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Primul an de mandat al dlui.
Primar Grigore – Petru
Bardac, tocmai s-a încheiat

și, în ciuda deficiențelor bugetare cu
care bugetul local se confruntă, în
ciuda crizei generate de pandemia
COVID 19, noua administrație pune
pe tapet, spre folosul cetățenilor,
lucrări importante, de mare interes
pentru cetățeni.

Mandatul, 2020-2024, a debutat cu
lucrări realizate din bugetul local, pen-
tru care nu a fost nevoie de termene
lungi și care au fost deja finalizate. Din-
tre acestea, amintim:

1. Reabilitarea drumurilor agricole
în comuna Mehadia (Foto 1)– este o
investiție din bugetul local al comunei
Mehadia, în valoare de 47.000 lei. Lu-
crarea este în curs de execuție și

c u p r i n d e
40 km de
d r u m u r i
a g r i c o l e
care vor fi
reabilitate
într-un in-
terval de 6
luni și puse
la dispoziția
cetățenilor;

Foto 1

2. Înfrumusețarea parțială a centru-
lui localității Mehadia (Foto 2) – este
o investiție din bugetul local care a

avut loc în primăvara anului 2021 și
care s-a realizat de către angajații
Primăriei Mehadia.

3. Alee pietonală zona Cheie
(Foto 3)- este o investiție din bugetul
local, realizată de către angajații
Primăriei Mehadia, investiție care era
necesară pentru locuitorii zonei
Prosăc, în special pentru copiii care
traversează acea zonă, pentru a ajunge
la școală.

4. Reparații străzi în comuna
Mehadia - este o investiție din bugetul
local în valoare de 262.345,27 lei,  în

cadrul căreia au fost asfaltate 5 străzi,
de maxim interes, în localitatea Meha-
dia (Strada Gore Service - Foto 7,
Curtea Blocului A3 - Foto 5, Curtea
Blocului 30 -  Foto 4, Strada Spitalului
- Foto 8, ACH - Foto 6).

5. Cimentarea podului Șanțul Mic
(Foto 9) - este o investiție din bugetul
local, realizată de către angajații Primăriei
Mehadia , investiție care era necesară pen-
tru locuitorii zonei Șanț, având în vedere
că vechiul pod punea în pericol trecătorii
și autoturismele acestora

(continuare în pag. 3)

Foto 9
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(urmare din pag.2)
6. Participarea activă la realizarea

proiectului Via Transilvanica (Foto 10,
Foto 11) – drumul care unește un
traseu de 1400 km, care străbate 10
județe, dintre care cel mai lung traseu
se află în județul nostru, Caraș – Severin
( 291 km ). Pe teritoriul administrativ
al comunei Mehadia sunt amplasate 14
borne, pe o rază de 14 km. Achiziția
fundațiilor pentru amplasarea bor-
nelor și asigurarea amplasamentului au
fost realizate de către echipa Primăriei
Mehadia, împreună cu responsabilii de

proiect.
7. Locuri de joacă pentru copii

(Foto 12)– în primăvara anului 2021 au
fost create 7  locuri de joacă pentru copiii
din comuna Mehadia, locuri care au fost
amenajate în fiecare cartier al localității
Mehadia și în satele aparținătoare

Foto 12
8. Reparații stradale în locali-

tatea Mehadia (Foto 13, Foto 14)–
este un alt proiect care continuă
modernizarea infrastructurii comunei,
cu o investiție a bugetului local de
199.650,37 lei + T.V.A, și care
cuprinde toate lucrările necesare pen-
tru ca fiecare capăt de stradă nefinalizat
sau la care covorul asfaltic lipsește, să

îmbrace o formă nouă. Termenul de fi-
nalizare al acestui proiect este de 2

luni, de la
data primirii
ordinului de
începere a
lucrărilor din
partea bene-
ficiarului.  

9. Modernizarea Parcului Cen-
tral din localitatea Mehadia (Foto 15,
Foto 16)– investiția a fost necesară
pentru a schimba fața comunei noas-
tre, pentru a o aduce la standarde eu-
ropene. Costul investiției a fost de

375.000 lei + T.V.A.,
sumă asigurată din
bugetul local, iar du-
rata de execuție, de 6
luni. Lucrarea a fost
inaugurată în data de 6
decembrie 2021.

10. Construcție teren fotbal, în lo-
calitatea Plugova (Foto 17, Foto 18) –
proiectul este realizat din bugetul local,
în curtea școlii din localitatea Plugova,
cu forța de muncă din partea angajaților
primăriei (continuare în pag. 4)

Foto 17

Foto 18
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În toată această perioadă, echipa

administrației publice locale a făcut
demersurile necesare recuperării
sumelor care creau la începutul anului
un deficit bugetar în valoare de
2.100.000 lei (21 miliarde lei vechi),
ajungându-se, la finele anului 2021, la
un deficit bugetar în valoare de apro-
ximativ 1.100.000 lei. În acest sens,
responsabilii din departamentul
Impozite și Taxe, au stat la dispoziția
cetățenilor și împreună au lămurit
situațiile înregistrate eronat sau au
oferit lămuriri în privința debitelor
care necesită a fi achitate.

Pe lângă aceste proiecte finalizate și
finanțate din bugetul local,
administrația locală a comunei
Mehadia are depuse spre finanțare, sau
în derulare, mai multe proiecte pe fon-
duri guvernamentale sau europene,
care fac pași repezi spre finalizare și
punerea la dispoziția cetățeanului:

1. Rețea de canalizare menajeră și
stație de epurare, în localitatea
Globurău, comuna Mehadia – proiect
pentru care a fost depusă cerere de
finanțare prin Programul Național de
Investiții ,,Anghel Saligny’’. Proiectul
are ca public țintă locuitorii localității
Globurău, 312 persoane, cu o lungime
a rețelei de canalizare de 3623 metri,
iar investiția se ridică la 4.467.558, 10
lei.

2. Modernizare străzi în localitatea
Valea Bolvașnița, comuna Mehadia
- proiect pentru care a fost depusă
cerere de finanțare, prin Programul
Național de Investiții ,,Anghel
Saligny’’. Proiectul are ca public țintă
locuitorii localității Valea Bolvașnița,
cu o lungime a drumurilor de 1764
metri, iar investiția se ridică la
2.341.617, 01 lei.

3. Racorduri și branșamente în loca-
litatea Valea Bolvașnița, comuna
Mehadia – proiect pentru care a fost
depusă cerere de finanțare, prin Pro-
gramul Național de Investiții ,, Anghel
Saligny’’. Proiectul are ca public țintă
locuitorii localității Valea Bolvașnița,

650 de persoane, cu o lungime a rețelei
de canalizare de 4120 metri, iar a
rețelei de distribuție de 5209 metri,
investiția ridicându-se la 1.658.377, 17
lei.

4. Reabilitare, modernizare și dotare
Cămin Cultural, în Localitatea
Globurău, comuna Mehadia (Foto 19,
Foto 20)- solicitarea privind inclu-
derea în Programul Național de
Construcții de Interes Public sau
Social, subprogramul Așezăminte Cultu-
rale, a fost trimisă către Compania
Națională de Investiții.

5. Modernizarea, consolidarea
seismică și creșterea eficienței energe-
tice, în cadrul Liceului Tehnologic
,,Nicolae Stoica de Hațeg’’ Mehadia,
solicitarea privind includerea în
Programul Național de Construcții de
Interes Public sau Social, subprogra-
mul Instituții de Învățământ, a fost
trimisă către Compania Națională de
Investiții.

6.  Reabilitare, modernizare și dotare
Cămin Cultural, în Localitatea
Plugova, comuna Mehadia - solicitarea
privind includerea în Programul
Național de Construcții de Interes
Public sau Social, subprogramul
Așezăminte Culturale, a fost trimisă
către Compania Națională de Investiții.

7. În ceea ce privește implicarea
administrației publice în educația
copiilor comunei, a fost depusă cerere
de finanțare pentru proiectul
Îmbunătățirea conținutului digital și a

infrastructurii TIC sistemice a unității
de învățământ preuniversitar din co-
muna Mehadia, jud. Caraș – Severin,
în vederea finanțării acestuia, prin Pro-
gramul Operațional Competitivitate,
Axa prioritară 3 - Tehnologia
Informației și Comunicațiilor, pentru
obținerea de tablete pentru copii, în
valoare totală de 932.889,23 lei.

8. Consolidarea capacității unității de
învățământ preuniversitar din comuna
Mehadia, jud. Caraș-Severin, de ges-
tionare a situației de pandemie,  gene-
rate de virusul Sars Cov  2 – cerere de

finanțare depusă în cadrul Programu-
lui Operațional Infrastructură Mare,
Axa prioritară 9, Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei,
cauzate de COVID – 19, Obiectivul
Specific 9.1. Creșterea capacității de
gestionare a crizei sanitare COVID –
19, pentru obținerea unei sume de
1.005.680,16 lei,  în vederea achiziționării
de măști și dezinfectanți, pentru buna
desfășurare a activității învățământului
din comuna Mehadia.

9.  A fost depusă cererea de racor-
dare la sistemul de transport gaze
naturale, la Societatea Națională de
Transport Gaze Naturale TRANSGAZ
SA, pentru proiectul ,,Înființarea servi-
ciului de distribuție a gazelor naturale,
cu rețele inteligente în comuna
Mehadia”. În acest sens a fost încheiat
un parteneriat cu orașul Băile
Herculane și comuna Topleț, 

(continuare în pag. 5)
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având în vedere că populația co-

munei Mehadia nu dispunea de
numărul de locuitori necesar
depunerii documentației, în vederea
obținerii acordului TRANSGAZ SA,
pentru branșamentele la conducta
Prunișor – Jupa, care va traversa co-
muna noastră. De asemenea, pentru a
aștepta pregătiți momentul, în care
conducta va traversa comuna noastră,
am obținut din timp avizele necesare
și ne-am asigurat de obținerea studiilor
de specialitate.

Documentația acestor proiecte și
depunerea cererilor de finanțare a avut
loc în numai un an de mandat, iar pen-
tru acestea, bugetul local nu a fost afec-
tat, angajații primăriei fiind cei care se
ocupă de consultanță și de întocmirea
documentației. 

În paralel cu noile proiecte, cu
munca de birou fructificată vizibil, cu
dispoziția și deschiderea față de
cetățeni, pe care reușesc mereu să îi
ajute, tânăra echipă  ține pasul și cu
proiectele aflate în derulare, pentru a
se asigura că și acestea vor fi puse la
dispoziția cetățenilor:

1. Alimentare cu apă, canalizare
menajeră și stație de epurare, în locali-
tatea Valea Bolvașnița, modernizare
drum comunal în localitatea Mehadia,
reabilitare Cămin Cultural în locali-
tatea Valea-Bolvașnița, centru de zi
pentru copii în sistem After School, în
localitatea Plugova, achiziție de utilaje,
echipamente și mijloace de transport,
pentru asigurarea serviciilor publice de
bază și pentru promovarea patrimo-
niului cultural imaterial - proiect
finanțat prin Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale - contractul de
finanțare a fost semnat în anul 2013,
mare parte din proiect este finalizat,
rămânând, noii administrații, sarcina
de a găsi o sursă de apă pentru partea
din proiect, Alimentare cu apă,
canalizare menajeră și stație de epu-
rare, în localitatea Valea Bolvașnița și
modernizare drum comunal în locali-
tatea Mehadia.

2. Modernizare drumuri locale , co-
muna Mehadia, jud. Caraș – Severin -
proiect finanțat prin Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale -  con-
tractul de finanțare a fost semnat în
anul 2017 și  cuprinde următoarele
străzi: Globurău – DC 30, strada
Bisericii, str. Rujan (Foto 21)

Foto 21

Plugova – str. Pepșilă, str. Bisericii,
str. Glana, str. Pârlău, str. Isvorului
(Foto 22, Foto 23)

Mehadia – str. Bisericii, Tronson
I și II, str. Din Coastă, str. Carierei
(Foto 24, Foto 25)

3. Amenajare spațiu public de
recreere, în localitatea Mehadia, jud.
Caraș – Severin (Foto 26, Foto 27) -
proiect finanțat prin Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale -  con-
tractul de finanțare a fost semnat în
anul 2014 și, deși locul a fost dat în
folosință, investiția nu a fost finalizată
și închisă. În această perioadă s-au
finalizat lucrările, a avut loc recepția
finală, așteptându-se acceptul finan-
țatorilor pentru încheierea documentației.

4. Modernizare străzi în comuna
Mehadia și Globurău, jud. Caraș-
Severin - proiect finanțat prin Progra-
mul Național de Dezvoltare Locală – 

(continuare în pag. 6)
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contract de finanțare semnat în anul

2018, care cuprinde execuții de lucrări

pe străzile Iardaștița, ACH, Cropolea
( Foto 28), Pruna, Țigănia Mare , Toni
în Mehadia și străzile Grigore și Bubă,
în localitatea Globurău.

Rețea de canalizare și stație de epu-
rare, sat Plugova, comuna Mehadia,

jud. Caraș  - Severin - proiect finanțat
prin Programul Național de Dez-
voltare Locală – contract de finanțare

semnat în anul 2018, în sumă totală de
6.212.986 lei.

Datorită potențialului natural,
uman, turistic și economic, Mehadia
de astăzi se dorește a fi un reper impor-
tant pe harta economică a României,

iar proiectele edilitare urmează cursul
firesc al acestei dezvoltări și exigențele
populației privind creșterea calității
vieții.

Ana Daniela OPRESCU

Pentru mine "Cronica Mehadiei" înseamnă debutul, începutul unei
colaborări frumoase și fructuoase cu oameni vremelnici ai comunei noastre și din
alte zone geografice. Ne propunem să creăm o revistă splendidă și relaxată, care
să se impună în spațiul cultural contemporan datorită unui inefabil simț al echili-
brului între particularitățile culturale ale zonei și deschiderea spre spațiul cultural
național.  Revista " Cronica Mehadiei " o percep ca pe o emblemă a comunei
Mehadia, întrucât revista polarizează strădaniile întru cultură a oamenilor locului.
Un fel de expresie materială a unui "genius loci" imaterial, și care, odată devenită,
va rămâne mult timp.

prof. Ionela Mihaela DOMILESCU

Echipa redacEchipa redac țț ională - GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE DRUM...ională - GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE DRUM...

Într-o lume tehnologizată, în care ecranele telefoanelor și ale calculatoarelor ne
acaparează toată atenția, noi îndrăznim a vă aduce spre lectură  revista ,,Cronica
Mehadiei”. Această publicație trimestrială, apărută la inițiativa domnului Primar, Bardac
Grigore – Petru, va asigura necesarul de informații literare, culturale și istorice al citito-
rilor, va avea pagini destinate celor mai tineri iubitori de lectură și va prezenta activitatea
administrației publice locale, în toate detaliile desfășurării ei.

Ana Daniela OPRESCU
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Astăzi se lansează, în localitatea de pe malul Belarecăi, revista Cronica
Mehadiei, o publicație trimestrială fără prejudecăți, pentru inimă și literatură,
istorie și tradiții, trecut, prezent, viitor.

Interesul pentru istoria oamenilor acestor locuri este mai vechi în timp, încă
din veacul al XVIII-lea. Mehadia este puternic individualizată pe harta
județului nostru, își are propria sa istorie, parte din istoria națiunii. Oamenii
acestor locuri au făcut istorie, iar unii dintre ei au scris istorie, așa cum au
fost : Nicolae Stoica de Hațeg, gen. Nicolae Cena, Iosif Coriolan Buracu, ș.a.
Acesta este și unul dintre scopurile apariției Cronicii Mehadiei, de a diversifica,
prin materialele noastre, cultura locală, istoria locală, proiecte și realizări ale
comunei noastre.

prof. dr. Iulian LALESCU

Revista CRONICA MEHADIEI – punte între
trecut, prezent și viitor

Prin nașterea
acestei publicații se
continuă o mai veche
tradiție publicistică ce
s-a perpetuat aici, la
Mehadia, începând cu
perioada interbelică și
continuată, cu mai mult
ap l omb ,  î n  an i i
democrației de după
1989. Această tradiție
am evocat-o mai amplu
în articolul următor,
însă, alăturându-mă
colegilor mei de

redacție, doresc să mai adaug și eu câteva gânduri refe-
ritoare la apariția aceastei noi reviste.  

Istoria îndelungată a străvechii vetre umane, care este
Mehadia,  a acumulat de-a lungul existenței sale multe
episoade, bună parte dintre ele cu substrat de natură epică.
Din păcate, numeroase dintre acestea au rămas întipărite
doar în memoria disolubilă a spațiului, fără a beneficia
de o transmitere narativă cronologică palpabilă către
locuitorii acestui ținut. Prima preocupare de consemnare
cronologică aparține protopopului Nicolae Stoica de Hațeg,
căruia îi datorăm cunoașterea a unei bune părți din istoria
Mehadiei, prin lucrarea sa ,,Cronica Mehadiei și a Băilor
Herculane”, scrisă în anul 1829. Dedicarea și preocuparea
cronicărească a lui Nicolae Stoica de Hațeg aduce
posterității un beneficiu neprețuit culturii, tradiției, a
vieții spirituale a acestor meleaguri. Subscrisă aceluiași
scop, revista ,,Cronica Mehadiei” se dorește a fi o cronică
modernă, dedicată atât contemporanilor, cât și posterității,

având același ideal.
Istoria este indisolubil  legată de timp, ea este o

creație a timpului, zămislindu-se permanent odată cu
curgerea lui.  La această creație omul participă prin rodul
și calitatea faptelor sale, care, ele însele generează istorie.
Marcarea și consemnarea lor nu constituie altceva decât
o importantă punte între prezent și viitor, această legătură
fiind, de fapt, elementul esențial al păstrării identității so-
ciale, culturale și spirituale a comunității. Respectivele
opinii se pot lesne aplica și în contextul acestei noi apariții
în peisajul publicistic de la Mehadia - CRONICA
MEHADIEI ne dorim să fie ea însăși acea punte către
generațiile viitoare. 

Grație inițiativei domnului primar Gore Bardac,
lăudabilă din toate privințele,  strădaniile noastre se vor
îndrepta către construcția unei publicații a comunității
noastre, pentru comunitatea noastră.  De aceea, lansăm
invitația către toți cei care consideră că au ceva de spus,
de a lua anumite atitudini, desigur în limitele eticii și a
bunului simț, să participe, alături de noi, la construcția
acestei reviste. Profilul publicației dorim să fie unul echili-
brat, bazat pe o prezentare întocmai a vieții cotidiene, cu
evocarea de fapte și personalități locale, contemporane
sau din trecut. În mod special, am dori să punem accent
pe promovarea de noi valori din rândul tinerilor, indiferent
de sfera vocației lor, având capacitatea de a ne adapta.
Ceea ce vom exclude în mod categoric sunt polemicile
inutile sau considerațiile cu temă politică, care nu-și vor
găsi locul în paginile revistei, în schimb, suntem deschiși
la orice idee sau propunere nouă, menită de a crea o
publicație cu un conținut divers și atractiv. 

În funcție de multitudinea și consistența evenimentelor,
numărul de pagini va fi unul oscilant, însă periodicitatea
apariției va fi, cel puțin pentru început, una trimestrială.

ing. Constantin VLAICU
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Într-o interpretare abstractă a
legilor universului, în interiorul cărora
ciclicitatea vieții este supusă indisolu-
bil continuității, putem distinge, în
același mod abstract, că orice sfârșit e
un început și orice început e un sfârșit,
această relație conținând în chintesența
sa, printre altele, și conceptul evoluției.
Când ne referim la viața culturală și
spirituală a Mehadiei, această conti-
nuitate depășește abstractul, devenind
un lucru cert prin fapte și realizări con-
crete,  zămislite prin truda unora dintre
destoinicii membri ai acestei

comunități. Faptele lor se plasează în
registre diferite ale timpului, însă toate
au acest numitor sau țel comun, care
este promovarea culturii, perpetuarea
tradiției locale și dezvoltarea relațiilor
interumane în cadrul comunității. Din
suma acestor elemente, distinctiv, am
ales să evidențiez publicațiile apărute
la Mehadia de-a lungul timpului, având
în vedere că la editarea uneia dintre ele
am ales să mă implic și eu activ,

publicația ,,Vestea”, la a cărei evoluție
am participat, și la al cărei sfârșit am
asistat, pentru a avea șansa și bucuria
de a participa, astăzi, la acest nou în-
ceput, ce poartă un nume predestinat,
de o rezonanță aparte: CRONICA
MEHADIEI. 

Preocupările publicistice la Meha-
dia au apărut destul de timpuriu, încă
din prima jumătate a secolului trecut,
mai exact în anul 1933 (aprilie), când
la Mehadia, apărea cea dintâi
publicație din mediul rural al Banatului
de Munte, purtând titlul ,,Grănicerul”.

Recomandându-se pe
frontispiciul său ca
,,Organ pentru apărarea
tuturor intereselor lo-
cale”, gazeta avea ca di-
rector și proprietar pe
Ioan Margetich (tatăl
s c r i i t o r u l u i
Nicolae Mărgeanu)
din Mehadia. Aceasta

apare neîntrerupt până în anul 1935,
pentru ca apoi, după o întrerupere de
doi ani, să reapară la Timișoara, din
anul 1937 (12 septembrie), până la
izbucnirea războiului. 

În perioada comunistă, care im-
pune legi diferite de conviețuire
socială, cu ample ramificații inclusiv în
viața social-economică și culturală,
acestea fiind supuse unei riguroase
cenzuri, în atare condiții activitatea

publicistică nu este tocmai lesne a fi
derulată. Ca urmare, în această
perioadă nu regăsim preocupări în
acest sens la Mehadia, însă după
abolirea sistemului comunist, în anul
1992, în urma hotărârii Consiliului de
Administrație al Casei de Cultură
,,Nicolae Cena”, în 5 august, ia naștere
gazeta sătească AD MEDIAM. Gazeta
își propune să înfățișeze în paginile ei
aspecte culturale, economice și sociale
ale comunei Mehadia, precum și a
localităților învecinate. Drept urmare,
în octombrie 1992, apare primul
număr al ziarului ,,Ad Mediam” (,,Pe-
riodic al comunei Mehadia”), având ca
redactor șef pe scriitorul Nicolae
Marghetici – Mărgeanu. Colectivul
redacțional este format din: prof. Ioan
Băcilă – un foarte activ animator al
vieții culturale a Mehadiei, autor al
,,Monografiei Mehadiei”, prof. Ilie
Popescu, Ion Ionescu (Bloju), prof.
Enache Nedelea, prof. Gruia Cinghiță.

Din cauza resurselor financiare insufi-
ciente, publicația nu apare decât de-a
lungul a trei numere. În cele trei nu-
mere, în paginile gazetei s-au regăsit as-
pecte ale realităților cotidiene ale
comunei; activitatea administrativă a
Primăriei, a educației în liceul de la
Mehadia, probleme legate de
activitățile economice ce se desfășoară
pe raza comunei Mehadia  ( mina de 

(continuare în pag. 9)

TradiTradi țț ia publ icist ică laia publ ic ist ică la mEHADIA mEHADIA 
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cărbuni, cariera de piatră, etc.). De

asemenea, s-au abordat și aspectele
legate de istoria locală. Fapt remarcabil
este că gazeta ,,Ad Mediam” a fost
prima publicație locală din mediul
rural al județului Caraș Severin,
apărută după anul 1989 (,,Vestea”, nr.1,
octombrie 2012). 

După o pauză de 14 ani a activității
editoriale, în decembrie 2006 apare
primul număr al unei noi publicații,
denumită ,,Vestea”, ce are ca fondatori
pe scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu,
primarul Iancu Panduru, publicația
fiind finanțată exclusiv de Primăria și
Consiliul Local al comunei Mehadia,
cu participarea, începând cu anul
2013, a Editurii ,,Cetatea Cărții”,
prima editură inființată la Mehadia.
Revista apare neîntrerupt, însă cu o pe-
riodicitate oscilantă, până în anul
2020. De-a lungul celor 14 ani de
apariție, revista a evoluat îmbogățindu-
se în consistență și în aspect grafic, cu
unele modificări asupra formatului, a
graficii, a titlului (,,Vestea de Mehadia”
din octombrie 2012, până în ianuarie
2017, după care revine la ,,Vestea”). În-
cepând cu anul 2008, aceasta a pătruns
și în mediul on-line, fiind prezentă și
pe Internet, unde a căpătat o largă
răspândire și o temeinică cunoaștere,
în special prin parteneriatul cu
,,Asociația Română pentru Patrimo-
niu”, fondată și condusă de renumitul
istoric și cărturar Artur Silvestri, care
din păcate în noiembrie 2009 a dece-
dat, lăsând în urma sa nenumărate
proiecte, între care și parteneriatul nos-
tru. De asemenea, prin intermediul
redactorului șef, Constantin Vlaicu,
membru al Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România, s-au creat
legături strânse cu această importantă
asociație profesională din România, iar
prin intermediul ei, cu o serie de mem-
brii ai săi, care au publicat articole va-
loroase în paginile publicației noastre.

În noiembrie 2021, după o pauză
impusă de condițiile grele ale pe-
rioadei pandemice, la inițiativa actu-
alului primar al comunei Mehadia,

domnul Grigore Bardac, se naște ideea
continuării acțiunilor pe tărâm pu-
blicistic, propunerea concretă fiind de
înființare a unei noi publicații care să
continue tradiția de la Mehadia, și care
să răspundă cerințelor și necesității de
informare a cetățenilor comunei noas-
tre, asupra diferitelor aspecte cotidi-
ene, de la cele sociale și culturale, până
la cele economice. Răspunzând
solicitării domnului primar Gore
Bardac, am considerat necesar să mă
implic la construcția acestei publicații,
animat de însuflețirea și evidența
bunelor intenții ale domniei sale, dar și
cu speranța conservării suflului cul-
tural imprimat de-a lungul generațiilor,
în această vatră umană, pe umerii
căreia stau și două milenii de istorie. În
acest context, inițiative de asemenea
factură, prin înfăptuirea lor, nu pot

decât să facă dovada consistenței, a
demnității și a statorniciei noastre.
Alegerea titlului publicației, pe care
l-am propus, fiind preferat în cadrul
g r u p u l u i  d e  l u c r u  (e c h i p e i
redacționale), în frunte cu fondatorul
ei, respectiv domnul primar Grigore
Bardac, CRONICA MEHADIEI, este
motivată de prezența marcantă în isto-
ria Mehadiei, fără putință de tăgadă, a
celei mai viguroase personalități a
Mehadiei,  a protopopului și cronicarului
Nicolae  Stoica de Hațeg. Pionier al
slovei scrise la Mehadia, putându-l

considera primul editorialist al
Mehadiei, biograf al vremurilor sale,
excepțional patron spiritual, Nicolae
Stoica de Hațeg, prin dinstinsa sa per-
sonalitate, a lăsat urme adânci în istoria
acestui areal, munca sa zugrăvind și
proiectând prin timp o imagine amplă
a vremurilor sale.  Operele zămislite
prin strădania și stăruința sa constituie
o moștenire de o valoare istorică
inestimabilă, nu numai pentru
Mehadia, datorită scrierii sale ,,Cronica
Mehadiei”, cât și pentru întreg
Banatul, lucrarea ,,Cronica Banatului”
fiind o capodoperă, o sursă importantă
de documentare pentru majoritatea
istoricilor Banatului. 

Urmând un asemănător îndreptar
preocupărilor noastre, prin această
publicație, nădăjduim să se con-
cretizeze, nici mai mult, nici mai puțin,

într-o cronică a zilelor noastre, o
oglindă a vremii, cu evocare de fapte
individuale sau comune, realizări cul-
turale-spirituale-sociale, creație pro-
prie sau colectivă, concret toate
elementele cotidiene cu potențial de a
clădi istorie, care să rămână consem-
nate în analele acestui timp, cu
potențial de reflectare, întru
cunoaștere, pentru posteritate. 

Constantin VLAICU/U.Z.P.R.
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Originea. Studiile

S-a născut, cel mai probabil, în
noaptea de 23, spre 24 februarie
1751, în satul Mehadia, la sud de
Caransebeş, lângă Băile Herculane.
Este fiul preotului Athansie Stoica
şi a Varvarei. Tatăl său era origi-
nar din Haţeg şi a fost hirotonisit
preot la Râmnic, în Ţara
Românească. Persecutat şi cu
averea confiscată pentru refuzul
de a trece la biserica unită cu
Roma, s-a refugiat în Banat, unde
unirea nu se răspândise atât de
puternic.

Tânărul Nicolae a început
şcoala la vârsta de şase ani, la
Mehadia, cu învăţători care
predau doar în limba slavonă.
Cititul şi scrisul în limba română
le-a învăţat, cel mai probabil
acasă, de la tatăl său. În 1763 a
fost trimis la şcoala sârbească de
la Timişoara, pentru a fi făcut
preot, dar acolo s-a lovit de un
nivel slab de instrucţiune şi după
patru ani s-a mutat la şcoala

germană, unde a primit o educaţie
mai aleasă. Temporar a urmat şi
şcoala iezuită, unde a învăţat
limba latină, dar din teama de a
nu fi convertit la catolicism, tatăl
său l-a retras pe la sfârşitul anului
1769. Aşadar, după patru ani de
şcoală sârbească, trei ani de
şcoală germană şi câteva luni
latinească şi-a însuşit cele trei
limbi şi a învăţat a scrie curent în
alfabetele chirilic, latin şi gotic.

Activitatea

În 1768 face prima sa vizită la
Carloviţ, reşedinţa mitropolitană,
cu care va avea diverse legături.
În acelaşi an asistă la vizita
împăratului Iosif al II la
Timişoara şi relatează discuţia
acestuia cu reprezentanţii
coloniştilor şvabi şi ai românilor.
Reîntors la Mehadia, intră în slujba
colonelului Papilla, venit în
regiune pentru a termina milita-
rizarea graniţei. Are însărcinarea să
transcrie în  româneş te
jurămintele şi regulamentele mil-
itare, apoi să meargă prin sate să
convingă populaţia să nu fugă şi
să accepte militarizarea, faţă de
care se arătau recalcitranţi. Sub
influenţa familiei, refuză să devină
caporal în armată.

