua, înzãpezind umerii prin pletele-i
curgãtoare. Nici bãrbia nu-i scãpase de iarna vieþii,
neaua timpului aºternându-i o scurtã barbã. De
dupã un tei, Roxi arunca sãgeþile migdalate asupra
personajului, cãci astfel s-ar putea numi omul pe
care îl zãrise ea. Aerul simplu, de þãran bãnãþean,
dar totodatã aristocrat, era redat de costumul
negru, cãmaºa albã, eºarfa împletitã ca fontã la
gât, în loc de papion, ochelarii rotunzi cu dioptrii
mari ºi pãlãria, streaºina ce-i adãpostea neaua.
Un adevãrat personaj!

Parcã simþind cã e scrutat de doi ochi indiscreþi,
bãtrânul a ridicat privirea. Nu micã i-a fost mirarea
când a zãrit mogâldeaþa care îl urmãrea ºi-l asculta
cu interes deja de-o vreme bunã, de acum prinsã
asupra faptului, ascunzându-se dupã un tei.

„Roxi?”, o strigã bãtrânul pe micuþã.
Aceasta, cu ochii mari, miratã cã o strigã pe

nume, îºi scoate cãpºorul din ascunzãtoare, privind
la bãtrân.

„Haide, nu te teme, vino lângã mine!”
„Dar cine sunteþi dumneavoastrã?”, întreabã

Roxi.

„Eu sunt tata”, zise bãtrânul.
„Care tata? Tata din Cer?”
Bãtrânul râse cu poftã.
„Nu, copilã! Eu sunt Petre, dar toatã lumea

mã cunoaºte, pe aici, prin Bocºa ºi prin tot Banatul,
ca Tata Oancea.”

„O, deci sunteþi o vedetã, cum se numesc
oamenii cunoscuþi.”

Din nou, bãtrânul râse cu poftã.
„Aº spune cã sunt mai degrabã un bãnãþean

iubitor de frumos. Un artist, dacã vrei. Îmi place
sã scriu, sã sculptez, sã cãlãtoresc, sã muncesc, sã
citesc ºi sã povestesc. Pentru asta am venit eu în
lume acum un secol ºi vreo 40 de ani.”

„O, dar ce bãtrân sunteþi. Asemenea lui
Nicã de la Humuleºti.”

„Sã ºtii, copilã. L-am prins ºi pe el în viaþã
vreo 8 ani. Dar de unde ai aflat tu de Nicã? Îþi
place sã citeºti poveºti?”

„Da, tare mult, Tata Oancea. ªi mami îmi
citeºte poveºti deseori, iar împreunã cu tati mã
uit la diafilme. Mã uitam…”

Cu tristeþe, copila îºi lãsã privirea în mâini.
Douã mãrgeluþe se prelinserã pe obrazul fin.

„De ce plângi, copilã? A murit tatãl tãu?”, o
întrebã bãtrânul cu blândeþe.

„Nu, dar a plecat. A plecat de acasã. Nu ne
mai iubeºte ºi a plecat.”

„Cum aºa? Þi-a zis tatãl tãu asta? Sau poate
mama ta?”

„Nu, Tata Oancea. Dar aºa cred eu. Când
iubeºti, nu pleci, nu-i aºa? I-am auzit când vorbeau.
Am auzit când i-a zis mamei cã nu o mai iubeºte
ºi cã iubeºte pe altcineva.”

„Dar asta nu înseamnã cã nu te mai iubeºte
pe tine. Pãrinþii mereu îºi vor iubi copiii, chiar
dacã oamenii mari au diferite probleme. Tocmai
de asta, atunci când moare un pãrinte, copilul lui
se numeºte orfan, dar atunci când moare un copil,
pãrintele nu poartã nicio denumire. Copilul fãrã
pãrinte poate fi ceva, dar pãrintele fãrã copil nu
mai poate fi nimic!”

„ªi dacã e aºa, de ce tati a plecat? Mã poate
iubi pe mine plecând? Mã poate iubi pe mine
iubind pe altcineva înafarã de mami?”

