
Ca în fiecare an, Ziua
Națională a fost
marcată și la Meha-

dia cu un complex de
manifestări care să evidențieze
în memoria colectivă a
c o m u n i t ă ț i i  n o a s t r e
importanța deosebită a acestui
moment istoric, al zilei de 1
Decembrie 1918.

Debutul manifestărilor s-a
produs în Parcul Central al
localității, mai exact, în fața
Monumentului Eroilor, prin
oficierea unei slujbe de mulţu-
mire pentru libertatea şi uni-
tatea neamului românesc,
precum şi de cinstire a eroilor
care au înfăptuit Marea Unire
Naţională a românilor în anul

1918. Oficierea acestei slujbe a
fost săvârșită de preotul paroh
al Mehadiei, Ciprian Danci
Zărescu, în prezența oficialilor
administrației locale, a unor
instituții care își desfășoară ac-
tivitatea pe raza comunei, pre-
cum și a câtorva locuitori ai
localității noastre. Oficierea
slujbei s-a finalizat cu o cu-

vântare a domnului primar al
comunei Mehadia, Grigore
Bardac, referitor la însemnă-
tatea acestei sărbători și cu cer-
emonia depunerii coroanelor
de flori la Monumentul Eroi-
lor.

Următorul moment al
manifestării s-a constituit într-
un Simpozion dedicat Zilei

Naționale, organizat de
Primăria și Consiliul Local al
comunei Mehadia, Liceul
Tehnologic ,,Nicolae Stoica de
Hațeg” și de publicația locală
,,C r o n i c a  M e h a d i e i ”,
desfășurarea acestuia având loc
în incinta Căminului Cultural
,,Nicolae Cena” din Meha-
dia. În prezența unei nu-

meroase asistențe,
au luat cuvântul pri-
marul comunei
Mehadia - Grigore
Petru Bardac, preo-
tul Ciprian Danci
Zărescu, prof.dr. Iu-
lian Lalescu, cu toții
referindu-se în alo-
cuțiunea lor în mod
special la momen-
tul istoric al Marii
Uniri și la impor-
tanța acesteia în
păstrarea unității, a
credinței  și a valo-

rilor culturale ale poporului
nostru. În cadrul acelorași
alocuțiuni, s-a făcut referire și
la personalități ale Mehadiei,
contemporane evenimentelor
din preajma Marii Uniri, care
au participat pe plan local la
edificarea acestei deosebite
realizări a poporului nostru,
(continuare în pag. 3)
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(urmare din pag. 2)
dintre acestea s-a amintit în
mod special de generalul Nico-
lae Cena și de preotul Iosif
Coriolan Buracu, două perso-
nalități recunoscute ca repere
ale luptei pentru păstrarea
identității și a unității națio-
nale.

Moderator, dar și unul dintre
organizatorii acestui Simpo-

zion, redactorul șef al publi-
cației ,,Cronica Mehadiei”,
doamna prof. Ionela Mihaela
Domilescu, conducând în mod
impecabil desfășurarea lucră-
rilor simpozionului, a vorbit la
rândul său despre deosebita
importanță a momentului ce-l
aniversăm, amintind câteva
dintre episoadele desfășurării
evenimentelor, ce au precedat
momentului Marii Uniri, deru-
late la Mehadia și Valea
Bolvașnița.

Alături de organizatori și

participanți locali, dintre
invitați au luat cuvântul și
domnul inginer Dorin Băltean,
domnia sa evocând câteva din-
tre personalitățile Mehadiei,
între care și cronicarul Nicolae
Stoica de Hațeg, de la a cărui
naștere au trecut 271 de ani. O
altă personalitate evocată,  ge-
neralul Nicolae Cena, din
Mehadia, primul director al

administrației românești a
stațiunii Băile Herculane și
fondator al muzeului din Her-
culane, ce-i poartă și astăzi nu-
mele. (amintim, în acest context,
că Nicolae Cena este și înteme-
ietorul ,,Casinei culturale” din
Mehadia, precursor a ceea ce se
va numi peste ani ,,Cămin cul-
tural”, o entitate culturală, care
îndeplinește și astăzi aceeași
destinație ca cea inițială, fapt
care a determinat atribuirea nu-
melui său Căminului cultural
din Mehadia - n.a.). În calitate

de responsabil al activității tu-
ristice din Băile Herculane
domnul Dorin Băltean pro-
pune administrației locale din
Mehadia o asociere a obiecti-
velor sale turistice, multe din-
tre ele fiind în conexiune cu
rutele cultural turistice ale
stațiunii de pe Valea Cernei, cu
cele aparținând Băilor Hercu-
lane. Această propunere având
potențialul de a se concretiza
într-o asociere în interes turis-
tic a celor două vechi localități
surori: Băile Herculane și
Mehadia.

Tot din rândul invitaților,
renumitul rapsod octogenar,
Iosif  Pușchiță , sosit de la Pet-
nic, vechi prieten al  meginți-
lor, a delectat auditoriul cu
câteva dintre minunatele sale
doine. 

După epuizarea comunică-
rilor, a urmat o a doua parte a
Simpozionului, dedicată lansă-
rii volumului ,,Castrul și
așezarea vicană de la Meha-
dia: contribuții arheologice”,
având ca autor colegul nostru
de redacție, pe dl. Prof. Dr.
Iulian Dan LALESCU. Cartea,
rezultat al unei asidue munci
de documentare și cercetare,
derulate de-a lungul unei pe-
rioade îndelungate de timp,
este dedicată celui mai impor-
tant obiectiv istoric descoperit
în arealul Mehadiei: Castrul
roman de la ,,Praetorium”.
(continuare în pag. 4)
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(urmare din pag. 3)
Cartea reprezintă o primă lu-
crare dedicată exclusiv acestui
obiectiv istoric și face parte
dintr-o serie de două volume,
așa cum ne mărturisește au-
torul, conținând în paginile
sale o prezentare exhaustivă a
tuturor elementelor ce țin de
cercetarea, descoperirile și ma-
terialele arheologice obținute

la acest important obiectiv.
Facem precizarea că volumul a
apărut în toamna acestui an, la
o prestigioasă editură timi-
șoreană: Editura ,,Eurostam-
pa”. Cu această ocazie, autorul
a oferit câteva exemplare, in-
clusiv autografe, celor doritori. 

Întreg complexul de mani-
festări dedicate Zilei Naționa-
le, s-a încheiat cu un frumos

program artistic, sus-
ținut de elevii
Liceului Tehno-

logic ,,Nicolae Stoica de
Hațeg” din Mehadia, sub
pregătirea profesorilor: Ionela
Mihaela Domilescu, Iohana
Zimbran, Ana Zeicu și
învățător Grigore Humița.

Constantin VLAICU, 
redactor șef adj. 
CRONICA MEHADIEI
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Credința fără fapte,
moartă este!

În zilele noastre, cu
greu putem atrage
tinerii spre cre-

dință. Ei sunt receptivi în
general pentru lucrurile
spirituale, însă cei mai
mulți nu au discer-
nământ, se grupează aco-

lo unde li se pare că este
mai comod. De aceea, ne
străduim să le oferim
sprijin și organizăm pen-
tru ei activități și tabere,
cu scopul de a le asigura

stabilitatea de care au
atâta nevoie.

Cum și în anul 2022
am fost gazde ale Taberei
din Inima Satului, în

data de 10 decembrie
2022, am participat la
GALA acestor tabere,
eveniment bi lanț a l
proiectului educațional al
Eparhiei Caransebeșului

Împreună pentru copiii
noștri, organizat la sediul
Episcopiei Caransebeșului.

Evenimentul a reunit
(continuare în pag. 6)
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zeci de voluntari, organi-
zatori locali și parteneri
ai acestui proiect. Ne-am
bucurat să putem viziona
materiale foto și video
despre ceea ce s-a întâm-
plat în cele cinci zile de

tabără, anul 2022 și am
fost copleșiți de emoții și
r e c u n o ș t i n ț ă  î n t o r -
cându-ne la Mehadia cu
titlurile de Primarul a-
nului 2022 - Grigore-
Petru Bardac și Preotul
anului 2022 – Ciprian –
Petru Danci.

A c e s t e  d i s t i n c ț i i

demonstrează că tinerii
au fost încântați de
susținerea și implicarea
noastră în activitățile lor
din acest an ș i  ne
încurajează să conti-
nuăm pentru copiii co-
munității noastre.

Tot în data de 10 de-
cembrie 2022, pe scena
Căminului  Cultural
, ,Nicolae Cena” din
Mehadia, a avut loc pri-
mul concert de colinde
organizat în comuna
noastră, intitulat Iisus,
bine ai venit!, prestație
a Grupului ETHOS al

Episcopiei Caransebeșului,
acompaniați de Cvartetul
NUEVO al Filarmonicii
Timișoara. Aproximativ
200 de oameni au asistat
la două ore pline de
emoții și însemnătate,
transpuse, prin vocile și

instumentele acestor
tineri atât de talentați,
în cântece de colind.

Dana OPRESCU, 
jurnalist
decembrie 2022
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Începutul anului
2023 ne-a adus o
mare realizare,

cel mai important pas spre
digitalizarea instituției
Primăria Mehadia, imple-
mentarea și funcționalita-
tea plat formei digitale
Ghișeul.ro, platformă de
colectare a taxelor și impo-
zitelor locale.

În momentul de față
suntem a treia comună din
Județul Caraș – Severin
care a reușit implementa-
rea acestui sistem de colec-
tare, atât de benefic
pentru cetățeni, dându-le
posibilitatea de a-și veri-
fica situația fiscală în orice
moment, din confortul
casei lor, de la birou, dintr-
un mijloc de transport etc.

Platforma Ghișeul.ro
este un proiect derulat de
Autoritatea pentru Digita-
lizarea României și sus-
ținut de Asociația de Plăți
Electronice din România,
care oferă posibilitatea
contribuabililor de a vi-
zualiza obligațiile fiscale și
/ sau de a plăti online cu
cardul, parțial sau total,
taxele și impozitele locale,
precum și amenzile exis-
tente. Ea este folosită deja
de 1,5 milioane de români
pentru a interacționa on-
line cu administrația, iar
pentru utilizarea ei ca me-

todă de plată nu se percepe
niciun comision, acesta
fiind suportat de către
instituție, iar dovada plății
se primește pe e-mail în
câteva minute de la plata
efectivă. 

Pentru a facilita ac-
cesul la platformă, Autori-
tatea pentru Digitalizarea
României a creat un ghid,
pe care vi-l punem la
dispoziție în cele șapte i-
magini alăturate:

Accesează secțiunea
„Creare cont” din plat-
forma www.ghiseul.ro

Odată accesată sec-
țiunea „Creare cont”, tre-
buie să introduci propriul

cod numeric personal și să
apeși butonul „Verificare
CNP”

După validarea CNP-
ului, trebuie să introduci
datele necesare generării
contului, după cum ur-
mează: numele, prenu-
mele, adresa de e-mail (pe
care vei primi datele de
logare – utilizator și pa-
rolă) și numărul de telefon
mobil

Etapa următoare
presupune introducerea
numărului de 16 cifre afer-
ent cardului bancar, în
vederea validării iden-
(continuare în pag. 8)
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tității tale

După parcurgerea
etapelor 4 și 5, vei primi de
la SNEP – Ghișeul.ro
datele de logare (utilizator,
parola temporară) care îți
vor permite accesul în
platforma Ghișeul . ro .

Datele de logare sunt tri-
mise pe adresa de e-mail
specificată anterior

Acesează din
nou www.ghiseul.ro și
introdu datele de logare pe
care le-ai primit pe e-mail.
Este necesar să renunți la
parola generată automat și

să alegi o altă parolă.
Opțional, poți modifica și
numele de utilizator

După selectarea
datelor de logare persona-
lizate, vei putea accesa in-
tegral funcționalitățile
SNEP- Ghișeul.ro. Sumele
de plată vor apărea au-
tomat în contul tău.

Dana Oprescu

Jurnalist



2626octombrie 2022octombrie 2022 , ziua, ziua
în care îl sărbătorim peîn care îl sărbătorim pe
Sfântul Mare MucenicSfântul Mare Mucenic

Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcăDimitrie, Izvorâtorul de mir și făcă--
torul de minuni, devine pentru Metorul de minuni, devine pentru Me--
hadia dată memorabilă, ca ziua înhadia dată memorabilă, ca ziua în
care se vor organiza de acum înainte,care se vor organiza de acum înainte,
an de an, an de an, Târguri de mâini priceputeTârguri de mâini pricepute ,,
care va aduna oameni talentați  șicare va aduna oameni talentați  și
care se vor întâlni pentru a facecare se vor întâlni pentru a face
schimburi de mărfuri și experiențe,schimburi de mărfuri și experiențe,
la fel ca în timpurile străbunilorla fel ca în timpurile străbunilor
noștri.noștri.

Parcul Central din Mehadia a fostParcul Central din Mehadia a fost
gazda expoziției culinare și artisticegazda expoziției culinare și artistice
a celor 15 expozanți talentați ce aua celor 15 expozanți talentați ce au
pus la dispoziția câtorva zeci depus la dispoziția câtorva zeci de
vizitatori  produse culinare,  vizitatori  produse culinare,  deco-deco-

rațiuni, tablouri, cosmetice și obiec-rațiuni, tablouri, cosmetice și obiec-
te artizanale spre a fi degustate saute artizanale spre a fi degustate sau
dăruite.dăruite.

Primăria Mehadia a răspuns afirPrimăria Mehadia a răspuns afir--
mativ propunerii doamnei Anamariamativ propunerii doamnei Anamaria
Pervulescu, o tânără talentată în artaPervulescu, o tânără talentată în arta
scrisului, picturii și meșteșuguluiscrisului, picturii și meșteșugului
hand-made, cetățean al localitățiihand-made, cetățean al localității
Plugova, care a avut inițiativa orgaPlugova, care a avut inițiativa orga--
nizării acestui târg. Angajații insti-nizării acestui târg. Angajații insti-
tuției s-au ocupat de partea detuției s-au ocupat de partea de
logistică a organizării și au pregătitlogistică a organizării și au pregătit
un stand cu preparate culinare speun stand cu preparate culinare spe--
cifice zonei Banatului Montan, carecifice zonei Banatului Montan, care
a u  p u t u t  f i  s e r v i t e  d e  c ă t r ea u  p u t u t  f i  s e r v i t e  d e  c ă t r e
participanți și expozanți.participanți și expozanți.

Grădinița Mehadia, GrădinițaGrădinița Mehadia, Grădinița
Plugova și   Plugova și   ( con t i n uar e  î n  pag .  10)
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( u r m a r e  d i n  p a g .  9 )
Liceul Tehnologic ,,Liceul Tehnologic ,,Nicolae StoicaNicolae Stoica
de Hațeg” de Hațeg” din Mehadia, au particidin Mehadia, au partici--
pat cu un număr însemnat de cadrepat cu un număr însemnat de cadre
didactice, școlari și preșcolari, caredidactice, școlari și preșcolari, care
au pregătit creații și bucate pe ale-au pregătit creații și bucate pe ale-
se.se.

Doamna Mihaela Drăgan a realiDoamna Mihaela Drăgan a reali--
zat picturi pe față micuților doritori.zat picturi pe față micuților doritori.

Domnișoarele Lica Danci și AnaDomnișoarele Lica Danci și Ana
Maria Pepșilă și-au expus picturileMaria Pepșilă și-au expus picturile
pe care cu desăvârșit talent le realipe care cu desăvârșit talent le reali--
zează.zează.

,,Albinuța Harnică” (domnul Mi,,Albinuța Harnică” (domnul Mi--
hail Dragomir), producător local dehail Dragomir), producător local de
miere și produse apicole, a fost premiere și produse apicole, a fost pre--
zentă cu un stand aranjat într-unzentă cu un stand aranjat într-un
mod deosebit.mod deosebit.

Domnul Laitin Brata a expus CoDomnul Laitin Brata a expus Co--
loana Infinitului, Turnul Eiffel și alteloana Infinitului, Turnul Eiffel și alte
repere culturale realizate din bețe derepere culturale realizate din bețe de

lemn, adevărate opere de artă.lemn, adevărate opere de artă.

Doamna Anamaria Pervulescu,Doamna Anamaria Pervulescu,
inițiatorul evenimentului, a realizatinițiatorul evenimentului, a realizat
un panou foto personalizat, care aun panou foto personalizat, care a
reprezentat atracția evenimentului,reprezentat atracția evenimentului,
participanții fiind atrași de acest colțparticipanții fiind atrași de acest colț
pentru imortalizarea momentelorpentru imortalizarea momentelor
împreună cu cei dragi.împreună cu cei dragi.

Ne-am bucurat de temperaturiNe-am bucurat de temperaturi
blânde de toamnă, fapt pentru careblânde de toamnă, fapt pentru care
evenimentul s-a întins pe un intervalevenimentul s-a întins pe un interval
de 6 ore, timp în care am putut sode 6 ore, timp în care am putut so--
cializa și profita de această zi minucializa și profita de această zi minu--
nată.nată.

Dana OprescuDana Oprescu

JurnalistJurnalist
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”Unirea națională…este rezul-
tatul unei stări 

de spirit permanente”

Nicolae Iorga

Mai întâi, v-aș ruga să-mi
permiteți să mulțumesc orga-
nizatorilor pentru onoranta
invitație de a vorbi în fața dv.
cu ocazia Zilei Naționale a
României, zi cu o semnificație
specială pentru națiunea ro-
mână.

Trebuie să vă mărturisesc
că, de fiecare dată, particip cu
plăcere la aceste manifestări
culturale organizate în acest
frumos lăcaș de cultură ce
poartă numele ilustrului con-
cetățean al dv., gen. Nicolae
Cena. Mă bucur că domnul
primar are astfel de inițiative și
că există în continuare la Me-
hadia, oameni iubitori de cul-
tură care continuă să coaguleze
comunitatea locală în cadrul
activităților culturale.

Prin aceste manifestări, iată
că Mehadia reuşeşte, în vre-
muri economice tulburi, să
continue tradiţia de adevărat
focar de cultură şi spirituali-
tate, iniţiată de iluştri predece-
sori: Nicolae Stoica de Haţeg,
gen. Nicolae Cena, Coriolan
Buracu, ca să rostim primele
nume care ne vin acum în
minte, oameni care şi-au lăsat
amprenta spiritualităţii lor asu-

pra generaţiilor care au urmat.

Interesant, şi cred că nu în-
tâmplător, este faptul că ne în-
tâlnim în această Zi de
Sărbătoare Națională,  sub
semnul a două apropiate mari
aniversări istorice a  localităţi-
lor unite de istorie printr-un
indestructibil destin: Băile
Herculane (1870 de ani de
atestare epigrafică din anul 153
d. Ch.) şi Mehadia (700 de ani
de atestare documentară,
1323). 

Istoria celor două localităţi
s-a amestecat de-a lungul vea-
curilor mergând  chiar până la
identificare, ajungându-se, la
un moment dat ca, atât staţi-
unea de pe Valea Cernei cât şi
localitea de pe Belareca să
poarte acelaşi nume, Mehadia.

Cu gândul la apropierea
celor două momente aniver-
sare pentru Băile Herculane și
Mehadia și cu gândul la ceea ce
a reprezentat, ceea ce repre-
zintă și, cu siguranță, vor mai
reprezenta celor două localități
surori pentru români, astăzi m-
am gândit să prezint comuni-
carea:

”Herculane și Mehadia,
două simboluri de simțire

românească”

Deseori, de-a lungul istoriei,

s-au făcut confuzii regretabile
între cele două localităţi,
atunci când se menţionau loca-
ţile în care s-au descoperit ves-
tigii arheologice romane.
Majoritatea pietrelor romane
aflate la muzeul din Băile Her-
culane au fost descoperite în
timpul lucrărilor de recons-
trucţie a staţiunii realizate sub
comanda generalului Andreas
Hamilton din anul 1736. După
cum aflăm din scrierile croni-
carilor, o bună parte a acestor
vestigii romane descoperite
atunci, au fost trimise la Viena,
unele s-au scufundat în Du-
năre, împreună cu corabia (sau
corăbiile) în dreptul Dealului
Gellert din Budapesta, iar o
altă parte au fost expuse în Mu-
zeul de istorie ”Gen. Nicolae
Cena”, primul muzeu din
stațiunile balneare românești.

Cel care a avut pentru prima
dată inițiativa prezentării vesti-
giilor romane într-o mică
expoziție a fost protopopul
Nicolae Stoica de Hațeg,
născut la Mehadia în 24 fe-
bruarie 1751.

Preot, învățător, cronicar,
arheolog, numismat amator,
etnograf și folclorist şi, aş
adăuga eu, colecționar şi ghid,
l-aș considera pe Nicolae Sto-
ica de Hațeg, ca prima person-
alitate complexă, un adevărat
iluminist care unește destinul
spiritual comun al celor două
(continuare în pag. 12)
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localități, Băile Herculane și
Mehadia, fiind primul cronicar
român al celor două localități.

De ce adaog cele două ul-
time titulaturi neoficiale, de
colecționar și ghid, la celelalte
pe care vrednicul protopop le-
a căpătat datorită activităţii
sale neobosite în folosul ob-
ştei? Chiar el ne mărturiseşte,
în a sa Cronică a
Banatului că a re-
marcat dorinţa
oaspeţilor băilor
de a vedea „câte
ceva din lucrurile
memorabile de
aici”1, motiv pen-
tru care organi-
zează în casa sa, la
Mehadia, prima
expoziţie cu vesti-
giile arheologice
(pietre funerare cu
inscripţii romane,
monede rare, antichităţi ro-
mane). 

În anul 1829, Nicolae Stoica
de Hațeg scrie ”Cronica
Mehadiei şi a Băilor Herculane”,
în limba germană cu caractere
gotice, scrisă, așa cum mărtu-
risește cronicarul:

” ...seara, la lumânare, fără
ochelari, în al 79 -lea an al meu”.  

Totodată, Nicolae Stoica de
Hațeg este primul cronicar
român al Banatului, lucrarea sa
”Cronica Banatului”, fiind con-
siderată de către Nicolae Iorga,
”un izvor de cea mai înaltă în-

semnătate”.
Fiind un adevărat reper

moral și cultural, protopopul
cronicar dăinuie în conștiința
generațiilor mileniului III din
Banat nu numai prin cărțile
sale tipărite și retipărite de-a
lungul anilor, ci și prin numele
său dat unor străzi din
Timișoara și Băile Herculane
precum și Liceului din Meha-

dia și Bibliotecii orășenești din
Băile Herculane. 

În data de 24 februarie 2021
am aniversat 270 ani de la
naşterea cronicarului protopop
Nicolae Stoica de Haţeg. Pen-
tru a marca evenimentul, am
inițiat două activități culturale
omagiale la Băile Herculane.

Împreună cu Consiliul Local
Băile Herculane, în parteneriat
cu Episcopia Caransebeșului și
Cenaclul Domogled Băile Her-
culane, am organizat în deschi-
derea ședinței de miercuri, 24

februarie 2021, la Primăria
Băile Herculane, o slujbă de
pomenire și un moment evo-
cator, ”Nicolae Stoica de
Hațeg - un polihistor al vea-
cului Luminilor, cronicar de
seamă al  Banatului și al
Băilor Herculane”, susținut de
reprezentantul E p i s c o p i e i
Caransebeșului, părintele con-
silier cultural Casian Rușeț și
Dorin Bălteanu, muzeograf,
scriitor și publicist, vicepreșe-
dintele Cenclului Domogled
din Băile Herculane, prin
comunicările prezentate.

Cu ocazia  celei de-a IV –a
ediții a Simpozionului inter-
național ”Herculane – arcade
în timp”, în 12 iunie 2021, în
fața unui numeros public,
participanți la  simpozion,
presă, localnici, a fost dezvelită
de către primarul Cristian Mi-
clău, placa memorială Nicolae
Stoica de Hațeg (fig. 1), ampla-
sată pe peretele clădirii recent
reabilitată a Primăriei Băile
Herculane(2021).

Placa conține un text de
prezentare precum și efigia
protopopului cronicar, opera
regretatului artist plastic
timișorean, Luigi Varga, reali-
zat după portretul imaginar al
pictorului timișorean Victor
Gaga. 

O altă personalitate care
unește destinul spiritual
comun al celor două localități,
(continuare în pag. 12)
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Băile Herculane și Mehadia,
este generalul Nicolae Cena,
una din figurile ilustre din ga-
leria oamenilor de seamă ale
Banatului montan, născut la
Mehadia, la 21 noiembrie
1844.

Deşi a activat în cadrul ar-
matei imperiale, evidenţiindu-
se printr-o carieră militară de
excepţie, generalul Nicolae
Cena nu şi-a renegat naţionali-
tatea, ci cu mândrie susţinea
întotdeauna că e “român-grăni-
cer”. 

După retragerea la pensie
(1904) pe plaiurile Mehadiei
natale, un aspect merituos al
activităţii generalului, l-a repre-
zentat cercetările sale arheolo-
gice din jurul comunei
Mehadia. Cu banii pe care i-a
strâns şi-a cumpărat cărţi şi a
făcut săpături arheologice, do-
vedindu-se un pasionat cerce-
tător al zonei. Cu multă
perseverenţă, s-a dedicat stu-
diului şi săpăturilor arheolo-
gice pentru descoperirea
rămăşiţelor castrului roman
PRAETORIUM dintre Meha-
dia şi Plugova.