Cu ocazia vizitei din 1773, a lui
Iosif al II-lea în Banat, Nicolae
Stoica de Haţeg îi va servi aces-
tuia drept translator prin Mehadia
şi satele din jur, unde milita-
rizarea întâmpina dificultăţi.
Împăratul ordonă colonelului
Papilla să facă doi ofiţeri români,

dintre care unul să fie expres
tânărul Nicolae Stoica. Din nou
părinţii refuză să-l dea în armată.
Refuză să rămână la    Mehadia şi
fuge la Timişoara, unde intră ca
fecior în slujba episcopului
Vichentie Vidac. Pentru că era
descurcăreţ şi bine instruit, a fost
luat de directorul şcolilor neunite
din Banat într-o călătorie de
câteva luni la Viena. Pe lângă
episcopi, el străbate Banatul, în
lung şi-n lat şi ajunge să cunoască
foarte bine regiunea. Apoi
încearcă în repetate rânduri să
devină învăţător, dar refuză să
accepte condiţia impusă de
autorităţi de a trece la catolicism.
În această perioadă se căsătoreşte
cu Natalia, fiica protopopului de
Caransebeş, cu care va avea 14
copii, din care doar o parte au
supravieţuit variolei şi pojarului.
Abia în 1777 reuşeşte să devină
învăţător în satul Cornea, unde
este şi hirotonisit diacon, apoi
preot deplin. Astfel că în următorii
ani viaţa lui s-a desfăşurat mai
liniştit. Dar în 1788 izbucneşte
războiul austro-turc, iar regiunea
de graniţă bănăţeană se află în
prima linie. Va fi preot militar al
regimentului româno-sârb, până
în 1791. În această perioadă în-
cepe să se gândească la scrierea
Cronicii, pentru a nu se uita
faptele de vitejie ale grănicerilor.

Ca urmare a faptelor sale
merituoase din timpul războiului,
în 1792 este numit director al
şcolilor neunite din regimentul
valaho-ilir (110 sate) şi adminis-
trator     (continuare în pag. 11)

NICOLAE STOICA DE HAȚEG

1751 - 1833
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al protopopiatului Mehadiei. Are

însă o misiune deosebit de grea,
întrucât războiul făcuse ravagii în
această zonă. Bun organizator, el
are meritul de a repune pe pi-
cioare viaţa religioasă, culturală
şi economică din zona lui de
competenţă.

În această perioadă începe
să-şi cultive pasiunea pentru
antichităţi. Pentru că regiunea era
împânzită de urmele romanilor, el
a adunat de-a lungul timpului o
colecţie impresionantă de
antichităţi, din care a făcut un
adevărat muzeu în propria casă.
Parte din colecţie a fost donată de
el Muzeului de la Pesta, iar restul
a ajuns pe la muzee sau colecţii
particulare. Biblioteca sa era de
asemenea foarte bogată: în 1821
deţinea 137 titluri, cu 263 de
volume, în şase limbi, majoritatea
de istorie dar şi din alte domenii.

Ca istoric şi arheolog amator,
nu doar a colecţionat antichităţi,
dar s-a ocupat şi cu traducerea
textelor vechi. A fost un bun arhe-
olog, epigrafist şi numismat,
printre primii români care s-au
specializat în aceste domenii.

În 1830, datorită vârstei înain-
tate, locul său la direcţia şcolilor
a  fos t  lua t  de  Cons tant in
Diaconovici-Loga. În schimb a
rămas protopop activ, până la
moarte. Ultima sa fiică a murit în
1832, astfel că el a supravieţuit în-
tregii sale familii. S-a stins din
viaţă la 6 ianuarie 1833, la
Mehadia, cu puţin timp înainte de
a împlini vârsta de 82 de ani.

La  refacerea exteriorului
bisericii din Mehadia, în anul
2010, s-a descoperit locul de
veşnică odihnă al protopopului
Nicolae Stoica de Haţeg.

Pe linia mediană a absidei al-
tarului, a fost ridicată o piatră

funerară care consemnează locul
de veci al amintitului protopop şi
luând în calcul şi părerile unor
specialişti istorici, care nu
agreează ipoteza istorică a
prezenţei mormântului în curtea
bisericii, Episcopia Caransebeşului
a îngăduit ca în locul respectiv,
lângă absida altarului, să se
deschidă cripta funerară,
descoperită la săparea şanţurilor
de drenaj. Acest lucru a fost posi-
b i l ,  deoarece  b iser ica  d in
Mehadia nu este trecută în lista
monumentelor istorice din judeţul
Caraş-Severin. Inventarul funerar

descoperit (cruce, părţi din
veşminte preoţeşti, o monedă
emisă în anul 1812), în cripta
amintită, demonstrează cu certitu-
dine că în acel loc a fost înmor-
mântat un preot. Dacă facem
referire la tradiţia românească
prin care ctitorii unei biserici
se înmormântează lângă altarul
edificiului, la tradiţia orală a
locului care consemnează că în
acel loc a fost înhumat protopopul

Nicolae Stoica de Haţeg, şi la cele
descoperite în cripta dezvelită,
putem afirma cu tărie, că s-a
descoperit locul de veşnică odihnă
a eminentului protopop şi
cronicar al Banatului.

Opera:

 Catehismul mic, (în colaborare
cu autorul Ioan Raici), Viena,
1776 - 1777, ediţie trilingvă
(sârbă-română-germană);
 Cartea de mână a dascălilor
(traducere), Viena 1777;
 Cântece (culegere de colinde,
poezii cu caracter religios culese
de N.Stoica de Haţeg, precum şi
poezii proprii), 1778-1795;
 Scurtă istorie a Banatului,
1815;
 Sârbii în Banat, 1816;
 Faptele lui Hercule, 1817;
 Viaţa lui Alexandru cel Mare,
1825;
 Scurtă cronică a războiului din
1788-1791, publicată de Nicolae
Iorga în 1940;
 Cronica Banatului (cea mai
importantă operă a sa), 1826-
1827;
 Cronica Mehadiei şi a Băilor
Herculane, 1829 (în limba
germană);
 Poveşti moşăşti, şcolarilor
rumâneşti, 1830;

Bibliografie:

 Mioc, Damaschin, Studiu in-
troductiv la Stoica de Haţeg,
Nicolae, Cronica Banatului,
Editura Facla, Timişoara, 1981

Preluare:
http://www.enciclopediaromaniei.ro

Pentru conformitate: 

prof.dr. IULIAN LALESCU

Locul de veci al cronicarului Nicolae   Stoica
de Hațeg , în Mehadia, alături de generalul
Nicolae Cena, o altă mare personalitate a
Mehadiei.
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Ziua de Sfântul Nicolae
a anului 2021 va
rămâne de o mare

însemnătate pentru comuna
Mehadia și localnicii  ei ,  care
au avut binecuvântarea de a
partipa la rugăciune, împreună
cu Preasfințitul Părinte Lucian,
Episcopul Caransebeșului, preo-
tul localității, Ciprian Danci și
un număr însemnat de preoți și
diaconi din protopopiatul
Băile Herculane și Caransebeș.

După f inalizarea slujbei,  un
grup de copii din Parohia
Mehadia a interpretat colinde
și cântece patriotice, iar elevii
clasei a XI – a,  ai Liceului
Tehnologic ,,Nicolae Stoica de
Hațeg’’  Mehadia, au participat
la o scenetă în care au fost
comprimate două evenimente
importante din istoria țării
noastre, 1 decembrie 1918 și
v iața Cronicarului Nicolae
Stoica de Hațeg , odată cu îm-
plinirea a 270 de ani de la
nașterea acestuia, sub îndru-
marea doamnei profesoare
Ionela Mihaela Domilescu.

Întrucât în toată
țara se desfășoară
campania umanitară
,,Ghetuțele lui Moș
Nicolae ’ ’,  prin grija
p ă r i n t e l u i  p a r o h
Ciprian Danci, acest
fapt s-a întâmplat și
la Mehadia, iar la fi-
nalul Sfintei Liturghii,
10 d i n t r e c o p i i i
Parohiei Mehadia au
primit ghetuțe și dulciuri.

Primarul comunei
Mehadia, Grigore –
Petru Bardac, a fost
cel care a luat cu-
vântul în încheierea
S f i n t e i L i t u r g h i i ,
mulțumind pe această
cale participanți lor,
asigurând ascultătorii
d e t o t s p r i j i n u l
autorități lor locale,
în activitatea religioasă
și invitându-i să par-

ticipe în continuare
la Sf ințirea Crucii
și plăcii funerare de
pe mormântul pro-
topopului Nicolae
Stoica de Hațeg și
la Sf ințirea Troiței
din piața centrală .

După slujba de
sf ințire a crucii și
plăcii  funerare de
pe mormântul pro-
topopului Nicolae
Stoica de Hațeg ,
participanții au fost invitați să
participe la inaugurarea Parcu-
l u i  Ce n t r a l  a l  Me h a d i e i ,

investiție recent f i n a l i z a t ă
p r i n g r i j a autorități lor lo-
cale, din bugetul local al
Comunei Mehadia. Aici a fost
Sfințită Troița, recent pictată,
prin grija preotului paroh și a
credincioși lor din parohie,
Monumentul Eroilor și  în-
treaga lucrare de modernizare
a pieței centrale.

,,Îi mulțumim Domnului pen-
tru aceasă zi frumoasă și îl
rugăm pe Sfântul Ierarh Nicolae

să ne ocrotească pe mai departe
și să ne ajute să fim mai buni și
mărturisitori ai credinței 

(continuare în pag. 13)

Z i  b i n e c u v â n t a t ă  l a  M e h a d i a  -   Z i  b i n e c u v â n t a t ă  l a  M e h a d i a  -   
6  d e c e m b r i e  2 0 2 16  d e c e m b r i e  2 0 2 1
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moșilor și strămoșilor noștri,

căci Sfântul Nicolae este numit
pe drept cuvânt îndreptător al
credinței. Să fim și noi
îndreptători și mărturisitori ai

credinței și propovăduitori ai
evangheliei lui Hristos, călcând
pe urmele Sfântului Nicolae,
căci el și toți sfinții au călcat pe
urmele lui Hristos’’ – PS Lucian,
Episcopul Caransebeșului

Ana Daniela OPRESCU

CRÂMPEIE DE GÂNDCRÂMPEIE DE GÂND
Constantin VLAICU

Atunci când Dumnezeu ne dă o viață în bunăstare, cu

sănătate, cu tot ce poate fi frumos, ne întrebăm, noi, ce ofe-

rim în schimb? Ne întrebăm ce dorește Dumnezeu de la

noi?

O constatare năucitoare: omul are nevoie de natură,

însă ea nu are nevoie de om!

Poate fi numit altruism: să ai dorințe mărunte dar să

zămislești lucruri mari !?

De multe ori, nu poți obține tot ceea ce îți dorești, însă

poți alege să oferi mai mult decât îți dorești tu ție.

Uitarea și iertarea sunt remediile rănilor sufletești.

Căutăm adeseori perfecțiunea în viața noastră. Nu de

puține ori ne întrebăm dacă ea există, atunci când căută-

rile noastre se pierd în zădărnicie. Din păcate, involuția
spirituală, îndepărtarea de credință, ne limitează orizon-

tul afectiv. Pe fondul acestei ignoranțe, perfecțiunea nu ni

se va dezvălui niciodată, deoarece ea stă în însăși rodul

Creației, fără putință de a fi revelată în acest context. 

Un conducător, cu străduință, sau chiar în lipsa aces-

teia, devine adeseori un model de conduită și comporta-

ment pentru cei pe care îi conduce. Astfel, calitățile – sau

dimpotrivă defectele lui - le vom regăsi întotdeauna ca ele-

mente determinante în caracterul acelor mase. 
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Ziua Națională a României
– este ziua în care
sărbătorim UNIREA tu-

turor românilor. Este o zi cu pro-
funde semnificații istorice, dar și un
subiect care trebuie să ne dea de
gândit și să ne facă să privim cu în-
credere în viitor, dacă știm să trăim
prezentul, așa cum se cuvine.

Pacea, Toleranța și Armonia tre-
buie să ne caracterizeze pe toți, iar
deciziile noastre trebuie să fie în
deplină concordanță cu moștenirea
lăsată nouă în urmă cu 103 ani.

Istoria României, la fel ca și a
Europei căruia îi aparținem, nu se
aseamănă cu un marș triumfal și nu
a fost niciodată o succesiune
luminoasă de evenimente fericite.

Dimpotrivă, istoria noastră a fost
marcată de numeroase crize și etape
dificile, care au amenințat de multe
ori chiar viața oamenilor, libertatea
poporului, identitatea comunităților
și existența statului. Străbunii și
bunicii noștri au trecut prin război,
s-au confruntat cu dezastre natu-
rale, au suportat foametea, au trăit
perioade de gravă tensiune socială
și au fost victime ale celor mai în-
tunecate regimuri politice.

Hotărârea lor, curajul, capaci-
tatea de sacrificiu, voința de a trăi
liberi și în pace au făcut însă
posibilă înlăturarea tuturor acelor
grele încercări și realizarea Marii
Uniri.

Revoluția de la 1848, Unirea
Principatelor Române , Războiul de
Independență, Marea Unire de la
1918, Revoluția Română din De-
cembrie 1989, integrarea în NATO
și aderarea la UE, sunt bornele
României democratice de astăzi.

Marea Unire Națională s-a

realizat în urma participării
României în Primul Război Mon-
dial de partea Antantei. În 1914
România a adoptat poziția de neu-
tralitate, iar în 1916 intră în război
având ca obiectiv eliberarea teritori-
ilor românești de sub dominație
străină și realizarea Unirii.     

La 1 Decembrie 1918, la Alba
Iulia, s-a decis unirea Transilvaniei
cu România. În cadrul Marii
Adunări de la Alba Iulia au partici-
pat 1228 de delegate și peste
100.000 de oameni, iar Rezoluția
Unirii a fost citită de Vasile Goldiș.

Suntem datori să păstrăm ca
bunuri de cel mai de preț, libertatea,
unitatea și independența, câștigate
cu prețul vieții de atâtea generații de
înaintași și să ne cinstim, așa cum se
cuvine, eroii căzuți pe câmpul de
luptă de la Mărăști, Mărășești și
Oituz, care au redat națiunii
române mândria și onoarea.

La 18 noiembrie 1918, s-a con-
stituit la Mehadia Consiliul
Național Român al districtelui
Mehadia, luând parte delegații a 20
de comune. Președinte al Consiliu-
lui Național Român al districtului a
fost ales preotul Coriolan Buracu,
iar la Marea Adunare de la Alba
Iulia, comuna Mehadia a fost
reprezentată de Grigore Ion, secre-
tar al Consiliului Național Român.

Tot în data de 18 noiembrie
1918, și-n Valea - Bolvașnița,
locuitorii satului rămași în centrul
satului după slujba de Sfânta
Liturghie, au participat la Sfințirea
Tricolorului. Într-o atmosferă de
mare mândrie patriotică, locuitorii
aleg pe părintele Zaharia Grozăvescu
ca Președinte al Adunării. La pro-
punerea primarului Nicolae Roșeți

se trece la alegerea Consiliului
Național Român din Valea-
Bolvașnița. 

Cu mare însuflețire sunt aleși
următorii locuitori în Consiliu:
preot Zaharia Grozăvescu, primar
Nicolae Roșeți , Pavel Pătruți, Iancu
Feneșan, Ion Corneanu. Adunarea
s-a încheiat cu intonarea imnului
”Deșteaptă-te Române”, precum și
alte cântece patriotice, după care
poporul adunat, plin de bucurie
pentru realizarea visului de veacuri
s-a prins în Hora Unirii sub fal-
durile tricolorului și în strigăte de
”Trăiască România Mare”!.      

La Mulți Ani, România!
La Mulți Ani, Mehadia!
L a  M u l ț i  A n i ,  Va l e a  –

B o lva șni ț a !
La Mulți Ani, Plugova!
La Mulți Ani, Globurău!

Bibliografie:
GREC, Marius Ioan (coord.). 95

de ani de la Marea Unire: Volum
omagial. Arad: Vasile Goldiş Univer-
sity Press, 2013;

GHEORGHIU, I.; NUŢU, C.
Adunarea Naţională de la Alba-Iulia:
1 decembrie 1918. Bucureşti: Editura
Politică, 1968;

Consiliul Naţional Român din Blaj
(noiembrie 1918 – aprilie 1919):
protocoale şi acte. Vol. II. Cluj-
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Prof. Ionela Mihaela DOMILESCU
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În istoria Banatului sunt o serie
de personalităţi care, prin
opera lor, mai ales cea scrisă,

au rămas ca adevărate modele pen-
tru urmaşi. Între aceşti oameni care
au dat istoriei şi culturii româneşti
în general, suficiente fapte şi
mărturii pentru generaţiile de după
ei, se numără şi Nicolae Stoica de
Haţeg (1751-1833). În timpul vieţii
sale, protopopul Mehadiei a trăit şi
a muncit majoritatea anilor în zona
Mehadiei, unde s-a născut şi a
murit, dar şi într-o arie geografică
destul de largă pentru acea epocă:
Mahadia – Viena – Timişoara –
Vîrşeţ – Caransebeş – Clisura
Dunării. A îndeplinit şi a avut o
serie de funcţii şi preocupări mai
mult sau mai puţin oficiale: preot,
protopop, director al şcolilor ne-
unite româneşti şi sârbeşti, cronicar,
învăţător, numismat şi arheolog
a m a t o r , c t i t o r d e b i s e r i c i ,
colecţionar şi difuzor de carte, preot
militar, tălmaci pentru ofiţeri supe-
riori şi pentru împăratul Iosif al II-
lea, culegător de folclor. În mod
inerent, toate aceste preocupări şi
funcţii l-au pus pe Nicolae Stoica de
Haţeg în postura de a avea legătură
cu scrisul, cu cartea în general.
Acest fapt s-a întâmplat din primul
an de şcoală ca elev şi până la
moarte. Se cunosc lucrările sale, la
unele fiind coautor:

1. ,,Catehismul Mic”, tipărit la
Viena în ediţie trilingvă: sârbă-
română-germană (1776-1777). Ul-
tima parte este tradusă de Stoica de

Haţeg, din limba sârbă, în limba
română.

2. ,,Cartea de mână a dascălilor”,
o metodică felbigeriană, tradusă din
germană în română împreună cu
arhimandritul Földvari din Vârşeţ
(1776-1777).

3. ,,Culegere de Cântece laice şi
religioase”, incluzând şi creaţii pro-
prii (1778-1795).

4. ,,Cronica de la Corni”, descriere
a războiului austro-turc din 1788-
1791, scrisă în paralel cu eveni-
mentele.

5. ,,Scurtă istorie a Banatului”
(germană), lucrare solicitată de co-
mandantul regimentului valaho-ilir
(1815).

6. ,,Sârbii din Banat” (sârbă),
lucrare solicitată de către episcopul
de Vârşeţ Caransebeş (1816).

7. ,,Faptele lui Hercule”, o pre-
lucrare după legendele despre eroul
din mitologia greacă (1817).

8. ,,Viaţa lui Alexandru cel Mare”,
o traducere şi rezumare a scrierii lui
Curtius (din germană în română),
mai mult pentru uz didactic (1825-
1827).

9. ,,Cronica Banatului” (1825-
1827). Este cea mai importantă
scriere a lui Nicolae Stoica de Haţeg
şi datorită căreia este inclus definitiv
în istoriografia românească. Cronica
Banatului este de altfel şi singura lu-
crare a cronicarului bănăţean care a
fost editată de două ori.

10. ,,C ro n i c a M e h a d i e i şi a
Băilor Herculane” (germană),
scrisă în 1829.

11. ,,Poveşti moşăşti, şcolarilor
rumâneşti” (1830).

Pe lângă lucrările propriu-zise, în
mare parte cunoscute de istorici,
protopopul Mehadiei a mai tran-
scris şi scris multe circulare, a făcut
însemnări pe diferite cărţi sau a
adăugat propriile comentarii la
unele dintre circulare. Nu în ultimul

rând mai adăugăm aici încă o lu-
crare la aceste scrieri, una care a fost
descoperită în ultimii ani. Este
vorba despre manuscrisul care
poartă titlul ,,Protocolul din Proto-
prezviteratul Mehadiei. Scurtă
cuprindere a poruncilor”. Scurtă
descriere.

Manuscrisul ,,Protocolul din
protoprezviteratul Mehadiei -
Scurtă cuprindere a poruncilor”,
de la 1 mai 1792, este deţinut de
Biblioteca Centrală Universitară
,,Eugen Todoran”, Universitatea de
Vest din Timişoara. Acest manu-
scris a fost achiziţionat prin
cumpărare, în anul 1999 de la o
persoană fizică din Caransebeş şi a
fost trecut în inventarul bibliotecii
cu numărul de inventar 1327Mss.
Nu este cunoscut traseul manu-
scrisului până la data cumpărării,
lipsind eventuale însemnări mar-
ginale care să poată completa acest
lucru. Este destul de neobişnuit,
având în vedere obiceiul vremurilor
trecute de a fi făcute însemnări de
către proprietari, ca în cazul acestui
manuscris să nu avem decât o
singură însemnare, aceasta nefiind
din partea autorului, cum ar fi fost
firesc de altfel. Această singulară
însemnare se găseşte la pagina cu
numărul 94 şi este făcută în mod
citeţ, cu un scris caligrafic, format,
frumos, cu cerneală albastră. Este
vorba despre un nume şi o dată:
,,D. Lăzărel. 1945 VIII”. Acest nume
poate fi al unui eventual deţinător al
manuscrisului la un moment dat.
Probabil că acest posibil deţinător
sau altul a făcut şi numerotarea
manuscrisului.

Aceasta este făcută de mână, în
creion, cu cifre arabe, pe fiecare
pagină, sus, în mijloc, destul de greu
vizibil. (continuare în pag. 20)      

PROTOCOLUL DE LA MEHADIA
Prof. dr. Nicolae Magiar
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Astăzi, când privim peste
vremuri şi oameni, eveni-
mentele care au dus la

înfăptuirea României Mari, prin
unirea Basarabiei (27 martie 1918),
a  Bucovinei (27 octombrie 1918)
şi  a  Transi lvaniei ,  Banatului ,
Crişanei şi Maramureşului (1 de-
cembrie 1918), cu Regatul Român,
ne punem firesc câteva întrebări:
cum de a fost posibilă această
Unire; care au fost forţele interne şi
cele externe care au determinat
călăuzirea voinţei Neamului
Românesc, de a nu mai fi dezbinat,
de o parte şi de alta a Carpaţilor, de
a avea o singură Patrie, cu un popor
“unit în cuget şi în simţiri”, care să
spună Europei şi întregii lumi că
urmaşii lui Traian şi Decebal,
vieţuiesc de milenii în acest spaţiu,
luat de atâtea ori în copitele cailor
invadatorilor din cele patru orizon-
turi şi că acum, Bunul Dumnezeu
s-a oprit o clipă din lucrarea Sa, ca
să ne ajute, nu fără sacrificii, să fim
una, să avem aceeaşi limbă, să ne
cultivăm religia, tradiţiile şi obi-
ceiurile strămoşeşti. Că n-am uitat
niciodată de jertfa pentru credinţă
a lui Constantin Brâncoveanu şi a
fiilor săi, pentru dreptate şi libertate
a moţilor Horia, Cloşca şi Crişan,
traşi pe roată în faţa mulţimii în
cetatea Bălgradului, a tribunului
Avram Iancu ce n-a putut fi învins
de oştile invadatoare ungureşti, ce
strigau “Unire sau Moarte!”, a celui
care a sfârşit în faţa plutonului de
execuţie comunist, mareşalul Ion
Antonescu, și a miilor de eroi ano-
nimi ai Neamului Românesc, care
au rămas în glia Europei, de la Est la
Vest, în existenţa sa de patru ori
milenară, cum aprecia savantul pa-
triot Nicolae Iorga.

Iată că și locuitorii Mehadiei au

fost alături de Neamul Românesc
prin acțiunile lor.

Preotul Iosif Coriolan Buracu,în
calitate de lider a luat hotărârea de
a se constitui Consiliul Național

Român și Garda Națională la
Mehadia, pentru protejarea valo-
rilor de patrimoniu, a locuitorilor și
a bunurilor lor.

La data de 4/16 noiembrie 1918,
la Mehadia a avut loc constituirea
Consiliului Național Român,
subordonat de Consiliului Național
Român Central de la Arad:

” Înspre seară corul românesc
b i s e r i c e s c  a  p a r c u r s  s t r a d a
principală cu cântece naționale, s-a
bătut toba, iar la biserică s-au tras
clopotele. În fața    bisericii s-a into-
nat Imnul Național.

A doua zi, în fața bisericii s-a ridi-
cat un podium împodobit de fe-
meile (de la Clubul ”Femina”), cu
covoare și cu flori, iar pe podium
s-a pus o masă, pe ea Sfânta Cruce
cu un felinar și un vas cu apă sfințită.
La o parte, stindardul tricolor în-
velit în negru (omagiu morțior de

pe front - nota autorului). La
colțurile podiumului erau postați
șase gardiști. În fața podiumului,
mulțimea de meginți în straie de
sărbătoare.

La orele două din zi, începe să
sune clopotul mare. Preotul Buracu
ia patrafirul. Cei din față, bărbații își
descoperă capetele. Încetează să
mai sune clopotul. Preotul Buracu
citește ”Rugăciunea Neamului”.

Pr e o t u l  e x p u n e  s u f e r i n ț a
îndurată (fusese arestat și trimis pe
front). Expune în culori vii viitorul
falnic ce stă în fața poporului
român, viitor dacă vom ști a ne
înălța, cel puțin acum, peste toate
lucrurile mici. Să reținem: iar tu fal-
nic tricolor, simbolul sfânt al tu-
turor idealurilor noastre, dezbrăcați
doliul să fâlfâie falnic în razele
soarelui lucitor”. S-a luat vălul negru
de pe stindard și urale furtunoase.
Urale cu lacrimi în ochi, au salutat
bătrâni și tineri, femei și copii, au
salutat tricolorul, și el fâlfâia vesel
de această bucurie a unui neam
obidit. A fost o zi cu soare.

După aceasta, corul cu publicul
au intonat Imnul Național. A urmat
sfințirea steagului pe care preotul
Buracu l-a sărutat cu focul inimii!
Corul a intonat ”Trei culori
cunosc pe lume”.

Plugarul Matei Grecu din
Mehadia a ținut o cuvântare
însuflețită, amintind de originea nea-
mului nostru și despre suferințele în-
durate, zicând: ”Noua ne-a mai rămas
numai sfânta biserică și cimitirul!”.
În final, Matei Grecu apelează la
”înfrățire și unirea tuturor!”.
Cuvântarea e primită cu mare
însuflețire și aplauze nesfârșite...

După cuvântare a urmat consti-
tuirea Consiliului Național Român
din Mehadia.

(continuare în pag.17)      

ANUL 1918 LA MEHADIA
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(urmare din pag. 16)
Au fost aleși 20 membri:

Coriolan Buracu, preot, Ilia
Boțoacă, dr. Virgil Nemoianu, Ioan
C i u r e l ,  e c o n o m  Ni c o l a e
Chiticeanu, ofițer Ion Grigore,
comerciant Iosif Căpușă, Gore
Popescu, econom Matei Grecu,
Ioan Lalescu, econom Meilă Șoșoi,
Tudor Iștoc, Enache Mageriu,
econom Mihail Petchescu, econom
George Tomescu, econom Nica
Mageriu, econom Vasile Sitaru,
econom Martin Ionescu, Iosif
Bălăcel.

Dintre aceștia s-a ales un comitet
restrâns din zece membri, iar preo-
tul Buracu a fost ales președinte.

Președintele Coriolan Buracu
invită gardiștii și membrii aleși în
Consiliul Național Român să
depună jurământul de fidelitate
neamului românesc. În final,
jurământul colectiv e depus și de
poporul din fața bisericii. Corul a

intonat ”Pe-al nostru steag”. Poporul
adunat, gardiștii și membrii Consi-
liului Național Român, cu steagul
tricolor în frunte purtat de Matei
Grecu, urmat de dr. Virgil
Nemoianu, s-au urnit din Piață cân-
tând ”Haideți frați cu arma în
mână!”. Convoiul s-a oprit pe ulița
mare în fața casei generalului
Nicolae Cena. S-a cântat și s-a
ovaționat ”Domnul General Cena,
luptătorul nostru pentru dezrobire
națională!”. Generalul a ieșit la
geam, a deschis larg fereastra, a
primit salutul preotului Buracu, a
răspuns emoționat, cu lacrimi de
bucurie. Generalul fusese invitat să
participe la manifestare și să preia
conducerea întregii acțiuni
naționale. Generalul Nicolae Cena
s-a scuzat că nu poate participa,
fiind în etate și cu o sănătate
precară.

Convoioul s-a reîntors în Piață,

în fața bisericii cu cântece naționale.
Preotul Buracu a preluat tricolorul
românesc și i-a cerut lui Lae Bou,
șeful tarafului să zică: ”Hora Unirii”,
iar șeful tarafului cu ciracii săi, au
cântat ”Hora” lui Alecsandri, cum
n-o cântase vreodată!.  Părintele
Buracu, tânăr și chipeș, în odăjdii
preoțești, almăjan, maistor de hore
și brâuri bănățene, a luat hora
înainte, juca și fâlfâia steagul româ-
nesc și striga din răsputeri:”Traiască
România Mare!”. În hora popii
Buracu, se prinseseră mic și mare,
tineri și vârstnici, în port național
ro m â n e s c ,  j u c a u  d e  d u d u i a
pământul și se întreceau în strigăte:
”România!..., România Mare!...,
Unire!...” lumea era fericită, simțea
că trăiește și inspira aer curat... aer
liber....!

prof.dr. IULIAN LALESCU

Alexandru Ioan Cuza a fost nevoit să abdice în 1866.
Istoricii spun că în spatele acestei abdicări stătea o
adevărată coaliţie politică, dar şi necesitatea înlăturării
lui Cuza în favoarea unui principe străin. 