„Da, copilã. Adulþii fac multe greºeli. Adulþii
confundã iubirea cu … fluturii din stomac.”

„Pãi cum? Adulþilor le zboarã fluturi prin
stomac?”

„Desigur. Atunci când se îndrãgostesc,
oamenii simt un roi de fluturi prin întreaga lor
fiinþã. De preferat ar fi ca roiul acela sã nu piarã
niciodatã ºi sã zboare întreaga viaþã pentru un
singur om. Dar pentru ca acest lucru sã fie
posibil, fluturii trebuie hrãniþi!”

„Dar fluturii sunt aºa de fragili! Cum sã
trãiascã ei o viaþã de om ºi mai ales în interiorul
unui om? Acolo, e mereu întuneric!”

„Viaþa fluturilor depinde de mãrimea lor,
dragã Roxi. ªi pentru ca ei sã creascã, în interiorul
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unui om, e nevoie de luminã, iar lumina din om
este Dragostea. ªi ºtii tu cine e Dragostea?”

„Eu sunt prea micã sã ºtiu prea multe
despre dragoste, dar mi-a citit mami din Cartea
aceea groasã, numitã Biblie, cã dragostea este
Dumnezeu. Dar dacã dragostea este Dumnezeu,
de ce pãrinþii nu se mai iubesc?”

„Copilã, nu este cazul tuturor. Se spune cã
nu poþi alege pe cine iubeºti, dar ºi dragostea
este, totuºi, o alegere de care omul trebuie sã fie
conºtient. În Cartea despre care vorbeºti tu, mai
scrie ºi urmãtoarele cuvinte: «Va lãsa omul pe
tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va lipi de femeia sa
ºi vor fi amândoi un trup.» Iar despre trup,
Dumnezeu grãieºte cã «trupul este templu al
Duhului Sfânt», adicã, acolo, în trup, sãlãºluieºte
Însuºi Dumnezeu. Iar dacã Dumnezeu locuieºte în
trup, iar pãrinþii sunt un singur trup, ei zidesc o
Bisericã a lui Dumnezeu, numitã familie. Iar voi,
copiii, sunteþi darurile ce împodobiþi Biserica asta.
Asta ar trebui sã ºtie toþi pãrinþii...cã, printr-o
despãrþire, se dãrâmã o întreagã bisericã.”

„Ce frumoase cuvinte spuneþi, Tata Oancea.
Dar dumneavoastrã aþi avut o Bisericã numitã
familie?”

„Desigur! Biserica mea a fost ziditã de o
femeie ºi 5 copii. Dar multe furtuni au lovit în ea.
Greutãþile de zi cu zi, lipsa banilor, pentru cã eu
m-am încãpãþânat sã duc mai departe literatura în
grai bãnãþean, sã aduc luminã prin culturã în tot
Banatul, iar cineva scria cã acolo unde este poezie,
nu sunt bani – acestea au fost câteva dintre
furtunile ce au cutremurat Biserica mea de acasã.
Am lucrat ºi ca sculptor în lemn, sculptând chiar
în biserici. M-am strãduit sã dau viaþã unei reviste
ce poartã numele Vasiovei mele. Am fost mobilizat
ºi în Primul Rãzboi Mondial, plecând cu familia
mea în Cehoslovacia. Nu a fost deloc uºor, dar
Dumnezeu S-a îndurat ºi ne-a ajutat sã rãzbim
prin toate furtunile. Copiii mi-au crescut, urmând
fiecare drumul lui. Unul dintre fiii mei a urmat
chemarea lui Hristos la    a-L sluji ca preot.”

„Ce frumos povestiþ i , Tata Oancea!
Dumneavoastrã nu v-au murit fluturii din stomac
dupã o viaþã întreagã?”

„Copilã, ºi fluturii mei au mai obosit, cã nu-
i uºor sã zideºti o Bisericã-familie. Dar, împreunã
ºi cu rugãciune, le depãºim pe toate. Cãci ºtii tu,
micuþ fluturaº, dragostea nu-i doar despre fluturi.
Cum ai zis ºi tu, ei sunt fragili. Dar dacã pui tot
ce e fragil în mâinile lui Dumnezeu, El dã tãrie ºi
preface aripile în elice.”