Descoperirile arheologice
au atras atenţia oamenilor de
ştiinţă, la scurt timp, generalul
Nicolae Cena începând să fie
vizitat de către o seamă de in-
telectuali români şi străini care
şi-au exprimat admiraţia pen-
tru munca depusă şi rezultatul
obţinut. După război, locuinţa
sa a devenit un adevărat punct
de atracţie muzeistic, organi-
zându-se adevărate pelerinaje
de către cei mai de seamă oa-
meni de ştiinţă şi oameni poli-
tici. Academicienii Dimitre

Onciul, Vasile Pârvan, militari,
profesori, elevi, etc., iar la 20
iunie 1921, toţi miniştrii gu-
vernului, în frunte cu prim-mi-
nistrul Alexandru Averescu şi
toţi miniştrii plenipotenţiari au
cercetat colecţia sa, expri-
mându-i admiraţia şi recuno-
ştiinţa pentru rezultatele
muncii sale. 

Deşi a avut importante soli-
citări (Muzeul “Astra”, din
Sibiu, Muzeul militar din Bu-
cureşti, Liceul Traian Doda din
Caransebeş, Muzeul judeţean
Lugoj) decizia generalului de a
stabili destinaţia donaţiei valo-
roasei colecţie, a fost pentru în-
fiinţarea primului muzeu din
stațiunile balneare românești la
Băile Herculane (1924). 

Din păcate, generalul Ni-
colae Cena n-a mai apucat să-
şi vadă visul împlinit deoarece,
la 12 martie 1922 se stinge din
viaţă, lăsând pentru eternitate
colecţia sa, muzeului staţiunii
Băile Herculane.

În debutul cărţii sale, Mu-
zeul “General Nicolae Cena”,pă-
rintele Coriolan Buracu,
patriot de frunte şi coleg de su-
ferinţă cu generalul în închiso-
rile regimului maghiar, scria,
cu mândrie:

“Cu începere de la 1 Mai
1924, publicul vizitator al aces-
tor băi, are prilejul a admira şi a
medita asupra moaştelor sfinte
desgropate în pământul Meha-
diei, de către Generalul Nicolae
Cena”.2

În afara inițiativei cultural –
științifice lăudabilă de a
înființa prima instituție mu-
zeală din stațiunile balneare
românești la Băile Herculane,
generalul Nicolae Cena are

meritul de a fi condus Consi-
liul Dirigent Român care a asi-
gurat procesul de preluare a
stațiunii de pe Valea Cernei de
la administrația maghiară la cea
românească. 

Sub conducerea generalului
Nicolae Cena, Consiliul Diri-
gent l-a rechemat pe dr.
Alexandru Crăciunescu, refu-
giat la Cernăuți, considerat cel
mai bun cunoscător al stațiunii
și care, a reușit într-un timp
scurt, aș putea spune chiar
record, să readucă stațiunea în
stare funcțională, în ceea ce
privește pavilioanele istorice și
reorganizarea activității eco-
nomice și sociale.

Începând din iunie 2017,
am inițiat și organizat
împreună cu Primăria Băile
Herculane,  Asociația Locali-
tăților și Zonelor Istorice și de
Artă din România și Direcția
de Cultură Caraș - Severin, o
serie de manifestări anuale,
”Herculane – arcade în timp”,
dedicate evocării eveni-
mentelor importante care au
avut loc de-a lungul istoriei
bimilenare a stațiunii de pe
Valea Cernei precum și a
personalităților marcante care
au intrat în galeria oamenilor
de seamă ai acestor meleaguri
încărcate de istorie și legendă.

Ediția din 2019 a sim-
pozionului a fost dedicată îm-
plinirii unui veac de la
(continuare în pag. 14)
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preluarea stațiuniide către Ad-
ministrația Românească (1
iunie 1919 – 2019). 

Una din activitățile simpo-
zionul dedicat evenimentului
aniversat, a constat în dezveli-
rea oficială a plăcii omagiale
dedicată Centenarului stațiunii
Băile Herculane (fig. 2) și a
acelora care au luptat pentru
un ideal nobil ”unirea în cuget și
simțiri” a bimilenarei stațiuni
de pe Valea Cernei cu Patria
Mamă, printre care, la loc de
frunte, situându-se gene-
ralul Nicolae Cena.

De asemenea, în cadrul
ediției a V-a a simpozionu-
lui ”Herculane – arcade în
timp”, cu ocazia împlinirii
unui veac de la decesul ge-
neralului Nicolae Cena,
personalitatea acestuia a
fost evocată printr-o slujbă
de pomenire ținută preo-
tul paroh Pavel Găină din
Parohia Pecinișca și prin
comunicarea susținută de mu-
zeograf Bogdana Negrei de la
Muzeul Județean de Etnografie
și al Regimentului de Graniță
Caransebeș.

Băile Herculane – Meha-
dia, pol de dezvoltare turis-
tică  pentru zona montană

banato – mehedinţeană

Acum, în al treilea deceniu
al mileniului trei când se pune

problema ca fiecare zonă să-şi
găsească resursele interne pen-
tru dezvoltare, Băile Herculane
– Mehadia zonă cu un poten-
ţial turistic, balnear, peisagistic,
cultural – istoric de excepție,
are şansa de deveni un pol de
dezvoltare turistică pentru
zona montană banato –mehe-
dinţeană. 

Constatăm cu plăcere că tot
mai mulţi străini, personalităţi,
oameni de cultură, echipe de
televiziune  din lumea occiden-
tală, vin să ne descopere poten-

ţialul turistic de la noi din
ţară:sate uitate și părăsite, cas-
cade miniaturale de basm, dar
pe lângă care trecem fără a le-
băga în seamă, păduri virgine,
floră şi faună dispărute de
mulţi ani în Europa superin-
dustrializată, obiceiuri şi tradi-
ţii, meşteşuguri străvechi care
se mai păstrează în comunităţi
izolate din creierul munţilor
noştri.

Ne  vin în minte doar câteva

exemple cred eu, semnificative,
dacă ne gândim la prinţul
Charles care acum e rege, în-
drăgostit de plaiurile transil-
vane, la Charlie Ottley și
echipa de TV de la Travel Cha-
nell care au realizatdocumen-
tare de promovare a României
în sute de ţări şi traduse în zeci
de limbi. Ne mai gândim la
site-ul World Geography care a
clasat cascada Bigăr, lacrima de
diamant a Banatului montan,
pe locul I în rândul celor mai
frumoase cascade din lume.

Consecinţa, tot mai
mulţi turişti solicită să
vadă zone semnalate de
cei din afara ţării şi pe
care noi,care locuim în
zonă, trecem de multe
ori pe lângă ele fără a le
băga în seamă.

În ideea de a promova
patrimoniul cultural, is-
toric, peisagistic, balnear
de excepție, într-un cu-
vânt potențialul turistic

al acestor meleaguri, am elabo-
rat proiecte de rute cultural tu-
ristice pe care le-am supus
avizării Ministerului Turismu-
lui.

Astfel, în 2020, am elaborat
proiectul Rutei cultural turis-
tice ”Pe urmele lui Hercules”. La
propunerea Primăriei Băile
Herculane, Ministerul Turis-
mului a recunoscută oficial
această rută, fiind prima rută
(continuare în pag. 15)
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cultural turistică dezvoltată la
nivel național, pe teritoriul a
trei județe: Caraș – Severin,
Gorj și Mehedinți și recunos-
cută de minister.

Ruta Cultural Turistică ”Pe
urmele lui Hercules” urmărește
firul epic al Legendei lui Her-
cules și unește, pornind din
bimilenara stațiune de pe
Valea Cernei, Băile Hercu-
lane, destinații turistice din
trei județe din sud – vestul
ROMÂNIEI (CS, GJ, MH),
având un patrimoniu natural
(Parcul Național Domogled –
Valea Cernei, Geoparcul Pla-
toul Mehedinți, Parcul Natural
Porțile de Fier), cultural (mâ-
năstiri, mori pe apă), istoric
(monumente istorice, muzee),
cu mare potențial de dezvol-
tare turistică, cu scopul de a le
promova dintr-o perspectivă
atractivă din punct de vedere
turistic, sub un singur brand
și de a dezvolta un nou pro-
dus turistic.

În 2022, am elaborat o a
doua rută cultural turistică
dezvoltată la nivel național, ”Pe
urmele împărătesei Elisabeta
(Sisi)”, recunoscută oficial de
Serviciul Relații Internaționale
și Afaceri Europene în Dome-
niul Turismului al Ministerul
Turismului.

Concepută ca instrument
de promovare și dezvoltare a
unui nou produs turistic, Ruta
cultural turistică ”Pe urmele îm-

părătesei Elisabeta”urmărește
traseul parcurs de împărăteasa
Elisabeta (Sisi), în timpul seju-
rului de șase săptămâni de la
Băile Herculane, din anul
1887, unind destinații turistice
din trei județe: Caraș – Seve-
rin, Timiș și Prahova și promo-
vând trei stațiuni de top din
turismul românesc: Băile Her-
culane, Buziaș și Sinaia, pre-
cum și alte două zone cu
potențial turistic emergent din
Banatul Montan, Oravița și
Caransebeș.

În urma recunoașterii rute-
lor menționate de către Minis-
terul Turismului, s-au realizat
două videoclipuri de promo-
vare care au fost postate pe
platformele digitale ale minis-
terului și ale Consiliului
județean Caraș – Severin, pe
site-urile oficiale ale primării-
lor localităților participante la
traseul rutelor, precum și pe
platformele digitale de turism
cultural ale Uniunii Europene.

Mehadia are câteva puncte
de atracție, menționate de
mine și în cartea Mehadia tu-
ristică editată în 2013, puncte
care ar putea deveni obiective
turistice: Cascada Bobot de
pe Valea Sfârdinului, vestigiile
Cetății de pe Dealul Barcan,
Izvorul împărătesei Elisa-
beta (Sisi) de la Valea
Bolvașnița, Râpa Neagră,
Crucea de pe Muntele
Străjoț și, poate cel mai impor-
tant obiectiv, Castrul Praeto-

rium.
Pentru turiștii care vin la

tratament sau la odihnă, în bi-
milenara stațiune de pe Valea
Cernei, Mehadia ar putea de-
veni un interesant obiectiv de
vizitare.

Resursele naturale, peisagis-
tice sau arheologice pe care na-
tura sau strămoşii noştri ni
le-au lăsat, ar putea fi valorifi-
cată turistic prin amenajări
care să le semnaleze (indica-
toare, panouri descriptive, dru-
muri de acces, alei, poteci,
băncuţe şi chiar foişoare pen-
tru odihnă şi servirea mesei) şi
care să ofere condiţii pentru
organizarea unor evenimente
care să le pună în valoare.

Astfel, în circuitele turistice
care pot fi organizate din Băile
Herculane pe Valea Almăjului,
la Complexul mulinologic de
la Rudăria, la Cascada Bigăr, se
poate include şi Mehadia cu re-
sursele ei turistice.

În acelaşi timp, amenajarea
unei colecții etnografice la Li-
ceul ,,Nicolae Stoica de Haţeg”,
după modelul celui de la Efti-
mie Murgu și introducerea
acesteia în circuitul de vizitare
al localității, ar putea spori
atracţiile turistice din străve-
chea Mehadie. 

Revitalizarea unor obiceiuri
străvechi, „Măsuratul oilor la
Valea Bolvaşniţa”,  „Balul izme-
nelor”, „Tăiatu’ porcului”, 

(continuare în pag. 16)
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„Coptul la cazan”, gastrono-
mia locală (prin promovarea
unor mâncăruri tradiţionale
în unităţile turistice de pe raza
Mehadiei: ”Casa ecologică”,
Popas turistic „Mehadia”, Res-
taurant „La Nico”, „Conacul
lacurilor”) ar fi alte măsuri
care, odată realizate, ar putea
spori atracţiile etno – turistice
care ar veni în completarea
programelor turistice de sănă-
tate şi agrement oferite de
polul de atracție principal al
zonei turistice banato- mehe-
dinţene, staţiunea Băile Her-
culane.

Mi-am permis să închei co-
municarea mea dedicată Zilei
Naționale a României, cu
semnalarea câtorva direcţii de
dezvoltare turistică pentru că
tot acest patrimoniu cultural-
istoric pe care îl promovăm la
fiecare participare a noastră la
manifestările la care sunt invi-
tat (şi este bine ca acest patri-
moniu să fie cunoscut şi de
către cei tineri care observ cu
bucurie că participă în număr
mare la acțiunile organizate de
primărie), constituie un
potențial turistic demn de luat
în considerare pentru dezvol-
tarea zonală. 

În încheierea expunerii
mele, aș dori să-i adresez feli-
citări d-lui primar Grigore
Bardac pentru reușita remar-

cabilă de a obține avizul Mi-
nisterului Turismului pentru
declararea localității Mehadia
ca stațiune turistică. În același
timp, această reușită este și o
provocare pentru dezvoltarea
turistică a zonei ceea ce im-
plică o serie întreagă de mă-
suri pentru amenajarea
zonelor vizate ca obiective tu-
ristice.

În acest sens, îmi exprim
disponibilitatea de a colabora,
în calitate de manager pentru
activități turistice și om de
cultură, pentru dezvoltarea
turistică a zonei și includerea
Mehadiei în unele rute cultu-
ral turistice pe care
intenționez să le dezvolt și să
le promovez.

Cele două mari perso-
nalităţi evocate în prima parte
a expunerii mele, precum şi
numeroase altele care au mai
fost, au marcat şi au îmbogăţit
viaţa spirituală a staţiunii de
pe Valea Cernei și a Mehadiei.

Pornind de la scurtă
retrospectivă istorică preze-
ntată, noi sperăm ca exem-
plele acestor personalităţi, să
constituie un imbold pentru
preocupările generaţiei ac-
tuale pentru a continua spiri-
tualizarea acestui spațiu
încărcat de istorie și legende,
dar mai ales pentru cele ale
generaţiilor viitoare de a se în-
scrie în linia trasată de aceşti

iluştri predecesori menţionaţi
şi de a ne oferi suportul moral
pentru a putea afirma cu tărie
şi cu mândrie că, într-adevăr, 

Herculane și Mehadia re-
prezintă două simboluri de
simţire românească!

SALUTI ET LAETITIAE!

01.12.2022
Mehadia

Dorin Bălteanu
muzeograf, scriitor, publicist

(această comunicare a fost
s u s ț i n u t ă  î n  d a t a  d e
01.12.2022, în sala Căminu-
lui Cultural , ,Gen.Nicolae
CENA” din Mehadia - n.r.) 

________________

1Nicolae Stoica de Haţeg –

Cronica Banatului, Editura

Facla, 1981, p. 12
2“Muzeul General Nicolae

Cena în Băile Herculane şi Cro-

nica Mehadia” –pr. Coriolan I.

Buracu, Turnu – Severin , tipo-

grafia şi librăria Ramuri, 1924.,

p. 3
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Ziua din 24 ianuarie
a rămas în istoria
românilor ca data la

care s-a înfăptuit Unirea
Principatelor Române, în
anul 1859, la scurt timp după
numirea lui Alexandru Ioan
Cuza ca domn al Moldovei
șiȚării Românești. În urma
unui referendum în toamna
lui 1857 toți cei cu drept de
vot s-au pronunțat pentru
unirea Principatelor Mol-
dovei și Țării Românești.
Puțin mai târziu, marile
puteri de atunci, respectiv,
Austria, Rusia, Franța, An-
glia și Imperiul Otoman
au propus în anul 1858 la
Convenția de la Paris o
unire care s-a dovedit a fi
mai degrabă una formală!
În anul următor, în perioada
5 - 17 ianuarie, au fost orga-
nizate alegeri la Iași în Mol-
dova, iar peste numai o
săptămână, între 12 – 24 ia-
nuarie 1859, au avut loc ale-
geri și la București, ocazie în
care în ambele provincii a
fost ales ca domnitor, Ale-
xandru Ioan Cuza. 

A fost, atunci, o
atmosferă incendiară,
clădirea din Dealul Mitro-
poliei din București a fost
înconjurată de mii de oa-
meni, pe buzele lor se ci-
teau cuvinte ca: unire,
fericire, mărirea patriei,
Alexandru Ioan Cuza... o

bucurie imensă!!! Frații
noștri țărani strigau acum
cu toată puterea energică
a sufletelor lor: ,,Să tră-
iască Cuza! Să trăiască
domnul nostru!’’ și se
aruncau unii în brațele
celorlalți, realizând astfel
prin vot popular, dorința
de veacuri a neamului
nostru, primul pas spre

Unirea cea mare, și care s-
a realizat pașnic, fără văr-
sare de sânge!

Marele merit al lui Cuza a
fost că a reușit să aducă
r e c u n o a ș t e r e a
internațională a Unirii Prin-
cipatelor Române și, prin re-
formele sale în toate
domeniile, a pus bazele sta-
tului român modern. Cu
toate acestea, noua țară a în-
ceput să se numească Româ-
nia, abia după abdicarea lui
Cuza, din anul 1866, când a
fost redactată pr ima
Constituție. Deci, iată că
Mica Unire este strâns legată
de personalitatea lui Alexan-

dru Ioan Cuza și de alegerea
sa ca domnitor al ambelor
principate, dar și de puter-
nica apropiere culturală și
economică între cele două
țări. Pe scurt, aceasta este
povestea Micii Uniri!

Prin urmare, an de an,
ziua de 24 ianuarie, ne va
face din nou să retrăim, cel
puțin la nivel de poveste,

acești câțiva pași
importanți, făcuți de
strămoșii noștri pentru
tot ce înseamnă astăzi Ro-
mânia! Primul pas impor-
tant pe calea înfăptuirii
statului național unitar
român a fost făcut la 24
ianuarie 1859, dar Marea
Unire a avut loc în anul

1918 la Alba Iulia.

Astăzi, ziua de 24 ianua-
rie este zi liberă legală, deci-
zie luată de Parlamentul
României în anul 2016, ca
omagiu și prețuire la tot ceea
ce au putut realiza strămoșii
noștri din acea vreme, acesta
fiind și motivul pentru care,
noi, o sărbătorim în avans.

La Mulți Ani, România!,
La mulți ani dragi români,
cu ocazia Zilei Unirii Mici! 

Prof. Domilescu Ionela
Mihaela
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24 ianuarie 1859–Mica  Unire sau
Ziua Uniri i  Principatelor Române



Iniţierea unificării
românilor

Procesul de unificare
al Principatelor
Române a început

in secolul al XVIII- lea, în
mult blamatul secol fa-
nariot, secol blamat de in-
telectualii paşoptişti români
ce au introdus ideea de
naţiune. În secolul al XVIII-
lea, unificarea principatelor
era un proces firesc datorită
domnitorilor fanarioţi consi-
deraţi funcţionari otomani,
domnitori ce erau schimbaţi
cu lejeritate dintr-un princi-
pat în altul, promovarea
fiind pentru domnitorul de
la București deoarece Țara
Românească avea un rang
superior față de Moldova.
Reformele realizate într-un
principat erau transferate în
celălalt principat, o dată cu
schimbarea domnitorului
(ex. Constantin Mavrocordat,
Alexandru Ipsilanti). Im-
periul Otoman a renunţat la
domnitorii fanarioţi din
Principatele Române în
acelaşi timp (1821) și a intro-
dus Regulamentele Organ-
ice (1831- 1832) ce aveau
elemente comune și aveau
rolul de a realiza unirea Prin-
cipatelor Române.

Ideea naţională
Ideea naţională a fost

preluată de tinerii intelectu-

ali paşoptişti de pe străzile
Parisului. Elanul tineresc nu
a fost suficient pentru tri-
umful revoluției din 1848.
Exilul i-a ajutat pe tinerii
paşoptişti într-un context
internaţional favorabil. Ma-
rile puteri europene erau de-
cise sa oprească războaiele
interminabile dintre Rusia și
Imperiul Otoman, prin
Tratatul de la Paris (1856)
Moldova devenea un stat
tampon între cele două im-
perii, Principatele Române
fiind sub garanţia colectivă a
marilor puteri. 

Unirea românilor
Tinerii paşoptişti s-au

folosit de garanţia colectivă
pentru a eluda clauzele
Convenţiei de la Paris (au-
gust 1858) și au ales acelaşi
domnitor: Alexandru Ioan
Cuza, domnitor al Moldovei
(din 5 ianuarie 1859) și dom-
nitor al Țării Româneşti (din
24 ianuarie 1859). S-a rea-
lizat un compromis între po-
liticienii moldoveni și munteni:
domnitor ales pe viață din
Moldova însă capitala urma
să devină Bucureştiul. În
primii trei ani, Cuza s-a ori-
entat spre recunoaşterea
internaţională a unirii Prin-
cipatelor Române și nu a fost
interesat de instabilitatea
guvernamentală (în Moldova
fiind înregistrate nouă

formaţiuni ministeriale, în
timp ce în Muntenia s-au
succedat 11 guverne).

Pe 24 ianuarie 1862,
unirea politică s-a încheiat
(24 ianuarie devenea prima
zi naţională a românilor) iar
domnitorul s-a implicat în
guvernarea statului. Guver-
nul Barbu Catargiu nu s-a
ridicat la aşteptările domni-
torului, la fel guvernul
Nicolae Kreţulescu. Mihail
Kogălniceanu accepta pozi-
ţia secundă în stat iar domn-
itorul impune autoritarismul
declanşând nemulţumirea
liberal-radicalilor lui D.
Brătianu, I.C. Brătianu, C.A.
Rosetti și a conservatorilor
dar realizează reformele ce și
le dorise. M. Kogălniceanu,
un prim - ministru docil,
transpune legislaţia franceză
în legislaţia română deter-
minând reacţia lui Titu
Maiorescu ce formulează
teoria ,,formelor fără fond’’.

Marile reforme
În 1863, de Crăciun, sunt

secularizate averile mănă-
stirilor și statul oferă
despăgubiri mănăstirilor
străine, despăgubiri ce nu au
fost plătite niciodată. Pro-
gramul de guvernare e
ambiţios. Guvernul era în
dilemă: să adopte legea con-
siliilor comunale sau legea
rurală.(continuare în pag. 19)
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(urmare din pag.  18)
Este admisa dezbaterea legii
consi l i i lor c o m u n a l e
d e o a r e c e  n u  e x i s t a u
instituţii care să aplice legea
rurală. În martie 1864, dez-
baterile sunt aprinse în
Adunarea Generala dar legea
este votată. Apar instituţiile
locale: primarul, vicepri-
marul, consiliul comunal. La
legea consiliilor judeţene
dezbaterile sunt aproape in-
existente .  Se
înființează con-
siliile judeţene
și comitetele
permanente ,
dar legea nu
este pe placul
domnitorului
ce o modifică în
toamnă. 

Instituţi i le
erau create și se putea trece
la aplicarea legii rurale. Dez-
baterea legii rurale a fost
călcâiul lui Ahile pentru gu-
vern. Domnitorul alege să
menţină guvernul și să di-
zolve Adunarea Generală
dominată de ,,monstruoasa
coaliţie’’. Autoritarismul era
necesar să fie consolidat ast-
fel că e votată o nouă lege
electorală ș i  Statutul
dezvoltător al Convenţiei de
la Paris. Marile puteri re-
acţionează greu dar acceptă
soluţia de mână forte a dom-
nitorului.

Legea rurală este votată,
în august 1864, dar este
aplicată în folosul marilor
proprietari, proprietari ce
scapă de terenul situat la

distanțe mari sau în locuri
improprii și obţin un preţ
imens și nesperat din partea
țăranilor prin intermediul
statului. Țăranii sunt bu-
curoşi că primesc pământ
dar veniturile scad deoarece
muncesc mai puţin pământ
față de perioada anterioară și
sunt obligaţi la taxe și
despăgubiri pentru des-
fiinţarea obligaţiilor feudale.

Învățământul este o pri-

oritate dar nu este potrivit
pentru instituţiile de admi-
nistraţie locală abia în-
ființate. Devine gratuit și
obligatoriu învățământul
primar dar, la sate, mai sunt
aleşi primari fără nici-o clasă
încă și în 1904. 

Justiţia beneficiază de co-
duri de legi ce iau locul
Codurilor lui Caragea și Cal-
limachi, coduri ce datau de
la începutul secolului.

Renunţarea la tron
Domnitorul nu poate su-

porta popularitatea lui M.
Kogălniceanu și provoacă
demisia acestuia la în-
ceputul anului 1865. În 1865
nu mai este timpul marilor
reforme, domnitorul cade

pradă autoritarismului.
Napoleon III și Adunarea
legislativă primesc anunţuri
din partea domnitorului ce
este pregătit să părăsească
domnia.  , ,Monstruoasa
coaliţie’’ este pregătită să-l
înlăture pe domnitor și
procedează într-o manieră
balcanică, pe 11 februarie
1866. Până la sfârşitul vieţii,
Alexandru Ioan Cuza a trăit
în străinătate. A refuzat im-

plicarea în politica
româneasca, chiar
dacă a fost ales
deputat de Mehe-
dinţi. Nu dorea să
devină un simplu
pion.

M. Kogălniceanu
a continuat să ac-
tiveze în politică și
s-a reabilitat în fața

Brătienilor, fiind și deputat
de Mehedinţi. Timpul lui
trecuse. Ultimul rol a fost
jucat în războiul de inde-
pendență și la Congresul de
pace de la Berlin (1878), dar
un rol secundar. I. C.
Brătianu nu suporta concu-
rența ,,omului de la 2 mai’’
(2 mai 1864 - momentul în
care Cuza a d izolvat
Adunarea Generală din care
făceau parte și Brătienii).

prof. dr. Nicolae Prună,
Colegiul Naţional ,,Traian’’,

Drobeta Turnu- Severin
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După pensionarea
din armată, genera-
lul N. Cena își re-

vine din punct de vedere fizic
și se dedică integral pasiunii
sale, respectiv în cercetarea is-
torică arheologică, sub orga-
nizarea si coordonarea sa
desfășurandu-se o serie de
cercetări cu privire la originea
poporului român, cele mai
ample săpături la Castrul
roman Pretorium (Mehadia)
fiind făcute sub îndrumarea
sa.