La 24 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza era ales
domnitor atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească.
Marile Puteri erau puse în faţa faptului împlinit. „Dom-
nul Unirii“, cum a fost numit mai târziu Alexandru Ioan
Cuza, a rezistat pe tron, preţ de un serviciu militar

complet. Adică 7 ani, atât cât era obligatorie şederea
sub arme la mijlocul secolului al XIX lea. După o dom-
nie aflată sub semnul inovării şi modernismului, la 11
februarie 1866, Alexandru Ioan Cuza abdica. Nu din
proprie voinţă, ci în miez de noapte, sub ameninţarea
armelor. Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza, motivele,
dar şi personajele care au stat în spatele acestui complot
au reprezentat, încă de atunci, un subiect de discuţie şi
de cercetare pentru specialişti. Cuza, înlăturat într-o
singură noapte cu puşti şi tunuri   „Noi, Alexandru Ioan
I, conform dorinţei naţiunii întregi şi angajamentului ce
am luat la suirea pe Tron, depun astăzi, 11 februarie
1866, cârma guvernului în mâna unei Locotenenţe
Domneşti şi a Ministrului ales de popor“. Aşa arăta actul
semnat de Alexandru Ioan Cuza, în momentul
abdicării. Urma să plece în exil alături de soţie şi de cei
doi copii. A hălăduit prin Europa, stând la Paris şi
Viena, dar găsindu-şi în sfârşit liniştea la Wiesbaden.
Abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza nu a fost însă, spun
specialiştii, un act liber consimţit. Cuza a fost obligat
să abdice în urma unui complot. Practic, aproape toată
(continuare în pag.18)      

A BDICA REA  L UI  A L EXA NDRU   I OA N  CUZAA BDICA REA  L UI  A L EXA NDRU   I OA N  CUZA
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(urmare din pag. 17)
elita politică românească a contribuit la

îndepăratarea sa de pe tronul Principatelor Române
Unite. Inclusiv armata l-a trădat pe Cuza.
I. G. Valentineanu în lucrarea ”Din memoriile mele.
Alegerea, detronarea şi înmormântarea lui Cuza Vodă”
descrie cu exactitate detronarea lui Cuza. Pe 10 febru-
arie, un personaj dubios şi total necunoscut Palatului
se prezintă la Cuza şi solicită insistent să vorbească cu
acesta. Într-un final, seara reuşeşte să-l vadă pe Cuza
şi-l anunţă direct că, la miezul nopţii, 4000 de oameni
îl vor detrona cu sprijinul armatei. Cuza nu-l ia în
seamă şi-i dă bani. Personajul misterios refuză şi se face
nevăzut. Cu toate acestea, Cuza ordonă întărirea
gărzilor Palatului. George Lecca dublează gărzile, deşi
se bănuieşte astăzi, că şi el făcea parte din complot.
Ideea unei revolte anti-cuziste este confirmată şi de
Nae Orăşanu, omul său de încredere. Deşi Cuza nu era
convins de existenţa unui complot şi a unei revolte,
inevitabilul se produce. Cuza este înlăturat brutal.
Ofiţerii lui Lecca au trădat, au pătruns în camera unde
stătea Cuza cu amanta sa, Maria Obrenovici. Înarmaţi,
aceştia i-au întins lui Cuza actul de abdicare pe care
acesta l-a semnat imediat. A fost scos afară şi trecut
peste graniţă la Predeal, cu soţie, copii şi amantă. Pe
străzi, peste 2000 de oameni strigau de bucurie, iar
colonelul Haralambie înconjurase Palatul cu tunuri, în
cazul în care Cuza ar fi refuzat şi ar fi reuşit printr-o mi-
nune să-şi găsească susţinători fideli. În doar câteva ore
luase sfârşit domnia de 7 ani a fostului pârcălab de
Galaţi, sub care s-au unit pentru prima dată în Istoria
Modernă, Principatele Moldovei şi ale Ţării
Româneşti. Bucurie mare la abdicarea lui Cuza. În
Moldova, abdicarea lui Cuza a fost primită cu mare bu-
curie, arată mărturiile contemporanilor. Iată cum des-
scrie Radu Rosetti primirea veştii abdicării lui Cuza de
propria sa familie. Mama acestuia primise telegrama
prin care Cuza abdica. „«Principele Cuza a abdicat»,
strigă ea, roşie de emoţie şi bucurie. Tata o urmează
şchiopătând şi sprijinindu-se pe baston. «Cuza a abdi-
cat», strigă el. Iar mama ne citeşte o depeşă franceză sosită
în acea dimineaţă la Adjud, adresată de Dimitrie Sturdza
cumnatului său Alecu Balş şi trimesă de acesta tatei.
Sturdza comunică lui Balş abdicarea lui Cuza, instituirea
Locotenenţei Domneşti, alcătuită din Generalul Golescu,
Lascăr Catargiu şi colonelul Neculai Haralambie, precum
şi numirea unui minister compus din conservatori şi liberali,
din care făcea parte şi el, Sturdza. Părinţii mei exultau de
bucurie, ştiind bine că lui Cuza nu putea să-i urmeze decât
un domn străin, ceea ce alcătuia dorul fierbinte de atâţa
ani“, scria Radu Rosetti în lucrarea sa „Amintiri din
prima tinereţe”. De altfel, sentimentul era general,
fiindcă moldovenii simţeau, prin mutarea capitalei, că
îşi pierduseră importanţa şi căzuseră pe plan secund.

Un lucru pe care nu-l iertaseră lui Cuza. Sentimentul
acesta de bucurie este descris în aproape toate zonele
Principatelor. Acesta era însufleţit în special de ideea
alegerii unui principe străin. Specialiştii precizează că
bucuria înlăturării lui Cuza era prezentă în lumea
elitelor societăţii. Ţăranii, în special, nu priveau cu ochi
buni acest complot. Pentru ei, Cuza, era omul care le
dăduse pământ, un binefăcător. „Reforma, cu toate
carenţele ei, a însemnat o cotitură în viaţa ţărănimii. A fost
un adevărat şoc psihologic primirea de la stat a unui
pământ — chiar dacă neîndestulător — râvnit cu atâta
sete. În memoria colectivă a satelor, Cuza a rămas ca
marele binefăcător”, preciza Florin Constantiniu în lu-
crarea sa, ”O istorie sinceră a poporului român”. Totodată,
cunoscută este reticenţa oamenilor din Dăbuleni, care
credeau că noul principe străin le va lua pământurile,
în timp ce locuitorii comunei Căiuţul chiar au semnat,
cu degetul, că nu îl vor domn pe Carol I, şi ca semn de
solidaritate cu predecesorul său, Cuza, pierdut de
radicali şi conservatori. Simpatia ţăranilor a fost
câştigată de Cuza, însă, cu preţul sacrificării domniei
sale. Împroprietărirea acestora şi emanciparea
clăcaşilor a fost unul dintre motivele pentru care a fost
organizat complotul împotriva sa. De altfel, acest com-
plot era pus la cale de câţiva ani. Practic, oamenii
politici şi-au dat mâna pentru a-l răsturna pe Cuza. Liberalii
radicali au fost în stare să facă pace cu rivalii lor de
moarte, conservatorii, numai pentru a-l vedea pe Cuza
plecat. Nemulţumirile existau în ambele tabere.
Totodată, pe teritoriul Moldovei existau agenţi ruşi
care încercau să agite spiritele şi să provoace o mişcare
anti-unionistă. „În timp ce uneltirile ruseşti pregăteau
«dezunirea» principatelor, forţele din interior, oştile dom-
nului, se aliau în ceea ce s-a numit «monstruoasa
coaliţie»: radicalii îşi dădeau mâna cu conservatorii pen-
tru a-l răsturna pe Cuza. Primii îi reproşau moderaţia,
ceilalţi un pretins revoluţionarism. Se născuse o solidaritate
temporară între adversari, ce avea să fie fatală domnului
Unirii”, scria Florin Constantiniu în lucrarea amintită.
Mai precis, liberalii radicali erau nemulţumiţi de faptul
că reformele lui Cuza nu erau atât de tranşante pe cât
îşi doreau şi mai ales erau nemulţumiţi că nu dădeau
tonul la guvernare. De partea cealaltă, conservatorii
erau nemulţumiţi, în special de legea agrară şi
împroprietărirea ţăranilor, dar şi de reformele
considerate ”prea revoluţionare” ale lui Cuza.
Totodată, viaţa personală a domnitorului, dar şi despo-
tismul ultimilor ani de domnie au stârnit antipatii.
Prezenţa amantei „domneşti“, dar şi plăcerea pentru
jocuri de noroc şi nopţi pierdute, nu era văzute cu ochi
buni. „După şapte ani de glorioasă conducere a ţării, mon-
struoasa coaliţie, speculând nemulţumirile provocate de
starea precară a finanţelor, cât şi unele greșeli săvârşite de

(continuare în pag.19)      
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(urmare din pag. 18)
Cuza, mai ales în ultima parte a domniei (îndepărtarea

vechilor sfetnici şi prieteni, înlocuirea la 26 ianuarie a gu-
vernului Kogălniceanu şi afirmarea în mai multe rânduri a
ideii de renunţare la tron, în momentul împlinirii termenului
de şapte ani) l-a silit pe Cuza, în noaptea de 11/12 februarie
1866, să abdice, lăsând cârma guvernului în mâna unei
Locotenenţe Domneşti”, scria specialistul Ilie Gorja în re-
vista ”Agero”. Printre cei implicaţi în complotul îndreptat
împotriva sa se aflau mari personalităţi ale vremii pre-
cum Ion Ghica, C.A. Rosetti, Petre Carp sau Ioan Can-
tacuzino. Totodată, Cuza a fost trădat şi de armată.
Printre puţinii care i-au rămas fideli au fost prefectul
Alexandru Beldiman, care a plâns când a aflat vestea
abdicării. Pentru toţi ciudată a fost apatia lui Alexandru
Ioan Cuza. Cum de nu aflase de complot şi mai ales de
ce era atât de nepăsător la zvonuri? Nicolae Şuţu, unul
dintre comtemporani, spune că Alexandru Ioan Cuza
devenise prea despotic şi prea sigur pe sine în ultimii ani,
încât privea pe toţi cu dispreţ şi că s-a izolat alături de
amanta sa. Totodată, se bănuieşte că domnitorul
înţelegea necesitatea aducerii unui prinţ străin, dintr-o
familie cu mare reputaţie la nivel european, şi că şi-ar fi
pus singur      problema abdicării. Acesta i-a scris lui

Napoleon al III-lea că ar vrea să abdice dar să găsească
un principe dintr-o casă conducătoare europeană să-l
înlocuiască, aceasta fiind soluţia de a pune capăt luptei
politice. Cert este că, în 1866, Cuza nu ar fi dorit să
abdice. Cuza şi masonii.  Dincolo de motivele disecate
şi prezentate de specialişti în mod oficial, există şi
zvonuri privind implicarea masoneriei, atât în numirea,
dar şi în abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza. Cuza ar fi
fost unul dintre membrii importanţi ai Lojii masonice
«Steaua Dunării», lojă care l-ar fi propulsat ca domn,
dar şi mai apoi l-ar fi dat jos de pe scena istoriei. De altfel,
această variantă este infirmată de specialişti, printre care
şi de academicianul Dan Berindei. Este confirmat însă
faptul că mai toţi oponenţii lui Cuza făceau parte din loja
„Steaua Dunării“, transformată mai apoi în ”Înţelepţii
din Heliopolis”. Nu există însă certitudini privind
implicarea masoneriei în abdicarea lui Cuza. Vă
recomandăm să citiţi şi următoarele ştiri:   Mila lui Cuza:
a cruţat un lăutar, dar l-a pedepsit să cânte toată viaţa la
o scripcă fără două coarde. Povestea regelui „ratat“ de
România. Cine este prinţul Filip, propus înainte de Carol
I să conducă Principatele Române. 

prof.dr. IULIAN LALESCU

O
veste tulburatoare a izbit conştiinţa şi a tul-
burat sufletele celor care l-au cunoscut pe
profesorul dr. Artur Silvestri. O boală

nemiloasă i-a adus un sfârşit brusc şi tragic în anul în
care împlinea 55 de ani, îndurerând lumea
românească şi lăsând-o mai saracă.
Pentru noi, cei care l-am avut drept
model şi exemplu, va rămâne ca ideal
de trăire şi simţire. Om de o nobilă
delicateţe sufletească, era generos şi cu
un acut simţ al prieteniei şi al alegerii
oamenilor-oameni.
De un înalt nivel intelectual, scriitor,
istoric al civilizaţiilor, promotor cul-
tural, personalitate cu activităţi enciclo-
pedice, specializat în analiză
economică, fondatorul activităţilor de
consultanţă economică în România, a
fost creator de instituţii şi organizaţii
profesionale, preşedinte al Asociaţiei Române pentru
Patrimoniu, fondator al Asociaţiei Scriitorilor Creştini
din România. Creator de şcoală românească, alături
de acad. dr. Nestor Vornicescu, în domeniul literaturii
“proto-romane” şi a “protocronismului”.
Cu har de la Dumnezeu, a scris peste 200 de studii pe

teme de istorie literară română, peste 50 de cărţi şi
2500 de articole pe teme culturale. A înnobilat prin
talentul şi ideile sale paginile a numeroase reviste, în
cadrul Asociaţiei Române pentru Patrimoniu, la care
au colaborat mii de oameni de cultură din lumea

întreagă. Dintre cărţile sale de mare
prestigiu cultural şi bisericesc se
remarcă “Radiografia spiritului creol”,

“Modelul Omului Mare”, “Memoria ca

un concert baroc”, “Vremea seniorilor”
şi multe altele.
Vorba lui dulce, dar hotărâtă, a fost ca
un balsam pentru cei care îl ascultau,
printre care ne-am numărat şi noi,   in-
telectualii din Ţara Almăjului. Toată
viaţa a risipit-o pentru mai binele
poporului român şi pentru a exista acea
“Românie tainică” despre care a scris şi
a vorbit neîncetat. A fost prea mare pen-

tru veacul în care a trăit. Acum, când Dumnezeu l-a
chemat pentru alte rosturi – noi însoţim prin
rugăciune – sufletul Maestrului spre veşnicie.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Prof. Pavel Panduru

Remember: La 30 noiembrie 2008 a murit prof. dr. Artur SilvestriRemember: La 30 noiembrie 2008 a murit prof. dr. Artur Silvestri
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(urmare din pag. 15)
Potrivit acestei numerotări,

manuscrisul nostru are 102 pagini,
incluzând aici filele liminare şi
forzaţurile. Paginile cu numerele
95, 99 şi 100 sunt goale, nescrise.
Formatul este in folio, de 37 x 24
cm.

Prima impresie când este privit
acest manuscris, crează inevitabil
senzaţia contactului cu o carte foarte
veche. 

Coperţile au în mod indiscutabil
patina timpului, dar s-au păstrat
totuşi în stare acceptabilă având în
vedere cei peste 200 de ani de când
a fost scris titlul pe prima copertă.
Legătura manuscrisului este cea
originală, veche, cu scoarţele din
carton presat, învelit în hârtie albă
cu ornamente verzi, îngălbenită de
vreme, cu colţurile învelite în piele
maro. Ceea ce se prezintă în stare
proastă este cotorul. Probabil că
folosirea mai îndelungată a Proto-
colului de către autor în special, dar
şi de cei care, poate după moartea
cronicarului l-au răsfoit mai mult
timp, au dus la deteriorarea cotoru-
lui. Trecerea timpului, dar, poate şi
condiţiile în care a fost păstrat, au
dus la deteriorarea parţială a unor
pasaje din anumite pagini, inclusiv
pe prima copertă, unde este o mică
porţiune în care este dezlipită hâr-
tia. Din fericire denumirea manu-
scrisului este vizibilă şi lizibilă, fiind
menţionată pe eticheta de pe prima
copertă, cu cerneală neagră, slove
chirilice.

Cu certitudine că unul dintre lu-
crurile care impresionează la acest
manuscris este perioada foarte
lungă de timp în care el a fost com-
pletat, respectiv 40 de ani ! Acest
lucru este consemnat de Nicolae
Stoica de Haţeg precis, chiar de pe
prima copertă, din titlu, respectiv 1
mai 1792. Potrivit primei datări şi
ultimei menţiuni de dată şi an care
apar în acest manuscris, perioada
acoperită de acest Protocol este
între 28 mai 1792 – 29 noiembrie
1832. Anul 1832 este ultimul

menţionat şi în însemnările finale,
în afara tabelului, pe fila 101. Putem
să considerăm acest fapt un argu-
ment în plus pentru atribuirea
paternităţii manuscrisului lui
Nicolae Stoica de Haţeg, ştiind că el
a fost numit director al Şcoalelor
române şi sârbe de pe teritoriul
Regimentului valaho – ilir, în mai
1792, iar ca protopop al Mehadiei
în luna octombrie a aceluiaşi an,
funcţie pe care o îndeplineşte până
în anul morţii. Ca director al
Şcolilor româneşti şi sârbeşti, este
înlocuit în 1830 de către Constantin
Diaconovici – Loga. Chiar croni-
carul mărturiseşte: ,,[…] preoţilor
făcui protocoale matriculare de botezaţi,
cununii şi formulare dădei […]”.

O altă remarcă este lagată de
maniera cum a fost scris acest Pro-
tocol. Modul de redactare arată clar
că protopopul Mehadiei a comple-
tat documentul pentru că intra în
obligaţiile lui de protopop, aşa cum
se obişnuia de către toţi preoţii.
Protocolul este de fapt un jurnal de
intrări-ieşiri ale actelor primite şi
emise de protopop, scopul lui fiind
de a ţine o evidenţă strictă a tuturor
actelor primite şi emise de pro-
topopiat în perioada respectivă, fapt
ce intra în obligaţiile de serviciu ale
protopopului. Pentru a se înţelege
mai bine problemele legate de acest
Protocol, redăm în continuare
câteva precizări considerate opor-
tune. Ţinerea unui protocol în
administraţia protopopiatului intra
în obligaţiile de serviciu ale pro-
topopului în funcţie, obligaţii care
derivă din articolele 31-32 din
D e c l a r a t o r i u m - u l  d i n  1 7 7 9
(dispoziţie imperială ce reglementa
viaţa bisericească a ortodocşilor din
imperiu).

Potrivit celor două articole se re-
glementa statutul protopopilor. Se
remarcă articolul 31, care prevedea
că protopopul avea obligaţia ca
,,preoţii din subordine în bună
rânduială şi în obligaţiile lor a-i ţine,
ce din vreme în vreme, se va constata
(verifica) şi că pe viitor să ţină în

rânduială patru protocoale în care
imediat să-i treacă (însemneze): pe cei
botezaţi, morţi, cununaţi şi pe cei
împărtăşiţi dn parohie”.  

Articolul 32 face, printre altele,
referire la veniturile protopopilor
(punctele a,b,c), iar la punctul d, le
interzice acestora dreptul de a emite
permis pentru cununie, acest lucru
fiind rezer vat a u t o r i t ă ţ i l o r
provinciale sau g r ă n i c e r e ş t i ,
protopop i lor revenindu-le drep-
tul de a emite doar dovada
strigărilor făcute la cununii şi pen-
tru care pot lua un creiţar.

Tot referitor la activitatea
preoţilor este o altă dispoziţie,
Sjstema consistoriale din 5 aprilie
1782, care prin secţiunea a III-a,
articolul 1, include în componenţa
Consistoriilor, alături de episcop ca
preşedinte, 2 clerici din cinul
monahal, 2 protopopi, 2 preoţi de
mir, 1 notar consistorial, 1 fişcal şi 1
tâlmaci, proveniţi dintre laici. Toţi
membrii, în afară de ultimii trei vor
purta titlul de consilier consistorial.

Importanţa acestui Protocol
constă în aceeea că poate com-
pleta, suplini lipsa unor circulare,
care astăzi nu se mai păstrează în
arhivele parohiale. Având în
vedere că în Protocol sunt con-
semnate sintetic circulare şi
dispoziţii destul de lungi (care
apar integral în Protocolul de
Circulare al parohiilor), prin
comparaţie cu acestea se remarcă
puterea de sinteză în redarea tu-
turor dispoziţiilor primite şi
trimise în acea perioadă. La aces-
tea se adaugă uneori şi propriile
comentarii.

În ceea ce priveşte aspectul
scrisului, al unei file în general,
textul este scris simplu, cu
cerneală neagră, îngrijit, cu o
oarecare preocupare pentru
caligrafie, dar limitat şi constrâns
de rubricile liniate, chiar de către
autor, sub forma unui tabel. 

(continuare în pag. 21)      
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(urmare din pag. 20)
Acest text aşezat între chenarele

tabelului care îşi păstrează rubri-
cile în mod consecvent: ,,anul,
zioa, luna / Venirea, zioa, luna/
N*/ Scurtă cuprindere a porun-
cilor clerului şi …/Împlinirea /
Suma.

În unele pagini numele
coloanelor sunt transcrise în limba
latină, ca de exemplu: ,,Presentum
/ Anno /Datum / No/ Com-
pendium).10 Scrisul nu prezintă
ornamente sau iniţiale colorate,
doar juveţe chirilice, fără prea
multe întorsături. Nicolae Stoica
de Haţeg a scris acest Protocol
folosind patru limbi, respectiv
slavonă – sârbă, (limbă folosită în
acea prioadă în cancelariile cleri-
cale), română cu chirilice şi litere
latine, germană cu caractere gotice
şi limba latină. Se observă o uşoară
deosebire, mai ales în ce priveşte
mărimea literelor când este vorba
de pasajele în limba germană,
pasaje care sunt scrise mai mic, la
fel şi cele în limba latină. Dar nu
există nici un dubiu că este vorba
de unul şi acelaşi autor. Protocolul
fiind un registru administrativ re-
ligios, ţinut într-o perioadă atât de
lungă, amintim patru decenii, este
firesc că notaţiile au fost făcute în

perioade diferite, dar cu toate
acestea nu sunt indicii să fi fost
scrise de mai multe mâini, deşi se
ştie, în multe cazuri, scrisul unui
om se modifică pe parcursul tim-
pului, în special spre perioada
bătrâneţii. Dar la Nicolae Stoica
de Haţeg nu este cazul în acest

manuscris.
Este binecunoscut faptul

că Nicolae Stoica de Haţeg
obişnuia să facă însemnări
pe marginea cărţilor, proto-
coalelor sau circularelor,
aceasta fiind de altfel o
practică destul de des
întâlnită pentru copişti sau
cronicari. Aceste însemnări
vizau mai ales evenimente
contemporane sau la care a
fost martor şi erau făcute
pe foile liminare sau în in-
teriorul scoarţelor. În cazul
manuscrisului nostru astfel
de notaţii se găsesc în inte-
riorul primei coperte şi
sunt redactate în limba

română, cu caractere chirilice
amestecate cu latine. Acestea
descriu întâmplări ale contempo-
ranilor din zona Mehadiei.

Comparat cu celelalte lucrări
ale cronicarului bănăţean, Proto-

colul-Manuscris prezintă toate
particularităţile grafice ale scrierii
lui Nicolae Stoica de Haţeg. Aces-
tea sunt regăsite mai ales în
,,Cronica Banatului”, prin com-
pararea cu facsimilele din ediţia
Damaschin Mioc. Pe ultimul rând
al paginilor 97, 98 se distinge clar
semnătura cronicarului, în vari-
anta foarte rar întâlnită, adică
întreagă: ,,Nicolae Stoika de Hatzeg,
Protopresbiter în Mehadia “.11 Apoi
,, Annottiat Mehadia, 3 Mai 1816,
Nicol Stoika de Hatzeg Protopräs-
bjter“.12 Ion B. Mureşianu
menţionează o serie de cărţi de
cult şi registre cu însemnări auto-
grafe ale lui Nicolae Stoica de
Haţeg păstrate în fondurile
Arhiepiscopiei Timişoarei şi
Caransebeşului, printre care
,,Protocolul socoţilor bisericii din
Băile Mehadiei din anii 1802-
1803” şi ,,Protocolul botezaţilor,
cununaţilor şi răposaţilor din
Parohia Mehadia, dintre anii
1770-1824”.

Protocolul de care vor-
bim nu figurează printre
acestea şi nu este citat în
nici o sursă bibliografică
până acum. Toate aceste ca-
racteristici ne îndreptăţesc
să afirmăm cu certitudine
că acest manuscris aparţine
unui singur autor: pro-
topopul Nicolae Stoica de
Haţeg al Mehadiei.  Prin
actul de lectură a textului
migălit chiar de mâna
cronicarului bănăţean,
sentimentul de contempo-
raneitate se amplifică
atunci când cineva ţine în
mână un asemenea text
original (datând de la
finele secolului al XVIII-
lea şi începutul     secolu-

lui al XIX-lea), la începutul
mileniului III.

(Continuarea în numărul următor)
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Localitate întinsă pe câțiva
kilometri, într-un defileu
prin care curge râul Bela-

Reka, Mehadia (jud. Caraș-  Severin)
s-a aflat din totdeauna într-o poziție
strategică care a fost
exploatată de la
soldații romani, la
cavalerii teutoni, la
oștile turcești și mai
apoi cele habsburgice.
Multe ciocniri militare
teribile s-au dat pentru
a stăpâni zona cu
pricina. Dovadă a rolu-
lui militar jucat de
acest loc stau multele
ruine de fortificații din
diverse perioade is-
torice: un castru
roman urmat de unul roman târziu,
o cetate medievală cu un donjon
hexagonal și mai multe forturi
austriece (,,Sf. Andrei” și „Schanze”),
precum și mai multe
tranșee din timpul
Primului Război
Mondial.

Chiar și așa milita-
rizat defileul Bela
Recăi, se pune între-
barea când a ajuns
lumea europeană să
afle de Mehadia?
Când li se s-a întipărit
în minte europenilor
ca există o localitate
în Banat cu numele
acesta? Răspunsul firesc ar fi, atunci
când Francesco Griselini și-a publi-
cat ,,Încercarea de istorie a Banatului
timișan” sau în momentul în care
cronicarul local Nicolae Stoica de

Hațeg a scris ,,Cronica Mehadiei”,
la finalul secolului al XVIII-lea.
Totuși, deslușim din tipăriturile mai
sus amintite că o zi anume s-a
întipărit în mentalul colectiv al

creștinătății europene în legătură cu
Mehadia, 15 iulie 1738.

Cum luptele dintre habsburgi și
turci, la începutul secolului al

XVIII-lea, erau amplu mediatizate
în presa vremii, mai ales că politica
de scoatere a turcilor din Europa era
susținută de Sfânta Ligă, avându-l
pe însuși Papa de la Vatican în

frunte, satul Mehadia ajunge să fie
important, odată ce primul guver-
nator al Banatului, Contele
Florimund de Mercy, care la sfatul
Prințului Eugeniu de Savoia, au dat

dispoziție între 1716 –
1717, să se construiască o
fortăreață puternică din
piatră și cărămidă pentru
a supraveghea și bloca
mișcările turcilor de la
Orșova, în perspectivele
asediului Belgradului, ce
uram să se întîmple.

Mehadia devine în
deceniile ce s-au con-
sumat ulterior localitate
de graniță amplu disputată
în cadrul războaielor
austro-turce.  Doar în anul

1737, spre exemplu, într-o singură
lună, de șapte ori satul a fost cucerit
de turci și recucerit imediat de aus-
trieci. Pierderile umane au fost atât

de mari între localnici,
care au căzut victime
colaterale, că aproape a
dispărut orice locuire
civilă-umană, habs-
burgii fiind nevoiți mai
târziu să aducă coloniști
în zonă.

To t u ș i ,  î n  a n u l
următor, în anul 1738,
habsburgii se mobilizează
și după eșecul negoci-
erilor de pace de la
Nemorow, din toamna

lui 1737, își propun înfrângerea tur-
cilor la Dunăre și cucerirea Vidinu-
lui, principala fortificație din
sistemul defensiv otoman.  

(continuare în pag. 23)      

Când a intrat Mehadia în Istoria mare?Când a intrat Mehadia în Istoria mare?
dr. Călin Timoc 
(muzeograf principal la Muzeul Național al Banatului – Timișoara)
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(urmare din pag. 22)
În fruntea armatelor creștine im-

periale a fost numit prințul Francisc
Ștefan von Lothringen, Mare Duce
de Toscana, proaspătul
soț al Mariei Tereza, viitor
candidat la tronul Imperi-
ului Roman de Națiune
Germană. El fusese trimis
de bătrânul său socru,
împăratul Carol al VI-lea,
pentru a dovedi că are pri-
cepere și în treburile mi-
litare, nu doar la vânătoare
cu prietenii și să-și facă un
palmares de victorii,
împotriva celui mai
înverșunat dușman al
Casei de Austria, turcii
otomani (lucru ce ar fi dat
foarte bine în CV-ul tânărului can-
didat la domnie).

Nu știm dacă prințul Francisc a
plecat cu bucurie la oaste și nici
dacă îl încânta mediul cazon cu
miros greu de praf de pușcă, pentru

că după câteva luni de campanie
militară în Banat, se îmbolnăvește
de febră și se întoarce la Curtea de
la Viena, în brațele Mariei Tereza,
lăsându-și generalii să ducă ei mai
departe războiul. Cu toate acestea
în puținul răstimp cât a fost alături
de trupele imperiale de mercenari a
obținut cu ceva noroc, câteva vic-
torii importante: prima la Cornea,
în 3 iulie 1738 și a doua, care a fost
mai categorică prin trofeele dobân-

dite de la dușman, la Mehadia în 15
iulie 1738.

Fiind una din puținele lui
realizări militare, ea a fost amplu

mediatizată prin planuri de bătălie
publicate de școlile militare și
ștampe explicite în presa de
propagandă a epocii. Pentru noi
istoricii aceste informații sunt foarte
prețioase pentru acuratețea

descrierii terenului
î n  c a r e  s - a
desfășurat bătălia.
Așa aflăm că ul-
tima rezistență a
turcilor la Mehadia,
în ziua de 15 iulie
1738, s-a consumat
în perimetrul
ruinelor castru-
lui roman, când
turcii baricadați

după valurile de
p ă m â n t a l e
fortificației au fost
scoși de acolo de
asaltul unui regi-
ment de grenadieri.
Meritul lui Francisc
de Lorena, în
această confruntare
a fost unul impor-
tant, pentru că
asaltul imprudent

ordonat de el cavaleriei pe care o și
conducea, încă din prima fază a
confruntărilor, a dat peste cap or-
dinea de luptă a turcilor, descura-

jându-i a mai asedia fortul de
habsburgic în care se bari-
cadase un detașament de
artileriști    italieni. Bătălia s-
ar fi sfârșit tragic pentru
prinț, dacă nu ar fi ajuns la
f a ț a  l o c u l u i  c o l o a n a
principală a infanteriei impe-
rialilor care a tranșat victoria.

Faptele de bravură ale
creștinilor și victoria strălucită
a imperialilor din 15 iulie
1738, au rămas în analele
istoriei universale, Mehadia
rămânând în memoria creștinilor

vest-europeni mereu legată de această
binecuvântată de soartă zi. Ea este, de
altfel, și prima dată la care a intrat
Mehadia în „Marea Istorie” a lumii.