„Cum, fluturi cu elice? N-am mai auzit...”
Un râs copios a rãzbit printre teii ce-mbãtau

sufletele cu mireasma lor.
„ªtiai tu, copilã, cã teiul este simbolul

prieteniei ºi cã o dragoste are nevoie ºi de prietenie
spre a rezista? Când oamenii înceteazã sã-ºi mai
fie prieteni unul celuilalt, începe destrãmarea. De
asemenea, se mai spune despre tei cã este copacul

ce vindecã suflete.”
„Cred cã este adevãrat, Tata Oancea. De

când ºed aici, cu dumneavoastrã, parcã îmi este
mai bine.”

Dupã o clipã de liniºte, în care Tata Oancea
ºi Roxi s-au scãldat în parfumul îmbietor al teiului,
copila l-a întrebat pe bãtrân unde îi este Biserica-
familie.

„S-au mutat cu toþii dincolo de tei, în cer, la
Domnul, acolo unde mã întorc ºi eu curând!”

„Tata Oancea, mai o întrebare... eu cum îmi
voi clãdi Biserica mea familie? Dacã se dãrâmã, aºa
cum s-a dãrâmat biserica în care m-am nãscut?
Cred cã îmi doresc sã rãmân pe veci copilã ºi sã nu
mai clãdesc ceva ce se poate dãrâma în orice clipã.”

„Iubitã copilã, Dumnezeu ne spune cã în
iubire nu este fricã, întrucât «iubirea desãvârºitã
alungã frica.» Învaþã sã iubeºti precum ne-a iubit
Iisus, care, din dragoste pentru noi, a acceptat
rãstignirea. Nu existã mântuire fãrã rãstignire,
nici dragoste fãrã suferinþã. «Dumnezeu nu ne-a
dat duhul temerii, ci al puterii ºi al dragostei ºi al
înþelepciunii.» Tu nu înþelegi acum tot ce îþi
povestesc, dar vei înþelege mai târziu. Acum, tot
ceea ce trebuie sã faci este sã nu încetezi sã
iubeºti. Iubeºte-þi pãrinþii ºi luptã pentru Biserica-
familie în rugãciune.”

„Mulþumesc, Tata...”
„ªi încã ceva: îþi dãruiesc câteva flori de tei

pe care sã le porþi mereu cu tine, ca semn al
prieteniei ºi al dragostei, dar ºi al curajului!”

Micuþa ºi-a pus florile de tei în buzunarul
sufletului ºi le poartã ºi astãzi cu ea, pretutindeni,
pe aleile marilor întâlniri ale vieþii ei, luptând
încã, pe genunchi, în rugãciune, pentru Biserica-
familie, cãci Domnul Iisus Hristos ne-a spus, în
Sfânta Evanghelie dupã Luca, capitolul 11, versetul
9: „Cereþi ºi vi se va da; cãutaþi ºi veþi afla; bateþi ºi vi
se va deschide”. Iar în Sfânta Evanghelie dupã
Matei, capitolul 21, versetul 22: „Toate câte veþi
cere, rugându-vã cu credinþã, veþi primi.”

Caraº

Caraºul îmi aduce
Poezia în  copilãrie
ªi legat de cartea
Cu poveºti nemuritoare
Aud  prin legendã
Cã Pãmântul scaldã
Viaþa în mierea versului.

De pe mal nemãrginirea
Se scurge
în cântecul pãstorului.
De pe buzele
Primãverii se desprinde ºoapta poeziei.

               IULIAN BARBU
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Rãmas bun, dr. Florina Cãpitan!

„Cu nemãsuratã tristeþe ºi sufletul împietrit, acum
câteva minute am aflat cã prietena noastrã s-a stins din
viaþã. În aceste clipe de adâncã tristeþe este foarte greu sã
gãseºti cuvintele, pentru cã nimic nu-þi mai poate mângâia
sufletul odatã cu pierderea unei persoane atât de dragi.