Rezultatul amplelor cerce-
tări este publicat la Academia
de Stiinte din Viena si făcute
disponibile in limbile ger-
mană și română și au certificat
fără echivoc prezența impe-
riului roman în zona Băilor
Herculane. Mai important
certifică prezența românească
in aceea zonă neîntreruptă de
aproape 2000 de ani.

Deasemenea devine primul
director român a stațiunii
Băile Herculane, stațiune ce
sub administrarea sa devine o
destinație exceptională a tu-
rismului românesc interbelic.
În tot acest timp își continuă
cercetările istorice și pune ba-
zele muzeului de istorie din
Băile Herculane, cel care îi va
purta și numele peste ani.

Aici a adunat o serie de re-
licve antice romane, inscripții
și monede romane de o mare
însemnătate istorică. pe care
cu migală și consistente sume

de bani personali le achizi-
ționase prin perimetrul văilor
Cerna și Bolvașnița.

Pentru prima dată în presa
româneascădin Banat și Tran-
silvania au început să fie în-
scrise știri și informații de
”natură arheologică”.

Se făcea precizarea că auto-
rul săpăturilor arheologice
de la ”Mehadia și Hercu-
lane” (generalul Nicolae
Cena- n.n.) nu era doar un
colecționar pasionat de
antichități, pe care să le
dețină în colecția sa parti-
culară, ci avea preocupări
științifice de încadrare  cro-
nologică și tipologică a
descoperirilor efectuate, în-
tocmind rapoarte de săpă-
turi și studii de specialitate
pe care a avut curajul și
demnitatea de a le prezenta
în cadrul unor sesiuni de
comunicari de la Viena și
Budapesta.

Notițele sale nu se mai păs-
trează, în orice caz se consi-
deră pierdute.

Mai multe monede, piese,
fragmente de monumente au
format bazele documentare
ale unei expoziții muzeale la
Băile Herculane. Deși genera-
lul N. Cena nu a apucat să
vadă realizat muzeul, a pregă-
tit o machetă a castrului de la
Mehadia, pe care a trecut
toate locurile și descoperirile
de construcții identificate.

Ani de zile ea a fost conside-
rată o copie eronată după ma-
cheta castrului de la Saalburg.
Doresc să menționez că o
scurtă recalculare a propor-
țiilor, a zidului de incintă a
porților castrului efectuată de
mine confirmă o primă exac-
titate în acest sens.

Ea (macheta) s-a mai păs-
trat într-un spațiu al Casei de
Cultura din Băile Herculane,
într-o stare degradată.

În acest moment nu se mai
știe unde se află. Probabil
aruncată...

Consider că  cercetarea ar-
heologică și muzeografică îi
este datoare cu un studiu mo-
nografic celui care a fost : ge-
neral, istoric, arheolog
Nicolae Cena.
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Re v o l u ţ i a  d i n
a n u l  1 8 2 1
c o n d u s ă  d e

Tu d o r  V l a d i m i r e s c u
înseamnă pentru Ţările
Române încheierea epocii fa-
nariote, ca fiind cea mai grea
și nefastă perioadă  din mult
zbuciumata istorie a poporu-
lui român.       

Conducătorul revoluţiei,
Tudor Vladimirescu, se
trăgea dintr-o familie de
ţărani liberi din Vladimirii
Gorjului. Tatăl său Constan-
tin, supranumit și Ursu își
avea originea din satul Pre-
jna, Județul Mehedinţi, unde
m a i  t â r z i u  T u d o r
V ladimirescu avea să
construiască o frumoasă
biserică.  De mic copil a
rămas orfan de tată. Mama
sa, s-a numit Ana Bondoc și
se trăgea din Vladimirii Gor-
jului și nu după multă vreme
de la moartea soțului s-a
prăpădit și ea de inimă rea.
Tudor nu a fost căsătorit
niciodată  și nici n-a  avut
copii1, întrucât  logodnica sa,
Florica sora  lui Iancu Jianu
avea să moară în
circumstanțe nefericite2. O
veche tradiție locală spune:
că tocmai atunci când se

punea la cale căsătoria lor în
casa părintescă din
Vladimiri, pe fată au furat-o
grecii ca apoi să moară în
încăierarea dintre Tudor
Vladimirescu cu o ceată de
greci. Ca urmare cei doi au
jurat ca de acum înainte să se
considere apropiați şi rude.
Iancu Jianu ar fi hotărât: Eu
mă fac hoţ, oriunde oi prinde
greci îi omor ! iar Tudor a
răspuns: Nu, eu mă duc în
Rusia să lupt3 !

Primele noțiuni de carte
le-a primit  de la preotul sat-
ului, încât a învățat să
citească  bine din bucoavnă
în timp ce păștea vitele pe
Dealurile Vladimirilor. In-
teligent și isteț din fire din
lipsă de hârtie a învăţat să
scrie pe foi de fag. Văzându-i
calitățile, tatăl său la vârsta de
10 ani l-a dat pe procopseală
la un condicar din Craiova. Pe
la vârsta de 10 -12 ani a intrat
pe pricopseală la un alt
condicar - dascălul Lupu din
Craiova de la care a mai de-
prins ceva învățătură. La
vârsta  de 12 ani după datina
vremii a intrat ca fecior în casă
tot pe pricopseală în casa
familiei Glogoveanu din
s a t u l  G l o g o v a ,   f u râ n d

învățătură de la dascălul  care
pregătea pe fiul boierului Nico-
lae cu care Tudor a copilărit
iar în ciuda sfatului dat de
tată, acesta l-a menținut mult
pe lângă sine pe Tudor ca om
de mare încrere4.

Datorită posibilităților
materiale n-a urmat şcolii
înalte unde să înveţe con-
tabilitatea,  căci vârtejul vieţii
l-a prins de mic, iar afaceriile
nu i-au dat răgaz. Avea multe
cunoştinţe politice, militare,
agricole fiind un bun hotar-
nic, căutat şi preferat de la
hotărnicii obişnuite, până la
îndreptarea hotarului ţării5.  

Nu  a  î nv ă ţ a t  a r t a
războiului la şcolii  înalte de
studii militare. Calitățile sale
de bun oștean l-au impus ca
un  excelent comandant de
oștii în războiul ruso-turc
(1806–1812). S-a amestecat
în revoluţia sârbilor condusă
de  Gheorghe  Petrovic’
(Karagheorghe Gheorghe
cel Negru)6, sprijinită de ruşi
contra turcilor, motiv pentru
care a obţinut din partea
domnitorului Constantin Ip-
silanti titlul de sluger iar de la
ruşi gradul de locotenent cu
ordinul Sfântului Vladimir7. 

(continuare în pag. 22)
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(urmare din pag. 21)
După pacea de la Bucureşti
din 1812, dintre ruşi şi turci,
datorită ajutorului acordat
ruşilor a fost urmărit de
turci8, a trecut în Ardeal
ajungând la Viena unde l-a
cunoscut pe fruntaşul eterist,
Iordache Olimpiotul, cu
această ocazie a devenit
membru al Eteriei9. Nu a
învăţat ştiinţa administraţiei la
vreo şcoală, dar după în-
toarcerea de la Viena este
numit vătaf de plai la Cloşani
în 2 judeţe, Gorj şi Mehe-
dinţi. Ştiinţa legilor nu le-a
învăţat la vre-o Academie
juridică, ci le-a deprins-o din
mers cunoscând pravila şi
tradiţia veche românească.
După cum se poate observa
Tudor luminat de Dum-
nezeu  a fost un autodidact10.

Fără a fi un ascet, Tudor
Vladimirescu nu a fost
căsătorit  niciodată, iar viaţa
lui şi-a trăit-o în cumpătare,
făcând pe cei din jur să-i  re-
specte demnitatea. Era un
bărbat de făptură înaltă,
purta mustață, serios şi gân-
ditor, om drept şi energic,
activ şi sincer, uneori crud şi
chiar răzbunător. Scurt la
vorbă dar  bogat la minte.
Astfel îl caracteriza Dumitru
Cățel un pandur de al lui11.

De la vorbă trecea ime-

diat la faptă. Trăsăturile sale
de caracter l-au impresionat
pe Protopopul Mehadiei
Nicolae Stoica de Haţeg,
care l-a cunoscut personal
chiar mai înainte de  anul
1814, când deseori Tudor
V ladimirescu mergea la
Viena, susţinând cauza
boierilor Glogoveni în desele
procese pe care aceştia le
purtau. Cea dintâi informaţie
pe care ne-o oferă Proto-
popul Nicolae Stoica de
Haţeg despre Tudor Vladi-
mirescu este din toiul con-
flictului armat dintre turci,
austrieci şi ruşi (1805 –
1808): Thudor la ruşi, cozac,
laitnant, comandir în Cerneţi.
A doua informaţie o aflăm
tot de la același cronicar care
spunea despre: Thudor Vla-
dimirescu de la Cerneţi ce era
vătaf de plai, lăsând frăţâne-
său (Papa), plaiul, la roşi în
Bucureşti să dusă. Acolo, pre el
gheneralul graf Miloradovici în
slujbă la cozaci porucic (ober-
laitnant) îl luă şi dându-i
Vladimir ordean, îl iubi. Şi
trimiţându-l cu un reghiment
de cozaci către Cerneţi cu pol-
covnic (oberşter) pre Thudor îl
numi comandir la ei. Boieri
mulţi din Cerneţi şi alte judeţe
îşi trimiseră femeile în ţara
noastră, la Ruşava şi în Ardeal.
Şi Thudor 5 ani comandir la

roşi sluji12.
Cu ocazia Congresului

de la Viena boeriu Thudor să
dusă şi de la mine – scrie
cronicarul - pe poştă să pusă.
În 1815 a plecat de la Beci la
Bucureşti şi de acolo la
Ruşava. În Mehadia, cvartir 6
săptămâni şezu. La mine în
toate zilele venea, bine să
păzea, cuminte. Şi iar la
Bucureşti să dusă. În 1816 în
Sâmbăta Mare, de dimineaţă
iată-l la biserică, îl întreb: ce-i
? – Iar nu mă lasă în Ruşava.
Mă duc la gheneral comandă
pentru slobozenie de Ruşava.
Şi căpătă. Şezu. Şi iar la
Bucureşti s-au dus. Toamna, în
septemvrie, călare din Ardeal
la mine veni, cu o slugă călare.
Caii în grajd băgară. Am
p r â n z i t .  C e r u  I s t o r i a
Românească, calendare, c-o să
şadă la băi să cetească, să-şi
petreacă. Şi pân în noemvrie, 9
săptămâni, la băi şezu. Venea,
ne întâlneam aici şi la băi. Tot
cuminte13.

Vreme de 15 săptămâni
cât a stat în cvartir găzduit la
Băi de Protopopul Nicolae
Stoica de Hațeg, Tudor
Vladimirescu i-a cerut croni-
carului, ceva cărţi pe care le
avea în bibliotecă să le
cetească. Protopopul Nicolae
Stoica de Hațeg al Mehadiei
(continuare în pag. 23)
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– exponent al Școlii Arde-
lene avea multe cărţi în bi-
blioteca sa, astfel că în anul
1821 deţinea 137 de titluri
de carte în 263 de volume,
printre care şi multe calen-
dare. 

Cărţile bisericeşti erau
de mare autoritate morală cu
multe învăţături simple pe
înțelesul tuturor, încărcate de
o aleasă miasmă duhovni-
cească, cuprindeau adevărate
reguli de convieţuire socială
pe care divinitatea a dat-o oa-
menilor ca aceste îndemnuri
să fie respectate și puse în
practică, de multe ori acestea
erau contrazise de atâtea
realităţi nedrepte ale timpu-
lui său14.

Tudor Vladimirescu  a
fost un om credincios, iar
bunicul său dinspre mamă
era preot. În anul 1808
Tudor dăruia bisericii din
Prejna unde slujise bunicul
său un Triod cumpărat de el.
Între multele cărţi ale pro-
topopului Nicolae Stoica de
Haţeg, Tudor a găsit şi râv-
nita și apreciata lucrare a lui
Petru Maior intitulată:  Isto-
ria pentru începutul româ-
nilor în Dachia, apărută în
1812, tipărită în tipografia
Universităţii din Buda15.
Despre această lucrare,
Tudor Vladimirescu aflase

din primul cvartir de 6
săptămâni cât a stat la Meha-
dia, având probleme încurcate
de rezolvat la Orşova, rămase
poate din perioada vieneză a
amânat citirea ei pentru
altădată. 

Din documentele vremii
ale anului 1813, reiese că
Protopopul Nicolae Stoica
de Haţeg recomanda această
lucrare să fie cumpărată de
preoți săi cu îndemnul:  Să o
luaţi, să o cetiţi şi să o ştiţi.

Cartea a fost mult
apreciată de Tudor Vladimi-rescu
de unde a avut multe de
învăţat despre originea nea-
mului nostru românesc şi de-
spre istoria mult frământată
prin care a trecut să treacă.
Văzându-i  emoțiile, croni-
carul Nicolae Stoica de
Hațeg îl  aprecia caracte-
rizându-l prin cuvintele: Tot
cuminte. În desele  întâlniri
de la casa Protopopului
Nicolae Stoica de Haţeg din
Mehadia, cât şi cele de la Băi,
cărturarul îl întreba pe Tudor
de noutăţile politice şi eco-
nomice din Viena, de unde
Tudor abia venise. Proto-
popul Nicolae Stoica de
Haţeg ţinea ca această carte
să fie cunoscută de preoţii
din subordinea sa pentru a-i
învăţa şi pe credincioșii
bănățeni despre adevărata
origine a neamului nostru

românesc. Altă dată Tudor
Vladimirescu i se adresa Pro-
topopului Nicolae Stoica
prin cuvintele: Ia mai spune
popo, istorii de alea care îmi
plac mie. 

Din câte ne putem da
seama  prin aprofundarea
multor învățături din lucra-
rea amintită, Tudor Vladimirescu
împreună cu Protopopul
Nicolae Stoia de Hațeg au
pus la cale o parte din planul
Revoluției de la 1821 con-
dusă de Tudor Vladimirescu
în Țara Românească ce avea
să schimbe soarta istoriei. În
felul acesta Protopopul Cro-
nicar Nicolae Stoica de Hațeg al
Mehadiei, devenea unul din
sfetnici apropiați ai revolu-
ționarului Tudor Vladimirescu. 

Aceste istorii frumoase
aflate de Tudor Vladimirescu
în casa Protopopului Nicolae
Stoica de Hațeg de la Meha-
dia au fost transmise mai de-
parte unui alt sfetnic al său
din anul 1821, Episcopul
Ilarion al Argeșului16 care s-a
bucurat și pe le-a apreciat.

B ă i l e  He r c u l a n e în
epoca modernă a devenit un
centru românesc în care s-au
întâlnit cei mai buni români
de sub stăpâniri diferite şi
aici s-au făcut planuri pentru
viitoarea luptă de eliberare
naţională. În anul  1820,
(continuare în pag. 24)
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Protopopul Nicolae Stoica
de Haţeg scria: Mulţi boiari
din Valahia – Boiaria făr de-a
fi în lăzăret veniră aci la băi.
Mulţi vorbea franţăzeşte. Din
care prorociră că Ţara
Românească iară românii vor
s-o domnească, iar grecii în cea
grecească, însă în una şi alta
sângele va cură baltă17.

Tot aici la Băi se afla şi
Episcopul Constantie de la
Buzău, Generalul Alexandru
Varlaam, boier din Bucureşti
şi alţii. Aceştia l-au ajutat pe
Protopop cu  suma de: 596
de florini strînşi ajutoriu de
zogrăvii beserica noastră de la
băi18.

Printre altele programul
revoluţiei de la 1821,
prevedea trecerea de la feu-
dalism la capitalism, prin în-
locuirea domniilor fanariote
cu cele pământene prin
Cererile norodului rumânesc
de a scăpa ţara de tagma je-
fuitorilor19.

Tudor Vladimirescu
fiind un om credincios,
pătruns de frica lui Dum-
nezeu, înţelegând durerile
aproapelui şi suferinţa noro-
dului s-a sfătuit adesea cu
Protopopul Nicolae Stoica
de Haţeg al Mehadiei cu
Episcopul Ilarion al Argeșului,
Mitropolitul Dionisie Lupu
al Ţării Româneşti20 cu alţi

preoţi, sfetnici apropiaţi,
îndrumători duhovniceşti,
reprezentanți ai bisericii stră-
moșești care au fost alături
de popor în cele mai grele
timpuri ale istoriei21. 

Aproprierea dintre Pro-
topopul Nicolae Stoica de
Ha ț e g  a l  Me h a d i e i  ș i
conducătorul   Revoluției din
1821, Tudor Vladimirescu,
constituie pentru noi mo-
dele de urmat, care prin ex-
emplul vieții lor au înscris o
pagină de glorie în istoria
noastră bisericească și
națională.

Pr. dr. Cilibia Constantin
Băile Herculane

1 Dorin Stănescu, Tudor Vladi-
mirescu  și veacul deșteptării
naționale, în ziarul Lumina, Nr.
21 (801), Anul XVII, Dumi-
nică, 30 Mai 2021, p. 3.
2 Ibidem,
3 Emil Vârtosu, Despre Tudor
Vladimirescu, Glose, fapte și doc-
umente noi (1821), Ed. Casa
Școalelor, București, 1927;
vezi, Mărturii noi din viața lui
Tudor Vladimirescu, Ed Cartea
Românească, București, 1941,
p. 10.
4 C. D. Ariecescu, Istoria
Revoluțiunii Române de la
1821, Craiova, 1874, p. 15 –
16.
5 Revista Arhivelor, Nr. 2, 1970,
p. 54 – 56.
6 Horia  C. Matei, Silviu Neguț
, Ion Nicolae, Enciclopedia
Statelor Lumii –Serbia, Ed.
Meronia, București, 2018, p.

609.
7 Ibidem,
8 Alimpe Ignea, Aga Regep din
Rudăria, în Valea Almăjului-
oameni și fapte - cartea întâi-
Ed. Excelsior Art, Timișoara,
2016, p. 58.
9 Ibidem,
10 C. D. Iscru, Revoluția din
1821 condusă de Tudor Vladi-
mirescu (Se frământă țara), Ed.
Albatros, București, București,
1982, p. 36 – 39.
11 Ibidem, p. 14 – 42.
12 Pr. Dumitru Bălașa, Legătu-
rile Domnului Tudor cu Banatul
în Mitropolia Banatului (M.B.),
Nr. 1 – 3, Anul XXXI, Ed. Mi-
tropoliei Banatului, Timișoara,
1982, p.119.
13 Nicolae Stoica de Hațeg,
Cronica Banatului, ed. D. Mioc,
Ed. Facla, Timișoara, 1981, p.
308 – 309, vezi, p. 34.
14 Nestor Vornicescu, Mitropo-
litul Olteniei, Descătușarea
1821, Craiova, 1980, p.  40.
15 Pr. Dănilă Puia, Ordine, Com-
pletări, Însemnări, Note și
Observații ale Protopopului Me-
hadiei, Nicolae Stoica de Hațeg
în M. B., Nr. 7 – 9, Anul XXIII,
Ed. Mitropoliei Banatului,
Timișoara, 1973, p. 497.
16 Pr. Dumitru Bălașa, op. cit. p.
120, p. 310.
17 Ibidem, p. 120.
18 Nicolae Stoica de Hațeg,
op. cit.,p. 310
19 I. D. Suciu, Unitatea poprului
român, Contribuții istorice
bănățene,  Ed. Facla, Timișoara,
1980, p. 74 – 82.
20 Remus Ilie, Revoluția lui
Tudor Vladimirescu în Istoria
Românilor, Ed. Cugetarea,
București, 1930, p. 226.
21 Ibidem,
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Anul 2022 a marcat
100 de ani de la
trecerea în veș-

nicie a generalului Nicolae
CENA. 

Născut la Mehadia în
anul 1844 (3 decembrie),
fiul locotenentului de gră-
niceri Nestor CENA, gene-
ra lul  Nicolae CENA
reprezintă azi una dintre
cele mai marcante per-
sonalități ce a fost dată
lumii de către localitatea

noastră, Mehadia.
A deținut cel mai
înalt grad de gene-
ral în Armata Im-
perială și Regală
Austro-Ungară,
iar mai apoi cel de
general de divizie
în Armata Ro-
mână a României
Mari. A îndeplinit

funcția de director
al școlilor militare

din Marburg, Kamenitz și
Timișoara

Nicolae Cena a fost ales
președinte al Comitetului
Național Român din dis-
trictul Mehadia, un im-
portant organism politico-
administrativ al românilor
din teritoriile aflate sub
Imperiul Austro-Ungar, ce
a avut un rol important în
lupta de reîntregire a teri-
toriilor românești, implicit
la crearea Marii Uniri.

Acesta a funcționat în pe-
rioada aprilie 1918 și fe-
bruarie 1919, când și-a
încetat activitatea.

Nicolae Cena a fost pri-
mul director al stațiunii
Băile Herculane, odată cu
instalarea administrației
românești de  după destră-
marea Imperiului.

Nicolae Cena a fondat
Muzeul de istorie din Băile
Herculane care îi poartă și
numele, înființat în anul
1924, căruia i-a donat și o
mulțime dintre descoperi-
rile sale arheologice, fă-
cute în special la Mehadia,
al Castrul roman de la
Praetorium. Nicolae Cena,
după pensionarea sa în
anul 1908 și retragerea în
satul său natal, la Meha-
dia, a desfășurat o muncă
asiduă de cercetare arheo-
(continuare în pag. 26)
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CENTENARUL GENERAL 

NICOLAE CENA

Generalul Nicolae CENA, fotografie
realizată în 14 septembrie 1896, la Her-
culane. Fotografia originală aparține
domnului Iacob Sîrbu, din Herculane,
care ne-a dat permisiunea de a o publica.
Pe verso fotografiei se pot regăsi: locul,
data și semnătura generalului.

Mehadia, strada principală şi casa generalului Cena 
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logică construind machete
și întocmind comunicări
științifice referitoare la
descoperirile sale, una din-
tre ele fiind prezentată la
Academia de Științe din
Viena, la 17 mai 1911.

Nicolae Cena s-a impli-
cat în mod act iv în
activitatea culturală  fiind
membru în toate societă-
țile culturale românești, ce
funcționau la acea vreme,
militând pentru păstrarea
identității naționale româ-
nești și pentru desăvârși-
rea unității naționale. A

fost membru al
societății ASTRA
(Societatea pen-
tru un fond de
teatru român), al
Societății Femei-
lor Române Orto-
d o x e .  A  f o s t
î n te m e i e to r u l
Casinei Culturale
din Mehadia, pre-
cursorul a ce avea
să se numească
peste ani cu alt
termen dar cu
aceeași menire -
Cămine Cultu-
rale, fapt care a
determinat și
acordarea nume-
lui său Căminului
Cultural din Me-
hadia.

Datorită meri-
telor sale deose-
bite ,  o f i țerul
Nicolae Cena este

decorat cu înalte distincții:
Ordinul Coroana de Fier
de clasa a III-a, Crucea de
Cavaler al Ordinului împă-
ratului Franz Iosef, Crucea
de Merit Militar clasa a III-
a și Medalia de Merit Mili-
tar Signum Laudis. La 2
decembrie 1921, cu puțin
înainte de decesul său, Ni-
colae Cena a fost decorat
de către regele Ferdinand I
al României cu Ordinul
Coroana României în
grad de Mare Ofițer
(foto) și încadrat în rândul
generalilor de divizie.

Nicolae Cena a decedat
la 14 martie 1922, trupul
său fiind înhumat pentru
veșnica odihnă în cimitirul
ortodox din Mehadia, ală-
turi de părinții săi, Nestor
și Safta. Uitat pentru o
bună perioadă de timp,
locul de veci al generalului
se regăsește în anul 2011
într-o stare deplorabilă. La
acest fapt, reacționează în
primă instanță, scriitorul
Nicolae Danciu Petni-
ceanu, în urma unei vizite
făcute la mormântul gene-
ralului, împreună cu sem-
natarul acestui articol. Ca
urmare, la inițiativa aces-
tuia, primește concursul
administrației locale, prin
primarul în funcție la acea
dată - Iancu Panduru și so-
licită acordul Episcopiei
Caransebeșului pentru
(continuare în pag. 27)
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Monumentul General N. Cena, ridicat
în curtea Bisericii Ortodoxe din Meha-
dia, la 25 martie 2012.
Foto: Constantin VLAICU

Ordinul COROANA ROMÂNIEI,
acordat Generalului Cena la
2 decembrie 1921
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reînhumarea osemintelor
în curtea Bisericii Orto-
doxe din Mehadia. Cu im-

plicarea Parohiei Mehadia,
prin preotul Ciprian Danci
Zărescu, osemintele gene-
ralului sunt reînhumate în

anul 2011 în avlia
Bisericii Ortodoxe
din Mehadia. În
anul 2012, la locul
reînhumării, pen-
tru însemnarea
locului de veci și
în memoria și cin-
stirea generalului,
s-a ridicat un im-
punător monu-
ment, acesta fiind
dezvelit în cadrul
unei ceremonii, în
data de 25 martie
2012.