Poate că nu ar fi rău, în viitorul
nu prea îndepărtat, să existe și un
monument pe raza actualei
localități Mehadia, care să glori-
fice această importantă zi pentru
istoria militară a creștinătății.
Chiar dacă Francisc I de Lorena,
Mare Duce de Toscana, a domnit
mai mult în umbra ilustrei sale
soții, împărăteasa Maria Tereza, el
este personajul care a pus primul
Mehadia pe harta Europei!

Planul de luptă, desenat de locotenentul Geyer, a zilei
de 15 iulie 1738 de la Mehadia
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VASILE DRĂGAN

Acest volum este dedicat
aniversării a 70 de ani a lui
Vasile Drăgan, un cercetător re-
cunoscut  la nivel internațional
în domeniul teoriei sistemelor și
controlului. 

Rezultatele științifice impresionante
ale lui Vasile Drăgan sunt rezultatul
unei munci susținute pe tot parcursul
vieții și talentului său special pentru
matematică.  Aceasta este o poveste
despre „O minte frumoasă”. 

Cu această ocazie, colaboratorii
și colegii săi îi doresc o viață lungă,
sănătate și fericire și multe realizări
în domeniul științei.

∗ Toader.Morozan@imar.ro, In-
stitutul de Matematică al Acade-
miei Române, București, România;

† vrasvan@automation.ucv.ro,
Departamentul Control automat și
electronică, Universitatea din
Craiova, România și Academia
Română de Științe Inginerești;

‡ Dan.Tiba@imar.ro, Institutul
de Matematică al Academiei
Române, București, România &
Academia Oamenilor de Știință din
România;

T. Morozan, V. Rasvan, D. Tiba

Distinsul matematician Vasile
Dragan, Senior Research Fellow
(cercetător științific) de gradul 1
(superior) la Institutul de
Matematică al Academiei
Române - secția de  ecuații
diferențiale - s-a născut la 2 fe-
bruarie 1950 la Valea Bolvașnița,
județul Caraș-Severin,  România. 

Între 1965 -1969, a urmat
liceul  „Traian Lalescu” din
Mehadia (același județ), urmat
de studii universitare de
matematică, conform structurii
educaționale , timp de  4 ani de
studii, finalizați prin examen de
licență, urmați  de 1 an de „spe-
cializare” - studii  „de tip master”.  

Această perioadă de educație
(1969-1974) a avut loc la Universi-
tatea din București, Facultatea de
Matematică și Mecanică.  Primii 4
ani au urmat cursul Matematicii în
timp ce în anul următor a fost
dedicat Analizei Matematice - în
sens larg.  

Doctoratul său  s-a făcut în pe-
rioada 1976-1979,  tot la Facultatea
de Matematică și Mecanică, sub în-
drumarea științifică a profesorului
Aristide Halanay (1924-1997).
Interesul pentru matematică
durează o viața, și atașamentul lui
Vasile Drăgan pentru  ecuațiile
diferențiale și aplicațiile lor, au
apărut în urma colaborării  cu pro-
fesorul Aristide Halanay.

În anii studiilor sale, mai precis
primii ani ai deceniului 1970-1980,
a fost martorul unei perioade
contradictorii pentru cercetarea
românească, în special pentru
cercetarea în matematică.  

Pe de o parte, între 1970 și 1975,
mai multe institute de cercetare ale

Academiei Române erau total sau
parțial suprimate  (inclusiv Institu-
tul de Matematică). Pe de altă parte,
au apărut noi grupuri de   cercetare,
cu scopul de a se adapta   la ceea ce
s-a numit „Integrarea cercetării cu
dezvoltarea și practica”.  

Vasile Dragan a început  activi-
tatea sa  de cercetare profesională
într-un astfel de grup - Laboratorul
de Teorie a Sistemelor al
Universității din București - sub în-
drumarea profesorului Aristide
Halanay, a cărui expertiză a permis
să discearnă adevăratele probleme
matematice care decurg din in-
ginerie,  biologie și economie.

Marea clasă de probleme către
care a fost ghidat Vasile Dragan, a
apărut din ingineria controlului,
teorie și aplicații industriale.
Pentru a rezuma,  a existat o
renaștere a abordării parame-
trilor mici pe două direcții:
implementarea comenzilor cu

(continuare în pag. 25)      

VASILE DRAGAN AT HIS 70th ˘ BIRTHDAY VASILE DRAGAN AT HIS 70th ˘ BIRTHDAY 
Toader Morozan, Vladimir Rasvan,  Dan Tiba, Toader Morozan, Vladimir Rasvan,  Dan Tiba, 
Abstract This volume is dedicated to the 70th anAbstract This volume is dedicated to the 70th an --

niversary of Vasile Drăganniversary of Vasile Drăgan
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(urmare din pag. 24)
ajutorul calculatoarelor  prin

eșantionare și comenzi constante
pe porțiuni, conducând la
perturbări și dinamici regulate cu
mai multe scări de timp si  la
perturbații singulare.   Ambele
direcții sunt reprezentate în
primele rezultate ale lui Vasile
Drăgan, în teza sa de doctorat  și
în  publicații. 

De exemplu, teza de doctorat se
referă la punerea în aplicare în mod
constant a metodelor LQG
(Linear Quadratic Gaussian),  o
direcție care va persista de-a lungul
deceniilor, sub diferite forme pen-
tru diferite clase de sisteme.
Metodologia perturbațiilor singu-
lare acoperă perioada „post-doc” și
a fost finalizată de monografia
„Perturbații singulare. Dezvoltări
asimptotice ”,  scrisă împreună cu
profesorul Aristide Halanay și
publicată  în 1983 la Editura
Academiei.   Merită menționat fap-
tul că 1983 marchează trecerea lui
Vasile Drăgan în rândul  personalu-
lui de cercetare al Institutului de
Matematică,  subordonat atunci
Universității din București. Anii
care au urmat anului 1983 – petre-
cut   la Institutul de Matematică
(întors din 1990 în structura
Academiei Române) - au fost mar-
tori  la o remarcabilă dezvoltare
științifică a lui Vasile Dragan.

Consecință directă a activității
sale sunt contribuțiile sale incluse
în aproximativ 6 cărți, publicate în
edituri internaționale de renume și
în peste 250 de lucrări publicate în
cele mai bune reviste științifice din
domeniu. 

Este util să enumeram  direcțiile
sale de cercetare pentru a marca o
scară largă de competență și a
vedea  extinderea competenței
științifice în domeniul ecuațiilor și
controlului diferențial (vizând
ecuații pe spații Banach, control
stochastic,  jocuri diferențiale).

Domenii:
•Utilizarea tehnicii perturbațiilor

singulare în sinteza unor comenzi
cu performanțe prescrise  în cazul
sistemelor  controlate  cu  mai
multe  scari de timp.

•  Analiza și sinteza unor clase de
comenzi constante pe portiuni, cu
aplicații în probleme de control cu
eșantionare.

• Stabilitatea exponențială a
ecuațiilor diferențiale liniare (cu
diferențe) cu evoluție pozitivă pe
spații Banach ordonate cu aplicații
la caracterizarea stabilității
exponențiale în medie pătratică a
unor clase  mari de ecuații stochas-
tice diferențiale liniare (cu
diferențe).

•  Controlul robust al sistemelor
invariante în timp continuu și în
timp discret  liniar și al sistemelor
variabile  în timp,  atât în context
determinist, cât și cadru stochastic.

•  Probleme privind existența
soluțiilor globale ale unei clase mari
de ecuații diferențiale (cu diferențe)
de tip Riccati.

•  Filtrarea H2 și H∞ a sem-
nalelor generate de sistemele di-
namice afectate prin perturbații
multiplicative de tip  zgomot alb.

•  Control optimal  linear pătratic
pentru mai multe clase de sisteme
linear stochastice.

•  Jocuri diferențiale stochastice
linear  pătratice cu măsurători
eșantionate. 

•  Calcul numeric   al soluției sta-
bilizante  a   ecuațiilor diferențiale
de tip Riccati care apar în legătură
cu probleme de control optimal
liniar  pătratice  și  jocuri
diferențiale cu sumă nulă. 

Vasile Dragan este un cercetător
renumit și recunoscut. 

Deținător al Premiului
„Gheorghe Lazăr” al Academiei
Române, în 1994, a fost  Profesor
Invitat   în mai multe instituții de
prestigiu din Germania, Canada,
Franța și Bulgaria. 

Din 2018 este membru al
Academiei Oamenilor de Știință
din România. Lista publicațiilor
sale arată că mulți cercetători

distinși sunt coautorii săi.
Cu mai mult de 2500 de
citări, un indice h de 23 și
un total Indicele Re-
search Gate peste 35,
Vasile Drăgan este plin de
idei noi și dornic de a pro-
duce cercetări valoroase.  

Colegii și colaboratorii
săi care îl apreciază   îi
u r e a z ă  t o t  b i n e l e ,
împreună cu soția sa
Viorica „care întot-
deauna a  făcut  totul
posibil”!

Bibliografie:
Ann. Acad. Rom. Sci.

Ser. Math. Appl. Vol. 12, No. 1-
2/2020 , Editura Academiei
O a m e n i l o r  d e  Ș t i i n ț e  d i n
România

Prof.  Ionela Mihaela Domilescu
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Acum, când am trecut de
pragul celor 70 de ani de
viaţă , cred că este o bună

ocazie pentru a face o scurtă
retrospectivă a celor trăite şi realizate
până în prezent.

Am venit pe lume în ziua de 2
Februarie 1950, în familia lui Filip şi a
Păunei Drăgan din Valea Bolvaşniţa.
Cele mai vechi amintiri, încă bine con-
turate, datează de prin anul 1956 când
am început să particip, după puterile
mele, la diviziunea muncii, în cadrul
familiei.  Principala mea îndatorire era
să păzesc  oile familiei  pe izlazul de
pe dealul Bilibucului. Între anii 1957 -
1965, am fost elev al şcolii generale de
opt clas, din Valea Bolvaşniţa. Din
vacanţele de iarnă cu zile geroase şi
zăpadă abundentă, îmi amintesc de
animaţia de pe derdeluşurile din sat.

Acum, cand scriu aceste rânduri, mi
se face dor de acei ani când, după
terminarea cursurilor la şcoală,
străbăteam împreună cu fratele meu,
cei câţiva kilometri până sus la
Roneştea Mare sau la Graţca, unde
eram aşteptaţi să ne integrăm în
activităţile cotidiene ale familiei.
Totuşi, această împletire a activităţii
şcolare cu unele activităţi agricole în
cadrul familiei, nu a influenţat negativ
pregătirea noastră şcolară, căci în
fiecare an am fost printre premianţii
clasei.

Între anii 1965 – 1969 am fost elev
al liceului din Mehadia, care în acea
perioadă purta numele unui important
matematician român “Traian Lalescu”.
Printre altele,  el a scris primul tratat
din lume despre ecuaţiile integrale.
Poate influenţa patronului spiritual al
liceului din Mehadia, dar în mod cert
talentul pedagogic al profesorilor pe
care i-am avut  în acest liceu, m-au
făcut să  mă  îndrept  spre studiul
matematicii.

Pregătirea teoretică dobândită în
acest liceu, cât şi munca mea inde-

pendent, constând în rezolvarea de
exerciţii şi probleme   din culegerile de
matematică şi din Gazeta Matematică
m-au  ajutat  să  trec din prima încer-
care examenul de admitere la Facul-
tatea de Matematică din Bucureşti.
Pentru a da o idée privind exigenţa
examenelor de admitere la facultate
din acea perioadă, menţionez că la
înscriere erau doi candidaţi pe un loc,
iar după probele scrise a rămas câte
un candidat pe două locuri. Atunci
examenele de admitere constau atât
din  probe scrise  şi  probe orale.
Aşadar, între anii 1969 – 1974, am fost
student al Facultăţii de Matematică-
Mecanică  a Universităţii din Bucureşti
(denumirea de atunci a actualei
Facultăţi de Matematică. şi Informatică
din Universitatea  Bucureşti).

După absolvirea facultăţii, între
1974 - 1983, am lucrat în cadrul Labo-
ratorului de Teoria Sistemelor,   care
era un colectiv de cercetare din
cadrul Universităţii Bucureşti.  În anul
1983, am trecut prin concurs la Institu-
tul de Matematică care funcţiona de
asemenea în cadrul Universităţii din
Bucureşti. În anul 1990, o dată cu
reînfiinţarea Institutului de Matematică
al Academiei Române,  am fost trans-
ferat în acest nou Institut unde lucrez şi
în prezent.

Încă din timpul studenţiei am fost re-
marcat de  prof. dr. Aristide Halanay,
care preda cursul de ecuaţii
diferenţiale, în cadrul Facultăţii de
Matematică.   Sub îndrumarea sa am
început studiul aprofundat al unor
capitole din domeniul ecuaţiilor
diferenţiale şi al aplicaţiilor acestora
în studiul sistemelor controlate şi al
controlului optimal. Aceasta s-a
dovedit a fi o tematică de cercetare
din domeniul matematicilor aplicate,
care mi-a permis ca, în decursul a
peste 45 de ani de activitate, să obţin
o serie de rezultate ştiinţifice, cu  mare
impact.  În anul 1979 am obţinut titlul

ştiinţific de doctor în matematică. În-
cepând cu anul 1976, în calitate de
autor sau co-autor, am publicat în re-
viste de specialitate din ţară şi din

străinătate, peste 250 de articole
ştiinţifice.  Am publicat de asemenea,
6 cărţi la edituri cunoscute din ţară,
cum ar fi Editura Academiei şi Editura
All, precum şi la prestigioase edituri
din străinătate, cum ar fi Birkhauser
Boston, Springer New-York. 

Din anul 1979 sunt căsătorit cu
Viorica Drăgan (fostă Petrişor).  Ea
este o femeie puternică, reuşind  să
aibă o carieră de succes ca profesor
de matematică ocupând şi funcţii de
îndrumare şi control,  inspector coor-
donator la sectorul 5,  la sectorul 6 din
Bucureşti,  precum şi de conducere,
director la Casa Corpului Didactic din
Bucureşti.  În acelaşi timp, pentru mine
a fost şi rămâne un nepreţuit sprijin
pentru depăşirea încercărilor la care
m-a supus viaţa. Privind reptrospectiv,
am convingerea că fără  sprijinul soţiei
şi mai târziu  al celor doi copii,    nu aş
fi putut realiza nici măcar jumătate din
toate câte am reuşit până în prezent.
Avem  doi copii:  Alina, care a absolvit
Facultatea de Matematică, speci-
alizându-se în bio-statistică şi Cătălin,
c a r e  a  a b s o l v i t  F a c u l t a t e a
de Electronică şi Telecomunicaţii,
specializându-se în tehnologia
informaţiei. 

(continuare în pag. 27)      

Vasile Drăgan -  printre amintir iVasile Drăgan -  printre amintir i
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(urmare din pag. 26)
Acum, când mă gândesc la drumul

străbătut de la păscutul oilor  pe dealul
Bilibucului, până  la poziţia de membru  al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă  din
România,  pot fi mândru de ceea ce am
realizat  până în prezent.  Lucrările mele
ştiinţifice au cumulat peste 2700 de citări
,în lucrări ştiinţifice, din întreaga lume.
Acest lucru poate fi consultat la adresale:

http://scholar.google.com/cita-
tions?user=KlF_QJYAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/pro-
file/Vasile_Dragan

Recent, numele meu a fost inclus într-
un clasament realizat de Universitatea
Standford, Califormia, USA, care
cuprinde primii 2% dintre cei mai buni,
mai bine clasaţi cercetători  din întreaga
lume.   Acest clasament poate fi văzut  în
publicaţia: 

Baas, Jeroen; Boyack, Kevin;
Ioannidis, John P.A. (2021), “August 2021

data-update for "Updated science-wide
author databases of standardized citation
indicators"”, Mendeley Data, V3, DOI:
10.17632/btchxktzyw.3

Acum, mă rog  Tatălui Ceresc, să îmi
mai dea sănătate  şi putere de muncă
pentru a putea duce la bun sfârşit
lucrările începute, iar pe cei dragi să
mi-i ţină  mereu   aproape. 

Pentru ţinutul Banatului is-
toric, Mehadia a constituit
una dintre cele mai disputate

aşezări. Aşezată pe culoarul suspendat
al Mehadiei, localitatea a cunoscut
multe frământări, la care contribuţia
locuitorilor dar şi al ţinutului arondat
în timp, au fost hotărâtoare. Amintită
din timp cu o episcopie (prin anul
535), ca sediul banilor, uneori chiar al
unor voievozi (1439), ca o puternică
fortăreaţă în jurul căreia s-au dat lupte
grele, în 1552, 1717, 1738, 1788 -
1789, cu unul din cele mai puternice
protopopiate ale Banatului, Mehadia
s-a afirmat, pe bună dreptate, prin ilus-
trul înaintaş Nicolae Stoica de Haţeg.
În aceste condiţii de constantă
prezenţă pe scena politico-socială, dar
nu mai puţin şi naţional culturală,
Mehadia este amintită ca având şcoală,
încă din vechime, chiar înaintea altor
nume mari de localităţi din România.
Pentru localitatea Mehadia şcoala de-
venea o necesitate impusă de cerinţele
vremii. Ziarele timpului anunţau în
anul 1928, sărbătorirea a 120 de ani de
la zidirea unei Școli Naţionale
Române. Ştirea se baza pe o notiţă
făcută pe marginea unei cărţi de către
cărturarul Nicolae Stoica de Haţeg,
care avea următorul cuprins „1808 sep-
tembrie 15 începură maurii a zidi
şcoală românească…”

Acum se cuvine a intra puţin în în-
ceputurile învăţământului din Banat şi
mai ales în zona Banatului de sud,
ştiute fiind condiţiile în care s-a dez-
voltat învăţământul în acest ţinut. Au
fost ani buni când Banatul a stat sub
stăpânire turcească şi nu prea rodnici
pentru şcoala românească. După 1718,
după ce Banatul a fost eliberat de sub
turci de către austrieci şi până în anul
1774, s-au creat câteva condiţii pentru
învăţământ în şcoli poporale. Acest as-
pect trebuie privit şi din prisma ideolo-
giei Curţii de la Viena care, pe de o
parte nu doreau decât buni contribua-
bili, dar pe de altă parte trebuiau
pregătiți tineri pentru administraţie.

Astfel,  sec. al XVIII-lea este numit
Secolul Luminilor,  care a contribuit din
plin la ridicarea prestigiului şcolii, al cul-
turii în general privind modernizarea,
luminarea şi descătuşarea de vechea
mentalitate medievală. Această stare de
lucruri trebuie pusă şi pe seama
creşterii gradului de civilizaţie a
locuitorilor – participând la diferite
lupte în care era angajat imperiul,
soldaţii au luat contact cu alte lumi (în
timpul nenumăratelor lupte purtate
pentru împărat) şi tot aici au cunoscut
şi noţiunea de naţiune, considerând-o
ca un lucru sfânt. Vrem, nu vrem, tre-
buie să recunoaştem că graniţa militară
a disciplinat şi civilizat mare parte din

populaţia Banatului. După ce a fost
desfiinţat ordinul iezuiţilor (1773),
ordin care controla învăţământul
mediu şi superior din imperiu, şcolile
intră sub autoritatea statului, care le dă
un pronunţat caracter laic. Acum apare
prima lege şcolară (1774), Regulae
Directivaea, care prevedea sarcini pen-
tru fiecare categorie de instruire potrivit
rangului şi perspectivei sale sociale.

Cel mai aprig susţinător al aplicării
unui învăţământ poporal în imperiu,
pentru români şi sârbi, a fost fără
îndoială Iosif al II-lea. În timpul
vizitelor efectuate în Banat, printre
multele probleme de care se interesa, a
fost şi problema învăţământului pentru
români şi sârbi. Rând pe rând apar
instrucţiuni date de Curtea de la Viena
pentru administrarea Banatului: 1768
când se fac doar referiri la şcolile
româneşti şi sârbeşti , 1771 apare
Normal Patent-ul, pentru ca, în 1774,
să apară primele şcoli atestate docu-
mentar pe teritoriul Banatului.

Pentru Mehadia o şcoală românească
poate să fi funcţionat chiar în casa pro-
topopului Nicolae Stoica de Haţeg, aşa
cum susţine preotul Coriolan Buracu în
însemnările sale „Nicolae Stoica de Haţeg ,
în anul 1776, caută să fie –   – în Corni, unde
fu diacon, apoi preot. De la Corni veni la
Mehadia ca protopop”. Din  această precizare
deducem (continuare în pag. 28)      

Începutul Şcolii din MehadiaÎnceputul Şcolii din Mehadia
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(urmare din pag. 27)
că existau şcoli din moment ce-şi

dorea să fie învăţător mai ales în
Mehadia, inima ţinutului.

În cartea manuscris „ Topografis-
che Beschreibung von dem Militar Ort
Mehadia”, cercetată de ilustrul preot
Coriolan Buracu, sunt prezentate date
de carte funciară ale Mehadiei, înainte
de anul 1804. Cartea cuprinde clădirile
din materiale bune (7), case de nuiele
lipite cu lut (55), bordee (279). Printre
clădirile solide se amintesc: „o biserică
catolică, o casă parohială catolică, o
şcoală primară, toate proprietatea
aerariului, o biserică gr. ort . neunită,
proprietatea comunei (1780), o
şcoală primară a bisericei gr.  or t .
neunită, în proiect de zidire”.

În continuare sunt enumeraţi
funcţionarii şi militarii, comercianţii,
industriaşii apoi se face referire la: 1
preot catolic şi un capelan, ambii
minoriţi ,  2 învăţători (Normal
Schullehrer -şcoală primară germană la
1774). Românii au: 1 protopop (Ştefan
Dimitrievici, 1738 – 1795), 2 preoţi
(Atanasie Stoica de Haţeg, 1750 –
1792 şi Samuilă Popovici, 1771-1791),
1 învăţător (Walachischer Schullehrer),
275 familii valahe, 13 comercianţi, 13
profesionişti şi 23 ţigani (Neu Banater).

Sunt prezentate în continuare fami-
liile, proprietăţile cu modificările
survenite în cartea funciară, până în
anul 1802. Se presupune, de asemenea,
că primul învăţător care a predat la
această şcoală confesională, ea
funcţionând pe lângă biserică, ar fi fost,
nimeni altul decât Atanasie Stoica,
nobil de Haţeg, care fu preoţit în anul
1744, de către episcopul Grigorie al
Râmnicului. Acum, spunem noi, la fel
de bine puteau îndeplini această funcţie
de dascăl şi unul din fiii acestui Atanasie
de Haţeg: Nicolae (viitorul protopop)
Gheorghe, Costa sau Cristofor , care au
fost toţi preoţi în Mehadia.

Primul învăţător confesional, care îşi

lasă numele înscris, pe un Minei
(R âmnic, 1780), este Dimitrie
Dimitrievici: „Scris-am eu, Dimitrie
Dimitrievici, fiind învăţător la anul
1801 şi care slujeşte din anul 1799″,
iar pe un Liturghier (Râmnic, 1768)
prota  Nicolae notează: „ 1807 Noem-
brie s-a cetit  sistema cea nouă a
graniţei cu veselie prin învăţătorul
Dimitrie Dimitrescu şi au tălmăcit-o
de pe nemţie”. Presupunem de aseme-
nea că învăţătorul Dimitrescu din
1807, este acelaşi Dimitrievici din
1799, acesta putând fi fiul protopopului
Ştefan Dimitrievici, sau fratele preotu-
lui Nicolae Dimitrievici, preotul .

Şi aşa după luptele din anul 1788 –
1789, după ce turcii au dat foc satului
s-au gândit apoi să continue proiectul
din anul 1780, făcându-l pe prota
Nicolae să noteze „la 1808 septembrie
15 începură maurii a zidi şcoală
românească “.

Localul de şcoală a fost pe locul
Hotelului Bervanger, în faţa casei pro-
topresbiterale, clădită tot de prota Sto-
ica.

Gheorghe Rancu – Bodrog

Bibliografie selectivă:
1. Nicolae Magiar, Nicolae Stoica de

Haţeg, Preocupări istoriografice, pag. 34
şi urm.;

2. M. Almăjan, Dezvoltarea
învăţământului în Banat, în revista
Almăjul, august 2009, pag. 4;

3. Coriolan Buracu, Caiet de
însemnări manuscris, pag.27;

4. Coriolan Buracu “ O şcoală primară
confesională înfiinţată în Mehadia la
1780, în Foaia Diecezană, Anul XLIII,
14. oct. 1928, nr. 42, pag. 1-3;

5. Gh.Rancu Bodrog, Istoria biseri-
cilor ortodoxe din Almăj, Ed. Neutrino,
2007, pag. 27 şi urm.

Predică la DuminicaPredică la Duminica
XX-a după RusaliiXX-a după Rusalii

Și văzând-o Domnul, I  S-a făcut milă de
ea și i-a zis: Nu mai plânge ! (Luca, VII, 13) 

Orășelul Nain se află situat la câțiva kilo-
metri spre sud de Nazaretul Galileii pe care
Domnul nostru Iisus Hristos l-a făcut
cunoscut întregii omeniri prin minunea
săvârșită la porțile lui.

La intrarea în localitatea Nain, Domnul
nostru Iisus Hristos, înconjurat de Sfinții Săi
Ucenici și Apostoli, dar și  de mulțime de
popor au întâlnit un convoi de înmor-
mântare. Conduceau la locul fără de în-
toarcere pe unicul fiu al unei femei văduve
sfâșiate de durere. Văzând suferința ei, Domnului
nostru Iisus Hristos I  s-a făcut milă de ea (Luca
VII, 13), fiindcă pe lângă văduvie se mai
adăuga și pierderea odraslei sale iubite,
mângâierea bătrâneților ei, a oprit convoiul
cu îndemnul adresat văduvei spunându-i:
Nu mai plânge. Deodată s-a făcut liniște, apoi
s-a atins de racla deschisă, adresându-se
celui adormit. Tinere, ție îți zic, scoală-
te.Tânărul s-a ridicat și a început să
vorbească și revenindu-și în fire,  a fost în-
drumat să meargă spre maică-sa.

Mama îndoliată cunoștea legea iudaică,
citise și ascultase tâlcuirea proorocilor, dar
acum nu o mai interesa nimic, gândea că nu
mai are rost să trăiască, din moment ce și-a
pierdut ființa iubită. După învierea fiului său
nu l-a mai părăsit pe Binefăcătorul ei,
Mântuitorul nostru Iisus  Hristos, a făcut
parte din grupul femeilor mironosițe și s-a
învrednicit printre primele a vedea pe
Mântuitorul după Înviere. Despre băiatul ei
se spune  că a ajuns în mare cinste în față
Sfinților Apostoli, dând dovadă de mare
dragoste pentru Mântuitorul Hristos și
deosebită râvnă în propovăduirea Sfintei
Sale Evanghelii.

Mila lui Dumnezeu este una din atributele
înțelepciunii lui Dumnezeu (Iacob III,17).
Asemenea celorlalte însușiri ale lui
Dumnezeu, mila Lui nu are hotar. De aceea
și Sfântul Duh ne încredințează, zicând: Că
mai mare decât cerul,  este mila Ta Doamne
(Psalm 107,4).

Pentru mila și bunătatea lui Dumnezeu,
toate neamurile pământului sunt datoare
să-L preaslăvească: Mila lui Dumnezeu este
din neam spre cei ce se tem de Dânsul
(Psalm,102,17). Mila lui Dumnezeu se as-
cunde în milostivirea noastră față de
aproapele.  (continuare în pag. 29)      
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(urmare din pag. 28)
Mila și bunătatea lui Dumnezeu nu au

limite, se găsesc în toate locurile și în toate
timpurile asupra tuturor făpturilor Sale, după
cum spune Sfânta Scriptură: Îndurările Lui
sunt peste toate lucrările Lui (Psalm 144,9).
Înainte de a intra în cetatea Nain Mântuitorul
nostru Iisus Hristos, din milă și iubire față de
neamul omenesc a vindecat la rugămintea
sutașului garnizoanei din Ierusalim pe un sol-
dat roman, care zăcea bolnav de mai mult
timp, de o boală cronică.

Se cuvine ca din cuvintele Mântuitorului
desprinse din cuprinsul pericopei evanghe-
lice din duminica de astăzi, să medităm
asupra milei și a bunătății lui Dumnezeu
revărsate din prisosință asupra neamului
omenesc.

Nenorociri și necazuri au fost și sunt
multe. Cea mai grea lovitură este pierderea
prin moarte a celor mai dragi ființe ale inimii
noastre, precum: copiii, părinții, rudenii,
prieteni, cunoscuți. În acele momente am
vrea ca toată lumea să știe necazul nostru și
să ne compătimească. Se întâmplă toate aces-
tea când se îmbolnăvește trupul fără să ne
dăm seama de valoarea sufletului. De cele
mai multe ori suferințele trupești pot fi în-
durate, cu bărbăție și seninătate.  Grea încer-
care pentru trupul atins de boală și încolțit de
suferință. Îmbolnăvirea sufletului, în majori-
tatea cazurilor este ca urmare a păcatelor, ne-
socotirea legilor morale. Întunecimea
păcatului slăbește: puterea de judecată,
puterea voinței, dezlănțuind pofta instinctu-
lui, aduce dezechilibru mintal, dezgust,
amărăciune și gol sufletesc, sleirea puterilor,
îmbătrânirea pretimpurie în mersul normal
al vieții.

Mântuitorul, milostivindu-Se, a înviat pe
fiul văduvei din Nain; prin această preaslăvită
minune a adus multă uimire, dar și spaimă,
atât mamei copilului înviat, cât și asupra tu-
turor celor de față, încât toți au dat Slavă lui
Dumnezeu, exclamând: Prooroc mare S-a sculat
întru noi că a cercetat Dumnezeu pe poporul Său
(Luca VII,16).

Bunătatea și mila lui Dumnezeu erau
cunoscute înainte de venirea  Mântuitorului
ca două noțiuni din filozofia antică, străine
de viață și acceptate doar de minte. Ca ur-
mare, bunătatea și mila lui Dumnezeu pot
înlătura orice durere, greutate, supărare, boală,
deznădejde, făcând din credincios un om
nou, fără frica morții, un trecător prin această
vremelnică viață  pământească.