A fost un om minunat, un munte de putere ºi
voinþã, care va rãmâne mereu în sufletele noastre, a
prietenilor ºi a rudelor, care i-au fost alãturi în cele mai
grele momente ale vieþii. Din pãcate, boala a învins…însã,
Florina lasãîn urmã lecþii valoroase pentru toþi cei care
au cunoscut-o: lecþia acceptãrii, lecþia curajului de a-þi
accepta viaþa, boala, destinul. Lecþia dependenþei de
Dumnezeu. Lecþia iubirii, a iubirii de sine mai ales,ºi nu
in ultimul rând, lecþia respectului pentru viaþã.

Pentru toþi oamenii pe care Florina i-a iubit, doresc
sã transmit faptul cã durerea ºi suferinþa ei s-au oprit ºi,
dupã lungi lupte cu moartea cea hainã, Florina ºi-a
gãsit,în sfârºit, pacea.

Chipul tãu blând a rãmas în imaginea noastrã.Te-ai
retras în lumea celor drepþi, suflet bun ce ai fost...

Dumenezeu sãîþi vegheze somnul de veci!”

Este mesajul Mãdãlinei Pintea din 18 septembrie
2021, ora 12.01, iar, de la acest moment, mesajele de
condoleanþe au început sã inunde reþelele de socializare.
Pentru cã, într-adevãr, s-a stins un om bun, curajos, un
om care ºi-a înfruntat durerile cu zâmbetul pe buze.

Rãmas bun, Florina Cãpitan, fatã frumoasã ºi
deºteaptã! Suntem onoraþi cã te-am cunoscut! Dumnezeu
sã te odihneascã în pace ºi luminã!

Echipa „Bocºa culturalã”

Florina Cãpitan s-a nãscut  în 18 mai 1981 la Bocºa
ºi s-a stins în 18 septembrie 2021 tot la Bocºa. A fost
absolventã a Liceului Teoretic „Tata Oancea” Bocºa, apoi
a absolvit Facultatea de Medicinã Generalã din cadrul
Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Victor Babeº” din
Timiºoara, iar în anul 2012 a obþinut doctoratul în ªtiinþe
Medicale cu cea mai înaltã distincþie „Summa cum Laudae”.
În anul 2014 a absolvit un master în chimie ºi a participat
la diverse conferinþe internaþionale, devenind un cercetãtor
dedicat, specialist în neonatologie ºi medic rezident în
specialitatea chirurgie generalã.

Din pãcate, boala agresivã îi întrerupe activitatea,
în ultima perioadã dedicându-se suferinþei, pe care ºi-a
purtat-o cu demnitate ºi curaj, dar, mai ales s-a dedicat
mamei, pe care a pierdut-o de curând, ºi fetiþei sale în
vârstã de opt ani. Citatul preferat al Florinei era: “Facem
slalom printre cretini ...zi de zi într`o lume micãºi murdarã
aºa cum o ºtim, proºtii par concepuþi pe cale artificialã cã
sunt mulþi ai dracu` ºi nu au nicio boalã.” (by Paraziþii).

Drum bun, Florina, în pace ºi luminã! Dumnezeu sã
aibã grijã de sufletul tãu!...

Poeme de ION  GRECU

   Doar dragostea

Iubito, nu simþim plictis, urât,
Chiar ºi-n banale lucruri, de rutinã.
Dar noi ce-am fost vom fi, ºi, hotãrât,
Împãrtãºim acea ciudatã  vinã

De-a ne iubi; atâta doar, nimic mai mult.
Las’ apele invidiei sã curgã,
Nu ne-or atinge în al lor tumult,
Culegem iar iubirea datã-n pârgã.

Arcade de luminã-s peste noi;
N-atârnã-n suflet umbrã de tristeþe,
Doar leagãnul iubirii unde-amândoi
Pãstrãm drept zestre scumpa tinereþe.