Surse ale vre-
mii, spun că la
Viena, generalu-
lui, datorită ima-
ginii și a prestanței

sale, se propune ridicarea
la rangul de nobil al Impe-
riului. La auzul acestei
propuneri, distinsul gene-
ral din Mehadia, a prezen-
tat refuzul său cu mirarea
,,de a nu se fi ştiut încă în
Austria că fiind el român
din moşi-strămoşi, noble-
ţea o avea prin naştere”. 

Din necunoscute mo-
tive, generalul Nicolae
Cena nu a reușit în cursul
viețuirii sale să-și înteme-
ieze o familie, ca urmare
nu a avut descendenți sau
moștenitori direcți, însă o
mare și prețioasă moște-
nire, ne-a lăsat-o tuturor,
și anume demnitatea și
noblețea sa, noblețea sa
nativă de  român adevă-
rat, noblețe care azi tre-
buie doar redescoperită și
sădită din nou în sufletele
tuturor gânditorilor și
grăitorilor  de limbă ro-
mână!

decembrie 2022

Constantin VLAICU,
membru Uniunea
Ziariștilor Profesioniști
din România
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Locul de veci al Generalului, în Cimitirul Ortodox
din Mehadia, august 2011

Scriitorul Nicolae Danciu PENICEANU și
prietenul său Costa VLAICU, în vizită la
mormântul generalului Nicolae CENA, 3
august 2011



Almăjul – un
muzeu al naturii
viu cu care poți sa

te mândrești, este o adevă-
rată rezervație de cultură și
civilizație românească, o
oază de spiritualitate creș-
tin-ortodoxă. Din colierul
de diamante al Țării Almă-
jului face parte și localita-

tea Prigor, diamante ce
strălucește la poarta de in-
trare în Almăj, cu oameni
harnici, iubitori de muncă
și credință și cu un deosebit
respect pentru Sfânta Tra-
diție. La Prigor încă există o
comunitate de unde vin co-
lindele care răscolesc în noi
trecutul strămoșilor. O co-
munitate unde oamenii se

cunosc, unde oamenilor
chiar le pasă de nevoile sau
greutățile celorlalți și se
ajută reciproc, diminuându-
și necazurile. Aici colindele
răsună ca la ele acasă. Pri-
gorenii știu că pentru a
înțelege Crăciunul și sărbă-
torile lui este nevoie ”de
saltul către transcendent”.

Trebuie depășit cotidianul
pentru a trăi cu adevărat
spiritual sărbătorile Cră-
ciunului, deoarece viața
spiritual respiră prin sărbă-
tori. Acum se fac daruri,
”ne dăruim din ceea ce
avem, dar este necesar să
dăruim și din ceea ce sun-
tem”. În aceste moment ei
retrăiesc clipele trăite de

bunicii lor cu candela
aprinsă, cu crucea pe masă
și cu gândul către Hristos.
Este o terapeutică a colin-
delor, a portului popular, a
obiceiurilor și tradiției ro-
mânești. 

În Ajunul Crăciunului
copiii și tinerii din sat s-au
adunat laolaltă, ca în ve-

chime, să se fericească și să
ne fericească cu zicerile și
cântările cele de demult. În
ziua de Ajun au început co-
lindatul grupuri formate
din copii mai mici trecând
pe la fiecare casă. Spre
seară un grup de copii de
vârstă școlară au colindat
(continuare în pag. 29)
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Colindatul la Prigor în AjunulColindatul la Prigor în Ajunul
Crăciunului Crăciunului 
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tot satul însoțiți de părin-
tele paroh Cătălin Primej-
die. Colindele lor și cântul
sacru au evidențiat felul în
care se implică Biserica și
Școala în frunte cu preacu-
cernicul părinte de a men-
ține Sfânta Tradiție în
rândul localnicilor. Acești
copii au făcut ca
vestirea Nașterii
Domnului să fie
dusă mai departe
întru Slava lui
Dumnezeu.  

După miezul
nopții a apărut în
sat grupul tineri-
lor de peste 18
ani, băieți și fete
îmbrăcați în por-
tul popular, toți
elevi la diferite
licee din Banat.
Ei s-au străduit
cu sfințenie să nu
se piardă zăcă-
mintele din tim-
p u r i l e
imemoriale ale simțirii ro-
mânești. Toți cei prezenți,
cu ținută strămoșească au
oferit darurile primite de la
Dumnezeu vestind Naște-
rea Domnului. Ei au oferit
temeiuri luminoase și nă-
dejdi îndreptățite pentru
viitor. Au adus pace sufle-
tească și bucurie duhovni-
cească cu chipurile lor de

îngeri. Cântecul lor ne-a
reamintit de vremurile co-
pilăriei când ascultam ca în
Grădinile Raiului cântările
trase parcă din caierul ce-
rului.  Acum am constatat
că se petrece un miracol. Se
săvârșește minunea renaș-
terii perpetuă în ființa în-
dumnezeită și devenirea

omului. Toți colindătorii au
fost îngeri care devin stele
ducând mai departe ștafeta
luminii izvorâtoare. Cântă-
rile lor au dovedit o putere
de fascinație și o capacitate
uluitoare de a emoționa și a
trezi în sufletul omului re-
sorturi nebănuite. Ne-au
dăruit toți cei pomeniți din
Lumina presărată cu

îmbelșugare de Dumnezeu
în sufletele lor – cântec în-
geresc suind spre cer. Din
sufletele lor astfel înnobi-
late au revărsat bucurie în
sufletele noastre înălțându-le.

În zilele televizorului și
internetului care însingu-
rează și înstrăinează omul
de lume prigorenii nu re-

nunță la cultura tra-
dițională realizată
prin cântec, joc și
port. Astăzi în Gră-
dina Maicii Domnului
politicienii vând pă-
mântul ,  obiectul
muncii cel mai de preț
al neamului, iar băr-
bații care practică
mercenariatul în mu-
zică,îmbrăcați nem-
țește și cântă muzică
populară românească,
se cred ”sirene”, (cu
coadă de pește) îm-
brăcați cu pantaloni
legați cu brâu. Ei tră-
dează portul popular
românesc și vând ade-
vărata cultură româ-

nească. În acest fel apare
pericolul, prevăzut de Emi-
nescu, de a veni străinii și a
spune că ei sunt locuitorii
mirificului spațiu româ-
nesc.

Prof. Pavel Panduru
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Prezenta lucrare a apărut
cu binecuvântarea Prea-
sfinţitului părinte dr.

Lucian Mic, Episcopul Caranse-
beşului, care subliniază caracterul
duhovnicesc şi istoric al lucrării.
Pentru noi, evocarea trecutului
spiritual, cultural, istoric consti-
tuie un loc fruntaş în contextul is-
toriografiei de azi.

Prin specificul ei, Valea Almă-
jului privită în ansamblu, dar şi
prin spaţiul ei geografic, consti-
tuie o notă distinctă de relief a
ţării noastre. Aici se îmbină fru-
mos influenţa tradiţiei locale cu
elemente specifice popoarelor cu
care au convieţuit de-a lungul
timpului.

Lucrarea de faţă cu titlul Istoria
bisericilor ortodoxe din Almăj,
apărută anul acesta la Editura
Hoffman, însumează 561 pagini
şi constituie munca de cercetare
a harnicului profesor Gherorghe
Rancu Bodrog din Şopotu Vechi.
Prezenta carte, vine să eviden-
ţieze în timp şi spaţiu geografic
evoluţia vieţii spirituale din Valea
Almăjului în aspectele ei esenţiale
urmărite în înlănţuirea lor şi inte-
grate istoriei naţionale, dar şi a
celei universale.

Cuvântul Înainte, aparţine cu-
noscutului cărturar arădean dr.
Doru Sinaci, manager al Bibliote-
cii Judeţene „A.D.Xenopol” din
Arad., care în câteva cuvinte ne
prezintă tematica lucrării de faţă.

În expunerea sa profesorul ară-
dean oferă cititorului o perspec-
tivă de ansamblu asupra
subiectului abordat.

Prezentarea volumului Istoria
Bisericilor Ortodoxe din Almăj

la biserica din Birda cu ocazia în-
tâlnirii anuale a Asociaţiei

Publiciştilor Presei Rurale din
Banatul istoric 

Preocuparea ştiinţifică a  Dom-
nului prof. Gheorghe Rancu Bo-
drog s-a evidenţiat de-a lungul
timpului prin numeroase lucrări
istorice de mare valoare pentru is-
toriografia noastră bisericească.
Colecţionar de excepţie, deţine în
casa sa din Şopotu Vechi un ade-
vărat Muzeu de istorie locală pu-
tând uşor a fi încadrat ca un
Muzeu al Almăjului. Aici pot fi în-
tâlnite obiecte de etnografie, ar-
heologie, acte şi documente
vechi, icoane, obiecte bisericeşti,

cărţi vechi, manuale şcolare din
perioada interbelică, ziare şi re-
viste care prin varietatea şi bogăţia
exponatelor vin să îmbogăţească
patrimoniul cultural şi spiritual al
Ţării Almăjului.

Prin activitatea sa de excepţie
depusă în ogorul muncii cultu-
rale, demersul editorial al prof.
Gh. Rancu Bodrog umple un gol
în istoriografia noastră biseri-
cească. De remarcat că Domnia
sa face totul din pasiune şi dra-
goste pentru biserica străbună şi
a neamului său neaşteptând vreo
răsplată din partea cuiva. Când
face un lucru bun se bucură ase-
menea unui copil când acesta pri-
meşte un dar. Se bucură şi mai
mult atunci când întâlneşte per-
soane interesate de istoria trecu-
tului nostru bisericesc şi le poate
oferi date interesante despre acest
trecut.

Ţara Almăjului situată în De-
presinea Bozovici, străbătută de
apele principalului râu Nera, stră-
juită de masivele muntoase ale
Munţilor Semenic şi   Almăj   a
constituit un mediu geografic
prielnic dezvoltării comunităţilor
umane din cele mai vechi tim-
puri.

Locuitorii ţinutului oameni
destoinici şi buni apărători ai  tra-
diţiei strămoşeşti au îmbrăţişat de
timpuriu credinţa creştină. Răs-
pândirea creştinismului s-a făcut
simţită şi în această parte  mai ales
(continuare în pag. 31)
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prin activitatea apostolilor care au
găsit şi-n Almăj un mediu pro-
pice. Influenţa misionarilor veniţi
din centrele puternic creştinate
din sudul Dunării au răspândit
credinţa creştină şi în această
parte de ţară unde au găsit multe
elemente din religia creştină. De
aici şi afirmaţia că poporul român
s-a născut creştin ortodox.

Primele lăcaşuri de cult au fost
oferite de natură precum: peşte-
rile, grotele şi avenele după care
au continuat acela construite din
nuiele, lemn şi mai târziu din zi-
dărie.

Constructorul acestor lăcaşuri
n-a fost nimeni altul decât ţăranul
român. Bisericile ridicate de ei au
fost măreţe edificii în mijlocul
aşezării, pe un loc mai înalt. Pen-
tru comunitatea respectivă co-
munitatea reprezenta cea mai
impozantă clădire, respectată de
întreaga obşte. Bisericile din lut şi
nuiele au dispărut odată cu apa-
riţie celor de lemn, mai trainice,
mai încăpătoare înlocuite la rân-
dul lor de cele de zidărie.

După o Statistică a Cărţii Fun-
ciare din Almăj a anului 1804,
păstrat în Arhiva Judecătoriei din
Bozovici, sunt cunoscute numele
tuturor satelor almăjene în frunte
cu preoţii lor. Putem consemna
în satul Prilipeţi şi prezenţa unui
diacon în persoana lui Petru Dră-
gilă.

Autorul lucrării de faţă ne oferă
date importante despre fiecare bi-
serică în parte. Sunt prezentate
date geografice şi istorice despre
aşezarea satului respectiv, pisania

cu datele mai importante, anul
construcţiei bisericii (din nuiele,
din lemn sau de zid), hramul,
constructorii, cine a pictat-o, nu-
mele episcopului care a sfiinţit-o
şi al preoţilor slujitori. Mai sunt
prezentate obiectele de cult, căr-
ţile vechi din strana bisericii, pro-
venienţa lor, cine le-a donat sau
cumpărat unele date fiind de in-
teres patrimonial naţional.

Odată cu sfârşitul sec. al XVIII-
lea, începe o nouă etapă istorică,
a modernismului, care aduce
multe schimbări în viaţa socială a
comunităţilor umane. Printre al-
tele observăm tendinţa de eman-
cipare a satului românesc prin
părăsirea vechilor biserici de
lemn şi construcţia unor biserici
mai solide, mai încăpătoare. În
construcţia noilor biserici de zid
se aplică stilul baroc prevăzute la
intrare cu un turn înalt, ferestre de
tip apusean, în formă de corabie,
multe dintre ele purtând am-
prenta unor vestiţi zugravi pre-
cum Nicolae Haşca, Dimitrie
Turcu, Dimitrie Siminovici şi
alţii. La început bisericile au fost
multe acoperite cu şindrilă până
când obştea a înlocuit şindrila cu
tabla de zinc, cupru sau ţigla.

Până la reînfiinţarea Episcopiei
Caransebeşului (1865), Valea Al-
măjului în linie ierarhică aparţi-
nea canonic de Protopopiatul
Mehadiei, urmată de Episcopia
Vârşeţului şi de Mitropolia de
Karlovitz. Cu ocazia desfăşurării
anumitor evenimente religioase,
culturale, sociale, politice, anu-
mite vizite canonice au fost efec-
tuate de ierarhii locului.

Nu sunt trecute cu vederea,
colecţia cărţilor de cult, deţinută
de fiecare biserică în parte, majo-
ritatea tipărite după anul 175o la
Râmnic şi Bucureşti, un adevărat
tezaur patrimonial.

Un alt capitol este dedicat per-
sonalităţilor marcante ale Bisericii
Ortodoxe   care s-au ridicat din
Valea Almăjului. Sunt amintite
numele episcopului de Caranse-
beş, dr. Iosif Traian Badescu, fiu
de preot, ridicat din obştea satului
Şopotu Vechi, protopopul militar
Pavel Boldea din Borloveni
Vechi, a  pr. dr. Ioan Sîrbu din Ru-
dăria, a protopopilor pr. Gh.
Ţunea din Şopotu Nou (Stanci-
lova), pr. Ioţa Berbentia din Şo-
potu Vechi, a preoţilor Iosif
Coriolan Buracu (Prigor), Dănilă
Puia (Gârbovăţ), pr. prof. Romu-
lus Novacovici (Gârbovăţ), sau
pr.Vasile Popovici din Pătaş care
s-au afirmat pentru păstrarea cre-
dinţei strămoşeşti prin toată acti-
vitatea depusă în activitatea lor.

Cartea se încheie cu rubrica
Anexe în care cititorul poate ad-
mira imagini cu biserici, locuri
alese, documente şi alte elemente
de arhivă care dau un plus de ca-
litate volumului.

Pe această cale recomandăm,
cu multă căldură, lucrarea de su-
flet a d-lui prof. Gh. Rancu Bo-
drog, publicului larg cititor,
dornic de a cunoaşte trecutul
nostru bisericesc din minunata
Ţară a Almăjului.

Pr. dr. Constantin Cilibia,
Băile Herculane
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SEMNAL EDITORIAL:  Avem bucu-
ria de a semnala o nouă apariție editorială sub
semnătura preotului dr. Constantin CILIBIA:
,,Protopopiatul  Mehadiei-Corespondență
- (1865-1918)”.  Pe lângă valoarea lucrării, des-
pre care autorul spune în introducerea lucrării
sale: ,,cartea constituie un material preţios şi
util celor interesaţi de cunoaştere şi cercetare a
vieţii bisericeşti cu toate implicaţiile ei în viaţa
moral-religioasă, socială, politică, militară,
economică şi culturală credincioşilor de pe fos-
tul teritoriu al Protopopiatului Mehadiei”, tre-
buie să remarcăm și importanța ei pentru

Mehadia, având în vedere că ea dezvăluie date
inedite despre existența și funcționarea Pro-
topopiatului de la Mehadia, care a funcționat
din anul 1745 şi până în 1928. Unul dintre pro-
topopii Mehadiei a fost și cronicarul Nicolae
Stoica de Hațeg.
Cartea este apărută la Editura Episcopiei
Caransebeșului, în anul 2022, având un număr
de 424 de pagini. Prezentăm alăturat introdu-
cerea autorului, iar pentru cei ce doresc
achiziționarea cărții, facem cunoscut numărul
de contact telefonic al autorului: 0741 214 980.

INTRODUCERE
De la reînfiinţare, scaunul episcopal al Caran-

sebeşului a fost ocupat de oameni cu dragoste de
Biserica lui Hristos, care prin activitatea lor, au
devenit emblematici pentru Banat. îi reamintim
pe episcopii Ioan Popasu (1865-1889) şi Nico-
lae Popea (1889-1908), ucenicii ai Sfântului Mi-
tropolit Andrei Şaguna de la Sibiu şi pe episcopul
Miron Cristea (1910-1919), devenit primul pa-
triarh al României Mari, ierarhi care în perioada
păstoririi lor, au înfruntat politica statului austro-
ungar, defavorabilă Bisericii şi instituţiilor româ-
neşti.

Restaurată pentru prima dată prin Diploma
Imperială din 6 iulie 1865, Episcopia Caranse-
beşului s-a impus cu timpul ca o instituţie direct
implicată în viaţa credincioşilor ei cu un rol activ
în modernizarea şi dezvoltarea vieţii sociale, po-
litice şi culturale din societatea bănăţeană.

Schimbările pe scena vieţii politice din De-
cembrie 1989. au dus la refacerea unor eparhii
care fuseseră desfiinţate în 1948/49. Aşa se face
că prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi a
vrednicului de pomenire Nicolae, Mitropolitul
Banatului, în anul 1994 a fost readusă la viaţă
Episcopia Caransebeşului cu primul ei episcop
Emilian Birdaş (1994-1996), după care a urmat
episcopul Laurenţiu Streza (1996-2005), deve-
nit ulterior Mitropolit al Ardealului. Începând cu
anul 2006 în fruntea Episcopiei Caransebeşului
se află Prea Sfinţitul Părinte Dr. Lucian Mic, care
păstoreşte cu multă vrednicie, având multiple
realizări în plan pastoral, cultural, social, econo-
mic, misionar, edilitar gospodăresc, etc.

Iubitor al trecutului nostru istoric bisericesc
bănăţean, vrednicul de pomenire Prof. Universi-
tar Dr. Nicolae Bocşan de la Universitatea „Babeş
Bolyai" din Cluj-Napoca, ne-a sugerat tema su-
biectului de faţă, propusă spre cercetare viitorului
candidat în obţinerea unui titlu de doctor în is-
torie bisericească. În mod deosebit îl interesa do-
cumente referitoare la fostul Protopopiat al
Mehadiei. Am dat ascultare iniţiativei domniei
sale şi am pornit la drum, dar surpriza a fost pe
măsură. În zadar m-am străduit un timp să des-
copăr documentele respective dar n-am aflat
nimic. Vremurile prin care a trecut Protopopiatul
Mehadiei, dar şi celelalte instituţii bisericeşti şi
culturale au fost destul de tulburi, la care se
(continuare în pag. 33)             
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adaugă şi dezinteresul multor fac-
tori de decizie. După cercetarea
mai multor arhive, mi s-a răspuns
sec despre Protopopiatul Mehadia
nu se mai găseşte nimic sau foarte
puţine informaţii. Totul parcă a in-
trat în mormânt. N-am renunţat
uşor la propunerea Prof. Nicolae
Bocşan, cu speranţa şi încrederea
că într-o bună zi prin purtarea de
grijă a lui Dumnezeu se vor re-
zolva toate. Dintre cei intervievaţi,
mare parte mi-au răspuns că ele s-
au pierdut odată cu lucrările de
amenajare şi construcţie a siste-
mului hidroenergetic şi de naviga-
ţie „Porţile de Fier I" când mai
multe sate de pe clisură au fost în-
ghiţite de apele Dunării. La rugă-
mintea mea, profesorul mi-a oferit
un alt subiect de dezbatere şi
anume Biserica şi societatea bănă-
ţeană în timpul Episcopului Dr.
Iosif  Traian Bădescu (1910-1933),
despre care nu se scrisese mai
nimic. Tema lucrării a fost dezbă-
tută în ziua de 29 februarie 2009,
la Universitatea Babeş - Bolyai din
Cluj -Napoca în faţa unei distinse
comisii profesorale, dar şi în faţă
unui public numeros.

Rămas cu datoria în suflet dar şi
cu părerea de rău că la vremea
aceea n-am putut oferi mare lucru
despre Protopopiatul Mehadiei,
desigur n-am căzut în desnădejde
şi am continuat munca de căutare
şi cercetate cu mai multă sârguinţă,
care a dat rezultatele dorite la tim-
pul potrivit. Bineînţeles, despre
viaţa bisericească a credincioşilor
din Episcopia Caransebeşului, cu
toate implicațiile ei s-a scris mult şi
încă mai este loc. De-a lungul tim-
pului, mulţi episcopi, preoţi, dia-
coni, istorici, cercetători, lingvişti,
distinşi cărturari au lăsat adevărate
pagini de istorie a acestor locuri bi-
necuvântate de Dumnezeu. Față

de documentele prezentate în
munca de cercetare asupra Proto-
popiatului Mehadia, pe lângă alţi
istorici în domeniul trecutului nos-
tru bisericesc, putem remarca
munca profesorului I.D. Suciu şi a
cercetătorului dr. Radu Constan-
tinescu în monumentala lucrare
Documente privitoare la Istoria
Mitropoliei Banatului, apărută la
Editura Mitropoliei Banatului în
anul 1980, Parohiile Eparhiei
Caran-sebeșului a Prea Sfinţitului
Părinte Dr. Lucian Mic, Episcopul
Caransebeşului şi a Prof. Univ. Dr.
Petru Bona de la Universitatea de
Vest din Timişoara, apărută  la Ed.
Episcopiei Caransebeşului în anul
2012. Pe lângă acestea se adaugă și
lucrarea neobositului şi harnicului
cercetător Pr. Prof. Dr. Alexandru
Stănciulescu - Bârda de la Parohia
Malovăţ din Judeţul Mehedinţi
Studii şi documente privind Istoria
României vol. III Banatul,  la Ed.
Sitech din Craiova, 2013. Docu-
mentele prezentate de Cucernicia
Sa, au fost descoperite întâmplător
de Pr. Negrescu Sever de la Paro-
hia Eşelniţa din Județul Mehedinţi,
cercetate apoi de preotul Alexan-
dru Stănciulescu Bârda, ne oferă
date importante despre trecutul
Protopopiatului Mehadia. Docu-
mentele ne dezvăluie evenimente
ale timpului, petrecute în viaţa bi-
sericii bănăţene în perioada anilor:
1783 - 1799, până în anul 1865, pe
atunci aparținătoare de Episcopia
Vârşeţului.

Râvna şi energia tinereţii mi-au
fost călăuze ce și-au spus cuvântul
pentru mine, ce au dat rezultatele
dorite la timpul potrivit. În tot par-
cursul cercetării mele, am simţit
această dorinţă arzătoare, acel foc
mistuitor care arde totul în cale
pentru aflarea adevărului biseri-
cesc şi istoric. Simțeam o mare ne-
linişte. Ciudată pasiune! Cei de

lângă mine încercau mai mult sau
mai puţin să mă înţeleagă în ceea
ce doresc să realizez. A trebuit
multă răbdare din partea mea de a
cerceta cu atâta pasiune de dimi-
neaţa până seara târziu, aplecat
printre mormane de documente
învechite şi prăfuite, multe deterio-
rate, altele greu de descifrat. Do-
ream să duc la bun sfârșit lucrul
început, nimic n-a fost uşor. Am
întâmpinat multe piedici, îngrijo-
rarea şi ignoranţa multora care au
încercat să mă determine să re-
nunţ. Dar n-am cedat! În schimb
am întâlnit şi oameni cu suflete
mari care mi-au fost alături, mi-au
oferit nu numai dragoste dar şi în-
credere încurajându-mă să duc la
bun sfârşit lucrul început. Pe
această cale  mulţumesc Prea Sfin-
ţitului Părinte Dr. Lucian Mic care
mi-a înţeles pasiunea acordându-
mi Înalta binecuvântare şi încrede-
rea în munca de cercetare şi
documentare. Mulţumesc pe
această cale omului de mare ome-
nie, Prof. Gheorghe Rancu Bo-
drog, care m-a încurajat şi mi-a
oferit o parte din datele necesare
pentru întocmirea prezentei lucră-
rii. Eternă şi vie recunoştinţa aduc
Vrednicului de pomenire Arhi-
mandrit Caliopie Georgescu -
monah prin vocaţie - de la Mânăs-
tirea Lainici, Exarh al Sfintelor Mâ-
năstiri şi Schituri din Oltenia, care
mi-a îndrumat paşii în formarea
mea sacerdotală de a sluji lui Dum-
nezeu şi oamenilor, în munca de
cercetare şi cunoaştere a trecutului
nostru bisericesc, monastic, istoric,
cultural, social şi naţional.

Un cuvânt de mulţumire dar şi
de rugăciune îl aduc vrednicului
de pomenire Ionescu Ion din co-
muna Mehadia care mi-a oferit o
parte din documentele de faţă în
schimbul unor avantaje materiale.