Toate minunile Mântuitorului sunt făcute
din mila și bunătatea lui Dumnezeu. Dom-

nul nostru Iisus Hristos, a doua persoană a
Sfintei Treimi S-a pogorât pe pământ și S-a
întrupat din marea Sa iubire, față de neamul
omenesc. Dumnezeu este prezent în viața
noastră. Mila și bunătatea Lui pot fi observate
în toate zilele vieții noastre. 

Cine dintre noi nu a observat că vara, când
se așterne seceta și arșița pe suprafața
pământului, au de suferit atât oamenii, cât și
animalele, fiindcă după mărturia Sfintei
Scripturii: cerul de mare secetă, se  face ca fierul și
pământul ca arama (Levitic XXVI,19). În
această situație preoții adună credincioși să
se roage împreună, ca Bunul Dumnezeu
să-și reverse mila și bunătatea Sa către în-
treaga făptură, care are mult de suferit. Mai
mulți preoți oficiază Taina Sfântului Maslu,
citesc rugăciuni de ploaie, iar credincioșii
merg în procesiune cu Sfintele Moaște și
Icoane pe câmp, prin livezi, grădini  dar și prin
alte locuri. 

De îndată, Dumnezeu își revarsă mila și
bunătatea Sa către întreaga făptură și îndată
se aud tunete și fulgere , care brăzdează cerul
de la răsărit și până la apus, după care se
așterne ploaie curată, dătătoare de viață și
speranță pe suprafața întregului pământ.

Alteori, pentru păcatele oamenilor,
Dumnezeu ne trimite anumite boli grele,
molime de tot felul cu anevoie de vindecat
prin știința medicilor. Pe lângă toate acestea
ne mai     trimite  Dumnezeu, mulțime de
lăcuste, gândaci, viermi, omizi și alte insecte,
care fac mari stricăciuni grădinilor, livezilor și
tuturor semănăturilor. În fața acestor
situații neprevăzute, credincioșii adevărați
își îndreaptă   gândurile la mila și bunătatea
lui Dumnezeu și neîncetat cer ajutorul Lui.
Prin mila și bunătatea lui Dumnezeu, cei
aflați  în suferință se fac sănătoși ca mai
înainte, iar întreaga făptură aflată la grea încer-
care se tămăduiește. În semn de recunoștință,
întreaga suflare aduce  mulțumire  Bunului
Dumnezeu pentru binefacerea primită.

Pentru slaba noastră credință, altădată
Dumnezeu ne trimite și alte încercări la care
trebuie să facem față. Fără de veste vin asupra
noastră neamuri și popoare mânate de furia
răutăților vremurilor trăite, vin cu urgie și
răutate asupra noastră, vrând să ne
asuprească. Prin credință, post și rugăciune
Dumnezeu înlătură mânia acestora și după
dreptate îi îndepărtează de la  noi. Dumnezeu
prin mila și bunătatea Sa,  înlătură cearta, vrajba
și ura dintre soți, părinți și copii, rude apropi-
ate și prieteni, care se învrăjmășesc din
răutatea diavolului. Prin bunătatea Sa, Atot-
puternicul Dumnezeu, oprește  tulburările,

stinge cearta, aduce pacea și liniștea între oa-
meni, fiindcă Dumnezeu este Împărat al păcii
și al veacului ce va să fie (Isaia IX, 5).

În toate cazurile, Mântuitorul ne învață și
ne îndeamnă să fim buni și milostivi,
F i ț i  m i l o s t i v i ,  p r e c u m  ș i  Ta t ă l
v o s t r u  e s t e  m i l o s t i v  ( L u c a  V I , 3 6 ) .
Credinciosul adevărat găsește totdeauna
mângâierea suferințelor lui în Sfânta Biserică,
în Sfintele Taine, instituite de Mântiutorul
nostru Iisus Hristos, în slujbele ei și află
răspuns la toate nedumeriri le și
nemulțumirile lui. Când vrem să facem
milostenie să fim cu inimă bună și cu bucurie,
să dăm celor săraci și necăjiți, aducându-ne
aminte că roada omului drept este milostenia
(Pilde XIX, 22, iar dacă cineva miluește să
miluiască cu inimă bună (Romani XII, 8).

Vechiul Testament ne oferă numeroase
exemple despre mila și bunătatea lui Dum-
nezeu. Convorbirea dintre patriarhul
Avraam și Dumnezeu, despre pierderea
Sodomei (Facerea XVIII, 23-33), mila lui
Dumnezeu către Noe, Moise, Daniel, David
și alte binefaceri revărsate de Dumnezeu
asupra poporului ales. Dumnezeu este bun și
blând, mult milostiv tuturor celor ce Îl  cheamă pe
Dânsul (Psalm 85, 4). Pilda cu împăratul
Manase, fiul lui Iezechia ne îndeamnă și mai
mult la pocăință, iar la vreme de grea încer-
care să cerem mila, ajutorul și bunătatea lui
Dumnezeu.

În legea  harului, Mântuitorul nostru Iisus
Hristos, în pilda  datornicului cu zece mii de
talanți, ne arată  pedeapsa celui ce nu a voit
să aibă milă față de fratele său zicându-i: Slugă
vicleană și leneșă, toată datoria ți-am iertat-o
fiindcă mai rugat, nu se cădea, oare, ca și tu să ai
milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu
am avut milă de tine? (Matei XVIII, 23-34).
Mila și bunătatea lui Dumnezeu se observă
din lucrările Sale în lume. În sprijinul celor
prezentate, învățăturile desprinse din cuprin-
sul pericopei evanghelice, din duminica de
azi, sunt și mai concludente: Milă voiesc, iar
nu jertfă; că nu am venit să chem pe cei drepți, ci
pe cei păcătoși la pocăință (Matei IX,13, XII,7)*.

Să ne ajute și să ne întărească  Bunul
Dumnezeu de mila și ajutorul  Lui,  ca să-și
reverse darurile Sale bogate asupra noastră.
Ca mesageri ai Cuvintelor Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, avem în memorie în-
demnul: Fericiți cei milostivi că aceia se vor
milui! (Matei,V,7).

Pr.  Solomon Sîrbu,  Parohia Verendin
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Tradiții, globalizare, istorie, au
fost câteva dintre noțiunile prezente
în retorica celor care au vrut să
marcheze prin cuvânt prezența lor
la tradiționalul eveniment al Întâl-
nirii cu fiii satului desfășurat în ziua
de 14 august 2021, în localitea
Plugova – Caraș Severin. Întâlnirea
din acest an a fost una deosebită,
diferită într-o anumită măsură de
cele din anii anteriori, fiind marcată
de un eveniment, plasat în centrul
manifestării și anume: lansarea
volumului monografic ,,Plugova
Contribuții monografice la 580 ani
de atestare documentară scrisă”,
având ca autor pe unul dintre fiii
satului, și anume pe Trifu-Titu
PERVULESCU.

Debutul manifestării a avut loc în
Biserica Ortodoxă din localitate, în
care un sobor de preoți au oficiat o
slujbă, un tedeum de mulțumire lui
Dumnezeu pentru harul și tăria
osârdiei în zămislirea lucrării mono-
grafice de către autorul ei, domnul

Trifu-Titu Pervulescu, și rugăciunea
pentru puterea stăruinței în împlinirea
noilor sale proiecte de viitor.

Manifestarea a continuat în sala
Căminului Cultural, unde un nu-
meros public, între care localnici,
fii ai satului reîntorși pentru
această întâlnire pe meleagul natal,
și un număr impresionant de
invitați, au participat cu mult in-
teres la toate momentele
manifestării, ce au culminat cu
prezentarea cărții monografice a
satului Plugova. Între participanți,
amintim, dintre fii satului, pe in-
ginerul Ion Tabugan, în prezent
directorul Direcției silvice Caraș

Severin, fost parlamentar în Parla-
mentul României, originar din satul
Plugova, primarul comunei
Mehadia - inginerul silvic Grigore
Bardac, muzeograful Ioan Traia din
Timișoara, directorul muzeului
Județean de Etnografie și al Regi-
mentului de Graniță Caransebeș-dr.
Dacian Rancu, Prof. dr. Lucian
Roșca, de la Facultatea de Muzică
din Timișoara, profesorii Gheorghe
Rancu și Pavel Panduru, sosiți din
minunatul ținut al Văii Almăjului,
vechi și dragi prieteni ai Mehadiei și
ai Plugovei și istoricul Dorin
Bălteanu, din Băile Herculane.

Referindu-ne, pentru început, la
elementul central al manifestării,
lansarea volumului monografic al
domnului Trifu-Titu Pervulescu,
plasat într-un context atât de
favorabil, în care membrii unei
comunități se reunesc la intervale
periodice de timp, solidarizându-se
pe principiile identității, a originii,

definindu-și în acești termeni și
ideea de neam, nu putem să nu
remarcăm importanța acestei
lansări prin prisma contribuției sale
la patrimoniul cultural local. Privi-
tor la Banat, noi înșine aparținători
ai acestui ținut, voi aduce în acest
context încă un argument care să
confirme, din nou, expresia de largă
rezonanță ,,Banatul este fruncea”,
precizând că în Banat s-au alcătuit
primele monografii locale, chiar
dacă multe dintre ele s-au regăsit
tardiv în manuscrise și au fost
tipărite mult mai târziu după data

scrierii lor. Cele mai multe sunt cele
referitoare la localități urbane și,
mai reduse ca număr, monografiile
localităților rurale, scrise de puținii
intelectuali ai satelor. Astfel prima
monografie de localitate bănăţeană
este cea realizată de primarul
timişorean Johann Nepomuk
Preyer, având titlul ,,Monografia
oraşului liber regal Timişoara”, 

(continuare în pag. 31)      

ÎNTÂLNIREA FIILOR SATULUI – O VIE
TRADIȚIE A SATULUI ROMÂNESC 
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(urmare din pag. 30)
apărută la Timişoara în anul

1853. Aproximativ în aceeași
perioadă, Partenie Gruiescu scria
prima monografie sătească, cea a
satului Sinteşti din judeţul Timiş,
care însă a rămas multă vreme în
manuscris, fiind publicată mult mai
târziu. Monografia domnului Trifu-
Titu Pervulescu se încadrează în
aceeași ,,mișcare monografică”
începută în Banat, cu mult timp în
urmă, completând prin lucrarea sa
o altă monografie a satului, tipărită
anterior, în anul 2019, având ca
a u t o r  p e  p r o f e s o r u l  M i h a i
Corneanu. Lucrarea domnului Titu
Pervulescu, este un complex studiu
monografic, rezultat al unei
minuțioase documentări, cuprins în
cele 310 pagini ale cărții. Ea este
structurată în 10 capitole, între care
amintim: Istoricul satului Plugova
(cap.II), Biserica din Plugova (cap.III),
Cultură, obiceiuri și tradiții plugovene
(cap.IV), Administrația și populația
Plugovei în istorie (cap. V), Profesii,
personalități și plaiuri plugovene
(cap.VI). Interesant este și fondul
audio și vizual al acestei lucrări,
compus din secvențe audio cu fan-
farele din Plugova și Valea
Bolvașnița, și din numeroase fo-
tografii, grupate pe structuri
familiale, utile în acest cadru din
punct de vedere genealogic,
prezente pe un CD, atașat cărții.
Asupra conținutului cu siguranță se
vor emite diverse păreri, însă, așa
cum spune autorul în postfața

cărții, aprecierea finală rămâne ex-
clusiv la latitudinea cititorului.

Transpunând realității un fir
imaginar al timpului,
prin cele trei mari
componente ale sale –
trecut, prezent și viitor
– putem spune că lu-
crarea domnului Trifu-
Titu Pervulescu este
u n  t r i b u t  a d u s
înaintașilor, o danie
contemporanilor și un
mesaj urmașilor întru
cunoaștere și prețuire
a înaintașilor. Timpul este prezent
în tot ceea ce este viu în Univers,
nașterea și moartea îi aparțin în
mod nemijlocit, însă singurele lu-
cruri ce pot înfrunta timpul, având
puterea de a-l învinge, sunt am-

prentele faptelor noastre. Cu
siguranță că o puternică amprentă
va lăsa și prietenul și
consăteanul nostru Titu, prin
lucrarea sa, în conștiința
colectivă, însoțind timpul în
călătoria sa.

Revenind, cu dorința de a
evoca și celelalte momente ale
manifestării, un punct major
de interes a prezentat și
expoziția sătească, organizată
în incinta Căminului Cultural.

Aceasta a cuprins exponate diverse,
care reflectă viața din trecut, pre-
cum și cea prezentă a acestei

comunități. De la obiecte artizanale,
articole vestimentare și decorative
tradiționale, unelte, ustensile
folosite în trecut, și picturi realizate
de artiști locali, până la produse
care au o deosebită tradiție în
această vatră, cum e răchia de
prună, îmbuteliată prin cele mai
originale metode și recipiente, de
asemenea, la cunoscută ,,simcea” a
cărei tradiție de confecționare s-a
născut tot aici, la Plugova, dăinuind
până în prezent. Toate acestea au
dat un plus de valoare manifestării
și au demonstrat că tradițiile sunt la
Plugova adânci înfipte în viața și su-
fletele acestor locuitori.

Atmosfera caldă, aidoma celei din
sânul unei familii, creată atât de or-
ganizatori cât și de alocutori, a
dominat întregul eveniment, 

(continuare în pag. 37)      
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Așa cum bine se știe,
Nicolae Stoica de Hațeg
pe lângă funcția sa de

protopop al Mehadiei, începând cu
anul 1792, este  numit și director al
școlilor românești din regiunea
g ra n i țe i  bă n ățe n e,  î n  c ad r u l
competențelor sale intrând, pe
lângă biserici, și scolile sătești. În
acest context, atribuțiile sale
îmbracă ample implicații în viața
socială a respectivelor comunități.
Fără a detalia aceste aspecte - impli-
carea lui Nicolae Stoica de Hațeg
fiind una de netăgăduit, mărturie
stând rezultatele râvnei sale - o
imagine mai puțin evidențiată a
sarcinilor sale este cea de difuzor al
instrucțiunilor care veneau de la or-
ganele superioare, care se adresau
populației. Acestea veneau în
general de la administrație sau de la
biserică și aveau un conținut variat,
cu specific organizatoric, instructiv-
școlar, gospodăresc, de igienă, chiar
medical, ș.a. Aceste instrucțiuni
erau emise și difuzate prin inter-
mediul Episcopiei de Vîrșeț –
Caransebeș, către protopopiatele
diocezei, de unde erau apoi
diseminate la sate prin învățători și
preoți. Preoții aveau obligația de a
le înscrie în registre, numite
,,Protocoale cu circulare”. Aceste
condici erau verificate periodic de
către protopopi. În ediția din 1984
(Editura Facla-Timișoara), a Scri-
erilor lui Nicolae Stoica de Hațeg,
întocmită de Damaschin MIOC și
Costin FENEȘAN, regăsim un
capitol denumit CIRCULARE,
unde sunt reproduse câteva extrase
din aceste circulare. Capitolul este

împărțit în câteva secțiuni mai im-
portante, denumite în funcție de
conținutul său: școlare, culturale,
gospodărești, igienico-medicale,
sfaturi de comportare în societate.
Lecturarea acestora este foarte
interesantă dovedindu-se a fi o
sursă de învățătură și pentru reali-
tatea prezentului, impresionante
fiind prin asemănarea cu unele
situații actuale, precum și la con-
statarea preocupării și a strădaniilor
oficialităților pentru respectarea or-
dinii sociale, a protejării membrilor
săi și nu în ultimul rând, a respectu-
lui pentru aceștia. În funcție de
interesul cititorilor, intenționez
continuarea, în serial, a prezentării
acestor extrase. 

Pe n t r u  î n c e p u t ,  a ș a  c u m
spuneam, am constatat existența
unor analogii atașate unor situații
prezente, am selectat, în cele ce
urmează, un extras din secțiunea
,,Igienico-medicală”. 

Așa cum se evidențiază în analele
de istorie, Europa a fost bântuită în
istoria sa de o mulțime de boli epi-
demice, multe dintre acestea
transpunându-se în episoade pan-
demice. În regiunea graniței, așa
cum aflăm de la cronicar, variola și
ciuma se manifestau în modul cel
mai pregnant, Nicolae Stoica de
Hațeg împlicându-se activ, cu
mijloacele vremii, în prevenirea si
combaterea lor. 

În anul 1805, pe lângă recoman-
darea broșurilor cu sfaturi îm-
potriva variolei, N.S. de Hațeg scrie:
,,Prin toate bisăricile oamenii să se
sfătuiască, să îndemne a nu aștepta
venitul bubelor în satele sale..., ci pe

pruncii mari sau mici de vârstă,
nebubați (neinfectați- n.a.), îndată
să-i ducă la dohtorii cei aproape. Prin
sate, în stații să-i chieme, în sat să se
oculească  (inoculeze, vaccineze –
n.a.), să nu să căiască, că ci n-au as-
cultat. Încă și alți oameni și fămei
cuminte să se sfătuiască a învăța a le
oculi, să poruncește și acei prunci fără
de moarte și fără de pagubă curat să
vor tămădui. Ați auzit că la carii s-au
oculit, au prin dohtori sau prin fămei,
au scăpat. Deci, și noi românii,
văzând cum fac alții și nu le mor
gloatele (populația – n.a.) de bube,
acelora să le urmăm și noi”. 

Tot referitor la vaccinul antivari-
olic, N.S. de Hațeg se adresează
conaționalilor săi prin preoți și
învățători, la 4 iunie 1812, cu
următoarea circulară: ,,Creștinii să-i
învățăm, să-i îndemnăm ca pruncii
săi cu bubat de vaci să-i oculeze , ca
pruncii să nu moară, nici să să
schimosască (sechelă fizică – n.a.)”.
(...) Să se știe că la casa unde nu or fi
copii oculiți cu bube de vaci și ar veni
bubele firești în aceăia casă , acolo
domnii, la ușa aceleia căși , venind,
vor scrii la acest om <<aicea sînt
bubele>>, ca toți să știe, să se apere.
Pre pruncul neoltănit, de ar veni
bubele pre el, pre acela nici în bisărică,
nici în vro casă cu oameni, încă nici
pră uliță, întră oameni, a se împreuna,
nu vor lăsa. Și de ar muri vreunul
dintră cei nevaccinați cu bube de vaci,
în acea casă preotul de a-l blagoslovi
nu va veni”. 

Amintesc că însuși cronicarul
cade victimă acestei boli – variola -
prin pierderea a patru dintre copiii
(continuare în pag. 33)      
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(urmare din pag. 32)
săi, drama sa personală fiind

amintită în conținutul uneia dintre
aceste circulare: ,,...fiindcă bubele
pingă morții mici – și mie vro 4 mi-au
luat – și mari răpește”. 

În alte circulare, cronicarul face
referire și la alte boli infecțioase, cu
caracter pandemic, cum sunt ciuma
(în anul 1814, a bântuit Banatul)
sau holera (vara anului 1831).

Note de subsol:
1

În Banat, variola era cunoscută ca bubat,
iar metoda de imunizare este descrisă de
Francesco Griselini  în lucrarea sa din
1780, „Încercare de istorie politică și
naturală a Banatului Timișoarei”.
Autorul descrie cum puroiul era cumpărat
de la cel contagiat pentru ca mai apoi
lichidul să fie inoculat prin intermediul unei
tăieturi supeficiale în brațul unei persoane
sănătoase.
În Transilvania și în Țările Române, pro-
cedeul de imunizare împotriva variolei se
numea ultuire sau oltuire. (…)
În 1891, la Băile Herculane, George Vuia
deschide primul institut vaccinogen româ-

nesc din Monarhia Austro-Ungară. Un in-
stitut asemănător  funcționa din 1876 și la
București. În aceste institute, materia primă
folosită pentru imunizarea împotriva vari-
olei era prelevată de la vaci și de la viței. În
România, vaccinul antivariolic devine
obligatoriu din 1874.  (Știrile TVR – Isto-
ria vaccinării)
2 Copiii erau scăldați în laptele vacilor in-
fectate cu variola vacilor și care prezenta
pustule pe uger. (Știrile TVR – Istoria
vaccinării)

Constantin VLAICU,
09 decembrie 2021

Ce este un coronavirus ?
Coronavirusurile sunt o familie numeroasă de virusuri

care pot provoca boli la animale sau oameni. La om
provoacă infecţii respiratorii, de la răceala comună la boli
mai severe, cum ar fi Sindromul respirator din Orientul
Mijlociu (MERS) şi Sindromul respirator acut sever
(SARS). Cel mai recent coronavirus descoperit provoacă
boala coronavirus COVID-19.

Ce este COVID-19 ?
COVID-19 este boala infecţioasă cauzată de

coronavirusul, cel mai recent descoperit. Acest nou virus
şi această boală nu au fost cunoscute înainte de apariţia fo-
carului în Wuhan, China, în decembrie 2019.

Care sunt simptomele COVID-19 ?
Cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra,

oboseala şi tusea uscată. Unii pacienţi ar mai putea să aibă
dureri de cap, congestie nazală, dureri în gât sau diaree.
Aceste simptome sunt de obicei uşoare, cu debut treptat.
Unele persoane se infectează, dar nu dezvoltă niciun simp-
tom şi nu se simt rău. Majoritatea oamenilor (aproximativ
80 %) se recuperează fără a avea nevoie de tratament spe-
cial. Aproximativ 1, din fiecare 6 persoane, care suferă de
COVID-19, devine grav bolnavă şi prezintă dificultăţi de
respiraţie. Persoanele în vârstă, precum şi cele cu probleme
medicale subiacente, cum ar fi hipertensiunea arterială,
probleme cardiace sau diabet, sunt mai susceptibile să dez-
volte o formă gravă. Persoanele cu febră, tuse şi dificultăţi
de respiraţie trebuie să solicite asistenţă medicală.

Cum se răspândeşte COVID-19 ?
Oamenii se pot îmbolnăvi de COVID-19 de la alţii, care

au virusul. Boala poate fi transmisă de la o persoană la alta

prin secreţii sub formă de picături mici, care sunt răspândite
atunci când persoana infectată tuşeşte sau strănută. Aceste
picături se aşază pe obiectele şi suprafeţele din jur. Alte per-
soane se îmbolnăvesc de COVID-19, atingând aceste
obiecte sau suprafeţe, apoi atingându-şi ochii, nasul sau
gura. Oamenii pot, de asemenea, să se îmbolnăvească de
COVID-19, dacă respiră direct secreţiile răspândite de o
persoană infectată care tuşeşte sau strănută. Acesta este mo-
tivul pentru care este important să staţi la mai mult de 1
metru de o persoană bolnavă.

OMS evaluează cercetările, în curs de desfăşurare, a
modului în care COVID-19 este răspândită şi va continua
să împărtăşească rezultatele actualizate.

CoVID-19 poate fi transmisă de o persoană care nu
are simptome ?

Principala modalitate de răspândire a bolii este prin
picături expulzate de cineva care tuşeşte sau strănută. Riscul
de infecţie COVID-19, de la cineva care nu prezintă nici
un fel de simptome, este foarte mic. Multe persoane bol-
nave de COVID-19, prezintă doar simptome uşoare. Acest
lucru este valabil în special în primele etape ale bolii. Prin
urmare, este posibilă imbolnăvirea de COVID-19 de la
cineva care are, de exemplu, doar o tuse uşoară fără să se
simtă rău.

Cine riscă să dezvolte forme severe ale bolii ?
Încă se strâng informaţii despre modul în care COVID-

19 afectează oamenii. Persoanele în vârstă şi persoanele cu
afecţiuni medicale preexistente (cum ar fi hipertensiunea
arterială, boli de inimă sau diabet), par să dezvolte o formă
gravă de boală, mai des decât celelalte categorii.

(continuare în pag. 34)      
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(urmare din pag. 33)
Antibiotice sunt eficiente în prevenirea sau tratarea

COVID-19 ?                   
Nu. Antibioticele nu funcţionează împotriva virusurilor,

funcţionează doar pe infecţii bacteriene. COVID-19 este
cauzat de un virus, deci antibioticele nu funcţionează. An-
tibioticele nu trebuie utilizate ca mijloc de prevenire sau
tratament al COVID-19. Acestea trebuie utilizate doar con-
form indicaţiilor unui medic pentru a trata o infecţie
bacteriană.

Există un vaccin, medicament sau tratament pentru
COVID-19 ?

Există mai multe vaccinuri sigure şi eficiente care previn
îmbolnăvirea gravă sau decesul, din cauza COVID-19.
Aceasta este o parte a gestionării COVID-19, în plus faţă
de principalele măsuri preventive de a sta la cel puţin 1

metru distanţă de alte persoane, acoperirea gurii cănd tuşiţi
sau strănutaţi, curăţarea frecventă a mâinilor, purtarea unei
măşti şi evitarea camerelor slab ventilate sau aerisirea prin
deschiderea ferestrelor.

Începând cu 3 iunie 2021, OMS a evaluat că următoarele
vaccinuri împotriva COVID-19, au îndeplinit criteriile
necesare pentru siguranţă şi eficacitate :

• AstraZeneca / Oxford vaccine;
• Johnson and Johnson;
• Moderna;
• Pfizer / BionTech;
• Sinopharm;
• Sinovac.

Prof.  MAGERIU Maria Diana

Parcurgem o perioadă în care
n e  s i t u ă m  p e  p a n t a
descendentă a celui de-al pa-

trulea val al pandemiei SARS Cov2 –
ne-a declarat recent, în exclusivitate,
medicul primar Alexandru SOMEȘAN
(foto), doctor în Științe Medicale, șef
secție Cardiologie, Spitalul Municipal
„Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara
– și sperăm să îl depășim cu bine, cât
mai repede și cu cât mai puține victime.
Cardiologia este una dintre specialitățile
medicale cele mai afectate de creșterea
numărului de cazuri cu infecție SARS
Cov2.

Aceasta, deoarece, pe de-o parte,
pacienții cu probleme cardiovasculare
grave, semnificative, cum sunt cei cu
insuficiență cardiacă de orice cauză, cu
cardiomiopatii dilatative, cu boală
coronariană ischemică, după infarct
miocardic, cu probleme valvulare se-
vere, cu tulburări de coagulare, cu

predispoziție la tromboze fac, în ge-
neral, forme mult mai grave de boală
consecutiv infecției cu acest virus. De
aici și necesitatea respectării cu strictețe
a măsurilor de prevenire a răspândirii
infecției la pacienții cardiaci, ca și utili-
tatea vaccinării pentru prevenirea
formelor severe de boală și pentru
scăderea mortalității în urma infecției
COVID 19. Avem o mortalitate, prin
SARS Cov2, care o depășește cu mult
pe cea din țările occidentale și o
incidență destul de mare a formelor se-
vere. Am avut pacienți cu probleme car-
diovasculare mari, care inițial au făcut o
formă ușoară de infecție COVID 19,
fără nici o leziune pulmonară la evalu-
area tomografică inițială. La un moment
dat mă întrebam ce rost are faptul că au
fost spitalizați. Dar după trecerea a doar
câtorva zile, starea acestora s-a deterio-
rat progresiv, saturațiile oxigenului au
scăzut, au necesitat administrare de

oxigen la debite din ce în ce mai mari,
iar la repetarea tomografiei pulmonare
apăruseră temutele arii cu aspect de
sticlă mată, într-o proporție atât de
mare, încât pacientul se încadra deja în
forma severă de boală. Tocmai din
cauza riscului de a dezvolta forme
severe de boală, cu mortalitate crescută,
pacienții cu patologie cardiovasculară
semnificativă, dacă sunt diagnosticați cu
infecția SARS Cov2, în primele 7 zile de
la debutul acesteia și dacă prezintă la
momentul respectiv o formă ușoară de
boală, cu saturații de oxigen de peste
93%, (continuare în pag. 35)      

Sfatul medicului

– Utilitatea vaccinării – o necesitate
pentru prevenirea formelor severe de
boală
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(urmare din pag. 34)
fără necesar de oxigenoterapie,

beneficiază de tratamentul cu anticorpi
monoclonali, disponibili acum și în spi-
talul nostru. Deocamdată nu am avut
un număr foarte mare de pacienți tratați
cu anticorpi monoclonali, dar toți cei
tratați au avut o evoluție foarte bună,
nici unul dintre ei, indiferent de
comorbiditățile prezente, nu a dezvoltat
forme severe de boală, nici măcar nu au
necesitat administrare suplimentară de
oxigen și au supraviețuit cu toții. Dar,
încă o dată subliniez necesitatea
prezentării, cât mai precoce, după debu-
tul simptomatologiei, la medicul de
familie sau la spital, medicul de familie
putând îndruma pacientul către o uni-
tate spitalicească în care să poată bene-
ficia de tratament cu anticorpi
monoclonali.

Pe de altă parte, infecția cu SARS
Cov2 poate fi văzută în cele mai multe
cazuri și ca o boală cardiovasculară,
chiar și la pacienții fără afectare
cardiovasculară preexistentă infecției.
Prezența acestui virus predispune la
evenimente tromboembolice atât direct
prin anumite componente virale, cât și
indirect prin modificările produse în or-

ganism, de exemplu, de hipoxie și de
tulburările echilibrului acido-bazic și
hidro-electrolitic, care apar la pacienții
cu forme severe de boală. Am avut
pacienți care au dezvoltat tromboze
venoase profunde, trombembolism
pulmonar, accidente vasculare cere-
brale, infarct miocardic acut, ischemie
acută de membre inferioare în perioada
acută/subacută a infecției virale și în
unele cazuri chiar și în perioada de re-
cuperare după COVID. De asemenea,
în mecanismul de apariție și progresie a
leziunilor de la nivelul plămânilor, se
pare că, un rol semnificativ îl au mi-
crotrombozele din vasele pulmonare.
Au fost și cazuri de miocardită și
pericardită la pacienții cu infecție  SARS
Cov2.

Legat de vaccinarea la pacienții care
urmează  anumite  tratamente  cardiologice,
respectiv antiagregante plachetare (aspirină,
clopidogrel,  ticagrelor,  prasugrel),  am constatat
din practica zilnică, faptul că se comit erori, unii
pacienți fiind sfătuiți greșit să întrerupă admi-
nistrarea acestei medicații cu câteva zile
premergător vaccinării. Antiagregantele
plachetare nu trebuiesc întrerupte,
deoarece există riscul agravării
afecțiunilor pentru care au fost prescrise

și oricum nu există riscuri semnificative
de a dezvolta hematoame la locul
injectării. Pacienții aflați în tratament
anticoagulant cu Sintrom sau
Trombostop , cu condiția ca INR-ul să
se situeze în limitele terapeutice, între 2-
3, pot fi vaccinați, cu condiția utilizării
unui ac fin și a administrării lente a seru-
lui. După         inoculare se va aplica pre-
siune locală timp de 3-5 minute, pentru
a evita sângerarea, fără a masa zona.
Pacienții tratați cu anticoagulante noi
(dabigatran, rivaroxaban, apixaban), nu
necesită determinarea INR-ului. Doza
din ziua respectivă va fi administrată
după efectuarea imunizării. Pacienții vor
fi supravegheați, timp de 15-30 minute,
pentru a observa dacă nu dezvoltă un
hematom la locul injectării. Pentru a nu
comite erori, este de dorit ca pacienții
aflați în tratament cu anticoagulante, să
ceară sfatul unui cardiolog, anterior
administrării vaccinului.