Iar toate câte-n lume sunt ºi-au fost,
Plictis, reproº, invidie sau urã
În viaþa noastrã nu-ºi gãsesc un rost.
Doar dragostea e singura-n  mãsurã !

  Timpul  ºi  noi

Patina timpului ne-a ºters
O tânãrã înfãþiºare.
Cu implacabilul sãu mers,
Timpul, ne trece-n altã stare.

Chiar tinereþea s-a dat preþ.
Cum într-o zi toridã, setea
Ne chinuie; la fel, semeþ,
Timpul îºi pune-n noi, pecetea.

ªi cât am vrea sã evadãm
Din veºnica încarcerare!
Oriunde-n timp, noi, ne aflãm.
Prezenþa lui e-n fiecare.

Ne-au mai rãmas doar argumente
Cã-n scurta trecere prin timp,
Cu idealuri, sentimente,
Noi, am marcat un „anotimp”.
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GOLDEN KIDS BOCªA – EROINELE HANDBALULUI BOCªAN !

În data de 03.07.2021 gruparea Bocºanã de handbal A.C.S. Golden Kids Bocºa, a participat la un
turneu de handbal feminin in localitatea VULCAN, judeþul Hunedoara. Cu toate cã echipa din Bocºa
a fost prezentã cu o singurã echipã, fetele pot fi considerate EROINE deoarece au participat la toate
grupele înscrise în competiþie. La aceastã competiþie au participat  CSS Petroºani (JII, III, IV), CSMMV
Vulcan (JII,III,IV), A.C.S. Golden Kids Bocºa(JIII). Gruparea bocºanã a participat în competiþie la toate
cele 3 grupe deºi avea fete mai mici
cu 1-2 ani decât adversari, dar ºi mai
mai mari cu un an faþã de adversari
la categoria de J IV. Echipele
participante la J II au fost formate
din fete nãscute în ani 2005-2006,
cele de J III nãscute în anii 2007-
2008 (la aceastã grupã a avut echipã
ºi Golden Kids Bocºa), junioare  IV
au fost formate din fete nãscute 2009-
2010. Gruparea Bocºanã a participat
la toate grupele chiar dacã a avut 4
meciuri legate între ele. A fost un
turneu reuºit, antrenorul atingându-
ºi obiectivele. La finalul competiþiei
toate fetele au primit medalie. Lucrul
îmbucurãtor este faptul cã JAKO SARA
(portar GKB) a primit titlul de cel
mai bun portar la categoria de JII
(fete nãscute 2005-2006), ea fiind
nãscutã în anul 2007.

Lotul A.C.S. Golden Kids Bocºa : Jako Sara, Ilie Diana, Sadavan Ariana, Coste Irene, Manolache
Daiana, Pîrvu Alexandra, Ulieru Dariana, Cristescu Diana, Vuca-Abrudan Sara, Tiutiu Giulia, Nicu
Georgia, Curea Larisa, Peinar Alessia.

Rezultatele obþinute de grupara Bocºanã sunt :
CSS PETROªANI  – GOLDEN KIDS BOCªA (JII)  26 -23
CSS PETROªANI  – GOLDEN KIDS BOCªA (JI)  34-3
CSS PETROªANI  – GOLDEN KIDS BOCªA (JIV)  8-24
CSMMV VULCAN – GOLDEN KIDS BOCªA (J III) 21 -3
CSMMV VULCAN – GOLDEN KIDS BOCªA (J IV) 16 – 17
CSMMV VULCAN – GOLDEN KIDS BOCªA (J II) 25 -9
Am participat,dupã o pauzã foarte lungã, la un turneu la Vulcan. Cu toate cã categoria noastrã