(continuare în pag. 34)
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(urmare din pag. 33)
Transcrierea acestor documente
am efectuat-o între anii: 2005-
2011. Redarea lor s-a făcut cu o
oarecare dificultate. Pe lângă cu-
vintele scrise în limba română, am
întâlnit multe dintre ele redactate
în limbile maghiară, germană şi
sârbă. Pentru aceasta a fost nevoie
să apelez la mai multe persoane,
cadre didactice universitare, cu-
noscătoare ale acestor limbi, ca ele
să  fie traduse şi transpuse în limba
română.

În limbajul acestor documente
am întâlnit multe regionalisme, ar-
haisme, altele cu o grafie greu lizi-
bilă. Ca ele să fie redate în forma
actuală a fost nevoie de multă
muncă, răbdare şi perseverenţă, în
transpunerea lor în mare parte s-a
păstrat limba, graiul şi gramatica
timpului de atunci. - Înființarea
Episcopiei Caransebeşului a avut
loc în anul 1865, de la această dată
până când au fost puse bazele tipo-
grafiei diecezane în 1885, docu-
mentele - respectiv, circularele
emise de Episcopia Caran-
sebeșului au fost scrise cu mâna şi
înaintate protopopiatelor, care le
transcriau spre .a fi înaintate mai
departe parohiilor, respectiv preo-
ţilor care luau la cunoştinţă de cele
comunicate. Pentru confirmarea
de primire a circularelor, fiecare
preot trebuia să semneze de data şi
ora sosirii ordinului circular care
trebuia înaintat mai departe la ur-
mătoarea parohie. Apariţia tipo-
grafiei diecezane din Caransebeş a
uşurat mult munca autorităţilor
superioare bisericeşti.

Protopopiatul Mehadiei, vechi
centru bisericesc din cadrul Epis-
copiei Caransebeşului, îşi are înce-
puturile din cele mai vechi
timpuri. La Mehadia a existat reşe-
dinţa Episcopiei Ad Mediam nu-
mită şi Ad Aquae, a primit acest

nume datorită aşezării sale geogra-
fice şi a apelor termale, atât de mi-
nunate şi tămăduitoare de la Băile
Herculane. Episcopia a fost înfiin-
ţată de Împăratul Justinian I al Bi-
zanţului (527 - 565), care prin
Novella XI, din anul 535, stabilea
noua capitală a prefecturii Illyricu-
lui, şi acorda prerogativele şi juris-
dicţia Arhiepiscopului de
Justiniana Prima care se extindea
şi asupra multor localităţi din
Banat. Se cunosc până la această
dată numele episcopilor Petro-
nius, Secundius şi Petru. La Sino-
dul de la Sardica (344) au
participat episcopii Calvus din
Castro Martis, Valens din Scytho-
polis şi Vitalis din Dacia Ripensis.
Existenţa ei s-a pierdut în negura
timpului.

La reînfiinţare în anul 1865,
Episcopia Caransebeşului cuprin-
dea 10 protopopiate, iar în anul
1925 numărul lor a mai crescut cu
1. Tot în anul reînfiinţări, Protopo-
piatul Mehadiei cuprindea 36 de
parohii, iar sub păstorirea Episco-
pului Nicolae Popea, existau 47,
care s-au menţinut şi în anul 1925.

Protopopiatul Băile Herculane
a fost reînfiinţat în anul 1994 şi re-
vendică teritoriul fostului Protopo-
piat al Mehadiei, care vreme de
sute de ani până în anul 1928, a
funcţionat în această localitate. De
la această dată, chiar dacă numele
i-a rămas de Protopopiatul Meha-
dia, reşedinţa sa a fost mutată la
Orşova şi a dăinuit până în anul
1949.

Redarea documentelor de faţă
reprezintă doar o mică parte din
mulţimea de ordine circulare ce
trebuie aflate. Multe dintre ele n-
au mai putut fi recuperate. Bine că
s-a putut şi atât. Cercetările ulte-
rioare îşi vor spune cuvântul. Curaj
cercetătorilor, istoricilor, teologi-
lor, doritorilor în munca de cu-

noaştere a trecutului nostru biseri-
cesc şi naţional. Încă mai este loc.
În înşiruirea lor pot fi constatate
multe absenţe. Lipsesc cu desăvâr-
şire anii: 1866, 1874, 1875, 1876,
1892, 1907, 1913, 1915, 1916 şi
1917. Chiar dacă sunt citaţi anu-
miţi ani, sunt prezentate atâtea do-
cumente, câte au fost găsite. Din
anul 1865, s-a găsit doar un singur
document, cel cu privire la Parohia
Cornereva, în alţi ani mai multe,
dar toate la un loc formează un
compus şi oferă date preţioase des-
pre viaţa moral - religioasă, socială,
culturală, medicală, învăţământul
confesional românesc, organizarea
militară şi administrativă a Banatu-
lui, cu precădere a Protopopiatului
Mehadiei.

Din toate acestea desprindem
implicarea Bisericii străbune în
actul de păstrare a credinţei stră-
moşeşti, a învăţământului confe-
sional românesc şi a limbii
române. Observăm că la înfăptui-
rea marilor realizări din viaţa po-
porului român, un rol decisiv l-a
avut Biserica strămoşească prin re-
prezentanţii ei, preoţii, diaconi şi
episcopii din fruntea Episcopiei
Caransebeşului. Chiar dacă cu
timpul s-ar mai descoperi şi alte
documente referitoare la cores-
pondenţa dintre Protopopiatul
Mehadia şi Episcopia Caransebe-
şului, parohii şi alte instituţii ale
vremii, cea mai mare parte a docu-
mentelor prezentate sunt inedite.

Cartea de faţă, constituie un
material preţios şi util celor intere-
saţi de cunoaştere şi cercetare a
vieţii bisericeşti cu toate implica-
ţiile ei în viaţa moral-religioasă, so-
cială, politică, militară, economică
şi culturală credincioşilor de pe
fostul teritoriu al Protopopiatului
Mehadiei.

Autorul (Introducerea căr ții
, ,Protopopiatul Mehadiei)
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Propovăduim zilnic
viața creștină.

Citim și rasfoim pagini
întregi pe internet, că de
paginile unei cărți prăfuite
nici nu poate fi vorba. Ne
încărcam creierul cu in-
formații mai mult sau mai
puțin benefice mentalului
nostru, robotizându-ne
gesturile, mișcările și inte-
lectul. Totul se învârte în
jurul informațiilor 010101-
0101. Atât. Nimic mai mult,
nimic mai puțin. Suntem
un algoritm.

Dar viața adevăratului
creștin nu este așa.

Creștinul, ca și de altfel
orice ființă este creația lui
Dumnezeu. 

“Şi a zis Dumnezeu: “Să
facem om după chipul şi
după asemănarea Noastră,
ca să stăpânească peştii
mării, păsările cerului, ani-
malele domestice, toate
vietăţile ce se târăsc pe
pământ şi tot pământul!”

Şi a făcut Dumnezeu pe
om după chipul Său; după
chipul lui Dumnezeu l-a
făcut; a făcut bărbat şi fe-
meie.”1

Nu a zis și s-a făcut, ci l-

a plămădit și i – a suflat în
față suflare de viață. 

Trăire. 

Darul acesta e atuul
suprem al omului, creația
Divinității. 

Ea, Trăirea exprimă și se
imprimă atât interior, cât
și exterior. Și nu numai că
se exprimă, ci și se între-
pătrunde. 

“Dacă zice cineva:
iubesc pe Dumnezeu, iar
pe fratele său îl urăşte,
mincinos este! Pentru că
cel ce nu iubeşte pe fratele
său, pe care l-a văzut, pe
Dumnezeu, pe Care nu L-a
văzut, nu poate să-L iu-
bească.”2

Am auzit că se spune
“Om frumos, suflet fru-
mos.“ Așa trebuie să func-
ționeze Trăirea. Și nu orice
trăire, ci trăirea în și cu
Hristos. 

Trăirea creștină. 

Nu algoritmi, ci trăire
creștină. 

Niciodată singuri, ci îm-
preună cu Hristos. 

“Acestea a vorbit Iisus şi,
ridicând ochii Săi la cer, a
zis: Părinte, a venit ceasul!

Preaslăveşte pe Fiul Tău, ca
şi Fiul să Te preaslăvească.

Precum I-ai dat stă-
pânire peste tot trupul, ca
să dea viaţă veşnică tu-
turor acelora pe care Tu i-
ai dat Lui.

Şi aceasta este viaţa
veşnică: Să Te cunoască pe
Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Iisus Hris-
tos pe Care L-ai trimis.

Eu Te-am preaslăvit pe
Tine pe pământ; lucrul pe
care Mi l-ai dat să-l fac, l-
am săvârşit.

Şi acum, preaslăveşte-
Mă Tu, Părinte, la Tine
Însuţi, cu slava pe care am
avut-o la Tine, mai înainte
de a fi lumea.

Arătat-am numele Tău
oamenilor pe care Mi i-ai
dat Mie din lume. Ai Tăi
erau şi Mie Mi i-ai dat şi
cuvântul Tău l-au păzit.

Acum au cunoscut că
toate câte Mi-ai dat sunt
de la Tine;

Pentru că cuvintele pe
care Mi le-ai dat le-am dat
lor, iar ei le-au primit şi au
cunoscut cu adevărat că de
la Tine am ieşit, şi au
(continuare în pag. 36)
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(urmare din pag. 35)
crezut că Tu M-ai trimis.  

Eu pentru aceştia Mă
rog; nu pentru lume Mă
rog, ci pentru cei pe care
Mi i-ai dat, că ai Tăi sunt.

Şi toate ale Mele sunt ale
Tale, şi ale Tale sunt ale
Mele şi M-am preaslăvit
întru ei.

Şi Eu nu mai sunt în
lume, iar ei în lume sunt şi
Eu vin la Tine. Părinte
Sfinte, păzeşte-i în numele
Tău, în care Mi i-ai dat, ca
să fie una precum suntem
şi Noi.

Când eram cu ei în
lume, Eu îi păzeam în nu-
mele Tău, pe cei ce Mi i-ai
dat; şi i-am păzit şi n-a
pierit nici unul dintre ei,
decât fiul pierzării, ca să se
împlinească Scriptura.

Iar acum, vin la Tine şi
acestea le grăiesc în lume,
ca să fie deplină bucuria
Mea în ei.

Eu le-am dat cuvântul
Tău, şi lumea i-a urât, pen-
tru că nu sunt din lume,
precum Eu nu sunt din
lume.

Nu Mă rog ca să-i iei din
lume, ci ca să-i păzeşti pe
ei de cel viclean.

Ei nu sunt din lume, pre-
cum nici Eu nu sunt din
lume.

Sfinţeşte-i pe ei întru
adevărul Tău; cuvântul Tău
este adevărul.

Precum M-ai trimis pe
Mine în lume, şi Eu i-am
trimis pe ei în lume.

Pentru ei Eu Mă sfinţesc
pe Mine Însumi, ca şi ei să
fie sfinţiţi întru adevăr.

Dar nu numai pentru
aceştia Mă rog, ci şi pentru
cei ce vor crede în Mine,
prin cuvântul lor,

Ca toţi să fie una, după
cum Tu, Părinte, întru
Mine şi Eu întru Tine, aşa
şi aceştia în Noi să fie una,
ca lumea să creadă că Tu
M-ai trimis.

Și slava pe care Tu Mi-ai
dat-o, le-am dat-o lor, ca să
fie una, precum Noi una
suntem:

Eu întru ei şi Tu întru
Mine, ca ei să fie desă-
vârşiţi întru unime, şi să
cunoască lumea că Tu M-
ai trimis şi că i-ai iubit pe
ei, precum M-ai iubit pe
Mine.

Părinte, voiesc ca, unde
sunt Eu, să fie împreună cu
Mine şi aceia pe care Mi i-
ai dat, ca să vadă slava
mea pe care Mi-ai dat-o,
pentru că Tu M-ai iubit pe
Mine mai înainte de înte-
meierea lumii.

Părinte drepte, lumea pe

Tine nu te-a cunoscut, dar
Eu Te-am cunoscut, şi
aceştia au cunoscut că Tu
M-ai trimis.

Şi le-am făcut cunoscut
numele Tău şi-l voi face
cunoscut, ca iubirea cu
care M-ai iubit Tu să fie în
ei şi Eu în ei.”3

Aceasta este Trăirea pe
care Dumnezeu, prin Fiul
Său Iisus Hristos o aș-
teaptă de la adevăratul
creștin. 

Aceasta este moște-
nirea pe care trebuie să o
transmitem generațiilor
viitoare. Copiilor și ne-
poților noștri.

Și atunci avem o șansă
de salvare a sufletului nos-
tru. Atunci vom știi că am
Trăit. 

Pr. Ciprian Danci,
Mehadia 

23 ianuarie 2023 

1 Biblia, Cartea Facerii
cap 1, vers. 26-27

2 Bilblia, Întâia Epistolă
Sobornicească a Sf. Ioan
cap. 4, vers. 20

3 Biblia, Sfânta Evan-
ghelie după Ioan cap. 17
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Întreaga învățătură a Bise-
ricii noastre Ortodoxe,
fundamentată pe temeiul

Sf. Scripturi susține că omul
trăiește pe pământ doar o mică
parte a existenței sale, urmând ca
după moarte să fie judecat, iar
apoi să intre în veșnicie. Într-una
din epistolele sale, Sfântul Apos-
tol Pavel spunea: că oamenilor le
este rânduit să moară o singură
dată, iar după aceia să vină jude-
cata (Evrei IX, 27). Înțelegem că
este un punct de trecere între
viața aceasta scurtă, pămân-
tească și nesfârșita viață în bucu-
ria luminării lui Hristos. Așadar
ea nu este decât bucurie pentru
noi creștinii, după cum același
Apostol spune: pentru noi viața
este Hristos, iar moartea un câștig
(Filipeni  I, 21).

Anunțarea pieirii a fost făcută
ca un avertisment pentru om.
Iar din pomul cunoștinței binelui și
răului să nu mănânci, căci, în ziua
în care vei mânca din el, vei muri
negreșit (Fac. II, 17). După
săvârșirea păcatului urmează
imediat și pedeapsa: În sudoarea
feței tale îți vei mânca pâinea ta,
până când te vei întoarce în pămân-
tul din care ești luat, căci pământ
ești și în pământ te vei întoarce
(Fac.III,19). Moartea trupească
este prin urmare o consecință a
păcatului strămoșesc.

În Vechiul Testament aflăm
numeroase dovezi de pomenire
și cinstire a celor plecați dintre
noi. Regele David și poporul
care era cu el au plâns și s-au tân-
guit, și au postit până seara după
Saul și după Ionatan, după poporul
Domnului și după casa lui Israel,
care căzuse de sabie (II Regi, I,
12).

Profetul Ieremia, îndeamnă
poporul să aducă jertfe de pome-
nire pentru cei morți (Ieremia,
XVI, 5-7). Tobit îl îndemna pe
fiul său să fie darnic cu pâinea  și
cu vinul la mormântul celor drepți
(Tobit IV, 17).  Proorocul Baruh
se roagă pentru sufletele celor
adormiți, iar Iuda Macabeul în-
deamnă poporul să se roage
pentru cei morți în luptă, spre a fi
iertați de păcate (Macabei XII,
46).

În legea Noului Testament,
creștinismul acordă o atenție de-
osebită odihnei sufletelor care a
devenit unul dintre componen-
tele de frunte ale pietății creștine
să se exprime în forme  din ce în
ce mai bogate și variate. În epis-
tola către Timotei, Sf. Ap. Pavel
spune: Vă îndemn deci înainte de
toate să faceți cereri, mijlociri,
mulțumiri pentru toți oamenii (I
Timotei II, 1), iar în alt loc
același apostol ne îndeamnă să
facem rugăciunii pentru cei

plecați dintre noi ca Domnul să
aibă milă de casa lui Onisifor, căci
de multe ori m-a însuflețit în
lanțurile mele nu s-a rușinat. Să-i
dea Domnul  ca în ziua aceea, el să
afle milă de la Domnul (II Timo-
tei I,  16 –18), s-a rânduit oame-
nilor să moară odată, iar după
aceea să vin judecata (Evrei, IX,
27).

Sfânta Tradiție întărește origi-
nea apostolică a rugăciunilor fă-
cute pentru cei morți. O veche
tradiție amintește de îndemnul
Sf. Apostol Iacob de a ne ruga
pentru odihna celor plecați dintre
noi, iar Sf. Ioan Gură de Aur ne
îndeamnă să ne rugăm pentru cei
morți, îndemnând și pe alții să se
roage împreună cu noi și să dăm
milostenii pentru sufletele lor.

O dată cu încheierea cultului
Bisericii în formele lui esențiale
și cu apariția cărților de slujbă,
începând cu Liturghierul (sec. IV
– V), putem spune că s-au stabi-
lit și momentele liturgice potri-
vite pentru pomenirea morților
și viilor la Sfânta și dumneze-
iasca Liturghie.

În afară de cele șapte Sfinte
Taine și de cele șapte laude, Bi-
serica în iubirea sa față de fii ei
duhovnicești, are și alte slujbe și
rugăciuni deosebite prin care se
binecuvintează atât credinciosul,
(continuare în pag. 38)
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(urmare din pag. 37)
cât și întreaga făptură. Aceste ru-
găciuni precedate de slujbe
poartă numele de ierurgii.

După cum se știe Biserica
noastră pregătește pe fiecare cre-
dincios în parte de a întâmpina
cu toată vrednicia ceasul cel din
urmă al vieții sale pământești,
care nu este altceva decât des-
părțirea sufletului nemuritor de
trupul muritor. Sfânta noastră
Biserică ne mai învață că moar-
tea este doar despărțirea sufletu-
lui de trup, doar trupul își pierde
puterea de viață, pe când sufletul
își continuă activitatea ( Luca XII,
22-23).

Biserica prin slujitorii  ei
împlinește acest lucru care este
important pentru viața crești-
nului. Această pregătire se face
prin spovedania și împărtășirea
credinciosului cu trupul și sân-
gele Domnului nostru Iisus
Hristos. Merindea cerească se
acordă îndemnului făcut de
Domnul și Mântuitorul nostru
Iisus Hristos adresată Sf. Ucenici
și Apostolii și prin ei întregului
nostru neam omenesc: Cel ce
mănâncă trupul Meu și bea sân-
gele Meu rămâne întru Mine și Eu
în el (Ioan VI, 56). După ieșirea
sufletului din trup urmează ju-
decata. Această judecată se face
cu fiecare suflet în parte și se
numește judecată particulară care
se deosebește de judecata cea de
obște de la sfârșitul lumii care se
face după  învierea trupurilor și
va fi definitivă.

Rugăciunea este jertfa sufletu-
lui, postul este jertfa trupului iar

milostenia este jertfa dragostei
Domnului nostru Iisus Hristos.
Cuvântul cimitir vine din limba
greacă koimetirion și înseamnă
dormitor.

Fiecare parohie are dreptul să
dețină sau să înființeze cel puțin
unul sau două cimitire pentru
înmormântarea credincioșilor
plecați dintre noi, care devine
proprietatea parohiei ca bunuri
sacre destinate exclusiv și direct
cultului. Aceste bunuri sunt in-
sesizabile și imprescriptibile și
nu pot fi înstrăinate, grevate sau
sechestrate. Cimitirul se admi-
nistrează de organele de condu-
cere ale parohiei, de Consiliul
parohial sub directa conducere
a  preotului paroh, epitropului,
ajutat de Comitetul parohial și
de întreaga obște a credin-
cioșilor, care sunt datori a se în-
g r i j i  d e  î m p r e j m u i r e a  ș i
întreținerea lui. Locul de veci
concesionat rămâne în proprie-
tatea parohiei, iar dreptul  de
concesiune nu poate fi vândut
de titular, transmiterea acestuia
se poate face prin succesiune de
către soț sau rude până la gradul
al IV-lea. Cimitirele mai pot fi:
parohiale, mânăstirești, confe-
sionale, locale și particulare. O
categorie aparte o constituie ci-
mitirele destinate eroilor. Fiecare
cult are voie să dețină un cimitir
sau mai multe. Fiecare unitate de
cult își administrează propriul ci-
mitir. Cimitirele locale sunt în
administrația autorităților civile
de stat. În ultimul timp au apărut
și cimitire particulare.

Cimitirul este locul unde-și

dorm somnul de veci trupurile
neînsuflețite în așteptarea învie-
rii. Din punct de vedere al
credinței noastre, prin moarte le-
găturile dintre cei vii și cei
decedați nu se întrerup, ci cu toți
ne aflăm într-o  permanentă le-
gătură. Sf. Apostol Pavel ne
spune că în această lume totul
este trecător, un lucru rămâne în
veci: iubirea. Ea este aceea care
leagă pe oamenii unii de alții. Iu-
birea face ca cei vii să urmeze
exemplul, strădania în bine a
celor trecuți din această viață, să
le dezvolte lucrări le și  prin
aceasta să-i pomenească cu drag,
să-și manifeste sentimente de
devoțiune ce le poartă, făcând
pentru ei rugăciuni, milostenii,
mulțumiri lui Dumnezeu.
Sfânta noastră Biserică ne învață
că la a doua venire trupurile vor
învia, desigur într-o altă formă, și
se vor uni cu sufletul pentru a
viețui împreună a dus la necesi-
tatea ca cei vii să poarte o grijă
deosebită pentru cei decedați, să
le cinstească locul de veci, să se
afle cu ei într-o permanentă le-
gătură și contact prin rugăciune. 

Administrarea cimitirului pa-
rohial se află în seama preotului
paroh și a organelor parohiale de
conducere care trebuie să se
ocupe de împrejmuirea cimiti-
rului, păstrarea ordinei, discipli-
nei a curățeniei de a gospodări
cu toată grija acest bun sacru, cu
respectarea legilor în vigoare.
Organelor parohiale le revine
sarcina de a planta arborii orna-
mentali, flori, de a organiza alee
(continuare în pag. 39)
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printre morminte, cărări accesi-
bile la fiecare loc de veci în parte.
La îngrijirea mormintelor, o sar-
cină deosebită revine și familii-
lor care dețin locuri de veci în
cimitir. Pentru buna organizare
și funcționare este nevoie de o
bună colaborare între deținători
de locuri și conducerea parohiei
care pe baza documentelor de
deces, legalizează orice înmor-
mântare în cimitir.

În legătură cu buna organizare
și funcționare a cimitirelor se are
în vedere respectarea normelor
igenico-epidemice ale organelor
de specialitate de Stat, a norme-
lor instrucțiunilor Direcției Mo-
numentelor istorice din cadrul
Departamentului Cultelor. Prin
sacralitatea lor, cimitirele au nu
numai o valoare religioasă, dar în
același timp și una artistică, isto-
rică și națională. Valoarea artis-
t i c ă  c o n s t ă  î n  f a p t u l  c ă
monumentele ridicate pe mor-
minte ca și bisericile  din incinta
lor prin  arhitectura de care dis-
pun, sunt adevărate opere de
artă. Valoare istorică a cimitirelor
constă și în faptul că aici se află
înmormântați eroii neamului
nostru, oameni de seamă, poeți,
scriitori, clerici și mireni care au
desfășurat o vie activitate în
propășirea poporului român și a
ființei naționale. 

Valoarea națională a cimitire-
lor constă și în aceea că unele au
devenit nu numai locuri de pe-
lerinaj dar și turistice cu o
atracție deosebită. Am putea să
amintim de cimitirul de la
Țebea, unde Avram Iancu își

doarme somnul de veci sub go-
runul lui Horia, cimitirul din
Rășinari care amintește de Sf.
Mitropolit Andrei Șaguna al Ar-
dealului, părintelui Arsenie Boca
de la Prislop. Am putea aminti
de cimitirul istoric  de la Lugoj,
cimitirul orășenesc din Caran-
sebeș unde își dorm somnul de
veci, ierarhii Episcopiei Caran-
sebeșului, cimitirul Belu din Bu-
curești, Săpânța din Satu-Mare
și altele. 

O atenție deosebită trebuie
acordată monumentelor reli-
gioase și istorice, care ne amin-
tesc de faptele minunate  ale
înaintașilor noștri ce s-au jertfit
pentru păstrarea credinței stră-
moșești, apărarea patriei, a drep-
turilor civile și  cetățenești ,
deportaților etc. Țara și poporul
nostru le cinstește și le respectă
memoria prin numeroase mo-
numente ridicate în cinstea lor.
Monumentele ridicate în cinstea
lor, au devenit motiv de pelerinaj
pentru eroi din Parcul Libertății
din București, Rovine, Vaslui,
Neajlov, Plevna, Mărășești ,
Șelimbăr, Toplița, Păuliș, Câm-
pia Turzii, Oarba de Mureș etc.

În memoria lor Sfânta noastră
Biserică a rânduit numeroase
slujbe de pomenire și iertarea
păcatelor. Un loc aparte îl con-
stituie Sfânta și dumnezeiasca Li-
turghie când sunt pomeniți eroi
neamului nostru românesc prin
cuvintele: pentru odihna sufletelor
ostașilor românii căzuți pe toate
câmpurile de luptă în toate locurile
și în toate timpurile, pentru cei
căzuți pentru libertatea și demnita-
tea noastră….Pe lângă celelalte

rânduielii civile, Sfânta noastră a
rânduit ca ziua de Joi a fiecărui an
de la Înălțarea Domnului să fie
dedicată eroilor și martirilor ne-
amului românesc. În această zi,
după oficierea Sfintei Liturghii,
preoții, împreună cu credin-
cioșii, merg la mormintele-mo-
numentele eroilor și oficiază
Slujbe Sfinte, parastase, se aduc
jertfe pentru pomenirea lor. Tot
cu această ocazie sunt aprinse
lumânării, se aduc multe flori,
coroane de flori, jerbe etc.