Au consemnat:
Ioan Vlad, 
Georgeta-Ileana Cizmaș/ UZPR

În anul 1928, poetul George
Topârceanu este invitat la
Ia ș i ,  l a  o  c o n f e r i n ț ă  a

Societății pentru Profilaxia tuber-
culozei. Urcă pe scena Teatrului
Național și, în versuri, dă câteva
sfaturi demne de luat în seamă și
azi, la aproape 100 de ani de
atunci, când coronavirusul face ra-
vagii în toată lumea: igienă, izolare,
băutură, tutun...

”Să nu stai toată ziua vârât cu nasu-n
scripte,

Iar laptele și carnea — să fie bine fripte.
În orice alimente și-n orice băutură
Să puneți acid fenic — nu mult: o

picătură…

Și cel puțin o dată  la două săptămâni
Tot omul să se spele pe față și pe mâini…
La poștă sau la gară (și-n orice loc murdar)
E obligat tot omul să scuipe-n buzunar,
Că pe podea nu-i voie, decât în caz de

boală…
Iar când te duci la teatru sau intri în vreo

școală
Și aerul de-acolo îți pare echivoc,
E mai recomandabil să nu respiri de loc…
Acei ce au bronșită sau tuse măgărească,
De semenii lor teferi grozav să se ferească!
”Să nu-și mai piardă noaptea cu lucruri

nepermise,
Să țină toată iarna ferestrele deschise
Iar vara să se ducă la aer, la Sinaia,
Să steie-nchiși în casă, c-afară-i udă

ploaia…

Pe lângă asta-i bine, când suferi de-anemie,
Cu propria ta viață să faci economie.
De nu vrei ca la urmă să te trezești

mofluz,
Evită surmenajul și orice fel de-abuz,
Rărește-o cu tutunul, mai lasă

băutura!…
Iar dacă, din păcate, vrei să-ți apropii gura
De epiderma unei persoane din elită, -
Oricât ar fi persoana aceea de grăbită,
La locul ce urmează să fie sărutat
Să dai întâi c-o cârpă muiată-n sublimat.
Ori, ca să fiți mai siguri de viață, eu vă zic:
Nu sărutați nici mână, nici gură, nici…

nimic!”

(Material primit prin intermediul
domnului Titu Pîrvulescu)

Sfaturile lui Topârceanu de acum 100 de aniSfaturile lui Topârceanu de acum 100 de ani
pentru epidemie: pentru epidemie: 
”” Nu sărutați nici mână, nici gură, nici...nimic!Nu sărutați nici mână, nici gură, nici...nimic! ””
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Din fericire, noi oamenii nu sun-
tem singurele vietăți de pe

Pământ, însă nici Pământul nu este al
nostru, așa cum trufia noastră ne
îndeamnă a crede. E adevărat,
Dumnezeu a creat omul, după chipul
și asemănarea Lui, așezându-l, ca piesă
dominantă a  măreței Sale creații,
alături de celelalte vietăți, în acest mi-
nunat și unic leagăn al vieții care este
Pământul, dându-i și
menirea de a-l stăpâni.
Totuși, contrar chemării sale,
omul pare că își dorește azi o
altă cale, un alt rol, diferit de
cel atribuit prin nativitate de
către creator, alimentat de
dorința lui nemărginită de
dominație, de depășire a
condiției sale umane, într-un
grandios și absurd egoism.
Urmărindu-și năzuințele, în
calea sa spre măreție, nu i se zărește
decât țelul, indiferent dacă acesta pre-
supune epuizarea      mijloacelor pentru
a-l atinge. 

Evoluția omului ,  și  implicit a
societății pe care el a creat-o, a fost
bazată încă de la începuturile sale, pe
consum. Acest consum s-a axat în prin-
cipal pe resursele naturale oferite de
mediul înconjurător, în special de
bogățiile planetei: cărbune, petrol,
lemn, ș.a.  Pe măsură ce populația
planetei a crescut, cerințele pentru
aceste resurse, s-au mărit și în același
timp s-a diversificat și modul lor de uti-
lizare. Din nefericire, această utilizare
intensivă și în cantitate din ce în ce mai
mare a devenit în zilele noastre o

importantă sursă de poluare, și implicit
de degradare a mediului în care trăim.
Rezultatul arderii combustibililor fosili
(cărbune, petrol și derivații lor), di-
versele tehnologii de producție
industrială ce emană reziduuri, atât în
atmosferă cât și în sol, afectează în mod
grav, uneori ireversibil, mediul
înconjurător. Acestora li se asociază
consumul produselor rezultate prin

prelucrarea chimică, grație progresului
tehnologic, cum sunt cele din plastic, a
căror utilizare se finalizează cu produ-
cerea deșeurilor care, prin gestionarea
lor defectuoasă, otrăvesc în mod con-
stant întreg mediul nostru de viață,  cu
cele trei elemente esențiale vieții: apa,
aerul și solul. Prin urmare, iată că omul,
prin activitățile sale, prin omniprezența
și modul său de viață, devine nociv
propriului său habitat, provocând o
serioasă amenințare asupra însăși
existenței sale. 

Urmând un tipar de viață, alert, pre-
cipitat, dedicat îndeplinirii unor
atribuții considerate vitale, și care,
datorită rutinei zilnice, ne aduce în
preajma posturii unor roboți care

trudesc, într-o deplină  și egală
supunere sub impulsul unei comenzi
unice, puțini dintre noi observăm că
tot acest timp prezent este derulat sub
spectrul acestor amenințări asupra
vieții, asupra viitorului ei, oferit de
indolența și lipsa de înțelegere a
mecanismului de funcționare a   per-
fectului ecosistem de susținere a vieții,
ce-l atribuim genezei și Creatorului

nostru.  
Pericolul și amploarea

lui, nu sunt percepute la
adevărata  lor dimensi-
une, și asta în cele mai
multe situații, datorită
plasării potențialului
pericol într-un orizont
de timp aflat la o
anumită  depărtare, prea
puțin apreciabil pentru
timpul prezent. 

Motivele acestei neputințe a pri-
ceperii sunt diferite, ele  fiind determi-
nate, în general, de gradul de cultură și
educație, de nivelul social  în care
habiteaza individul, sau cel economic
în care își desfășoară activitatea mare
parte din membrii societății. În plus, și
din păcate, indiferent de zona în care  se
plasează individul, aceste percepții sunt
marcate, în general, de un caracter
autist, individualist, în care primează
interesul propriu, sau în unele cazuri,
cele de grup.

Evident, există, și asta este un lucru
pozitiv, o reacție a societății, prin unele
organizații, sau prin vocile unor per-
soane cu vastă reputație în viața 

(continuare în pag. 37)      

SOMNUL RAȚIUNII UNEI SOCIETĂȚI ȘISOMNUL RAȚIUNII UNEI SOCIETĂȚI ȘI
PENIBIL A E XPECTATIVĂ A UNUI PENIBIL A E XPECTATIVĂ A UNUI 

VIITOR PROVOCATVIITOR PROVOCAT
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(urmare din pag. 36)
publică, potențiali formatori de

opinie, care iau atitudine, însă insufi-
cient pentru a mișca masa de oameni
încremenită în indolență. La nivel de
națiuni, negocierile în cazul așa nu-
mitelor summit-uri, sunt anevoioase,
acestea sunt influențate de diverși fac-
tori ce țin de anumite interese ale
marilor actori economici, cel mai des
interconectate cu politicul, având în
vedere că măsurile propuse, ca nece-
sare a se lua, implică fatalmente o
garantată diminuare a profiturilor.
Egoismul și indiferența acestora aduc
din păcate prejudicii sănătății oame-
nilor și implicit a căminului nostru,
care este această planetă. Epuizată de
resursele sale, semnalele ce ni le dă
planeta sunt destul de evidente, în
special prin schimbările climatice,

care după modul în care se manifestă
pot fi considerate, într-un anumit
context, un ,,început al sfârșitului”.
Dacă ele nu vor fi luate în seamă, și
stopate, sau cel puțin limitate, efectele
sale ne vor copleși și ne vor complica
viața, atât a noastră, cât îndeosebi a
generațiilor viitoare. 

În acest context, în care societatea,
prin liderii ei, este neputincioasă în a
rezolva aceste probleme, este necesară
formarea unui puternic curent în rân-
dul maselor. Acest curent trebuie să
conste într-o mobilizare viguroasă
care să conțină în esența sa o
conștientizare individuală a gravității
situației, care să se concretizeze în o
schimbare a modului de viață propriu,
îndreptat spre limitarea, sau chiar
renunțarea, a oricărui consum care
implică epuizarea resurselor naturale

și duc în același timp la emisiile de
noxe care poluează mediul
înconjurător. 

Dacă nu ne vom îndrepta atenția
temeinic asupra acestor aspecte ale
vieții noastre cotidiene, vom îngreuna
mult viața generațiilor ce ne vor urma,
care ne vor judeca aspru pentru
indolența și neputința noastră.

A sosit vremea, ,,ceasul al
doisprezecelea”, în care omul trebuie
să înțeleagă că e timpul să și ofere, în
schimbul a tot ceea ce a primit până
a c u m ,  a c o r d â n d  d e p l i n a  s a
condescendență creației, din care el
însuși face parte, și șansă existenței
sale, vieții în arhetipul său.

Constantin VLAICU

(urmare din pag. 31)
pentru care și timpul părea a se fi

oprit în loc pentru a însemna eveni-
mentul în această ambianță
familială. Amintirile, evocările unor
momente din trecut, au creat fără
îndoială liantul și atracția acestui
gen de întâlnire.

Între alocuțiuni, care au creat o
oarecare atmosferă emulativă,
inevitabil s-au strecurat și promisi-
unile din partea autorității locale,
prin vocea liderului ei, respectiv a
domnului primar Grigore Bardac,
de oferire a amplasamentului pen-
tru organizarea unui muzeu al satu-

lui, dar și promisiuni
ale celor prezenți de a
continua tradiția prin
viitoare întâlniri de
acest fel.

Ca o concluzie,
putem spune că
inițierea și derularea
acestui gen de mani-
festare, așa cum au re-
marcat și bună parte

dintre alocutori, constituie în
ansamblul său, o stavilă în fața teri-
bilului tăvălug creat de mecanismul
globalizării, a cărei misiune ingrată
nu este alta decât de
aplatizare socială a tu-
turor cetățenilor aces-
tei planete, prin
eliminarea identității
de orice fel - spiri-
t u a l e ,  c u l t u r a l e ,
naționale, sociale, și
mai nou, de sex, după
cum aflăm că se
întâmplă recent și la
noi, dorindu-se intro-

ducerea în noile cărți de identitate
a identității de gen. Toate acestea,
coroborate cu alte acțiuni, mai mult
sau mai puțin evidente percepției
noastre, prin instituirea lor încalcă
profund principiile tradiției și
libertății noastre în spiritualitatea
ortodoxă, esența și sorgintea
formării și unității noastre ca
națiune creștină.

Constantin VLAICU/UZPR
(foto: Constantin VLAICU)



În ultimele decenii, programele școlare
pun accent  din ce în ce mai mare și pe for-
marea atitudinală, ca răspuns la nevoile
unei societăţi din ce în ce mai criticate pen-
tru lipsa de valori și pentru sărăcia sa
morală.   Este tot mai clar că recuperarea
umanului este imperativă în societatea
actuală secularizată, sărăcită moral,
dominată de valori morale îndoielnice. In-
diferent de conţinutul sau forma acestor
valori, mesajele care circulă în media, ne
dovedesc interesul tot mai crescut al
societății contemporane pentru “recupe-
rarea” atitudinală. 

Să fie doar o problemă a societății ac-
tuale? 

- Cum îi simţiţi pe tineri? , a fost întrebat
O. Paler.  

Debusolaţi, pierduţi în tehnică? E generală

violenţa cu care reacţionează tineretul, debuso-
larea asta vizibilă în atitudinea lor. Tinerii nu
au niciun fel de certitudine, în afară de faptul că
lucrurile sunt complicate. Mă uit însă la tinerii
care merg pe stradă şi vorbesc continuu la tele-
fonul mobil. Mai au timp să se uite cum se
clatină o frunză? Mai au timp noaptea să se uite
la stele? (https://adevarul.ro/cultura/carti/ul-
timele-ganduri-octavian-paler-mi-e-frica--ab-
senta-dumnezeu-1_566974577d919ed50e
159636/index.html ), a răspuns maestrul.

A fost la fel și-n trecut? Privim cu toții ad-
mirativ la perioada interbelică, la vârfurile
din acea perioadă, la calitatea oamenilor de
cultură, la calitatea școlii când educația avea
procente cuprinse între 12-18% din PIB
(cam tot atât cât alocă la ora actuală țările
cu un sistem de educație performant),...
însă vedem oare întregul tablou? Ignorăm

un lucru – prima carte a omenirii - Istoria.
Și ce ne spune ea? Dacă o răsfoim ...

Și răsfoind descoperim un anume Ghe-
orghe Nichifor, fost deţinut politic (trecut
prin Jilava, Poarta Albă şi Văcăreşti)
rememorează un episod din pușcărie: “La
un moment dat, am rămas singur cu un an-
chetator, locotenent, de la altă masă, care
semăna perfect cu Fernandel, comicul francez.
Chiar aşa îi şi spuneam. Apelativul pe care-l
folosea cu noi era „Bă“. Aşa vorbea în familie,
aşa vorbea şi cu noi: „Bă, ia vino încoace!“. M-
am ridicat şi m-am dus la el. „Bă, eu sunt
ciocănar de la Malaxa. Mai bine bat la voi
decât la ciocan“. Asta era în creierul lui de prim-
itiv. Câtă şcoală credeţi că avea?! Câte cărţi o fi
citit?! Şi era locotenent, mai mare decât mine cu
15 ani. A deschis un sertar unde erau sule de
cizmărie, de diferite mărimi. Mi-a zis cum îi face
pe arestaţi să vorbească: „ Îi înţep în pulpă până
ajung la os. Fac aşa ca să se infeteze şi să-i
doară“… 

(continuare în pag. 39)      

Sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România, ziarul „Accent Media” și Centrul
Educativ „Copii și Tineri pentru Comunitatea

Europeană”, au organizat un inedit concurs
internațional de jurnalism pe tema „Sănătatea -
primăvara vieții”.

Pe acest fond, concurenții care s-au remarcat
printr-un mod literar de exprimare, comunicare și in-
formare a ma-
t e r i a l u l u i
publ ic is t ic ,
dovedindu-se
actori ai actului de jurnalism, au primit distincția
„Prietenul jurnalismului - punte spre viitor”. Printre
aceștia, am notat pe: Natalia Rednic, Maria Gîrbovan
(Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca),
Dorina Roxana Botoș (Școala Gimnazială „Romul
Ladea” Oravița), Georgiana Matieș, Marius  Scornea
(Liceul  Tehnologic  Energet ic  „Dragomir
Hurmuzescu” Deva), Elena Medeea Munteanu Școala
Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Pașcani,
Andreea Alexandra Pătcaș, Lorena Pletea (Palatul
Copiilor Arad), Cătălina Cumpănașu, Cristina Petea
(Colegiul Național „Iancu de Hunedoara”
Hunedoara), Dan Bădău Vlad, Maria Cătălina Roșu,
Andreea Oprița (Colegiul Național „Decebal” Deva),
Bianca Alexa (Liceul Tehnologic „Nicolae
Stoica de Hațeg” Mehadia), Anisia Maria Staicu,
Mihai David Staicu (Școala Europeană Nr. 1 Bruxelles),
Raluca Maria Gherman (Seminarul Teologic Ortodox
„Sfântul  Mitropolit Simion Ștefan” Alba Iulia) și

Alexandra Maria Bikfolvi (Școala Gimnazială „Aron
Densușianu” Hațeg).

În contextul acestui concurs jurnalistic s-a tipărit
pliantul „SĂNĂTATEA - CEL MAI DE PREȚ DAR AL
VIEȚII”. S-au înființat cercuri intitulate „Prietenii
sănătății”, membrii acestora fiind chiar participanți
la această întrecere literară. După implementarea
obiectivelor stabilite, am cerut în exclusivitate opinia

președintelui juriu-
lui, Cornel POENAR
(membru UZPR),

directorul ziarului
„Accent Media”, care ne-a declarat: „Întrecerea
jurnalistică cu tema „Sănătatea - primăvara vieții”
s-a dovedit una de suflet și entuziasm. 

Participanții au dovedit un model de comporta-
ment jurnalistic, prin lucrările lor exprimându-și pro-
pria oglindă a vocației, un început de drum spre arta
scrisului. 

Cu toții au dovedit abilități jurnalistice, reflectând
prin scris realitatea în mod obiectiv, cu expresii de
calitate și conștiință - un îndemn la optimism și
speranță. 

De notat este și faptul că, asemenea concursuri
literare sunt o adevărată poartă deschisă spre
jurnalismul profesionist, dar și spre latura
creativității, a gustului pentru lectură al elevilor”. 

Au consemnat: 

Ioan Vlad, Georgeta-Ileana Cizmaș/ UZPR
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Despre valori și rostul școlii în societate Despre valori și rostul școlii în societate 
Lector dr. Nicolae HURDUZEU
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(urmare din pag. 38)
Nu vorbesc din imaginaţia, ci vă spun cu-

vânt cu cuvânt cum gândea individul! ... Erau
nişte primitivi, nişte needucaţi. De asta spun că
generaţia părinţilor mei este, într-un fel, vinovată
de ce ce am suferit noi, ceilalţi, timp de 50 de ani.
Gereraţia părinţilor mei este vinovată de negli-
jarea oamenilor din păturile defavorizate, care
n-au primit educaţie şi care şi-au oferit serviciile
sovieticilor, pentru că la conducerea ţării au
ajuns tocmai aceşti oameni, needucaţi şi primi-
tivi”(https://adevarul.ro/locale/pitesti/interviu-
gheorghe-nichifor-fost-detinut-politic-prima-sotie-stat-
impreuna-an-ceva-mi-a-fost-data-securitate-
1_5ba49555df52022f75adab06/index.html ).

A cui să fi fost vina? A școlii, a societății,
a  p o l i t i c u l u i ?  Nu  m a i  c o n te a z ă .
Importantă este lecția. Se spune că istoria
îți repetă o lecție până o înveți. Să sperăm
că ea nu se va repeta deși, cum spuneam ...
are tendinţa de a se repeta... Se repetă însă
doar acolo unde naivii nu ştiu să scoată
nicio învățătură din greşelile care s-au
comis în trecut. Să sperăm că nu e prea
târziu și că nu va veni vremea când copiii
noștri vor spune asemeni lui Gheorghe
Nichifor, generaţia părinţilor mei este
vinovată... și măcar în ceasul 12, să repunem
în drepturi educația centrată pe valori la
clasă.

În sistemul de educaţie, profesorii tre-
buie să se raporteze la cei pe care îi educă,
să stabilească relaţii de cooperare cu elevii
şi părinţii acestora şi cu alţi factori interesaţi
ai societăţii. Ei nu educă numai la catedră,
în clasă, ci prin fiecare contact relaţional cu
copiii şi părinţii desfăşoară o muncă de
creştere şi dezvoltare, de conducere şi
direcţionare. Activitatea cadrelor didactice
se desfăşoară în faţa unor individualităţi
psihice umane în formare. De aici derivă
necesitatea unei maxime responsabilităţi
faţă de comportamentele şi intervenţiile
educatorului. 

Formare atitudinală prefigurează pentru
realizarea educaţiei pentru valori
proiectarea de activităţi complexe care să
permită formarea atitudinală la nivelul
fiecărei discipline, pentru acest tip de
experienţe de învăţare este necesară “întâl-
nirea” cu situaţii de viaţă reală. Apariţia
“noilor educaţii” încearcă să umple golul
atitudinal pe care obiectele de studiu
tradiţionale l-au lăsat în şcoala modernă

(Sarivan, et.al., 2005, p 119), totuși ele nu
pot acoperi tot palierul atitudinal valoric
fără ca acest demers să fie sprijinit și de
fiecare disciplină în parte, un rol esențial în
formarea atitudinal-valorică, revenind
istoriei prin specificul ei. Istoria oferă o
serie de exemple de egoism exacerbat,
violență, sacrificarea celorlalți pentru sco-
puri proprii dar și exemple de solidaritate,
altruism. Se impune imperativ ca pe par-
cursul orelor de istorie, dar și a tuturor
celorlalte discipline, să fie valorizate mai
intens comportamentele proactive,
prosociale,  trebuie ținut cont însă de faptul
că nu orice acțiune de servire a intereselor
celorlalți este o conduită prosocială, granița
fiind una destul de firavă, trebuind să se
urmărească în special ca acțiunile  și beneficiile,
să fie în favoarea celuilalt (Iluț, 2004, p 79),
pentru a determina un comportament
dezirabil. Pentru  un  profesor,  care  are
marele  dezavantaj  de  a  lucra sub pre-
siunea limitelor impuse de timp, programă
şi de modalităţile de evaluare a randamen-
tului, se pune problema selecţiei surselor
celor mai relevante care să ducă la apariția
comportamentelor dorite. La întrebările
pe care şi le pune orice profesor, atunci
când iniţiază o cercetare, profesorul trebuie
să ia în considerare şi aspectele formative
şi motivaţionale. Altfel spus, problema
resurselor şi a raportului dintre acestea şi
rezultat se pune în alţi parametri. Analiza
evoluţiilor recente din domeniu, în special
la nivelul raportului care  există,  între  dis-
ciplina predată  şi  valorile  şi  competenţele
promovate de aceasta, scot în evidenţă
solicitări, care nu sunt neapărat prezente
într-un demers academic (Sarivan, et.al.,
2005, p. 113-114).  Multiperspectivitatea,
ca asumare a diversităţii, trebuie să devină
un obiectiv central al predării disciplinelor
la clasă, fapt ce presupune prezenţa unor
surse diferite ca suport (text scris şi docu-
ment vizual) şi ca perspectivă (de ex., pro
şi contra) şi ca datare (surse contempo-
rane şi ulterioare), o abordare foarte
nuanţată a aspectelor legate de empatie şi
de valori (deci de relaţionare a trecutului
la prezent) (Sarivan, et.al., 2005, p. 114). 

Predarea oricărei discipline, într-o
Europă democratică, ar trebui să ocupe un
loc central în educația unor cetățeni
responsabili și implicați activ în viața

politică și în cultivarea respectului pentru
diferențele între popoare, fiind bazată pe
afirmarea identității naționale și a principi-
ilor toleranței, să joace un rol vital  în  pro-
movarea  valorilor, precum:  toleranța
etnică, religioasă şi culturală, înțelegerea
reciprocă, drepturile omului și democrația
(Recomandarea 15 (2001), p4), coerenţă
şi rigoare în gândire şi acţiune, gândire
critică şi flexibilă, relaţionarea pozitivă cu
ceilalţi, dezvoltarea atitudinilor pro-active
în viaţa personală şi cea socială, antrenarea
gândirii prospective prin înţelegerea rolu-
lui istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de
predicţie a schimbărilor, rezolvarea pe cale
non-violentă a conflictelor (O.M.
5099/09.09.2009). Gândirea critică este
considerată un factor-cheie în învăţarea
eficientă. Antrenarea acestui tip de gândire
poate avea ca punct de plecare strategii
bazate pe lectura activă, elaborarea
raţionamentelor, formulare de întrebări,
elaborare de texte diverse, folosirea de
metode grafice. ( O.M. 5099/09.09.2009).

Realizarea educaţiei pentru valori tre-
buie să vizeze două direcţii: pe de o parte
centrarea culturii organizaţionale a şcolii
pe promovarea valorilor și atitudinilor în
cadrul școlii (rol important în aceasta
direcție revenind managerului școlii) și pe
de altă parte proiectarea de activităţi com-
plexe care să permită formarea atitudinală
la nivelul fiecărei discipline, în parte
(actorii principali în aceasta direcție fiind
fiecare profesor în parte).  Ambele
direcţii îşi pot găsi fundamentarea, dar şi
punctul de plecare acţional, în modelele
şi strategiile educaţiei pentru valori. În
vederea aplicării propriu-zise, este nevoie
însă un efort colaborativ din partea profe-
sorilor, pentru a face particularizările
necesare specificului fiecărei şcoli şi disci-
pline în parte. Formarea atitudinilor este,
în același timp, asociată cu procesul de
schimbare a acestora, care implică arta
manipulării sau persuasiunea care se
poate folosi prin inculcarea unor idei, ar-
gumente, succesul depinzând foarte mult
de valorile de bază ale individului, de
gradul lui de cultură și inteligență, de
capacitățile intelectuale ale acestuia (Iluț,
2004, p 56).

Inculcarea este acea abordare care 
(continuare în pag. 40)      
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(urmare din pag. 39)
defineşte valorile ca standarde sau reguli

de comportament cultural şi social accep-
tate. Succesul personal şi social al elevului,
viitor absolvent, este dependent de măsura
în care el se conformează unui “cod
comun” susţinut de școală și de celelalte
instituţii ale societăţii. Anumite valori sunt
considerate universale şi absolute, fie că ac-
centul se pune pe individ (libertatea de a
învăţa, de a alege, demnitatea umană,
autocunoaşterea etc.) sau pe latura socială
(legalitate şi justiţie, respect reciproc etc.).
În procesul de predare-învăţare un rol im-
portant este acordat moralizării, modelelor
(modelării), jocului de rol şi întăririi pozi-
tive /negative a comportamentului (Sari-
van, et.al., 2005, p. 122). Nu este importantă
doar predarea / învăţarea unui set de valori,
ci şi modul de viaţă pe care elevii îl învaţă la
şcoală, modul de relaţionare cu ceilalţi şi cu
mediul înconjurător. În acest context,
dilema morală şi jocul de rol sunt proceduri
foarte utile (Sarivan, et.al., 2005, p. 124).
Sursa valorilor nu se află doar în societate
sau în individ, ci în interacţiunea dintre
persoană şi societate. Valorizarea este
înţeleasă, mai ales, ca un proces de auto-ac-
tualizare, moderat însă de factorii sociali şi
de presiunile de grup, de vreme ce pentru
acest tip de experienţe de învăţare este
necesară “întâlnirea” cu situaţii de viaţă reală
(Sarivan, et.al., 2005, p. 128). Din aceasta
perspectivă, cadrele didactice au o poziţie
oarecum specială, unică. Ei sunt, de obicei,
adulţi, singurii adulţi într-un grup de copii.
În faţa lor, a copiilor, educatorii devin mo-
dele, reprezentanţii lumii adulţilor, lumea
pentru care îi pregătesc pe elevi. Profesorii
trebuie să fie pregătiți să ofere asistență la
nevoie elevilor, pentru acesta fiind nevoie
de ocazia de a oferi și primi ajutor, proxi-
mitatea partenerilor și descurajarea fermă
a înșelării (Iluț, 2004, p 81), furtului, min-
ciunii. Totuși mijloacele de comunicare în
masă au o puternică influență asupra
formării atitudinilor (Iluț, 2004, p 225)
elevilor. În zilele noastre o puternică sursă
de incitare, la atitudini negative, o au tele-
viziunea, dar și internetul (Iluț, 2004, p 51)
și-n aceste condiții, o problemă legată de
statutul valorilor este măsura în care acestea
devin operante în comportamente (Iluț,
2004, p 40). De aici până la transformarea

în acţiune didactică efectivă este însă cale
lungă și datorită faptului că există o serie de
factori care opun rezistenţă unei formări
atitudinale eficiente în şcoală (Sarivan, et.al.,
2005, p. 120):

- Convingerea că valorile se învaţă în
familie, nu în şcoală;

- lipsa de experienţă a profesorului în
educaţia pentru valori;

- timpul îndelungat cerut de formarea și
dificultatea evaluării valorilor şi atitudinilor; 

- proiectarea şi monitorizarea dificilă a
ocaziilor de învăţare atitudinal-valorică.

Desigur, cei 7 ani de acasă sunt extrem
de importanți pentru dezvoltarea unui
comportament prosocial, dar el trebuie
susținut și pe parcursul anilor de școlaritate
în care profesorii trebuie să promoveze în
rândul elevilor empatia, credința într-o
lume dreaptă, responsabilitatea socială,
convingerea, ce decurge din obligația
umanitară de a-i ajuta pe ceilalți (Iluț, 2004,
p. 103), că fiecare dintre noi are posibilitatea
de a face bine. 

Observăm că problemele de maximă
responsabilitate care diferenţiază profesia
didactică, faţă de profesii din alte sectoare
ale vieţii sociale, faţă de , spre exemplu, unde
între conducător şi executant se interpune
maşina, sunt că,  în procesul de învăţământ
conducerea se realizează nemijlocit asupra
personalităţilor în formare ale copiilor şi
tinerilor. Iar dacă în industrie rebuturile pot
fi recondiţionate şi reintroduse în circuitul
economic (pierde-rile nefiind prea însem-
nate), în educaţie eşecurile înregistrate în
procesul de formare pot avea consecinţe
individuale şi sociale nefaste: incompetenţa,
analfabetism,  inadaptare, delincvenţa (Iucu,
2006, p. 139).

Ce se poate face?
Într-o epocă în care unul dintre cuvintele

foarte des vehiculate este schimbarea, va-
lorile pe care vechii greci îşi întemeiau
existenţa - Adevăr, Bine, Frumos - rămân
totuşi de actualitate. Cadrul valoric pe care
se întemeiază actualul model cultural
european sunt legalitatea, libertatea, egali-
tatea, fraternitatea/solidaritatea şi senti-
mentul creştin al sacrului. Elevii trebuie
pregătiți, încă din ciclul primar, în primul
rând, pentru a-și iubi locul natal, țara pentru
a deveni cetățeni europeni, iar a fi european
înseamnă a împărtăşi în primul rând valo-

rile europene (Cozma 2001, p. 11-23)
creștine commune ale bătrânului conti-
nent, interiorizând motto-ul: ,,Toţi egali, toţi
diferiţi”, care este și deviza Consiliului
Europei.