este de junioare III, fete nãscute 2007-2008 ºi mai mici, conducerea clubului ne-a înscris la 3 categorii
de vârstã junioare II (fete nãscute 2005-2006), junioare III (fete nãscute 2007-2008), junioare IV (fete
nãscute 2009-2010). În aceastã deplasare cu noi au fost ºi jucãtoare începãtoare, care nu au mai mult
de 1 sãptãmânã de handbal. Unul dintre obiectivele impuse de prof a fost acela de a integra fetele noi
în grup. Turneul acesta este primul în care am avut cele mai multe rezerve decând practic eu
handbalul. Faptul cã am participat la trei grupe mi s-a pãrut un turneu interesant ºi obositor, dar s-a
vãzut pregãtirea fizicã, cu toate cã cele mai multe dintre noi suntem accidentate. A fost un turneu greu
deoarece am avut 5 meciuri legate, cu colege incepãtoare. Profu ne-a impus ca ºi obiectiv sã integrãm
fetele noi ºi sã jucãm handbal, ceea ce cred cã am reuºit. Pentru prima datã decând practic eu
handbalul antrenorul ne-a permis sã ascultãm muzicã ºi sã ne simþimim bine. Am reuºit sã dansãm
ºi dansul JERUSALEMA, dans pe care antrenorul împreunã cu pãrinþii vroiau sã îl foloseascã ca ºi
promovare, dar a venit Pandemia ºi nu au reuºit, de aceea mã bucur cã am reuºit noi. Mã bucur cã
am reuºit, cu ajutorul antrenorului, sã integrez fetele noi ºi sã imi fac datoria de cãpitan al echipei.
Vreau sã îmi felicit colegele pentru dãruinþa depusã, ºi pe Jako Sara, singurul portar al nostru pentru
premiul obþinut. – DIANA ILIE – cãpitan GOLDEN KIDS BOCªA

Bogdan Ionuþ Bosioc
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La Bocºa istoria are prioritate!
„Ambulanþa pentru Monumente în Banat” este un

proiect implementat de Asociaþia PRIN BANAT în judeþele
Timiº ºi Caraº-Severin ºi îºi propune salvgardarea
patrimoniului imobil aflat în stare avansatã de degradare
prin intervenþii de punere în siguranþã.

În aceastã perioadã, echipa de lucru „Ambulanþa
pentru Monumente – Banat” se aflã la Bocºa, iar obiectivul
este turnul de alimentare al fostului furnal din Bocºa
Montanã.

Turnul de alimentare al fostului furnal încã rezistã,
deºi are o vechime de peste 250 de ani, fiind cunoscut
faptul cã pe vatra Bocºei s-au construit patru grupuri de
instalaþii industriale, primul în 1719 la Theresien-Werk,
iar ultimul, la Eisen-Werk, în 1769, lângã actuala garã CFR din Bocºa Montanã.

Acesta din urmã se aflã în atenþia „Ambulanþei Monumentelor din Banat”, iar eu doresc sã
mulþumesc tinerilor din aceastã echipã de proiect pentru preocuparea ºi munca depusã încã de
la începutul lunii august a.c. pentru protejarea ºi salvarea acestei „bucãþi” de istorie industrialã
bocºanã.

Va trebui sã identificãm soluþii pentru punerea în valoare a acestui monument industrial,
care pune Bocºa pe harta puþinelor comunitãþi care se pot mândri cu o asemenea istorie în
începuturile industrailizãrii, prelucrãrii fierului.

Sã nu uitãm cã, între anii 1719 – 1769, Bocºa era centrul activitãþii miniere ºi metalurgice
din Banat, iar numele Bocºei era cunoscut ºi dincolo de graniþele extreme ale întinsului Imperiu
Habsburgic!

Mulþumesc tinerilor pentru entuziasm ºi pentru seriozitatea cu care trateazã aceastã
intervenþie, pentru importanþa acordatã acestui obiectiv ºi, evident, le sunt alãturi cu orice este
posibil!

Mulþumesc tuturor celor care susþin acest proiect necesar în Banat ºi doresc tinerilor din
echipa de lucru rodnic spor, iar entuziasmul sã nu-i pãrãseascã niciodatã!

Iar noi, la Bocºa, cu Dumnezeu înainte! Împreunã vom reaºeza oraºul nostru pe harta
istoriei industriale din acest mirific colþ de þarã!

Primar
dr. Mirel Patriciu Pascu

Echipa de lucru
„Ambulanþa pentru

Monumente –
Banat”