Consolarea sau mângâierea în
vremuri de mare durere pentru
cineva aflat la necaz și supărare
este o lucrare de iubire milostivă,
de ajutorare a semenilor noștri și
de aceea  lucrarea Mântuitorului
Iisus Hristos păstor de suflete, de
vindecător al durerilor și sufe-
rințelor este o lucrare a Bisericii.
Biserica noastră Ortodoxă prin
slujbele și rugăciunile sale, ofi-
ciate pentru cei adormiți în
Domnul, aduce mângâiere pen-
tru familia îndoliată. De aceea,  a
rânduit mai multe soroace de
pomenire a morților care sunt
consolare sau întărire duhovni-
cească, mângâiere a familiilor în-
doliate.

După rânduiala Bisericii noas-
tre, zilele și soroacele pentru po-
menirea morților sunt: a treia, a
noua și a patruzecea zi după în-
mormântare. Urmează pomeni-
rile de 3, 6 luni și de la un an.
Apoi în fiecare an, până la șapte
ani după moarte. Pentru pome-
nirea morților sunt rânduite să-
rindarele care nu sunt altceva
decât un șir de 40 liturghii care
(continuare în pag. 40)
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(urmare din pag. 39)                   se
slujesc îndată după deces. Sfânta
Biserică a rânduit ca pomenirea
morților să se oficieze sâmbăta.
De  aceea, parastasele se slujesc
sâmbăta. În afară de aceasta
Sfânta noastră a rânduit ca po-
menirile de obște să se oficieze
sâmbăta după cum urmează:

Sâmbăta lăsatului sec de carne
(moșii de  iarnă).

Sâmbăta a doua, a treia, a pa-
tra și a cincea din Postul Paștilor,
la Joi Mari.

Sâmbăta Rusaliilor (moșilor
de vară), ca harul Sfântului Duh
să se coboare peste sufletele
celor adormiți ca ei să se mântu-
iască.

Slujbele care se fac pentru po-
menirea morților sunt: parasta-
sele, panihida sau paosul și
pomenirea la Sfânta Liturghie.
Toate se însoțesc, în măsura
posibilităților cu milostenii,
jertfe pentru odihna sufletele
adormiților.    

Credința noastră strămo-
șească ne învață să avem față de
cei îndoliați sau îndurerați o ati-
tudine de compătimire și în
același timp de cinstire a celor

plecați la cele veșnice.. Cultul
morților sau cinstirea morților
este în primul rând un act de
credință și anume, credința că
sufletul omului este nemuritor,
întrucât a fost creat după chipul
și asemănarea lui Dumnezeu cel
nemuritor, cel veșnic viu. Dom-
nul nostru Iisus Hristos este
Domn și Dumnezeu atât pentru
morți cât și pentru cei vii, se bu-
cură când noi  iubim pe cei care
au fost părinții noștri, binefăcă-
tori noștri, apropiați, mărturisi-
tori  în credință. De aceea,
rugăciunea pentru cei morți este
dovada  cea mai frumoasă a iu-
birii, mai tare decât moartea.

Această iubire față de cei
trecuți la Domnul se arată și prin
îngrijirea mormintelor așezarea
și păstrarea crucii la căpătâiul lor.
Se cuvine ca trupurile să fie în-
mormântate nu incinerate după
cuvântul Sfintei Scripturi spune
că pământ ești și în pământ vei în-
toarce (Facere III, 19),  tot pă-
mântul în pământ va merge de
unde s-a zidit (Iov XXXIV, 15).

Cimitirele și monumentele
sunt locuri de reculegere pentru
cei vii și leagănele de liniște și de

odihnă pentru cei morți, unde
așteaptă judecata și învierea cea
de apoi. Mormintele și monu-
mentele păstrează amintirea
morților și, dacă sunt bine îngri-
jite, vădesc iubirea noastră față
de ei.

Să păstrăm și să îngrijim cu
sfințenie cimitirele noastre, locu-
rile unde dorm moșii și stră-
moșii noștri să-i cinstim după
cuviință, fiindcă lor le datorăm
viața, libertatea și pământul
unde muncim și ne desfășurăm
activitatea. Să păstrăm chipurile
lor în inimile și sufletele noastre,
rugându-ne pentru odihna și
iertarea păcatelor rostind:
Veșnică să fie pomenirea lor…! 

Paroh,  Pr. Solomon Sîrbu
Verendin

Referat susţinut în Biserica din
Verendin în 08.10.2021 Cercul
Pastoral Domaşnea-Valea Cernei
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ROUĂ de CUGET : Înaintea multora dintre lucrurile de azi a fost CUVÂNTUL. El a stat
la baza cunoaşterii şi a răspândit mai mereu înţelepciunea; prin el ne-am putut arăta și am
putut dărui dragostea semenilor noştri.  Adeseori prin el ni s-a dezvăluit frumuseţea sufletelor
dimprejurul nostru. Prin el am aflat şi ne-am păstrat credinţa. Din păcate, tot prin el ne-am
revărsat ura şi furia, am răspândit în jur răutatea şi viclenia, ne-am arătat intoleranţa, răceala
şi goliciunea sufletului, dând astfel umanităţii nostre o altă valenţă şi totodată un alt sens vieţii,
contrar celui dat de urmat nouă de Creatorul nostru. Uităm tot mai mult că El - Creatorul
nostru, ne-a dat CUVÂNTUL pentru a ne apropia, pentru a ne uni în cuget, pentru a ne iubi
şi a răspândi dragostea. Aşadar, să păstrăm şi să cinstim, prin CUVÂNT şi cuget curat, în-
treaga Creație, cu tot ce ne înconjoară, în paciență și bună înțelegere! 

Constantin VLAICU



Iosif Ciocloda, unul dintre
cei mai apreciați și talentați
doinitori ai Banatului Mon-
tan, s-a născut în data de 1
octombrie 1937, în satul
Borlovenii Vechi, comuna
Prigor. La vârsta de 5
ani s-a stabilit cu fa-
milia în comuna
Mehadica, localita-
tea natală a mamei
sale. A început ac-
tivitatea de solist
vocal de muzică
populară, la 25 de
ani, în anul 1962,
însă debutul său s-a
produs în anul 1970
cu cu Orchestra
Casei de Cultură a
Sindicatelor din Reşiţa,
condusă de regre-
tatul artist Guțu
Gore, continuând în
aceeaşi orchestră, sub ba-
gheta dirijorului Nicolae
Perescu, unul dintre cei mai
mari dirijori din Banatul
Montan, din ultimele dece-
nii. În anul 1972, împreună
cu Ansamblul „Semenicul” a
interpretat și peste hotare,
în ţări ca Elveţia, Anglia,
Danemarca, Suedia, Italia,
Belgia, Olanda, Franţa, Iu-
goslavia. Pe parcursul în-
tregii sale activități a mai
colaborat cu Ansamblurile
„Cindrelul” din Sibiu,

„Ţarina” din Turda, precum
şi cu orchestrele din Arad,
Oradea şi Cluj-Napoca. În
țară, a participat frecvent la
festivalurile ,,Cântarea
României” obţinând titlul

de Laureat al acestui festi-
val, între acești laureați
regăsindu-se mari interpreți
ai muzicii populare româ-
nești, cum sunt Maria Cio-
banu sau Sofia  Vicoveanca.

Foarte multe dintre inter-
pretările sale au făcut obiec-
tul înregistrărilor făcute de
prestigioasa casă de discuri
ELECTRECORD, fiind lan-
sate în toată țara. Cântecele
„Munte, munte, Semenic”,
,,Frunză bătută de vânt”, „M-
am gândit, mamă, să-ți

cânt”, „Mândri-s junii prin
Banat”, „Spune mamă-
adevărat”, „Nu ți-o fi, mamă,
păcat” sau „Rozmarin Bănă-
țenesc”, alături de doina „Sa-
tule, grădină mândră” vor

rămâne un punct de
referinţă în folclorul
bănăţean, interpretat
de Iosif Ciocloda.

Multe dintre inter-
pretările sale au de-
lectat și locuitorii
comunei Mehadia,
Iosif Ciocloda partici-
pând în calitate de in-
vitat la câteva dintre
manifestările cultu-
ral-artistice organi-
zate la Mehadia.

În anul 1997, Iosif
Ciocloda s-a pen-
sionat şi s-a retras

împreună cu soţia în casa
părintească din Mehadica,
unde a rămas până la sfâr-
șitul vieții.

Ceremonia funerară a mare-
lui rapsod a avut loc în data
de 16 decembrie 2022, în
Cimitirul Ortodox din lo-
calitatea Mehadica.

Dumnezeu să te odihnească
în pace, uica Iosume!

Redacția
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Iosif CIOCLODA, alături de Gheorghe
Mirulescu, Costa Vlaicu și Iosif Pușchiță
la una dintre manifestările culturale de la
Mehadia

Iosif Ciocloda, unul dintre cei mai valoroși rapsozi ai
Banatului de Munte s-a stins din viață în data de 13
decembrie a anului 2022, la vârsta de 85 de ani



ION (Nelu)  IONESCU - 9 ani

Iubiți cititori,

Iată, s-au împlinit la 1 ian-
uarie  9 ani de la trecerea în
eternitate a bunului meu coleg
și prieten, Ion Ionescu.  Am fost
colegi în primele 2 clase (1969-
1971), după care Nelu s-a
transferat la un liceu din
Timişoara. 

Îmi amintesc cum ştiinţa l-a
captivat de timpuriu; era fasci-
nat de Einstein şi Teoria
Relativităţii, pe care ne-a
prezentat-o  și nouă , întregii
clase. Eu, aveam o altă orientare
- Hegel, filozofia în general,
după care am “alunecat” spre
Economie/ Finanţe. Stând de
vorbă  cu Nelu, era o investiție
intelectuală; mereu îți oferea
ceva nou, deosebit, interesant.
Altfel, Nelu era “moralistul”
meu de  serviciu. Nu  ezita să-
mi facă observații de câte ori
călcam strâmb. 

Ultima dată ne-am văzut

într-o zi mohorâtă a lui Noiem-
brie 2012, împreună cu alt bun
coleg și prieten, Titu Per-
vulescu, la casa acestuia din
Herculane, după cum arată
poza alăturată. Ne-am așezat
toţi trei la masă la ora 3 PM şi
ne-am ridicat la ...1 AM. Am
mâncat, am băut și mai ales ne-
am amintit și comentat așa de
multe, serioase sau hilare.
Dragii noştri dascăli care erau
încă în viaţă, trebuie să fi

sughițat intens atunci.

Norocul, acest fenomen in-
dividual sau colectiv, a fost
capricios cu Nelu-aşa e viaţa.

Odihneşte-te în pace dragă
prieten și coleg. Ai plecat de-
vreme, dar să ştii că n-ar fi prea
multe de regretat într-o lume ca
cea de azi.

TRAIAN LALESCU

23 ianuarie, 2023
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Înainte de toate aș dori sã
reproduc descrierea loca-
litãții Valea Bolvașnița fã-

cutã de Nicolae Iorga în
revista Fundațiilor Regale,
1939, în urma vizitei fãcute
pe aceste meleaguri în vara
anului 1939: ,,Satele înșirate
de-a lungul îngustei șosele
româno austriacă, cu acelea
care se ascund peste bolo-

vãnișurile teribile, de unde
unul din ele poartã chiar nu-
mele de Bolvașnița, prin fun-
dul uneia din vãile unde se
trãiește în parte dupã datine
arhaice, și apoi, partea care,
la ieșirea din strâmtoarea
pietrei și din rãcoarea lun-
gilor pãduri, se rãsfațã la
soare, intimând, lângã livezi
de pruni sãu și de meri,

câmpii de porumb, ba, ici și
colo și de grâu, regiune întru
totul asemenea cu acea plan
ape care o stãpânește statul
vecin, Serbia.” Cãpitanul Ilia
Blidariu, viitor cavaler, s-a
nãscut în anul 1829 la Valea
Bolvașnița. Primii ani de
școalã îi face în satul natal și
la Mehadia, dupã care îi con-
(continuare în pag. 43)

ION IONESCU – BLOJU:  ILIA Cavaler de BLIDARIU



(urmare din pag. 42)
tinuã la Caransebeș. În anul
1847 a primit gradul de ca-
poral în Regimentul de
granițã Nr.13 din Caran-
sebeș. La 1 ianuarie 1849
obține gradul de locotenent.
În 1854 este transferat la re-
gimentul de granițã Nr.12
din actualul Banat sârbesc și
avansat la gradul de Locote-
nent major. Tot aici în anul
1866 este avansat la gradul
de cãpitan. În urma unor
inundații, el organizeazã con-
struirea unor diguri, care au
salvat de la inundație mai
multe localitãți din apro-
pierea Petrovaradinului, ob-
ținând distincția ordinului
Coroanei de Fier Clasa a III-
a. Faptele sale au fost rãs-
plãtite prin rangul de Cavaler
la 18 februarie 1872. Se pen-
sioneazã pe caz de boalã și se
stabilește la Mehadia. Ilia
Cavaler de Blidariu a avut

trei fete. Prima fatã a fost An-
tonia, nãscutã în iulie 1864,
exact la un an de la cãsãtoria
sa, la 28 iulie 1863. Antonia
s-a cãsãtorit la 30 martie
1882, când avea doar vârsta
de 17 ani, cu Locotenentul
Jiuban Grigoriu în etate de
34 ani. Locotenentul Jiuban
Grigoriu era de loc din
Uzdin, una din cele mai mari
localitãți românești din-
Banatul de la sârbi. Nași au
fost protopopul Iovanoviciu
și soția sa Sofia din Sãlciția
(Serbia). A doua fatã a fost
Maria, nãscutã în 1866, care
se căsătoreşte în anul 1886
c u  c ã p i t a n u l  î n  p e n s i e
Teodor Sandu din Nãsãud,
în etate de 45 de ani. Teodor
Sandu era de religie Greco-
catolic. Aceastã cãsãtorie nu
a durat decât 7 ani, fiindcã
aceastã cãsãtorie se desface
prin sentința Prea Venerat
Consistoriu Mitropolitan,

datã în 21august 1893 la
Sibiu. Cea mai mica fiicã,
dintre fetele Cavalerului, este
Draghina, nãscutã în 1870.
Ea se cãsãtorește, dupã
moartea tatãlui sãu, la 30 de-
cembrie 1895, când avea 25
ani, cu cãpitanul Mihail
Seracin din Ruieni. Nași la
nunta lor a fost Lazãr Dimi-
trevici, cãpitan pensionar din
Caransebeș și Antonia, soția
lui Geza Tamas din Chizã-
tãu. Ilia Blidariu se stinge din
viațã la 2 ianuarie 1890, la
vârsta de 60 de ani. Este
înmormântat în cimitirul
Ortodox din Mehadia.
Informații obținute din Re-
gistru de cununii nr. 3/1864-
1912, fila 49, al Parohiei
Ortodoxe Mehadia. Arhivele
Naționale Române Direcția
Caraș-Severin, din Caransebeş. 

Ion IONESCU - BLOJU
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Publicația săptămânală
a  Eparhiei Caranse-
beșului, fondată la ini-

țiativa episcopului Ioan
Popasu, la 5/17 ianuarie 1886,
a ilustrat în paginile sale crâm-
peie din ceea ce s-a întâmplat
în vremurile tipăririi ei, nu
doar pe plan mondial sau
naţional, dar mai ales în arealul
eparhiei Caransebeşului, din
zona Banatului Montan.
Privită din această perspectivă,
revista constituie o sursă
informaţională importantă

pentru istoria locală, o veri-
tabilă cronică a timpurilor care
au generat-o. Tocmai de aceea,
dorinţa de a aducea acum, în
atenţia contemporanilor, a
unor evenimente care au mar-
cat viaţa Mehadiei în urmă cu
un veac,  demonstrează că in-
cursiunile în numerele tipărite
pe parcursul anului 1923, con-
tribuie la configurarea tablo-
ului monografic al localităţii.
Astfel, începutul celui de-al
cincilea an, după Marea Unire,
în comuna Mehadia, a fost

marcat de două evenimente, al
căror mentor şi amfitrion a fost
părintele Coriolan Buracu.

Membrii despărţământului
Orşova al “Astrei” au organizat
în ianuarie 1923 o acţiune de
amploare sub genericul Serbă-
rile culturale ale Mehadiei.
Desfăşurate pe parcursul zilei
de 15/28 ianuarie, prima parte
a festivităţilor a cuprins inau-
gurarea localului Casei de cul-
tură “General Nicolae Cena”,
(continuare în pag. 44)
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prilej cu care două biblioteci
din Turnu-Severin au făcut
mai multe donaţii. Astfel,  Bi-
blioteca “I. G. Bibicescu” a dăruit
514 volume de “cărţi de mare
valoare”, împreună cu un
“dulap artistic”, iar din partea
Bibliotecii “Vrancea” au fost
“distribuite mai multe mii de
exemplare din broşuri popu-
lare”. În aceeaşi zi, au fost de-
schise porţile Grădiniţei de
copii sub oblăduirea Societăţii
Ortodoxe Naţionale a Fe-
meilor Române. Programul
manifestărilor prevăzute pen-
tru  după-masa şi seara  acestei
zile, a alocat timp pentru “o
masă comună la Hotel Herţog,
conferinţe, cuvântări susţinute
de personalităţi ale Banatului,
precum Valeriu Branişte, Sabin
Evuţian, dar şi un Festival pen-
tru comemorarea poetului
Mihai Eminescu, pregătit de
elevii Liceului Traian Doda din
Caransebeş.

Seria manifestărilor culturale
a continuat în Mehadia, “locul
atâtor amintiri istorice”, în
2/15 februarie 1923, când un
grup de 30 elevi ai Liceului
Traian Doda din Caransebeş,
sub îndrumarea directorului
instituţiei,  Sabin Evuţian, pro-
fesorilor D. Soceneanţu, N.
Domăşneanu, P. Bancea şi I.
Călţun, au prezentat un bogat
program artistic. Aflaţi la în-
ceputul unei serii de “şezători
culturale” prin localităţile
bănăţene, grupul de tineri şi
profesori caransebeșeni au
avut în repertoriul repre-
zentaţiei lor, cântecele corale

“Hai, Leliţo”, “Auzit-am auzit”,
cântecele solo ale profesorului
dirijor, Bancea, recitarea, de
către elevul Matei, a poeziei
“Prin Mehadia”, de George
Coşbuc, o poezie în dialect
bănăţean a poetului G. Gârda,
recitată de elevul Frâncu,
piesele “Doina” şi “Hora” exe-
cutate la vioară de elevul
Eremia.  

În rândurile cosemnate în
Foaia Diecezană, autorul sem-
nat cu pseudonimul Grăni-
cerul, aprecia că întregul
program  a adus bucurie pu-
blicului numeros, prezent ală-
turi de părintele sufletesc al
acestui colt de ţară, Coriolan
Buracu. Din aceeaşi relatare
aflăm că momentul care a în-
cununat serbarea a fost  piesa
“Aşa a fost să fie”, regizată de
doamna L. Pătrăşcanu şi pusă
în scenă de personalităţi artis-
tice precum ( domnişoara Şte-
fania Tutoveanu, domnişoara
M. Ungureanu),  colectivul de
profesori (N. Domăşneanu, I.
Călţun) şi de elevii clasei a
VIII-a (M. Lalescu, M. Pâşlea,
N. Frâncu) de la Liceul Traian
Doda. 

Deosebit de emoţionante au
fost  cuvintele rostite la finalul
reuniunii de la Mehadia de
către părintele Buracu, în cali-
tate de gazdă. De asemenea,
prin alocuțiunea de final,
rostită de  domnul profesor
Evuţian, în calitate de repre-
zentant al oaspeţilor, au fost
adresate elogii  locului și
locuitorilor din “Mehadia a-
mintirilor din trecut ... din acea

Mehadie, unde şi azi se munceşte
mai mult ca oriunde în acest colţ
de ţară, din jurul legendarei văi
a Cernei”.  

De remarcat este faptul că,
directorul faimosului liceu din
Caransebeș, folosește prilejul
pentru a atrage atenţia asupra
problemelor tinerilor din fos-
tele sate grănicereşti de
altădată, doritori să îşi con-
tinue studiile la liceul din
Caransebeş, dar care nu au
şansă să frecventeze cursurile
din cauza numărului redus de
locuri din internatul şcolii pe
care el o conduce. O analiza
succintă a situației, arată că  in-
ternatul este prea modest în
proporţie cu averea grănice-
rilor, motiv pentru care îi în-
deamnă pe grăniceri, “să acorde
atenţia ce se cuvine creşterii
generaţiilor viitoare, şi să ceară
de la forurile competente clădirea
unui internat modern unde nu
100 elevi să-şi găsească adăpost,
ci toţi aceia, cari au titlul de drept
la aceasta. Şi grănicerii dacă ţin
să facă un lucru folositor pentru
care îi vor ferici generaţiile vi-
itoare, vor cere acest lucru, care
pe lângă puţină bună voinţă s-ar
putea face uşor.”

(surse: Foaia Diecezană, An
XXXVIII, Caransebeş, 8/21
ianuarie 1923, Nr.2, p.7;

Foaia Diecezană, An
XXXVIII, Caransebeş, 5/18
februarie 1923, Nr.6, p.5- 6;)

(va urma)
Gabriela Violeta BICA
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Mineritul la Meha-
dia are o veche
istorie confun-

dându-se cu începuturile
mineritului în Banat.

Deși mineritul este consem-
nat încă din timpul dacilor și
al romanilor, exploatarea
cărbunelui în mod organizat
în cadrul unei industrii a
mineritului a început mult
mai târziu, aceasta apărând
în zona Transilvaniei, respec-
tiv a noastră, a Banatului, în
anul 1780.  Primele exploa-
tații sunt consemnate la
minele de la Doman, lângă
Reșița. Aici exploatarea  în-
c e p e  l a  1 7 8 0 ,  a p o i  e x -
ploatarea minelor din Secul,
tot lângă Reșița, începe în
anul 1790. O altă exploatare
de cărbune importantă, din
Banat, s-a produs  la Anina,
în hotarul comunei Staierlac.
Zăcămintele de aici au fost
descoperite în anul 1790, ex-
ploatarea lor începând în
anul 1803. Ceva mai târziu,
în Valea Jiului, la Petrila, în
1857, apoi la Bozovici, în
anul 1868 etc.

În Zona noastră, a Meha-
diei, producția de cărbune se
pare că a început în anul
1883, ca necesitate a unei
surse apropiate de cărbune
pentru alimentarea  locomo-
tivelor cu abur, în anul 1878
fiind finalizat, și inaugurat (la

20 mai) tronsonul de cale
ferată Caransbeș - Orșova.
Prima sursă de cărbune s-a
identificat în bazinul Văii
Bolvașnița, într-o exploatație
care conținea trei straturi de
cărbune brun1. Mina de
cărbuni a aparținut Socie-
tății Miniere Ringeistein &
Co, care mai deținea o ex-
ploatare la Șvinița. Din mo-
tive economice, mina a fost
închisă în anul 1887, pentru
a se redeschide în anul 1895,
de către o altă societate
minieră.

Conform datelor camerei
de comerţ şi industrie din
Timişoara, în anul 1880 erau
înregistrate în Banat 8 mine
de cărbune brun mai mari şi
o seamă de mine mai mici,
însumând un teritoriu minier
donat de 27 610 430 m.p. Se
evidențiază faptul că prepon-
derente erau minele mai
mici, nespecificate numeric,
având o activitatea frag-
mentară, sporadică, aceasta
reiese din raportul aceluiași
amintit for industrial.

La Mehadia, o mină de
cărbune brun mai impor-
tantă a fost cea a intre-
p r i n d e r i i  f i l i a l e i  d i n
Mehadia a S.T.E.G. - ului
(Kaiserliche und Konigliche
Privilegierte Osterreichische
Staatseisenbahngesellschaf), o
uriașă intreprindere cu capi-

tal bancar austriac și francez,
înființată în anul1855, inițial
de Căi Ferate a statului Aus-
triac, apoi devenită un puter-
n i c  g r u p  i n d u s t r i a l ,  c u
activități și în domeniul
mineritului. În perioada
1855-1867 societatea S. T. E. G.
a construit și exploatat căile
ferate din Banat, în urma
concesionării de la guvernul
austriacfinalizarea liniilor în-
cepute şi construirea altora
noi. După 1867, bazându-se
pe rezultatele obţinute pînă
atunci în producţia minieră,
S.T.E.G.-ul a preluat și dez-
voltat o serie de mine din
Banat (Steierdorf, Anina,
Do man ,  Sec u l , Mehadia,
Moraviţa, Pregeda), ele tran-
formându-se într-un imens
stabiliment industrial, pe de
o parte pentru a satisface
necesitățile crescânde ale
propriilor ramuri industriale
şi căi ferate, pe de alta spre a
corespunde nevoilor gen-
erale de cărbune. În ceea ce
privește numărul de angajați
în aceste exploatări miniere,
el era considerabil de mare,
cifrându-se inanul  1867, la
un total de 3324 persoane.
Acest număr a crescut pînă
in anul 1896 la 4359. Trăsă-
tura cea mai caracteristică a
mineritului de cărbune în
Banat era în strînsă legătură
reciprocă cu întreprinderea
(continuare în pag. 46)
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S.T.E.G., legătură ce a avut un
rol determinant în întreaga sa
dezvoltare, în stabilirea creş-
terii producţiei de cărbune.
Redeschiderea minei de la
Valea Bolvașnița, în anul
1895, s-a făcut sub adminis-
trarea acestei puternice so-
cietăți miniere, prin săparea
unor noi galerii. 