În procesul de predare învăţare un rol
important este acordat modelelor
(modelării), moralizării, jocului de rol şi
întăririi pozitive/negative a comportamen-
tului.

Părinții și profesorii trebuie să fie, înainte
de toate, modele pentru copiii de lângă ei,
profesorul trebuie să redevină omul respec-
tat și modelul de urmat în societate. Să
facem noi mai întâi lucrurile pe care le
cerem celor mici  ca prin imitație și
educație, să crească drepți și frumoși. Să
facem din puterea exemplului cel mai pu-
ternic instrument pedagogic. Noi, profe-
sorii, avem puterea de a modela viitorul,
adică resursa umană și dacă resursa umană
este corect modelată și verticală așa va arăta
și clasa politică și țara, altfel va fi strâmbă și
hâdă. Nu putem trata elevul ca pe o bucată
inertă de metal. Pentru asta trebuie refăcut
trioul – profesor-părinte-elev, părintele tre-
buie adus și el la școală și convins că doar
sprijinind profesorul, își sprijină, de fapt,
viitorul.

Oricât de demodate par în viziunea mul-
tora, valorile formează oameni de calitate şi
aduc schimbare în lume. Dacă în loc să
spună că nu are sens, că ... oricum lumea e
aşa cum e, și fiecare profesor ar preda ele-
vului valorile de bază, schimbarea ar fi mai
vizibilă. Sigur ne dorim copii valoroși. Iar
valoarea înseamnă, înainte de toate, calitate
umană.

Aș dori să remarc faptul, că din
personalitățile care s-au remarcat în secolele
XIX-XX, în Banat, o parte dintre acestea, au
făcut studii în străinatate, în diverse
domenii, iar după finalizarea acestora au
revenit în țară sau chiar în zona de baștină
pentru a aduce un strop de plusvaloare
zonei, țării. Oare ce anume i-a determinat,
ce dor ascuns i-a îndemnat să revină acasă?
Ne mai putem aștepta astăzi la așa ceva?

Se știe că pentru români existau trei mari
surse de rost pe lumea asta mare: familia,
pământul și credința (https://www.cititul-
nudoare.ro/romaniei-i-a-disparut-rostul-
un-text-care-te-lasa-fara-cuvinte/).
Această triadă dublată de o educație
responsabilă a românilor în general
(continuare în pag. 42)      
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Pentru noul liceu era necesar să
se asigure siguranța școlară și
dotarea cu material didactic.

,,Liceul fiind situat în câmp, nu se poate
forma o grădină sistematică, nici sădi
plantațiuni, și aceasta numai din cauza
diferitelor vite ca: boi, bivoli, oi și mai
ales porci care se plimbă nesupărate de
nimeni pe străzile orașului”.

Tot din lipsă de grilaj, vin o mulțime
de oameni, fără niciun rost, străini de
școală, care neavând altceva mai bun de
făcut sparg geamurile localului.”1

Construcția gardului Liceului s-a realizat
în 1894- 1895, de Nicolae C. Stănescu,
lăcătuș din Buzău2 , iar recepția a fost în
anul 1896.3

Pe 12 mai 1896, Consiliul profesoral a
hotărât ce destinație să acorde creditului
de 30000 de lei, 45000 de lei urmând a
fi primiți anul următor. Existau două
soluții: nivelarea și plantarea grădinii sau
alte reparații. S-a optat pentru reparații
exterioare, deoarece o parte din interi-
orul clădirii era ,,ca în prima zi a
inaugurării”, parchetarea cancelariei și a
biroului directorului, dotarea bibliotecii,
mobilier în cancelarie și în muzeul de is-
torie naturală etc.  Această transformare
era importantă pentru liceu, deoarece
,,Severinul, prin poziția sa geografică e
situat la extremitatea cea mai depărtată
a țării, între trei țări: Banatul, Serbia și
Bulgaria, locuite cu milioane de români,
ai căror fii sunt lipsiți în mare parte de
școli românești, și fiindcă aici la 1866,
Regele nostru a pus pentru prima oară,
ca domnitor, piciorul pe pământul
românesc, este bine, este demn, din
partea noastră a românilor, să ridicăm, în
acest colț de pământ, o instituție
culturală model, în care să se înfrățească
toți românii de prin țările vecine, o
instituție culturală demnă de gloriosul și
înțeleptul nostru suveran.”4

Liceul a fost vizitat de regele Carol I, în
1896, iar directorul Th. Costescu a
promis amenajarea unei grădini pe cele
2 ha. Directorul a solicitat consolidarea
terenului din spatele amfiteatrului cu
pământ de la construcțiile din oraș, fiind
necesară suma de 3000 de lei, pe o
perioadă de 2 ani, pentru a aduce 60.000
de căruțe cu pământ și a angaja 2 munci-
tori cu 45 de lei/lună care, împreună cu
3 muncitori ai liceului, să niveleze
pământul pentru a se amenaja grădina.5
Fără această amenajare, fiecare început

de an școlar presupunea o muncă de
curățenie pentru a înlătura ,,buruienile și
scaieții care au invadat curțile și grădina
liceului, care sunt așa de mari că nimeni
nu poate circula și totul are aspect de a fi
părăsit și neglijat.”6 

Pentru a stabili devizul lucrării
grădinii, a fost adus grădinarul Stibal de
la biserica ,,Domnița Bălașa” din
București. Grădinarul Stibal a recoman-
dat pe E. Hahn din București pentru a re-
aliza devizul pentru introducerea apei
prin captarea de la un izvor din curtea
liceului și folosirea unui berbec
hidraulic.7 Au fost consultați și ing. G.
Țăpărdea (inginer-șef hidraulic), N.
Cioculescu (directorul șantierului naval
din oraș, tatăl viitorului traianist Șerban),
N. Rădulescu (inginerul căilor ferate din
oraș), fiind efectuată și o deplasare la gara
Cornia, în Ungaria.

Grădina Liceului cu flori și arbuști
aduși din Timișoara, de la Casa Muhle,
a fost amenajată după nivelarea grădinii,
fiind finalizată în 1899, cu un cost de
34.000 de lei (45000 lei, calculase
grădinarul Stibal).8 Au dispărut ogașele
ce erau de 10- 15 m, iar pietrișul a fost ex-
cavat până la 80 de cm și s-a adus 7000
de m3, pământ vegetal, deoarece:

,,1 Doream, ca elevii să nu mai învețe
pe de rost cursul botanicii, cum se uzită
la multe licee din țară, ci din contră, să
poată cunoaște fiecare plantă din natură,

2 Că Liceul Traian din Turnu Severin,
prin poziția sa geografică este situat în
apropiere de patru țări (Banatul, Serbia,
Bulgaria, Macedonia) locuite de mi-
lioane de români, ai căror fii vor veni de-
sigur în mare număr să-și primească
instrucțiunea și educațiunea în acest
focar de lumină …

3 …. fiind situat la granița țării, este
vizitat de numeroși străini, de personajii
înalte din străinătate (miniștrii, profesori
universitari, directori de ministere, de
prin Bulgaria, Serbia și chiar Ungaria), că
nu este an, ca Institutul nostru de
cultură, să nu fie vizitat de multe școli de
prin Bulgaria, Serbia și Ungaria și deci
este bine ca aici, la marginea cea mai
depărtată a țării, să avem o instituție de
cultură model, care să impună
numeroșilor străini, care vin s-o viziteze
și să le dea o probă excelentă de munca
românului și de progresele realizate în
țară pe terenul cultural ..”9

S. Haret a afirmat că se vor primi banii

pentru grădină, în momentul vizitei în
cancelaria liceului pentru examenele de
la final de an școlar (iunie 1897). La
licitație nu s-au prezentat oferte timp de
2 ani.  Th. Costescu afirma că a studiat
mai multe luni, literatură de specialitate
și ,,să iau avizul a fel de fel de oameni spe-
ciali și din țară și din străinătate, să con-
sult tratate referitoare la aranjamente de
grădini etc.” A lucrat 8 luni la amenajarea
grădinii, de la ora 5 dimineața la ora
10.30 seara, pentru a amenaja 6
pogoane. Deoarece era criză economică,
statul nu avea resurse pentru a plăti, în 16
octombrie 1899, în Consiliul profesoral,
profesorii au hotărât să amaneteze
a c ț i u n i l e  d e ț i n u t e  l a  B a n c a
Mehedințiului pentru 11000 de lei, până
statul va achita cheltuielile.10

Această grădină a devenit foarte
importantă pentr u Th. Costescu,
deoarece a realizat-o în regie și a redus
cheltuielile de la 45.000 de lei, la 34.000
de lei, dar schimbarea guvernului a adus
apostrofarea lui și, ulterior, îndepărtarea
din funcția de director. În același an
(1899), se introducea apa în școală și se
construia grupul sanitar.11

În plan era îndepărtarea stației meteo,
din zona centrală, pentru a amplasa bus-
tul regelui Carol I, lucrare ce o va finaliza
următorul director, prof. C. Armașu.12

Bustul regelui Carol I era din bronz pe
soclul de granit din Ravena, realizat de
un fost elev stabilit în Italia, la Milano,
sculptorul C. Bălăcescu, tot lui da-
torându-se medalionul M. Eminescu din
cancelaria Liceului.13

Prof. dr. Nicolae Prună
Colegiul Național ,,Traian”
Drobeta Turnu Severin 

Note de subsol:Note de subsol:
1 Arhivele Naționale, Fond M.C.I.P., Dos.

427/1889, f. 6;
2 Ibidem, f.23; Gardul de fier există și azi.

Licitația pentru gard a fost publicată în 8
ziare naționale, fiind în valoare de 14449,36
de lei. Prin licitația din 13 mai 1894, s-a
obținut prețul de 13365,66 de lei. Fierăria a
fost realizată în Buzău, iar piatra de soclu a
fost adusă de la Oravița (din Austro-
Ungaria).

3 Ibidem, Dos. 428/1889, f. 80; În 10
aprilie 1896, N. Stănescu solicita banii pentru
gard și amenința cu un proces. Primarul D.
Uzescu a achitat 3478,69 de lei, în 20 mai,
în 13 iulie a trimis la minister copie de pe
(continuare în pag. 42)      

G r ă d i n a  L i c e u l u i  „ T r a i a n ”  G r ă d i n a  L i c e u l u i  „ T r a i a n ”  
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(urmare din pag. 40)
și a bănățenilor în particular au fost cele care

au zămislit România Mare. România s-a
născut din sămânța satului, nu din cea a
orașului, România a fost și încă este
extraordinară spiritual vorbind, trebuie doar
să-și găsească un țel. Poate că este un pic în
EROARE, cum spunea almăjanul Ion
Veverca, doctorul în economie de la
Dalboşeţ, cu studii de specializare la Köln, în
Germania: “Un neam nu poate trăi însă în
eroare. Drumul rătăcirii este un păcat. Eroarea
este pentru neam, pierderea centrului său de
susţinere; pribegie şi rătăcire = moarte. A fi pe
drumuri străine înseamnă a nu mai crede în
soarta ta, în posibilitatea ta de a fi şi de a realiza;
înseamnă a nega destinul .... Astfel, un neam care
trăieşte în eroare este un neam pierdut. Este
covârşit de greul vremii.”(Ignea, 2013, p. 14)

Într-o societate tot mai desacralizată, se
simte tot mai acut lipsa valorilor, ori acum
mai mult decât oricând avem nevoie de
acestea deoarece, prin alterarea valorilor, un
popor poate deveni altceva în decursul tim-
pului sau poate deveni foarte vulnerabil.
Când valorile din interior dispar prin mar-
ginalizare continuă, în vidul creat, pot fi
aduse noi valori culturale. Prin slăbirea sis-
temului de educaţie, trecerea în umbră a va-
lorilor umane şi mediatizarea unor
nonvalori umane ca modele de viaţă pentru
toate segmentele de vârstă, se ajunge ușor
la alterarea culturală  manifestată prin di-
verse forme. 

Există totuși SPERANȚĂ!

Țelul omului este sau ar trebui sa fie in-
tegritatea. 

Părintele Iustin Pârvu spunea Dacă noi
încercăm să ne redresăm viața, atunci toată țara
va înflori. O țară nu înflorește din parlament,
nici din guvern, înflorește din străduința și din
conștiința fiecărui individ în parte (https://ro-
manortodox.info/pr-arhimandrit-justin-
parvu-daca-noi-incercam-sa-ne-redresam-
viata-atunci-toata-tara-va-inflori/). 

În promovarea integrității un rol esențial
îi revine școlii, care trebuie restartată, cu pro-
fesori motivați, bine pregătiți atât în dome-
niul psihopedagogic și metodic cât și-n
specialitate, și mai ales pregătiți să pro-
moveze în rândul elevilor valori, precum
respectul, cinstea, omenia, libertatea, iubirea
de aproape, respectul şi stăpânirea de sine și
nu în ultimul rând demnitatea.

Dacă școala își face datoria de a educa și
de a promova cu adevărat valori și atitudini
care se vor răsfrânge pozitiv asupra tuturor
realităților lumii. Gradul ridicat de educație
se răsfrânge asupra dezvoltării și calității
vieții societății. Ea conduce la un plus de ci-
vilitate, la bucurie și împlinire existențială, la
satisfacții nemărginite - prezente și viitoare.
Asemenea bulgărelui de zăpadă, „sămânța"
educației va crește și se va multiplica cândva,
prin conduite similare, în timp și spațiu; so-
cietatea este obligată să creeze condițiile
(materiale, formale) pentru ca fiecare să se
înalțe în raport cu „talantul" pe care îl poartă.

Bibliografie:

Cărți
Cozma, 2001, T. Cozma (coord.) O nouă provocare

pentru educaţie: interculturalitatea. Iaşi, 2001;
Iluț, 2004 , Iluț, Petru, Valori, atitudini și comporta-

mente sociale, Iași, 2004;
Iucu, 2006, Iucu, Romiță, Managementul clasei de

elevi, Ed. a II-a, Iași, 2006;
Recomandarea 15(2001), Recomandarea 15

(2001) privind Predarea istoriei în Europa în secolul 21;
Sarivan, et.al., 2005Sarivan Ligia, Angela Teşileanu,

Irina Horga, Carol Căpiţă, Octavian Mândruţ, Didac-
tica ariilor curriculare : om şi societate, Bucureşti, 2005.

Articole
Ignea, 2013, Alimpie Ignea, Ion Veverca în

„Almăjana”, Anul XV, nr. 1-2 [47-48] / 2013.
Documente școlare
O.M. 5099/09.09.2009 Programa școlară Istorie,

Clasele XI-XII, București, Aprobată prin ordin al min-
istrului Nr. 5099/09.09.2009.

Webografie
https://adevarul.ro/cultura/carti/ultimele-ganduri-

octavian-paler-mi-e-frica--absenta-dumnezeu-
1_566974577d919ed50e159636/index.html ;

https://adevarul.ro/locale/pitesti/interviu-gheorghe-
nichifor-fost-detinut-politic-prima-sotie-stat-impreuna-an-
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(urmare din pag. 41)
documentul de plată, în 27 iulie C.E.C. se

adresează ministerului pentru a anunța efec-
tuarea plății, în 19 septembrie arhitectul
informează ministerul de efectuarea recepției
definitive, din 25 august 1896. 

4 Ibidem,  f. 125; Aceeași argumentație a
fost folosită pentru înființarea teatrului.

5 Arhivele Naționale, Fond M.C.I.P., Dos.
428/1889, f. 83; Liceul era de acord și cu
propunerea societății Veneta, societate ce
amenaja cheiul portului în zona liceului, de
a nivela grădina de 2400 de m2, dar s-a opus
arhitectul Dobrescu, deoarece ministerul chel-
tuise 30.000 de lei, în anul 1895, pentru nive-
larea și umplerea grădinii liceului.

6 Ibidem, Dos. 427/1889, f. 215; Situația
descrisă ministerului de arhitectul Dobrescu,
în 19 august 1895. Pentru nivelarea ogașului,
se solicita aducerea pământului de la
construcțiile din oraș și nivelarea pământului

de angajații liceului;
7 Ibidem, Dos. 428/1889, f. 125; 
8 Ibidem, f. 379-385; Costul plantației a

fost de 4303 de florini (9450 lei). Au fost
aduși 450 de trandafiri, 500 kg. semințe de
iarbă, 1693 de conifere, 400 de pomi, 3700
de boschete, 12000 de luxus împrejmuitori,
70 de luxus piramidali și rotunzi etc. 

9 Ibidem, f. 430; Afirmațiile aparțin lui Th.
Costescu, 14 octombrie 1899;

10 Arhivele Naționale, Fond M.C.I.P., Dos.
427/1889, f. 441; Actualitatea, an 1, nr. 8/
8 aprilie 1900, p. 3; Grădina se finaliza în
curând, anunța redactorul ziarului;

11 Arhivele Naționale, Fond M.C.I.P., Dos.
428/1889, f. 432; Erau 19 closete etc. ame-
najate de Terich din București. Hessler a re-
alizat alimentarea cu apă, dar nu a mai
așteptat recepția din 15 octombrie 1897, pen-
tru a primi restul de bani, iar lucrarea nu a
fost realizată corect, astfel că a fost adusă apă
în grădină de alți lucrători. Th. Costescu l-a

trimis pe Hessler să obțină pompa de apă de
la Șantierul naval, dar Hessler a dispărut.
Puțul de apă acționat de berbec era amplasat
unde azi sunt clădirile de la intrarea în curtea
liceului. Au fost realizate două puțuri în la-
teralul fațadei principale, un puț era în
apropierea statuii regelui Carol I, un alt puț
era în fața intrării de la sala de sport.

12 Ibidem, f. 389-390; Ministerul solicita
directorului să mențină stația meteo (21 oc-
tombrie 1899).

13 Ibidem, f.633; Bustul era finalizat în 10
noiembrie 1901, dar nu era inaugurat. În
prezent se păstrează socul bustului, data
amplsării fiind anul 1902, cu mesajul
,,Omagiu și devotament din partea
Severinului și Mehedințiului” Actualitatea,
an 2, nr. 31/ 21 septembrie 1901, p. 3;  Ecoul
Severinului, an 3, nr. 14/ 14 aprilie 1887, p.
2; În anul 1887, prin oraș circulau liste pen-
tru strângerea de ajutoare pentru Mihai
Eminescu.



4343 C R O N IC A  ME HA D IE IC R O N IC A  ME HA D IE I a n u l  I ,  n r .1  -  ia n u a r ie  2 0 2 2a n u l  I ,  n r .1  -  ia n u a r ie  2 0 2 2

PROIECTUL ROSE PROIECTUL ROSE 

Prof. Zimbran Iohana

Proiectul privind Învățământul
Secundar (Romania Secondary
Education Project – ROSE) este un
proiect complex, distinctiv între
proiectele de educație, care şi-a pro-
pus să îmbunătățească tranziția de la
liceu la facultate și să crească gradul
de retenție în primul an universitar
în instituțiile de învățământ
finanțate în cadrul proiectului.

Proiectul ROSE, în valoare totală
de 200 de milioane de euro, este
finanțat integral de BIRD, în baza
Legii nr. 234/2015 pentru ratifi-
carea Acordului de Împrumut
(Proiectul privind învățământul se-
cundar), între România și Banca
Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare, semnat la Washington
la 17 aprilie 2015 (Monitorul Ofi-
cial, Partea I, nr. 757/12.10.2015).
Proiectul se derulează între anii
2015 - 2022, şi este implementat de
Ministerul Educației (ME) – Uni-
tatea de Management al Proiectelor
cu Finanțare Externă (UMPFE).

ROSE face parte din Programul
Național al Ministerului Educației
„Sprijin la Bacalaureat, acces la fac-
ultate” (aprobat prin Hotărârea Gu-
vernului 251/2015) și contribuie la
atingerea obiectivelor stabilite prin
strategia de reducere a părăsirii tim-
purii a școlii și la îmbunătățirea
oportunităților de participare în
învățământul terțiar, pentru
populația României.

Obiectivul Proiectului Rose con-
tribuie la realizarea obiectivului
general, respectiv, prevenirea
fenomenului de părăsire timpurie a
școlii și furnizarea competențelor și
abilităților de bază, necesare per-
soanelor care au părăsit timpuriu
școala. Proiectul va contribui la re-
ducerea nivelului de abandon școlar
la nivelul unității noastre școlare,
Liceul Tehnologic “ Nicolae Stoica
de Hațeg”.

Activitățile propuse vor duce la
creșterea încrederii în sine a per-
soanelor care au părăsit timpuriu
școala în vederea continuării parcur-

sului educațional și finalizării aces-
tuia, la dobândirea de competențe și
abilități de bază, la dezvoltarea
rețelei de tip partenerial în vederea
limitării efectelor abandonului
școlar și prevenirii părăsirii timpurii
a școlii.

Obiectivul general al Proiectului
Rose, din cadrul Liceului Tehno-
logic “ Nicolae Stoica de Hațeg”
este: Oferirea de șanse egale tuturor
elevilor la un act educațional de ca-
litate, recuperarea carențelor din
anii trecuți, precum și creșterea
prestigiului școlii, atât la nivel local,
cât și județean, prin obținerea unor
rezultate pozitive la Examenul de
Bacalaureat. 

Obiectivele specifice ale Proiectu-
lui ROSE sunt:

O1. Asigurarea condițiilor de dez-
voltare personală și profesională a
elevilor. Promovarea educației in-
cluzive și asigurarea șanselor egale;

Cea mai bună soluție pentru un
sistem educativ care să răspundă
nevoilor tuturor elevilor se
dovedește a fi educația incluzivă
caracterizată prin următoarele prin-
cipii: dreptul fiecărui elev la
educație pe baza egalității șanselor,
niciun elev nu poate fi exclus din
educație sau supus discrimării pe
motive de rasă, religie, culoare,
etnie, sex, limbaj, dizabilități; școala
se adaptează la nevoile elevilor;
diferențele individuale între elevi
constituie o sursă de bogăție și di-
versitate și nu o problemă. 

Din analiza internă efectuată, se
constată că, la Liceul Tehnologic
”Nicolae Stoica de Hațeg” Mehadia
au acces elevi ce provin atât din
mediul urban, cât şi din mediul
rural, băieţi şi fete, cu apartenenţă
etnică şi religioasă diferită. Elevii cu
nevoi speciale au fost identificaţi, iar
cadrele didactice au adaptat proce-
sul de predare pentru stilul de
învăţare al fiecărui elev. Ținta este
creşterea cu 20% a absolvenţilor cu
calificări de nivel 4, în anul 2022,
faţă de 2016 şi reducerea cu 80% a
absenţelor nemotivate de la
învăţământul obligatoriu, creşterea
cu 20% a nivelului performanţei
elevilor în anul 2022, faţă de 2016,
promovarea principiilor incluzive

de către personalul şcolii, până în
2022.

O2. Îmbunătațirea procesului de
predare-învățare prin activități ex-
tracurriculare;

Activităţile extracurriculare
reprezintă un element prioritar în
politicile educaţionale, întrucât au
un impact pozitiv asupra dezvoltării
personalităţii tânărului, asupra
performanţelor şcolare şi asupra
integrării sociale în general. 

Participarea la activităţi extra-
curriculare, structurate, organizate
de şcoli, spre deosebire de partici-
parea la activităţi nestructurate (un-
eori incluzându-le şi pe cele
organizate în şcoli), se asociază cu
rezultate pozitive în ceea ce priveşte
d e z v o l t a r e a  a d o l e s c e n ţ i l o r :
performanţă şi rezultate şcolare mai
bune, coeficienţi de abandon şcolar
mai scăzuţi, o stare psihologică mai
bună, incluzând un nivel de stimă de
sine mai bun, mai puţine griji
privind viitorul şi sentiment redus
de izolare socială; 

O3. Asigurarea condiţiilor de in-
formare, orientare şi consiliere
privind cariera;

Din analiza internă reiese că, în
a c e s t  m o m e n t ,  î n  s t r u c t u r a
educaţională a şcolii există un su-
port suficient pentru orientarea
profesională a elevilor şi informare
a părinţilor. Se impune un sprijin
activ pentru structura de tip elev-
părinte, din partea unui personal
bine instruit, care să-i consilieze în
scopul finalizării traseului profe-
sional, la Nivelul 4, cu obţinerea
Diplomei de Bacalaureat.

Ţinta: Creşterea gradului de
inserţie a absolvenţilor în 2022, cu
minim 50%, comparativ cu 2016,
Reducerea abandonului şcolar cu
20%, în 2022, faţă de nivelul anului
2016 şi a pierderilor de elevi la
transferul de la clasa a X- a, în clasa
a XI- a, iar cel puţin 80% dintre
absolvenţii TVET, din 2022, vor fi
de Nivel 4, de Calificare.

O4.Adaptarea ofertei școlii la nevoile
elevilor și cerințele pieței muncii și im-
plicarea activă a agenților economici,
părinților, instituțiilor și autorităților lo-
cale în formarea profesională a elevilor.

(continuare în pag. 44)      
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(urmare din pag. 43)
Din analiza zonală efectuată, se

constată că există premizele ca o
serie de ramuri economice, pentru
care şcoala pregăteşte forţa de
muncă, să înregistreze o creştere
economică reală în intervalul de
timp, 2016-2022. Este cazul domeni-
i l o r :  Pr o t e c ț i a  m e d i u l u i  ș i
Silvicultură, Servicii. Şcoala dispune
de resurse umane şi materiale nece-
sare formării tinerilor la nivelul Stan-
dardelor de Pregătire Profesională
validate. Parteneriatele dezvoltate în
ultimul an au condus la funda-
mentarea cifrelor de şcolarizare şi
adaptarea ofertei şcolare la cerinţele
pieţei muncii.

Activitățile economice s-au dez-
voltat în comuna Mehadia, în strânsă
legătură cu condițiile fizico-ge-
ografice ale așezării. Programele de
formare profesională a persoanelor,
în căutarea unui loc de muncă,
trebuie să asigure diversificarea
competențelor profesionale în
scopul realizării mobilității și
integrării acestora pe piața muncii.
Facilitarea inserției absolvenților pe
piața muncii este condiționată atât
de nivelul competențelor cât și de
abilități precum disponibilitatea la
schimbare și mobilitate profesională,
c a p a c i t a t e a  d e  a d a p t a r e  a
competențelor la cerințele angajato-

rilor, capacitatea de comunicare,
abilități de stabilire a scopurilor și
priorităților de a-și valorifica
inițiativa proprie. 

Ţinta: Adaptarea ofertei şcolii la
nevoile elevilor şi cerinţele pieţei
muncii şi implicarea activă a
agenţilor economici, părinţilor,
instituţiilor şi autorităţilor locale, în
formarea profesională a elevilor

O5. Creșterea numărului de
a b s o l v e n ț i  c a r e  p r o m o v e a z ă
Bacalaureatul;

Educația rămâne temelia formării
inițiale a elevilor, astfel încât, fără un
sprijin eficient și solid, în prima parte
a vieții, mulți tineri care au probleme
financiare sunt predispuși riscului de
părăsire timpurie a școlii. În aceste
condiții, proiectul propus va con-
tribui, în mod hotărât, la creșterea
ratei de participare la educație și va
implementa măsuri de stopare și li-
mitare a efectelor sărăciei, șomajului
și altor cause, care conduc în final la
abandon școlar.

Implementarea proiectului con-
tribuie la întărirea legăturii dintre
membrii parteneriatului și asigurarea
bazelor unei colaborări viitoare ex-
tinse. Realizarea acestor activități în
mod constant va permite partene-
riatului de proiect să contribuie în
mod activ la implementarea obiec-
tivelor propuse.

ECCE TEMPUS 

Cochilia fiinţei mele

rezonează cu ţipătul ceasornicului

ce brăzdează tăcerea timpului,

revărsând o cascadă de clipe

pe aripile amintirilor,

vopsite-n culori aleatorii.

Pendulul strigătului asurzitor

al timpului, pescuieşte speranţa

pitită-n pietrele devorate de ochi şi idei,

lăsând mireasma durerii

să adulmece zâmbetul pământului

măcinat de gândurile infinitului.

Acest drumeţ al timpului neobosit,

a poposit într-un munte de secrete,

urcând treptele maturităţii

până-n inima dorului,

murmurând: „ Ecce tempus”.

Zimbran Iohana

Ciclul sărbătorilor de iarnă,
marcat de două evenimente
religioase cu semnificaţii pro-

funde pentru lumea creştină, Naşterea
lui Iisus şi Boboteaza, a inclus, de-a lun-
gul veacurilor, diverse scenarii ritualice,
ale căror origini şi rosturi se pierd în ne-
gura timpurilor precreştine. În cultura
populară, sfârşitul şi începutul anului ca-
lendaristic sunt asociate unei perioade
de renovare mistică a timpului, de alun-
gare a spiritelor malefice, de purificare şi
pre-zicere a viitorului. În mare parte,
asemenea credinţe şi practici, fie au
dispărut, fie şi-au pierdut sensul primor-
dial, prin alterări sau adaptări la context,

r ă m â n â n d
doar acte re-

flexe, lipsite
de valoarea sacră, iniţială. Cu toate aces-
tea, celebrarea Crăciunului, mare
sărbătoare a creştinătăţii, pe alocuri, încă
este animată, nu doar de colindătorii-
vestitori ai minunii de la Viflaem, ci şi de
personaje matinale, precum piţărăii sau
de moşi, babe, figuri crepusculare.
Paşnice sau mai puţin paşnice, agreabile
pentru unii, mai puţin agreabile pentru
alţii, ele „sosesc” pentru că oamenii le
aşteaptă să coboare din lumea lor
imaginară, pentru a împlini misiuni
pământene.

Între „goşcii” speciali de Crăciun ai
locuitorilor de pe meleagurile înalte ale
Banatului, o regăsim pe Baba Curcubăta.

Dar cine este Baba Curcubăta?
Informaţiile din sursele edite sunt rare şi
sumare. De pildă, autoarea „Studiului de
cultură tradiţională românească. Privire
analitică asupra zonelor etnofolclorice”,
referindu-se la zona Banatului,
precizează că doar acestei zone îi este
specific un obicei, care se rezumă la
apariţia a două personaje: unul feminin,
Baba Curcubăta, iar celălalt masculin,
Moş Crăciun. Primul îmbrăcat în haine
vechi, murdare, ponosite, dar
tradiţionale (opreg, poale, cârpă), avea
faţa mânjită cu funingine şi era recunos-
cut după accesoriile specifice: căldarea
cu jăratec şi cleştele. Cel de-al doilea, cu
aceleaşi haine ponosite, şi faţa la fel de
murdară, înveşmântat cu şubă albă cu
(continuare în pag. 45)  

BABA CURCUBĂTA
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(urmare din pag. 44)
flori negre şi opinci cu obiele”

(Viorica Barbu Iuracu, „Studiu de
cultură tradiţională românească. Privire
analitică asupra zonelor etnofolclorice”,
Ed. Fundaţia România de mâine”, 2008,
p.21).

Cel mai probabil, obiceiul „Babei
Curcubăta”, nu s-a restrâns doar la zona
noastră. Spre exemplu, poetul Traian
Dorz (1914-1989), originar din satul
bihorean Râturi (Livada Beiuşului),
într-una din scrierile sale, referindu-se la
anii copilăriei, consemnează: „În locul
unde m-am născut, erau diferite obi-
ceiuri de Crăciun. Cum se apropia seara,
deja începea să mă cuprindă frica. De
mic copil, poate pe la 5 ani, primul Moş
Crăciun, care a venit şi cel pe care multă
vreme nu l-am uitat, de fapt, a fost „Baba
Curcubăta” (denumire populară). Era
cel mai urât bărbat mascat, pe care l-am
văzut. Avea o mască aşa urâtă, dinţii de
fasole uscată şi acum îl văd. În mâna
dreapta avea o oală cu jar şi încerca să
îmi bage mâna în acel jar, pentru că nu
o ascultasem pe bunica. Povestea s-a
repetat ani la rândul cu menţiunea că
moşii se schimbau an de an, dar tot urâţi
şi tot „judecători” erau. De fiecare dată
mă întrebau, dacă am fost cuminte şi
dacă am fost ascultător, eu ziceam ,,Da”,
dar bunică-mea mă contrazicea şi după
ce „moşii” mă ameninţau şi promiteam
că o să fiu cuminte, mă lăsau în pace şi
aşa adormeam cu lacrimi pe obraz...
Acum am aproape 33 de ani şi încă mi-
o amintesc pe „Baba Curcubăta”.

(sursa:https://rodiagnusdei.word-
press.com/2012/12/20/traian-dorz-
amintiri-de-craciun/)

Astăzi, isprăviile babei, pe tărâmul
binecuvântat al Banatului, mai pot fi
cunoscute doar din relatările celor care
au avut ocazia întâlnirii cu ea, în anii
copilăriei lor. Spre exemplu, în locali-
tatea Teregova, cei care au cunoscut-o
personal o asociază cu „o femeie
mascată, care avea o oală cu cărbuni
aprinşi şi care venea unde erau fete
adunate” ( Vuculescu Augustin, n.1923);
„La Crăciun venea Baba Curcubăta şi
întreba fetele: aţi tors? aţi adunat
motche? aţi lucrat? şi fetele torceau şi
arătau la babă lucrul lor”( Stoichescu
Solomia, n.1925); „baba căreia trebuia
să-i arătăm motchele de aţă şi cât am lu-
crat”( Popa Călina, n.1937).

Din perspectiva „sferei preocupărilor”,
în universul spiritualităţii populare
româneşti, există un personaj similar,
cunoscut sub numele de Joimăriţa.
Deşi, ele îşi fac apariţia în cicluri calen-
daristice diferite (primăvara Joimăriţa,
iarna Curcubăta), amândouă apar sub
înfăţişarea unor femei bătrâne, de regulă
hidoase, care inspiră teamă, sentiment
provocat mai ales de unealta comună de
pedeapsă, pe care ele o poartă: „oala cu
jăghi”. De aceea, se poate afirma că, la fel
ca  Joimăriţa, Curcubăta este un per-
sonaj justiţiar. Pentru aceasta din urmă,
momentul acţiunilor ei este seara
Ajunului Crăciunului, când „vine”spe-
cial pentru fetele din sat, adunate, de
obicei, în grupuri, în casa uneia dintre
ele. Odată ajunsă în mijlocul lor, baba
„cercetează” zestrea lucrată personal de
fiecare fată, face aprecieri, chiar dă ver-
dicte, declarându-le pe cele harnice şi
pricepute apte de măritiş, iar pe cele
leneşe le mustră şi chiar le aplică
pedeapsa capitală: „arderea mâinilor în
oala cu jăghi”. Astfel de fapte sunt
regăsite în mărturiile orale: „Fetele tre-
buiau să coase şi să toarcă, pentru că în
Seara de Ajun venea Curcubăta cu oala
cu jăghi şi cine nu avea gheme era
băgată cu mânile în oală”(Damian
Maria, n. 1926)

Confruntarea cu această femeie
mitologică era aşteptată, inevitabilă, ea
fiind un imbold pentru fetele de
altădată, care mărturisesc: „toamna ne
grăbeam să toarcem cânepă şi să facem
motche de fuior pentru Baba
Curcubăta”( Coşeriu Maria, n.1925).
Mai mult, întâlnirea cu ea se transforma
într-un veritabil examen al „candi-
datelor” la măritiş, marcând sfârşitul
unei etape şi începutul alteia în parcur-
sul tinerelor, viitoare gospodine
familiste.

Privită în ansamblul satului arhaic, fe-
meia avea responsabilităţi multiple, între
care şi sarcina de a confecţiona, nu doar
veşmintele pentru întreaga familie, dar
şi toate piesele textile care îmbrăcau şi
împodobeau casa ţărănească. Cel mai
probabil, aceasta explică apariţia unui
asemenea personaj, generat de me-
canismelor autoreglatoare, speci-
f ice comunităţilor rurale tradiţionale,
montane, fiind un instrument a men-
talului popular, corespunzător unui
anumit nivel al dezvoltării social-eco-

nomice. 
Modernizarea progresivă a societăţii

româneşti a adus schimbări profunde şi
în satul tradiţional din Banatul de munte.
De exemplu, dacă în anii interbelici, încă era
„ruşine” să îmbraci „haine nemţeşti”(din
fabrică), treptat, după al doilea război
mondial, industria textilă ia amploare, în-
locuind-o, până la abandonare, pe cea
casnică. Prin urmare, dinamica istoriei
produce mutaţii importante, reflectate nu
doar în progresul tehnic şi tehnologic, dar
mai ales în emanciparea din interiorul
colectivităţilor. Această evoluţie a con-
tribuit la minimalizarea rolului Babei
Curcubăta şi chiar la dispariţia ei.  Altfel
spus, sub tăvălugul timpului şi al
schimbărilor, asemenea altor obiceiuri
străvechi, şi cel al personajului feminin
justiţiar,  a început să devină doar o
amintire.

prof. dr. Gabriela Violeta Bica

CRÂMPEIE DE GÂNDCRÂMPEIE DE GÂND
Constantin VLAICU

Nu este nimic mai prețios sufletului

decât a zăbovi, când și când, într-un

infim timp smuls goanei cotidiene, cu

atenție asupra celor aparent neînsem-

nate lucruri ce viețuiesc dimprejurul

tău. Această osârdie, înzecit răsplătită

prin bucuria revelațiilor, nu poate fi

altceva decât sorgintea priceperii

existenței tale.

Un conducător, în vremelnicia

executării menirii sale, nu trebuie să se

îndepărteze de însușirea sa umană, să

nu uite niciodată că este om și nu zeu,

și că funcția ce a dobândit-o, nu poate

fi înveșnicită. Funcțiile sunt atribuite

oamenilor, de către oameni, înveșnicirea

nu poate fi atribuită decât de

Dumnezeu. Totuși, înveșnicită poate fi

măreția faptelor sale, în memoria se-

menilor și a timpului său.
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Doru Dinu Glăvan, președintele
Uniunii Ziariștilor Profesioniști
din România a pășit pe calea lu-
minii, spre eternitate

Astăzi, în această tristă
după-amiază a zilei de
duminică 31, octombrie 2021,
D o r u  D i n u  G l ă v a n ,
P re ș ed i n te l e  Un iun i i
Ziariștilor Profesioniști din
România a părăsit, cu multă
demnitate, spre regretul tu-
turor celor care au avut
onoarea de a-l cunoaște,
această aspră lume, pășind
pe calea eternității.

Așa cum spunea un alt
mare ,,făptuitor”, care și-a
purtat cu vrednicie pașii în

această lume, cărturarul Artur Silvestri, pe care am avut onoarea
de a-l sluji, că moartea este neînsemnată în fața ,,faptei” și a
,,urmei” lăsate după noi, Doru Dinu Glăvan, asemeni-un făptuitor,

prin faptele sale a lăsat o amprentă puternică în actul jurnalistic, în
întreaga medie din această țară, în toate momentele vieții, de la în-
ceputurile de colaborator în presă locală și regională, până la finalul
ei, în calitatea de președinte al celei mai mari uniuni profesionale
din țară: Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. De aceea
regretul nostru se îndreaptă atât spre încetarea ființei, cât și spre
neputința zămislirii faptelor, a continuării lor, a celor multe și mi-
nunate proiecte ce au luat naștere prin osârdia și sudoarea sa, și a
echipei sale, create la vârful și în interiorul acestei reprezentative
asociații de breaslă.

Negreșit sufletele, răvășite acum de durere, ne vor fi copleșite
mai departe de eternitatea ființei și faptei sale, în această lume și
în cea viitoare!

Dumnezeu să-l primească cu brațe deschise în Împărăția Sa!
Cu siguranță i se cuvine și acolo, ca și în această lume, un loc de
cinste!

Constantin VLAICU/UZPR
P.S. O amintire personală, sfâșietoare în aceste triste momente,

dar care găsesc de cuviință să o expun în acest tulburător context:
Îmi spunea odinioară, la începuturile mele ezitante pe tărâmul
jurnalistic, cu multă empatie, pentru a înțelege mai lesne,
un soi de definiție a creativității jurnalistice, de o profun-
zime și o relevanță în pătrundere, ce mi-a marcat tot restul
vieții, pr ivitor la creația jurnalistică, ce conținea în esența
ei constatarea că ea este o artă. (continuare în pag. 47)  

NECROLOG -
VENUS MUSTĂCILĂVENUS MUSTĂCILĂ

Astăzi, 20.11.2021, a plecat dintre
noi un om de o infinită bunătate, un
om care nu a ofensat și nu a supărat
pe nimeni niciodată, a încetat din
viață Venus Mustăcilă . 
Venus s-a născut în  data de 03 au-
gust 1979 și a copilărit în casa
părintească din Comuna Mehadia,

având alături părinții și sora mai
mică . A absolvit liceul din aceeași lo-
calitate în anul 1997 . Un an mai
tarziu, în anul 1998, a fost admis la
Școala de Agenți de Poliție Vasile
Lascar din Câmpina, iar după doi
ani a absolvit această școală și a fost
repartizat la primul său loc de
muncă, ca și Agent de Poliție, în lo-
calitatea Luncavița, județul Caraș -
Severin. Nu după mult timp, aici
avea să o cunoască pe cea care i-a de-
venit soție. De loc din Verendin, de
profesie învățătoare, soția lui Venus
este cea care l-a iubit și l-a urmat în
viață și i-a dăruit cele mai frumoase
daruri lumești, doi copii. În anul
2002 a născut primul lor copil, un
băiat, iar în anul 2009 cel de-al
doilea copil , o fetiță. După câțiva ani
în care și-a desfășurat activitatea în
Luncavița,  s-a  transferat cu locul de
muncă în localitatea Teregova, ca
mai apoi să se mute împreună cu fa-
milia în Oțelu Roșu, unde avea să se
stabilească definitiv.  A fost promovat
șef de post în cadrul Serviciului de
Poliție Transporturi Caraș-Severin,

acesta fiind și ultimul loc de
muncă ocupat . 
Polițist dedicat, Venus a fost un pri-
eten al oamenilor, ghidat de principii
de la care nu s-a abătut: omenia, în-
crederea în viață, speranța că
bunătatea și dreptatea vor învinge. 
Cei care l-au cunoscut rămân cu
amintirea unui om tonic, de un de-
bordant optimism, unul dintre acele
rare exemple umane de bunătate , un
prieten adevărat și de nădejde.
A plecat dintre noi mult mai repede
decât ar fi trebuit, dar cu siguranță
nu va fi uitat niciodată , va trăi în
inimile familiei greu incercate, ale
rudelor și prietenilor.
Dumnezeu să-l odihnească și să aibă
grijă de sufletul lui, iar nouă ne va
lipsi mai mult decât și-a închipuit
vreodată.
Rămas bun, prieten drag!
Te vom purta veșnic în inimile noas-
tre!

MINEA CONSTANTIN 
ALEXANDRU
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(urmare din pag. 46)  O artă ce poate fi zămislită din
cele mai sărace izvoare, putând să relateze orice moment,
având ca punct de plecare și cea mai măruntă observație: o

pasăre care s-a așezat pe o creangă – jurnalistul, prin înzes-
trarea și îndemânarea sa asupra condeiului, poate creea o
minunată relatare, care să fascineze cititorul. Grandios!

Amintiri dragi,Amintiri dragi,
oamenioameni
dragi…dragi…
Dumnezeu să-iDumnezeu să-i
odihnească înodihnească în
pace! pace! 
((foto: Constantinfoto: Constantin
VLAICU)VLAICU)

Mihai Eminescu a militat sta-
tornic pentru înfăptuirea
u n u i  i d e a l :  u n i t a t e a

spirituală a românilor de pretutindeni.
Exegeţii vieţii şi operei Poetului naţional
începând cu Titu Maiorescu, C-tin
Dobrogeanu Ghera, Nicolae Iorga,
Garabet Ibrăileanu, Perpessicius, Şerban
Cioculescu, Dimitrie Caracostea şi alţii,
au omis, din variate motive, să facă o
analiză exhaustivă pro-domo cu privire
la activitatea laborioasă a ipoteşteanului,
în ceea ce priveşte realizarea acestui
ideal. Pe acest tărâm, Mihai Eminescu a
avut un singur înaintaş şi în acelaşi timp
contemporan: Iulian Grozescu, poet şi
ziarist, precursor al românismului – al
naţionalismului de bun augur – străin de
tarele xenofobismului exacerbat. Iulian
Grozescu era redactor-prim la revista
„Familia”, care, în vremea aceea, apărea la
Pesta, având ca proprietar şi director
fondator pe Iosif Vulcan. În paginile
„Familiei”, Iulian Grozescu şi-a publicat
o parte din creaţia sa militantă (poezii,
nuvele, traduceri, eseuri, etc.), revista

ajungând şi în biblioteca Gimnaziului
din Cernăuţi, precum şi în casa profe-
sorului Aron Pumnul, dascălul care grija
de creşterea şi educaţia elevului
Eminovici Mihail, fiul căminarului
Eminovici din Ipoteşti. Prin intermediul
„Familiei”, Eminescu a luat contact cu
Grozescu, cu creaţia sa şi în acest mod
ajunge să trăiască din fragedă juneţe sen-
timentul înălţător că românii de pre-
tutindeni sunt înfrăţiţi având aceeaşi
limbă şi acelaşi arbore genealogic, ei,
românii, deosebindu-se doar geografic,
faptul că trăiesc vremelnic sub stăpâniri
străine şi că important ar fi, deocamdată,
să se refacă unitatea lor pe plan spiritual.
Animat de acest deziderat, Mihai
Eminescu trimite de la Cernăuţi, în iarna
lui 1866, un plic cu două poezii, pe
adresa revistei „Familia”, din Budapesta.
În „Familia”, numărul 6 din 20 ianuarie,
îi apare poezia „De-aş avea…”, cea de-a
doua poezie, „Din străinătate”, îi va apare,
în aceeaşi publicaţie, la 17 iulie 1866 (29
iulie 1866, stil nou). În cele nouă strofe,
tânărul poet îşi exprimă dragostea sa
neţărmurită faţă de meleagurile natale şi
implicit dragostea faţă de patrie. Iată
cum se confesează Eminescu în strofa a
opta:

„Da! Da! Aş fi ferice, de aş fi încă o dată
În patria-mi iubită, în locul meu natal,
Să pot a bine zice, cu mintea-nflăcărată
Visările juniei, visări de-un ideal.”

Fără a fi o capodoperă, ci doar o operă
de talent din juneţe, apreciată astfel de
p r o f e s o r u l  u n i v e r s i t a r  M i h a i l
Dragomirescu, „Din străinătate”, evocă
nostalgic frumuseţea picturală a plaiului
natal.

Sentimentul românesc, ce sălăşluia în
sufletul poetului, se amplifică cu ocazia
peregrinărilor sale de-a lungul şi de-a
latul pământului locuit de români, când
hălăduieşte cu trupele de teatru ambu-
lant, prilej cu care tânărul sufleur, copist
de roluri şi uneori figurant, ia contact cu
spaţiul mioritic, cunoaşte oameni de la
care culege datini şi obiceiuri patriarhale,
cuvinte neoaşe şi poezii populare,

convingându-se că trăitorii, acestor
locuri mioritice, au o istorie şi o limbă
comună. Altă dată ajungând în dealul
Blajului (în prealabil fusese oaspetele
popii Bratu, bunicul poetului Octavian
Goga), exclamă cuprinzând cu braţele 

(continuare în pag. 48)  

Nicolae DANCIU PETNICEANU:Nicolae DANCIU PETNICEANU:

Mihai Eminescu precursor alMihai Eminescu precursor al
unităţii naţionaleunităţii naţionale

Nicolae DANCIU PETNICEANU (1936-2020)



4 84 8
C R O N IC A  M E HAD IE I  a n u l  I ,  n r .1  -  ia n ua r ie  2 0 2 2C R O N IC A  M E HAD IE I  a n u l  I ,  n r .1  -  ia n ua r ie  2 0 2 2

(urmare din pag. 47)
cerul: „Te salut, Mică Romă!”, ceea ce

înseamnă că Eminescu avea în clar
sorgintea latină a poporului român.

Un an mai târziu, la 2 aprilie 1867 (stil
vechi), Eminescu scrie poema patetică
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”, ul-
tima ei parte având afinităţi ideatice cu
tema propusă:

„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca a zilei zori.
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitezie, fală şi mândrie,
Dulce Românie, asta ţi-o doresc!”
Pe plan ideatic, cele de mai sus se

conjugă afectiv cu notaţiile poetului în
ziarul „Timpul”, din 3 octombrie 1881.
Citez: „Iubirea de ţară e pururea şi pre-
tutindenea iubirea trecutului. Patria
devine de la Pater şi numai oamenii care
ţin la petecul de pământ sfinţit de sân-
gele părinţilor pot fi patrioţi”.

Animat de asemenea sentimente,
Mihai Eminescu pleacă la studii, la Uni-
versitatea din Viena. Aici îl cunoaşte pe
Slavici, un Slavici militar în termen şi stu-
dent în timpul liber, cei doi, viitori mai
scriitori, se împrietenesc, prietenia lor
având un singur suport moral: dragostea
faţă de poporul român, cu deosebire faţă
de cei aflaţi sub ocupaţie străină, pre-
cum: ardelenii, bănăţenii, bucovinenii şi
basarabenii.

Slavici şi Eminescu, în timpul liber,
colindă oraşul şi discută întruna despre
nevoia imperioasă a înfăptuirii unităţii
spirituale a românilor de pretutindeni.
În prealabil îşi propun să înfăptuiască
această unitate în rândul studenţilor
români din patria Vlasului.

În vremea aceea, studenţimea română
din Viena era divizată în două societăţi:
„Societatea studenţească ştiinţifică-
socială” România şi „Societatea literară
şi ştiinţifică a românilor” din Viena. Între
cele două societăţi existau frecvente di-
sensiuni, discordii şi neînţelegeri, ce afec-
tau în rău unitatea culturală a tineretului
studios. Eminescu şi Slavici şi-au propus
să unească în plan spiritual cele două
unităţi. De bun augur fuseseră şi arti-
colele publicate de Eminescu în perio-
dicul budapestan „Federaţiunea” a
profesorului universitar Alexandru
Roman. Amintim câteva dintre aceste

articole: „În unire e tăria”, „Echilibrul”, „Să
facem un congres” etc. Urmărind acelaşi
scop, Eminescu şi Slavici, în chip
demonstrativ, s-au înscris în ambele
societăţi, gestul lor, pilduitor, a grăbit
fuzionarea celor două enclave spirituale
într-una singură: „România jună”, la data
de 8 aprilie 1871, Slavici a fost ales
preşedintele „României June”, iar Emi-
nescu bibliotecarul ei.

Articolul „Să facem un congres” a
hotărât cea dintâi manifestare spirituală
colectivă din istoria poporului român,
care a avut loc la data de 15 august 1871,
la Putna, motivată de scurgerea a patru
veacuri de la ctitoria Mănăstirii Putna de
Ştefan cel Mare. Un rol important în
ţinerea acestei manifestări l-au jucat
Slavici şi Eminescu. La mormântul
domnitorului Ştefan cel Mare, maiorul
Boteanu, întors recent din Franţa, unde
luase parte la războiul franco-prusac, s-a
descins din centurior şi, omagial, şi-a pus
sabia pe mormântul domnitorului.
Apoi, într-o cupă uriaşă, s-au deşertat
pungi cu pământ adus de participanţi la
întrunire din diferite colţuri şi tărâmuri
locuite de români. Cu această ocazie,
Eminescu a recitat la mormântul
voievodal, poezia sa, scrisă anume:
„Doină populară”, ce nu este altceva
decât prima variantă la cunoscuta sa
poemă „Doina”. Întâlnirea de la Putna
fusese o mostră de unitate spirituală a
românilor de pretutindeni, manifestare
pentru care trudiseră vreme de aproape
doi ani de zile cei doi mari scriitori din
literatura română: Eminescu şi Slavici.

Ideea de românitate şi origine
comună a românilor de pretutindeni s-
au amplificat conceptual în laboratorul
de creaţie eminesciană, încă de pe vre-
mea când Mihai Eminescu se înscrisese
şi frecventase Societatea „Românismul”,
fondată în Bucureşti de savantul Bogdan
Petriceicu Haşdeu, în 24 februarie 1869,
la zece ani de la Unirea Principatelor
Române, societatea având sediul în
Hotelul Steriade, camera 3, undeva pe
aproape de Parcul Cişmigiu. Din această
societate au făcut parte între alţii: Ştefan
Cacoveanu, Anghel Demetrescu,
Alexandru Locustenu, Grigore
Grandea, Ştefan Nacu şi bănăţeanul
Vasile Maniu, avocat, dramaturg, filozof,
prietenul lui Mihai Pascaly, directorul
primei scene teatrale din Bucureşti.

Deviza Societăţii „Românismul” era

„Susţinerea şi înflorirea patriei”, soci-
etatea a militat pentru protest continuu,
faţă de Regele Carol, care înfeudase
economia românească la remorca
economiei capitalismului prusac, a mi-
litat pentru unitatea spirituală a
românilor de pretutindeni, promovarea
culturii  populare, reintroducerea
românismului din colibe în palate,
u n d e  f u s e s e  i z g o n i t  d e  c ă t r e
cosmopoliţi; apoi societatea pleda pen-
tru o politică favorabilă cauzei domni-
torului Ion Alexandru Cuza, detronat
din scaunul domnescu, la 11 februarie
1866, de către partidele politice consti-
tuite în monstruoasa coaliţie.

Ideea românităţii marelui poet rezidă
şi din articolul fulminant publicat în
ziarul „Timpul”, din 16 aprilie 1878, în
care printre altele Eminescu conchidea:
„De când este suflet de român pe faţa
pământului, românul a fost mândru de
a fi român, şi chiar atunci, când lumea îl
privea cu dispreţ, el îşi cânta doina, şi
privea mândru împrejurul său”. În con-
tex t cu aceste destăinuiri trebuie
judecată apartenenţa poetului la Soci-
etatea paramilitară „Carpaţi”, constituită
în Bucureşti, la 24 ianuarie 1882, soci-
etatea din care făceau parte personalităţi
marcante ale vremii, între care: Ioan
Slavici şi Miron Pompiliu, prietenii lui
Eminescu.

Scopul, aparent, al societăţii „Carpaţi”
era acela de-a sprijini pe ardelenii
emigranţi cu slujbe şi locuinţe în
metropola României, scopul real, însă,
era eliberarea Transilvaniei de sub
ocupaţia străină, în care sens se difuzau
manifeste incendiare şi se milita pentru
reîntregirea politică şi teritorială. Aşadar,
se ajunsese de la unitatea imperioasă a
unităţii culturale a românilor de pre-
tutindeni la înfăptuirea unităţilor terito-
riale, într-un singur stat unitar.

Desigur, variantele poeziei „Doina”
(nouă) ref lectă gândirea politică a
Poetului naţional, dorinţa sa fierbinte de
eliberare şi de întregire naţională a teri-
toriilor româneşti aflate sub ocupaţie
străină, în cazul „Doinei” trimiterile se fac
direct, ele vizează pământul sfânt,
strămoşesc, al Basarabiei şi Bucovinei,
aflate în robie, sub mână străină, fapt ce
trebuie dat de gândit oamenilor politici
de astăzi, întru memoria înaintaşilor
acestui neam oropsit de soartă.

(Foto: Constantin VLAICU)
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Pentru tot ceea ce reprezintă cul-
tura populară bănățeană, sun-
tem onorați să semnalăm în

paginile volumului nostru științific un
eveniment editorial și cultural de mare
însemnătate. Este vorba despre lansarea
monografiei Plugova. Contribuții mono-
grafice, la 580 ani de atestare documentară
scrisă, care s-a desfășurat în ziua  de 14
august 2021, avându-l ca autor pe unul
dintre cei mai destoinici fii ai satului,
Trifu-Titu Pervulescu (n. Caransebeș,
Banat, la 20 octombrie 1954). Apărută
la Editura Hoffman , volumul mono-
grafic cuprinde în cele 310 pagini,
documente de o raritate și de o relevanță
absolută. Preocupările autorului în
direcția colecționării, dezarhivării,
documentării și sistematizării valorilor
etnografice nu sunt deloc recente.
Inițiativele personale ale autorului cu
care am avut plăcerea de a completa

date pe parcursul cercetărilor etnomuzi-
cologice de teren   în această perioadă, mi-
au redescoperit momente de reală
amplitudire locală. În acest context
transpunându-se și completându-se ne-
disimulat, Trifu-Titu    Pervulescu, aduce
o contribuție plină de dinamism și im-
plicare în conturarea adevăratului
Univers al Satului Bănățean. La acest
moment de Sfințire a efortului edificator,
au fost prezente personalități culturale: Prof.
Gheorghe Rancu,  Dr. Ion Traia, Prof.  Pavel
Panduru,  Dr.  Dacian  Rancu, istoricul
Dorin Bălteanu și subsemnatul, care au
susținut prelegeri științifice.  Au fost
p r e z e n ț i  ș i  r e p r e z e n t a n ț i  a i
administrației locale, primarul Grigore
Bardac, Ing. Ion Tabugan, vechi și dragi
prieteni ai Mehadiei și Plugovei.

Țin să completez meritul autorului,
de la bun început, prin abordarea unei
atitudini creatoare la care au pus umărul
necontenit comunitatea și administrația
locală în pofida tuturor dificultăților
inerente.

Structura volumului monografic este
bine închegată și aduce completări
etnografice în premieră și de mare
autenticitate. Volumul prezintă detaliat
cadrul geografic și natural al comunei
Plugova, în partea sudică a depresiunii
Caransebeș-Mehadia, Munții Cernei și
Munții Almăjului la sud-vest, străbătut
de la nord spre sud de râul Belareca aflu-
ent al Cernei, iar de la Teregova spre
Caransebeș, spre nord râul Timiș. 

Capitolul al doilea dezvoltă pe baza
documentației autorului, un amplu is-
toric al satului, locul de naștere al familiei
paterne a autorului, cu documente și fo-
tografii  structurate etapizat, de la cele
mai vechi, până în zilele noastre. Capi-
tolul al treilea este destinat istoriei
bisericii satului, urmat de istoricul școlii
în Banat și în satul Plugova. Aspecte cul-
turale, obiceiuri și tradiții plugovene
sunt prezentate detaliat în subcapitolele
următoare, obiceiurile calendaristice,
moravurile, particularitățile graiului
bănațean și despre jocul satului
Ardeleana, Poșovaica pe un picior și pe
amândouă, cu transcrierea muzicală
realizată de către subsemnatul, care
încheie capitolul al patrulea. Dintre
jocurile vechi - poșovăicile, de doi și de trei

executate ușor diferit de la o zonă la alta,
munte sau câmpie, dupa lămuririle primite
de la dl. instructor Hoarcă Calin din
Timișoara, sunt se pare precursoarele brâurilor
noastre de azi din Banatul de munte și cel de
câmpie (p. 204).

Subliniez valoarea documentelor in-
cluse pe parcursul acestui capitol:
manuscrise, fotografii, hărți din arhive
militare care datează din perioada anilor
1700-1800.

Capitolul următor, intitulat ,,Admini-
strația și populația Plugovei în istorie”,
prezintă documente care atestă pe teri-
toriul Banatului existenţa autonomiei
româneşti, aspectele de viață, organi-
zarea administrativă a instituțiilor locale
și manifestările culturale ale populaţiei
româneşti din Banat.

Diversitatea aspectelor etnografice
sunt completate de capitolul patru și
prezintă ocupații străvechi și actuale
urmată de o listă detaliată cu
personalități (profesori, preoți, medici,
ingineri, și alte meserii importante), toți
cei care și-au adus contribuția pe plan
local și național.

Capitolul șapte, Curiozități, similitudini
și lucruri inedite, este urmat de  surse
documentare de mare valoare locală și
anexele foto din arhiva personală și a co-
laboratorilor de seamă care încheie la
modul superlativ contribuția autorului:

,,Prin tot ce am întreprins, am dorit să
aduc la lumină și la cunoștința contempo-
ranilor, fapte, evenimente și aspecte din viața
și activitatea înaintașilor nostri, peste care se
așternuse ușor, ușor colbul uitării ”(p. 10).

Întregul volum reprezintă o cercetare
și o realizare publicistică în premieră a
cercetătorului independent Trifu-Titu
Pervulescu, care prin implicarea directă
și prin suportul oferit la acest proiect,
alături de fii ai satului, aduce în peisajul
nostru etnografic, al Banatului de
munte, o contribuție însemnată pentru
generațiile viitoare. 

Prof. univ. dr. habil. Lucian Emil Roșca
Etnomuzicolog
Uiversitatea de Vest din Timișoara
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