O altă societate minieră ce
administra exploatarea ză-
cămintelor de cărbune brun
din zona Mehadiei, era Soci-
etatea Minieră Ringeisen &
Co.  Aceasta îşi desfăşura ac-
tivitatea la Sviniţa, Mehadia
şi Plugova, exploatând în
anul 1882, cu 20 de munci-
tori, 9700 chintale (1 q -
chintal = 100 kg) de cărbune
brun. În 1889, o societate
engleză a vrut să cumpere
aceste zăcăminte, însă sub
rezerva dreptului de a se re-
trage dacă nu va putea scoate
o cantitate suficientă de căr-
bune. Cercetările întreprinse
pînă în martie 1890,  nu au
prea îndreptăţit speranţele
societăţii şi întreprinderea nu
a obţinut rezultate favorabile
nici mai târziu. În zona
Bolvaşniţa, Domaşnea, Me-
hadia, Vîrciorova, întreprin-
derea lui Hoffmann Ema
producea încă în 1879 canti-
tatea de 1887 chintale de
cărbune, utilizînd 14 munci-
tori. La lablaniţa activa în
aceiaşi ani întreprinderea
Loschurdt Ferdinandine şi

consorţii. În 1887, pe locul
zăcămintelor din Valea
Cernei a început să-şi
desfăşoare activitatea mini-
eră Asociaţia Minelor de
Cărbune din Mehadia. Între
Teregova şi Orşova, în anii
1890, a deschis mine noi de
cărbune Consorţiul Osterre-
ichische Liinder-Bankss.

Una dintre cele mai de
seamă intreprinderi care ex-
ploatau zăcămintele de căr-
bune din Valea Timişului şi a
Cernei era în această pe-
rioadă și S.A. de Mine de
Cărbune din Ungaria de
sud, care a dobândit peste 1
850 000 m.p. de teritoriu
minier pe linia zăcămintelor
din Mehadia - Valea Bol-
vaşniţa - Vîrciorova, cu sco-
pul “exploatării lor raţionale”,
intrucât “dezvoltarea mai
intensă a diferitelor ramuri in-
dustriale şi creşterea mai
accentuată a preţurilor cărbu-
nelui, cu deosebire in părţile su-
dice [in Banat - n.n.] a
îndreptat din nou atenţia asu-
pra zăcămintelor de cărbune
din această regiune”. Intre-
prinderea a luat fiinţă in anul
1891, “prin asocierea unor
acţionari, persoane cu poziţie
înaltă clericală şi socială,
cetăţeni de vază şi însemnaţi
oameni de afaceri”. Printre
fondatorii intreprinderii re-
găsim pe bancherul vienez
Josef Gauss, comercianţii
timişoreni Sigismund Beran,
Samuel Waldmann, Wilhelm

Fried, Adolf Rosenwald,
Jakob Steiner, moşierul Vik-
tor Wolfinger, avocatul
Miksa Szidon etc. (Arhivele
Statului Timişoara, Fondul
firmelor sociale, nr. 192; cl. şi
Dudovic Vajda, Capitalul stră-
in în industria minieră şi meta-
lurgică a Transilvaniei (1867
-1900), în ActaMN, IX, 1972,
p. 236-237).

În jurul anului 1900,
S.T.E.G. a vândut mina de la
Mehadia unui grup bancar
din Praga. În ultimul an al
Primului Război Mondial,
mina de cărbuni din Meha-
dia a fuzionat cu grupul fi-
nanciar Fanto din Praga. În
această perioadă (1918-
1923) mina a cunoscut o
dezvoltare simțitoare, ajun-
gându-se la 600 de munci-
tori.

În anul 1924 regăsim la
Mehadia societatea ,,Minele
de cărbuni Mehadia S.A.”
care extrăgea anual din Mina
,,Urania” de la Mehadia
cca.22.000 tone de cărbune.
Modul de exploatare adoptat
la Mehadia era cel al sistemu-
lui de galerii. Cărbunele era
scos din galerii cu ajutorul
vagoneților, era descărcat pe
o platformă de unde se
încărca în atelaje trase de boi,
efectuându-se astfel trans-
portul cărbunelui în gara
Mehadia pe o distanță de
aproximativ 5 km. Pentru
această muncă erau angajate
(continuare în pag. 47)
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15 atelaje care făceau 2-3
transporturi zilnic pe șo-

seaua ce traversa longitudi-
nal Mehadia. (vezi foto).

În perioada anilor 1922-
1927 se înregistrează o pe-
rioadă de scădere și stagnare
a producției și implicit o di-
minuare a numărului de
muncitori. Ca urmare, în
anul 1927, numărul de mun-
citori a scăzut la 320 mineri.
Totuși, aceștia erau organi-
zați într-un sindicat, pentru
ei construindu-se locuințe în
apropierea minei, pe locul
numit ,,colonie” și mai târ-
ziu, ,,Maier”. Colonia avea
ca amplasament același loc
pe care astăzi se află blocurile
de la Maier. Începutul Marii
Crize economice aduce difi-
cultăți și în activitatea de ex-
ploatare a cărbunelui, astfel
mina de la Mehadia între-

rupându-și temporar activi-
tatea, fapt ce a determinat o
concediere în masă a munci-

torilor. În urma închiderii
minei au fost menținuți doar
12 mineri.

Între 1930 și 1940, mina de
la Mehadia își încetinește
semnificativ ritmul exploa-
tării. Problemele persistă și
după această perioadă, cu
toate că s-a apelat și con-
tractarea de împrumuturi,
fapt care se finalizează cu în-
treruperea definitivă a ex-
ploatării și a întregii activități
de exploatare, inclusiv închi-
derea minei, aceasta produ-
c â n d u - s e  î n a i n t e  d e
încheierea celui de-al Doilea
Război Mondial. Toate ac-
tivele au fost vândute pentru
achitarea creditelor. Clădirile
coloniei au rămas pustii fiind
folosite sporadic în timpul
războiului drept cazărmi

pentru trupele aflate în tre-
cere. După război au fost de-
molate, iar materialele de
construcție rezultate au fost
vândute, acesta fiind și punc-
tul terminus al minei de
cărbuni din Mehadia, sfâr-
șitul existenței ei. În anii 50,
în perioada funcționării se-
diului de Raion la Mehadia,
s-a încercat o reintroducere a
minei în circuitul economic,
însă fără nici un succes.

După aproape două
decenii, în  anii 1976-1977,
un grup de mineri vin de la
Anina și din Valea Jiului,
conduși de maiștrii Cionca și
Vasile Nicolae, cu ajutorul
experienței lor se redes-
chizându-se primele galerii
ale minei de la Mehadia.
Curând li se alătură și alți
muncitori și din Mehadia,
Valea Bolvașnița și alte sate
din jur, numărul lor sporind
de la an la an, la fel și
producția de cărbune. La
sfârșitul lunii decembrie
1979, conducerea minei este
preluată de inginerul Stelian
Vintilescu. Se stabilește pen-
tru anul 1980 ca plan o
producție de 52.000 de tone
de cărbune. Aceasta va spori
anual astfel: 1981 - 63.000
tone, 1982 – 200.000 tone, și
430.000 tone în anul 1986.
În subteranele Mehadiei lu-
crau în această perioadă 215
mineri.  Anual, în cea de-a
doua duminică a lunii
au(continuare în pag. 48)
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din Mehadia



( u r m a r e  d i n  p a g .  4 7 )
gust, minerii își sărbătoresc cu mare fast
succesele, prin adevărate serbări în aer
liber, zi cunoscută ca ,,Ziua minerului”.
Mai târziu, după anii 90, această sărbătoare
este asociată cu sfânta Varvara (Barbara),
considerată ocrotitoarea minerilor, și este
mutată la data de 4 decembrie, când Sfânta
este sărbătorită de Bisericile Ortodoxe și
de Biserica Catolică. Activitatea de ex-
ploatare și extracție a cărbunelui, în cele
două puncte de lucru de la Mehadia, a
cunoscut în perioda anilor 80 și 90 o dez-
voltare constantă sub conducerea ingine-
rilor Petruța, Ioan Mirică, Golopența și
Cosma Tudorel.  

Concomitent cu dezvoltarea minei, s-au
construit locuințe pentru muncitori. În
anul 1982 s-a dat în folosință căminul de
nefamiliști, iar în anul 1984, la intrarea în
Mehadia, în apropierea minei, s-a ridicat
un cartier nou de locuințe cu spații co-
merciale la parter. Tot ca urmare a
dezvoltării puternice a acestei activități
economice, pentru asigurarea de locuințe
muncitorilor mineri, în anii 1985 și 1986
s-au mai dat în folosință blocurile din cen-
tru Mehadiei, pe locul vechilor clădiri care
au fost demolate în acest scop. La parterul
acestor blocuri de locuințe, erau, de
asemenea, amplasate mai multe spații
comerciale. Datorită numărului mare a
locurilor de muncă, dar și dezvoltării mul-
tor alte activități adiacente, a comețului, a
construcțiilor, toate aducătoare a unui plus
de venit comunității, putem spune că în
perioada funcționării minei, Mehadia a
parcurs o periodă de o înfloritoare dez-
voltare locală sub toate aspectele ei.

La finele anilor 90, prin implementrea
unei strategii naționale de închidere a
minelor, C.N.H. Petroşani şi S.N.I.M.V.J.
( c on t i n ua r e  î n  pag .  49)
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Portalul galeriei minei Mehadia,
inaugurată în anul 1978, așa cum arăta în
perioada exploatării

Intrarea principală în galeria minei de la Meha-
dia astăzi, copleșită de vegetație și de uitare.

Clădirea care asigura spațiul administrativ
al minei Mehadia, abandonată, aflată azi
într-o stare de degradare avansată 
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Petroşani, prin Sucursala
Minieră Banat-Anina,  ad-
ministrator al minei din
Mehadia, este obligată a im-
plementa respectivul pro-
g r a m  d e  î n c h e i e r e  a
activității, aceasta implicând
disponibilizarea în etape a
întregului personal. HG
720/1999, hotărăște în mod
legal ca lucrările de închidere
și conservare a minei să se
deruleze în perioada 2001-
2005. Prin respectarea aces-
tui termen, în anul 2005 se
efectuează recepția finală,
prin care se consemnează și
închiderea definitivă a minei
de la Mehadia.

Constantin VLAICU/
membru Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România

P.S. Cu ocazia documentării
pentru realizarea acestui arti-
col am aflat cu stupoare
conținutul planului național de
închidere a minelor din Româ-
nia și despre renunțarea cu
atâta ușurință la o activităte
economică extrem de impor-
tantă, element economic de
dezvoltare, dar și de păstrare a
siguranței energetice naționale,
rol care în prezenta conjun-
ctură internațională devine din
ce în ce mai evident. Așa cum
se poate ușor constata, activi-
tatea de minerit a fost un fac-
tor determinant în dezvoltarea
comunităților și asigurarea

unei bunăstări a ei, și implicit
al dezvoltării economice națio-
nale. Personal, am trecut cu o
destul de multă străduință
peste aspectul nostalgic al aces-
tui demers, însă foarte greu am
rezistat sentimentului de in-
dignare, analizând cifrele care
dezvăluie gradul de indolență
și inconștiență a acestor cata-
strofice măsuri. Locuri de
muncă și multe, multe alte
oportunități de progres ale
comunităților risipite prin de-
cizii neînțelese de majoritatea
populației. Cel mai dureros
este că eliminarea acestei acti-
vități nu s-a desfășurat în
cadrul unui program de pro-
tecție și reconversie a acestei
forțe de muncă, dimpotrivă s-
au alocat sume imense pentru
acordarea plăților compen-
satorii și a unor sume mult mai

mari destinate proce-
sului de închidere și
conservare a respec-
tivelor obiective, mă-
sura disponibilizării
lăsând în urmă un
grav dezechilibru so-
cial. Pentru cei dispo-
nibilizați și familiile
lor, în lipsa unui pro-
gram, oferta pieței de
muncă a economiei
noastre  fiind una ex-
trem de săracă, unica
alternativă a rămas
migrația masivă a
acestei deosebit de
potente forțe de mun-
că către occident.
Câteva dintre cifrele
apocalipsului miner

din România le voi reda mai
jos, ele sunt cuprinse și în actele
legislative emise la vremea res-
pectivă (am evidențiat prin
bolduire cifrele deloc neglija-
bile care reflectă dimensi-
unea sinistrei măsuri):

,,Începând cu anul 1998, în
conformitate cu Legea minelor
nr.61/1998 şi nr.85/2003,
prin 11 hotărâri succesive de
Guvern, s-a aprobat închi-
derea definitivă şi reconstrucţia
ecologică a zonelor afectate
pentru 556 mine/cariere,
amplasate pe teritoriul admin-
istrativ a 227 de comunităţi
locale din 28 de judeţe – ce au
în componenţă un număr de
2.504 lucrări miniere de
legătură cu suprafaţa repre-
(continuare în pag. 50)
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Mineri la galeria V. Bolvașnița
(arhiva ,,Vestea” - iulie 2011)



( u rma re  d i n  pag .  49)
zentate de galerii de coastă,
plane înclinate, puţuri princi-
pale, puţuri auxiliare şi suitori
de aeraj, precum şi 78 iazuri
de decantare cu un volum total
înmagazinat de 341,31 mil-
ioane mc şi o suprafaţă ocu-
pată de cca 1.770 ha şi  675
halde miniere cu un volum de
3.101,92 milioane mc  şi o
suprafaţă ocupată de cca
9.260 ha, pentru care trebuie
asigurate fondurile necesare
pentru efectuarea lucrărilor şi
activităţilor minime necesare
punerii în siguranţă şi ur-
mărirea stabilităţii în timp a
depozitelor.” - ANEXA 1-556
Obiective miniere S. C.
CONVERSMIN  S.A. BUCU-
REŞTI (societate coordonatoare
a procesului de închidere a
minelor, înființată în anul 2002,
funcționează sub autoritatea
Ministerului Economiei, ocupân-

du-se de ,,închiderea, conser-
varea, reconstrucţia ecologică
şi activităţi postînchidere a
obiectivelor miniere” n.a.)
_______

1Pe teritoriul Transilvaniei şi
al Banatului, se identifică
următoarele tipuri de căr-
bune, conform sursei biblio-
grafice:
1. Huilă din epocile geolog-
ice: carbonifer, liasic şi
cretacic.
2. Cărbune brun (lignit su-
perior) din epocile geolo-
gice: oligocen, neogen şi
mediteranul superior.
3. Lignit din epocile geolog-
ice: sarmaţian, pontic, pan-
nonian şi levantin.

Bibliografia:
- LUDOVIC VAJDA: ,,Mineritul
carbonifer în Banat  (1867-
1900)” https://biblioteca-digi-
tala.ro
- BELA HEXNER: ,,Cărbunii
din Ardeal și importanța
economică națională”, INDUS-
TRIA ȘI BOGĂȚIILE NATU-
RALE DIN TRANSILVANIA
ȘI BANAT, editată de Camera
de Comerț și Industrie din Cluj,
Tipografia CARTEA ROMÂ-
NEASCĂ, Cluj - 1927,
- VICTOR I. BLASIAN:
,,Bogățiile naturale ale subsolului
din Transilvania – Banat”, IN-
DUSTRIA ȘI BOGĂȚIILE
NATURALE DIN TRANSIL-
VANIA ȘI  BANAT, editată de
Camera de Comerț și Industrie
din Cluj, anul 1927, Tipografia
,,Cartea românească”, Cluj,
- CORIOLAN I. BURACU:
,,Cronica Mehadiei” , Ed. Ra-
muri, Tr. Severn, 1923
- IOAN BĂCILĂ: ,,Monografia
Mehadiei” , Editura Marineasa,
Timișoara 1997
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FlluuttuurriiFlluuttuurrii
ddee ddee 
zzããppaaddããzzããppaaddãã

Fluturaşi în zbor cu soare,
Ce ne coloreazã gândul,
Fulgi şi lacrimi de ninsoare,
Mângâie încet pãmântul.
Pe cãrãri mereu albite
De zãpada din simţire,
Vremurile prea iubite,
Joacã rol de amintire.

Cu nãdejdea mereu verde,
Şi datoare primãverii,
Vraja nopţii mã revede.
În miracolul tãcerii.
Colţul inimii când bate,
Haşureazã tot trecutul,
Zac în suflet decupate,
Primul pas şi începutul.
Stropi din viitor şi vreme,
Ce cu greu se pot culege.
Intuiţia se teme
Cã nu-i timp ca sã-i dezlege.
N-am curaj sã-nfrunt culoarea,
Nici să cert în gând pastelul,

Accept viaţa şi ninsoarea,
Şi îi construiesc castelul.
Legãnat pe puntea vremii,
Privesc apa timpului,
Absorbit de albul iernii,
Uit cã sunt în plasa lui.
Caut în primii zori o barcã,
Şi cu vâslele subţiri,
Încãlzesc un drum ce, parcã,
E croit din amintiri.

Ionut  DRĂGAN



Se spune că râul Belareca
poartă numele frumoasei
Reca. În vremurile de de-

mult, pe aceste tărâmuri ale Bana-
tului de munte trăia un împărat
care avea o fată precum soarele de
frumoasă, gingașă, mlădioasă, cu
pielea fină și albă precum laptele
și un păr lung și negru ca abano-
sul. Fata se numea Reca și împă-
ratul o iubea ca pe lumina ochilor.
În tinerețe împărăteasa nu putuse
să aibă copii și după lungi rugă-
ciuni Dumnezeu s-a
îndurat de lacrimile
acesteia și i-a dăruit o
minunăţie de fiică.
Împăratul era cunos-
cut pentru felul său de
a fi crud și nemilos
astfel că nu cuteza ni-
meni să i se împotri-
vească. Recăi îi plăcea
f o a r t e  m u l t  s ă  s e
plimbe prin împreju-
rimi. Ea iubea natura,
florile și îi plăcea să
meargă sus pe vârful
dealului de unde zărea
întreaga vale.

Nu pleca niciodată neînsoțită.
Împăratul a ordonat ca ea să fie
mereu însoțită de doică. Se spu-
nea că la palat veneau mereu
pețitori, tineri de viță nobilă, însă
fata îi refuzase fără să stea pe gân-
duri iar împăratul era mâhnit căci
își dorea un nepot, un urmaș la
tron. Într-o zi, în timpul plimbării
fata a vrut să vadă de pe deal
căsuțele sătenilor, așa că, deşi
doica a insistat să nu meargă fi-
indcă este periculos, fata s-a aven-
turat într-un loc în care nu mai
fusese până atunci și care era
foarte aproape de sat. La un mo-
ment dat s-a auzit zgomotul co-
pitelor unui cal și l-a scurt timp

după aceea pe cărare a apărut un
călăreț misterios. Acesta s-a oprit
dintr-o dată zărind alaiul regal și
a rămas locului zâmbind și făcând
o plecăciune în fața frumoasei
fete. Pentru câteva secunde s-au
privit în ochi și fata a simțit un fior
privind în ochii acelui tânăr fer-
mecător îmbrăcat în straie atât de
sărăcăcioase. Între cei doi s-a for-
mat o legătură invizibilă, magică,
greu de descris în cuvinte.

În zilele ce au urmat fata urma

același ritual și se întâlnea mereu
cu tânărul Meha. Între aceștia a
început să se nască sentimente
profunde, astfel că după o pe-
rioadă de timp s-au îndrăgostit.
Meha era fiu de morar. Părinții lui
erau singurii morari din zonă şi
erau oameni muncitori, cinstiți
care trăiau destul de bine în
comparație cu alți săteni, însă cu
toate acestea nu erau de rang și
Meha știa că împăratul nu ar fi de
acord să încuviințeze o căsătorie
între el şi Reca. Cu toate acestea
Meha își făcu curaj și într-una din
zile se prezentă în fața regelui de
îi ceru mâna fetei. Împăratul s-a
enervat văzând tupeul sărăntocu-
lui și puse să fie aruncat în
temniță. Reca l-a rugat în fel și

chip pe tatăl său să îl ierte că ea îl
iubește, însă împăratul rămase ne-
înduplecat, nu vru să audă nimic
despre asta ci dimpotrivă și mai
rău se încrâncena. Fata a făcut un
plan de evadare pentru a fugi îm-
preună cu Meha. Astfel, într-o
noapte, pe la miezul nopții, aju-
tată de un gardian pe care l-a plătit
cu o pungă de galbeni, Reca și
Meha au fugit de la palat croindu-
și drum către pădure.Au mers cât
de mult au putut, până nu îşi mai

simţeau picioarele, însă
către dimineață gărzile
împăratului i-au prins pe
fugari. Meha s-a luptat vi-
tejeşte cu aceștia, însă erau
mulți, iar el era singur și
nu putea face față. Gărzile
l-au încolţit şi l-au ucis.
Fata a fost dusă cu forța la
palat unde a fost închisă
în turn.

Din momentul în care
Meha a pierit o tristeţe
sfâşietoare a pus stăpânire
pe Reca care nu s-a mai

oprit din plâns. Se spune că după
o perioadă de timp împăratului i
s-a făcut milă de durerea fetei și o
lăsa să iasă la plimbare. În fiecare
zi Reka mergea în locul unde a
pierit Meha ca să îl plângă. Dure-
rea din sufletul ei era atât de i-
mensă încât nimic nu o putea
alina. Se spune că atât de mult a
plâns încât lacrimile ei au format
izvor, iar mai apoi un râu, care
curge și în zilele noastre. Reca nu
s-a mai căsătorit niciodată.
Uneori în serile de vară, dacă
asculți mai atent pe malul râului
Belareca, se aude plânsetul plin
de jale a frumoasei Reca care încă
plânge după iubirea vieții sale.

Ramona LISANDRU
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Legenda râului  BelaReca (Frumoasa Reca) -
poveste  imaginară

(Desen realizat de Lichi Rebeca Alexandra/clasa a
VIII- a A/ Liceul ,,Hercules ,,Băile Herculane)



Despre Via Transil-
vanica, traseul care
leagă Nordul de

Sud-Vestul României, străbă-
tând 10 județe și promovând
diversitatea etnică, culturală
istorică și naturală a Transil-
vaniei, Bucovinei și Banatu-
lui Montan, am mai scris
într-un număr anterior, însă
fără a putea transpune emoții
simțite, fără a avea o impli-
care personală în această rea-
lizare, motiv pentru care
mi-am dorit extraordinar de
mult să particip la deschide-
rea oficială a traseului.

Ziua de 8 octombrie 2022
rămâne o zi memorabilă în
istoria traseului de 1400 km,
creat la inițiativa fraților
Ușeriu, fondatorii organi-
zației Tășuleasa Social, fiind
ziua în care s-a putut trăi
experiența celor 1400 km
într-o singură zi, ziua în care
traseul a prins viață în între-
gime.

Cetatea Albă Carolina din
Alba Iulia a fost gazda a câ-
torva mii de oameni care s-
au adunat pentru un singur
scop: acela de a asculta po-
vestea traseului parcurs la pas
sau pe biciletă. Printre
aceștia, am ascultat și noi
fascinați de poveștile atât de
emoționante, convingându-
ne că trebuie să ne încume-
tăm la parcurgerea măcar a
unei porțiuni de drum, aceea
care străbate comuna noas-
tră. 

Dat fiind faptul că am răs-
puns pozitiv colaborării cu
Tășuleasa Social, organizația
fondatoare a traseului, nu pu-
team să nu le fim alături și la
această mare realizare.

Evenimentul a început la
ora 10 dimineața, fiind des-
chis de către Alin Ușeriu,
unul dintre fondatori, care a
prezentat pe rând curajoșii
care reușiseră până la acel
moment să parcurgă întreg
traseul. La prânz, au fost
semnate utimele trei borne
monument la Ciugud, ju-
dețul Alba, unde le-au fost
alături Andreea Esca, Mihai
Petre, Amalia Enache, Mar-
cel Iureș, Princepele Nicolae
și reprezentanți ai presei.

În cadrul acestui eveni-
ment am putut descoperi
ținuturile de pe Via Transil-
vanica la standurile dedicate
fiecăruia în parte, unde oa-
meni ai locurilor au venit să

le cunoaștem poveștile, pro-
dusele și proiectele locale.

Muzeul Principia Alba Iulia
a fost locul destăinuirii
poveștilor traseului parcurs
de Christine Thurmer (DE)
,,cea mai umblată femeie din
lume’’, fiind prima femeie
care a făcut traseul integral,
de Răzvan Sprivac, drumețul
care a parcurs întreg traseul
alături de câinele său, Cris-
tian Flueraru, geograf, omul
care a pus Via Transilvanica
pe hartă, Dinu Mititeanu,
medic, omul care la vârsta de
82 de ani a parcurs întreg tra-
seul pe jos.

Ziua s-a încheiat cu un con-
cert de muzică live, care a
făcut cetatea să răsune de bu-
curie alte câteva ore.

Via Transilvanica poate fi
considerată și o expoziție de
sculptură în aer liber, lungă
de 1400 km. De-a lungul
celor patru ani de con-
strucție a traseului, artiști ro-
mâni și internaționali au
sculptat opere de artă pe bor-
nele kilometrice de andezit.
Pentru a accelera arta, la
Alba Iulia ne-am putut bu-
cura și de o expoziție de
borne în miniatură, realizată
de artiști care au contribuit la
realizarea bornelor în teren,
schițe originale ale unor
borne care se află pe traseu,
modele unicat, care au putut
(continuare în pag. 53)

5252C R O N IC A  ME HA D IE I  a n u l  I I ,  n r .4  -  IA N UA R r ie  2 0 2 3C R O N IC A  M E H A D IE I  a n u l  I I ,  n r .4  -  IA N UA R r ie  2 0 2 3

Via TransilVanica – MAREA DESCHIDERE



( u rma re  d in  p ag .  5 2)
fi achiziționate de partici-
panți, ideale pentru a fi dăru-
ite pasionaților de natură.

Tot aici, tot astăzi, a avut
loc lansarea cărții despre Via
Transilvanica – drumul care
unește, a lui Voicu Bojan, o
arhivă de emoții și mărturii,
o încercare personală de car-
tografiere a unui vis colectiv.
În ea se pot descoperi repor-
taje de pe drum, interviuri și
povești cu artizani principali
ai proiectului și un inventar
geografico-istorico-gastro-

nomic al celor șapte ținuturi
prin care trece calea noastră,
un cuprins de 87.402 cuvinte
pentru a ne convinge să por-
nim pe prima și cea mai
lungă potecă de anduranță a
României.

Din fericire, turiștii români
și străini se arată tot mai
interesați de parcurgerea a-
cestui traseu, fie parțial, fie în
totalitate de către cei mai
curajoși. 

Un curajos poate fi numit si
domnul Gheorghe Lungu,
primul Ranger din România,

angajat al Romsilva, care a
străbătut în totalitate traseul,
de la Putna la Drobeta Turnu
Severin, din 9 octombrie și
până la începutul lunii de-
cembrie. A mers pe vreme
bună, prin ploaie sau vânt,
dar nu a renunțat până la
final.

octombrie 2022,
Dana Oprescu
Jurnalist
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Ioan TRAIA: ,, Asociația Publiciștilor Presei
rurale din Banat” -  Editura ,,Eurostampa”,
Timișoara, 2022

Asociația Presei Rurale din Banat, face în această
carte o foarte interesantă prezentare a celor mai im-
portante publicații din mediul rural al întreg Bana-
tului, inclusiv cel istoric, împreună cu o prezentare a
celor care trudesc, sau au trudit,  pentru editarea
acestora. Între aceste publicații se regăsește și revista
noastră VESTEA, din Mehadia (2006-2020). 
De asemenea, în cuprinsul cărții regăsim istoricul
acestei asociații, urmat de o scurtă prezentare a mem-
brilor fondatori și a membrilor de onoare ai
asociației. În esență, cartea reprezintă o lectură
interesantă dar și o contribuție valoroasă adusă pa-
trimoniului publicistic rural din Banat, care deține o
frumoasă și veche tradiție.

Rubrică realizată de: Constantin VLAICU

S E M N A L E  E D I T O R I A L ES E M N A L E  E D I T O R I A L E – cărți PriMiTe la redacție

Dorin BĂLTEANU: : ,,Herculane – arc
peste timp: 1896-2006: turism și isto-
rie la Băile Herculane” – Editura INFO,
Craiova, 2007

Iulian Dan LALESCU: ,,Castrul și
așezarea vicană de la Mehadia:
contribuții arheologice” - Editura ,,Eu-
rostampa”, Timișoara, 2022



S-a născut la Lăpuş-
nicel la 25 martie
1838, ca fiu de grăni-

cer,  al  lui  Mihai  ş i  Ana
Trapșa născută Bodrila.

A urmat cursurile şcolii
naţionale şi apoi cele
militare, la Lăpuşnicel,
Mehadia şi Caransebeş.

După absolvirea şcolii
din Caransebeş, a urmat
cursurile de la Casa de
Educaţie a Regimentului
34 infanterie din Kaschau.
Se spune că vorbea per-
fect limbile română, ger-
mană, italiană, franceză
şi maghiară.

Trapşa a fost un ofiţer
cu vaste cunoştinţe teo-
retice şi practice privind
lucrul pe hartă. Această
îndeletnicire i-a deter-
minat pe superiorii lui să
îl trimită în diverse lo-
curi pentru recunoaşte-
re şi actualizarea hărţilor
militare. A făcut călătorii
de studii în Banat, Vene-
ţia, Olmuz, Lemberg,
Bucovina, Boemia, Styria,
Moravia şi Silezia, Italia de
nord, parte din Elveţia,
Franţa, Bulgaria şi alte părţi
ale Imperiului (Kriegsarchiv,
Wien, Dosar general Mihail
Trapşa, fila V/72.

Aşa se explică faptul că a
fost numit să facă parte din
comisia pentru stabilirea
frontierelor de stat.

A fost apreciat de superi-
orii săi, fapt ce îl ajută re-
pede să urce trepte le
ierarhice în grad şi funcţii. 
Boala ce îl afecta însă avea să

îi încetinească ascensiunea.
L a 4  septembrie 1869

Trapșa s-a căsătorit cu Aure-
lia Kron, născută la Viena,
fiică de profesor de limbi cla-
sice de la Universitatea din

Viena.
Crescut şi educat în graniţa

bănăţeană în spiritul dra-
gostei faţă de neamul său,
Trapşa a militat activ pentru
păstrarea tradiţiilor moş-
tenite. Aşa se face că în anul
1870, căpitan fiind, a cerut
forurilor în drept schim-
barea scrierii numelui din
Trapscha în Trapşa.

El nu a uitat niciodată că
este român. În anul 1882 a
donat suma de 30 fl.pentru
buna funcţionare a gimnaz-
iului românesc din Beiuş. În

1882 a purtat corespondenţa
cu generalului Traian Doda
pentru sprijinirea cu sume
băneşt i  a acţ iuni i  lu i
Vicențiu Babeş pentru tipă-
rirea revistei LUMINĂ-

TORUL care avea să apară
în locul revistei ALBINA
suprimată de autorităţi.
Cât a stat la Sibiu, Trapşa
a luat parte la mişcarea de
eliberare naţională şi de
afirmare a poporului ro-
mân, în fruntea căreia se
afla George Bariţiu.

Acesta devenise pentru
Trapşa distinsul om politic
de rară voinţă, de nesecată
energie, de caracter tena-
ce. Dar, odată cu mutarea
lui Trapșa la Graz, legă-
turile cu Bariţiu ar fi în-
cetat.

Trapşa a scris şase cărţi,
intre anii 1876 şi 1882.

Departe de Banatul său
drag, generalul Trapşa s-a
preocupat mult şi de un
posibil studiu de istorie a
acestui ţinut. Din notiţele

sale, amintesc:,,Această fâşie
de ţară din circumscripţia
Severinului, o parte a Bana-
tului Timișan, este un ţinut
istoric mai puţin cunoscut
decât deşerturile Asiei, deşi
de aproape două milenii ro-
manii şi-au adus aici legiu-
nile lor şi s-au stabilit şi la
Băile Herculane, mai jos de
Mehadia...”

Încă la Lemberg fiind, o
boală nemiloasă a început să
dea semne de existenţă.
Atunci nimeni nu a bănuit
(continuare în pag. 56)
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Blazonul de cavaler al 
generalului Mihail Trapșa
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că ea va evolua lent dar sigur
spre inevitabilul sfârşit. 

Un alt semnal alarmant,
stabilizarea hemiparezei
dreapta, a determinat pe ge-
neral să ceară eşaloanelor
sale superioare un concediu
de trei luni în speranţa că în
urma unui tratament inten-
siv i se va ameliora boala.

După lungi investigaţii,
analize medicale, trata-
mente, comisia formată din
medicii militari din Graz au
stabilit următorul verdict:
,,Domnul general maior Mi-
hail cavaler de Trapşa suferă
de semiparalize a mem-
brelor drepte, nu se poate
deplasa fără ajutor şi în urma
acestei suferinţe, care nu
oferă perspective de vinde-
care, se declară invalid”.
Trapşa înaintează un raport
prin care cerea să fie pen-

sionat. Cererea sa de pen-
sionare a ajuns la împărat
care a pus următoarea
rezoluţie:

,,Generalul maior cavaler
de Trapşa, pensionat cu ter-
men, în urma înnoitei supra-
expertise, este declarat inapt
pentru serviciu; să fie trecut
în pensia binemeritată. Cu
această ocazie eu îi acord
gradul de Feldmareşal lo-
cotenent <AD HONORES>
şi ca recunoştinţă a meri-
telor sale excepţionale, în
război, îi acord Crucea de
cavaler a Ordinului meu
Leopold, amândouă cu scu-
tire de taxă”

Conştient de inevitabilul
sfârşit, la 3 iunie 1893 şi-a
scris testamentul prin care a
lăsat o însemnată sumă de
bani oraşului Caransebeş, ca
aici să se înfiinţeze şi să
funcţioneze o şcoală de fete

cu limba de predare română.
Tot în testamentul său a con-
semnat că dorea să fie în-
mormântat în cimitirul
ortodox Caransebeş, alături
de părinţii săi.

Prof. Dr. DAN - 
IULIAN LALESCU
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,,Capul ce se pleacă, paloșul
nu-l taie/ Dar cu umilință
lanțu-l înconvoaie”/ Ce e oare
traiul, dacă e robit?” (Dimi-
trie BOLINTINEANU –
,,Daniil Sihastrul”)

Raportându-ne, nu la
întreaga istorie a
poporului român,

care este mult mai zbuciu-
mată, ci la ultimul secol,
putem constata că românii
au trecut în această perioadă
prin momente extrem de di-
ficile, unele de ascensiune și

altele de decădere: un prim
război mondial pustiitor, cu
un impact deosebit asupra
viitorului omenirii, urmat de
o profundă reconfigurare
geopolitică, fenomen care
din fericire a cuprins și visul
nostru de veacuri a reîntre-
girii teritoriale a întregului
popor român.  Pentru socie-
tatea românească a urmat o
perioadă de reclădire și de un
puternic avânt, beneficiind
de aportul unor geniali și in-
tegri diplomați, care au reușit
o înglobare perfectă în peisa-
jul politic european, partici-

pând la importantele decizii
luate în ansamblul european.
Acestei înfloritoare perioade
i-a urmat un alt război mon-
dial, la fel de devastator, în
care momentul dominat de
inconsecvența privind alege-
rea taberei beligerante a con-
stituit începutul sfârșitului
marcantei ascensiuni a so-
cietății românești din acei
ani. Alegerea greșită prin ală-
turarea agresorului nazist, a
avut din păcate și un efect
negativ asupra viitorului
națiunii noastre printr-un
(continuare în pag. 57)
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complex de împrejurări
create odată cu încheierea
ostilităților marelui conflict,
care au dus, prima dată la că-
derea monarhiei, căreia îi da-
toram în cea mare măsură
crearea României moderne și
statornicirii unei trainice
prestanțe în mijlocul celor-
lalte națiuni europene și chiar
mondiale. Apoi, prin instala-
rea regimului comunist, ca
urmare a abandonului de
către occident, s-a  săvârșit și
eliminarea absolută a țării
noastre din familia occiden-
tală, care a însemnat desigur
și îndepărtarea completă de
valorile sale democratice.
Aruncarea în meandrele
cenușii ale dictaturii de fac-
tură stalinistă, a cărei dură
,,purificare” a resursei umane,
a însemnat eliminarea  tutu-
ror elementelor progresiste și
liberale, mai ales din rândul
intelectualității, considerate
în ideologia socialistă ca fiind
,,retrograde”. A urmat o
schimbare bruscă și totală a
treptelor valorice în interio-
rul noii societăți. Teama și te-
roarea au promovat  în
fruntea comunităților perso-
najele cu așa zisă ,,origine să-
nătoasă”. Acestea, fără o
educație sau pregătire temei-
nică în domeniul în care au
fost promovate, au adus grave
prejudicii sistemului de valori
a societății. Totuși, în această
epocă am avut și un moment
al nostru, un moment de scli-
pire a demnității, acesta din

păcate s-a estompat apoi
încet în întunecimea viețuirii
sub un absurd cult al unei
unice personalități. Anumite
ideologii și principiile de or-
ganizare a acestei perioade,
au adus însă unele realizări
grandioase, faraonice chiar,
dar cu un trist tribut uman.
Cu toate acestea, ansamblul
efectelor sale a creat un in-
contestabil progres. Printr-o
foarte bună organizare a sis-
temului de pregătire a resur-
sei umane, s-au format
specialiști calificați în toate
domeniile economiei națio-
nale. Sfârșitul acestei epoci
este determinat de puternica
revoltă populară din decem-
brie 1989. Profundele schim-
bări politice și sociale creează
noi structuri democratice cu
menirea declarată de a asi-
gura tranziția de la economia
centralizată, la economia de
piață, specifică noii orânduiri
sociale alese de către popor.
Caracteristic, în special pri-
mei etape a acestei noi epoci,
este inducerea unei grave
confuzii în mentalul colectiv,
vis a vis de moștenirea trau-
maticei epoci, având ca efect
o ură și sete neostoită de de-
molare. În această împreju-
rare, tot ceea ce s-a clădit în
ultimii 25 de ani s-a înlăturat
cu concursul ferm și al unor
cozi de topor, sprijinite de
scenariști poziționați în
umbra propriilor interese.  În
acest context, inevitabila ră-
tăcire a căii de urmat în
schimbarea noii ordini a
societății, marcată de o lipsă

acută a orientării și de o
neputință a regăsirii vechilor
valori pierdute, se manifestă
și azi ca o experiență post
traumatică, cu cele mai vagi
șanse recuperatorii. 

Lipsa resurselor umane din
interior dar și un fenomen de
respingere a celor din exte-
rior, a celor din exil, au prefi-
gurat încă de la început,
eșecul noii concepții și înce-
putul zbaterii prelungite în
găsirea unei căi de clădire a
unei societăți moderne, care
să întrunească idealurile în-
tregii națiuni. Astfel, ultimul
secol al existenței națiunii
noastre cuprinde în cronolo-
gia sa atât mărire, cât și decă-
d e r e ,  p e  f o n d u l  u n o r
momente pe care istoria nu
le-a premeditat, ci ele au fost
provocate, atât de concursul
evenimentelor, dar și mai
mult de o rătăcire a demni-
tății naționale și urmarea unei
căi greșite spre unele orizon-
turi plumburii. Înclinația ex-
cesivă spre obediență ,
aservismul și docilitatea sunt
doar câteva dintre elementele
predominante ale atitudinii
greșite a majorității liderilor
noștri în interiorul tuturor
relațiilor internaționale,
această atitudine aducând
grave prejudicii asupra
i n t e g r i t ă ț i i  m o r a l e ,  a
demnității și a semeției native
ale poporului nostru. Într-o
asemenea împrejurare, în
lipsa unei resetări majore ne-
cesare, regăsirea identității și
(continuare în pag. 58)

5757 C R O N IC A  M E H A D IE IC R O N IC A  M E HA D IE I a n u l  I I ,  n r .4  -  IA N UA R IE  2 0 2 3a n u l  I I ,  n r .4  -  IA N UA R IE  2 0 2 3



( u rma re  d i n  pag .  5 7)
a locului avut în mijlocul
lumii occidentale, devin ele-
mente iluzorii ale strădu-
ințelor și aspirațiilor noastre. 

Fără îndoială, poporul nos-
tru deține un bagaj genetic
viu și puternic, caracteristi-
cile acestuia fiind concreti-
z a t e  î n  t o a t e  l a t u r i l e
personalității noastre, a cărei
dovadă o regăsim și în por-

tretizările ce aparțin unor
diverși contemporani occi-
dentali, exprimate în epoci
trecute, așa cum sunt și cele
din articolul ce-l vom pre-
zenta în cele ce urmează :
,,Portretul măgulitor făcut
românilor în urmă cu un
secol”. Din păcate, latența
elementelor sale de repre-
zentativitate, modestia româ-
nului în contrapunere cu

râvna și invidia unor popoare
aflate în afara granițelor
noastre, contribuie azi la mi-
nimizarea manifestării lor,
efectul fiind unul de negație,
inclusiv din partea  depozita-
rilor săi, atât la nivelul perso-
nal cât și colectiv. 

Constantin 
VLAICU/UZPR
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Portretul măgulitorPortretul măgulitor
făcut românilor înfăcut românilor în
urmă cu un secol: „urmă cu un secol: „ÎnÎn
statistica armatei ausstatistica armatei aus--
tro-ungare, româniitro-ungare, românii
sunt cei dintâiu însunt cei dintâiu în
privința bravureiprivința bravurei””3

În Enciclopedia Română,
publicată în 1904, apare un
portret măgulitor al ro-
mânului, care este „mun-
citor și se mulțămesce cu
puțin”, „blând, bun și ospital-
ier”, „credincios și devotat”,
„curajios și viteaz în luptă cu
dușmanul”. Româncele se
disting prin „grație în
formele corpului și în
mișcări.” Enciclopedia Ro-
mână, volumul 3, publicat
în 1904, din însărcinarea  și
sub auspiciile Asociațiunii
pentru Literatura Română
și Cultura Poporului Ro-
mân, de dr C. Diaconovich,
cuprinde un capitol dedi-
cat României și românilor.
„Cei mai mulți dintre etno-
grafii străini convin întru a
admite, că tipul român se
aseamănă mult cu cel roman.
Partea cea mai mare a R.
(românilor-nr) sunt de sta-
tură mijlocie, corp mlădios,

craniul bine format, față
prelungă, profil nobil, ochi
expresivi. Părul și ochii sunt
de regulă bruni. Româncele
se disting prin grație în
formele corpului și în
mișcări” - astfel începe de-
scrierea românilor. Autorii
precizează că aceste însușiri
pot varia „mai mult sau mai
puțin”, lucru normal pentru
un popor care trăiește pe un
teritoriu așa de întins și în
condiții economice și so-
ciale diferite. În ceea ce
privește portul, se amin-
tește la bărbați cămașa și la
femei ia, făcute din pânză
albă și împodobite cu
„diferite chidisituri”. După ce
se face inventarul tuturor el-
ementelor de vestimen-
tație se concluzionează:
„Portul R. dovedesce preste
tot spirit practic și gust es-
tetic”. Apoi se trece la o de-
scriere a românilor din
punct de vedere psiho-cul-
tural: „R. e muncitor și se
mulțămesce cu puțin doue
însușiri, care încă au con-
tribuit mult să-l facă atât de
resistent față de vicisitudinile
timpurilor. Și în punctul
acesta excelează femeia
română, care nu numai că își
îmbracă întreaga casă cu

haine făcute de mâna ei, dar
dă ajutor bărbatului și la lu-
crul câmpului”. În ceea ce
privește păstrarea obice-
iurilor și a credințelor,  au-
t o r i i  E n c i c l o p e d i e i
menționează că „e de un
conservatorism de fier, o
însușire care a contribuit în
cel mai înalt grad, ca R. nu
numai să nu fie absorbiți de
națiunile mai mari, ce-i
înconjiură, ci din contră să
asimileze fracțiuni din ele,
când s-au așezat între R. Re-
ligiozitatea românului a fost
întotdeauna cea mai bună
paveză morală și națională”.

Românul în statistica ar-
matei austro-ungare

Apoi se continuă cu de-
scrierea românului care este
„din firea sa blând, bun și os-
pitalier; credincios și devotat
până la moarte prietinului,
soțului, superiorului său, în
care are deplină încredere;
dar nu e lesne credător, nu se
încredere decât acelora pe
care îi cunoasce din propria
experiență”. Românul este
comparat cu „frații săi” ita-
lieni și spanioli: „El ține
minte atât binele, cât și răul
(continuare în pag. 59)
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ce i-l faci; și când are pri-
legiul, le resplătesce. Însă nu
e resbunător în același grad
ca frații sei, italiani și spa-
nioli.” Autorii Enciclope-
diei vorbesc și despre cum
sunt românii în război. „Pe
cât de bun și drept, pe atât
e de curajios și viteaz în
luptă cu dușmanul. În ar-
matele naționale sau stră-
in e ,  R o m â n u l  a  f o s t
totdeauna brav ostaș. Erois-
mul lui e renumit în istorie.
În statistica armatei austro-
ungare, Românii sunt
însemnați în toți anii ca cei
dintâiu atât în privința
bravurei, cât și a sobrietății
sau cumpetului, a perse-
verenței și a sănătății corpo-
rale. Iar purtarea oștirii
române pe câmpiile Bulgar-
iei, în 1877-78, a fost pen-
tru toțiu ca o revelațiune a
caracterului românesc,
moștenit dela străbuni, și a
stors admirația lumii”.

Românii în basme,
poezii și doine

Enciclopedia amintește
de literatura Româ-
niei. „Cum se vede din lite-
ra t u ra  s a ,  î n  n a t u ra
Românului se află un strat
ales de dispozițiuni su-
fletesci, moștenite din o
veche epocă de cultură a
străbunilor săi Romani, al
căror nume singur el l-a
păstrat dintre popoarele ro-
manice”. Se aduc în
discuție basmele româ-
nești care  „se caracteri-
z e a z ă  p r i n  i d e i a  ș i
simțementul dreptății, prin
simpatia pentru întreaga
natură, cu deosebire prin iu-
bira și mila pentru ființele
slabe și nedreptățite, oa-
meni sau animale, și prin
credința în triunful binelui

contra răului”. Despre doi-
ne se spune că  „exprimă
iubire, cult pentru viața fa-
miliară, un viu simțement
de admirațiune pentru fru-
musețele naturei, dor de
țară, speranță, jale, durere
și resbunare; și demulte ori
un simțăment tainic și a-
dânc, care nu se poate ex-
prima de ajuns, decât prin
cântecul dios și melancolic
al doinei, iar în limbă prin
vorba dorul”. Nu sunt
lăsate la o parte prover-
bele românești care ex-
p r i m ă  o  „ j u d e c a t ă
sănătoasă, o cugetare seni-
nă și multă înțelepciune”.
Partea aceasta dedicată
româ-nilor se încheie cu
un citat din Vasile Alec-
sandri: „Am multă sper-
are în acest neam, a cărui
adâncă cumințenie e
tipă-rită într-o mulțime
de pro-verbe, unele mai
înțelepte decât altele; a
cărui închipuire minu-
nată e zugrăvită în po-
veștile sale poetice și
strălucite, ca înseși acele
orientale; al cărui spirit
satiric se vădesce în ne-
număratele anecdote asu-
pra tuturor națiunilor, cu
cari s-a aflat în relație; a
cărui inimă bună și
darnică se arată în obi-
ceiul ospeției, pe care l-a
păstrat cu sfințenie de la
strămoșii sei; al cărui
geniu, în sfârșit, lucesce
atât de viu în poesiile sale
alcătuite în onoarea
faptelor mărețe”.

Remus FLORESCU,
(https://adevarul.ro/) /
https://adevarul.ro/stiri-
locale/cluj-napoca/portretul-
magulitor-facut-romanilor-in-ur
ma-cu-un-2231600.html)
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Timpul trece și dintr-o
dată bebelușul care mai
ieri gângurea și făcea

primii pași a ajuns un tânăr ener-
gic şi ambițios. Nu știu când au
zburat anii, primul an de școală,
apoi clasa a V-a …și iată acum, un
adolescent în liceu. Timpul a tre-
cut fără să sesizăm şi ne punem în-
trebarea:

Suntem  părinți buni? Suntem
părinți care au eșuat în creșterea fi-
ului/fiicei?

Din perspectiva mea nu  este
ceva pentru care am fost vreodată
cu adevărat pregătită. A fi părinte
este una dintre cele mai frumoase
experiențe din lume…dar, te
lovești de multe dificultăți atunci
când aceștia ajung la vârsta
adolescenței.

Relația dintre părinte și copil
este una dintre cele mai provoca-
toare, complexe, interesante și
speciale relații deoarece legătura
dintre un copil și părinte este
unică, profundă și importantă.

Rolul unui părinte în viața unui
copil și mai târziu a adultului este
covârșitor, iar a-i crește frumos
este o misiune pe care ne-o asu-
măm deoarece fiecare părinte
dorește tot ce este mai bun pentru
copilul său, indiferent de cât de
greu este uneori,indiferent de
situațiile prin care este necesar să
trecem pentru a-i proteja, în-
druma și forma ca viitori adulți.

Adolescența este perioada ma-
rilor frământări, a marilor în-
trebări. Adolescenții se confruntă
cu probleme reale în această etapă
din viaţa lor. Trebuie să facă faţă
schimbărilor hormonale, puber-
tăţii,  presiunilor sociale, din
partea părinţilor, şcolii ş i
colegilor,  nesiguranță și  tul-
(continuare în pag. 63)
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Petnicul este așezat la
poalele munţilor Al-
măjului în celestul spa-

ţiu dintre apa Glob și Sfârdin.
Un loc de poveste și smere-
nie, o caldă, frumoasă și pri-
m i t o a r e  a ș e z a r e .  A i c i
descoperi rezervaţii de îngeri
într-o oază de liniște ca o
dulce taină – ofiţeri, sub-
ofiţeri, profesori, preoţi, in-
gineri, cântăreţi, politicieni și
toţi locuitorii. Intrat în
această așezare te cuprinde o
emoţie cu o putere de vrajă.
Găsești și cunoști caractere
de o frumuseţe rară. Merită
din plin recunoștinţă cei care
au făurit această comoară și
au purtat-o neatinsă în duh
pe firul timpului. În acest
spaţiu au răsărit, ca florile
primăvara, numeroase valori
cultural și spirituale. În
aceste locuri și în aceste
condiţii își începe călătoria
prin timpuri într-o iarnă cu
zăpezi multe, la 22 februarie
1938 marele rapsod popular
Iosif  Pușchiţă, cântăreţul
”tuturor obârșiilor”, unul din
glasurile distincte ale româ-
nilor de pretutindeni. Încerc
printr-o evocare simplă să
prezint personalitatea mare-
lui doinitor, rapsod și cân-
tăreţ – Iosif Pușchiţă, cu
frămâtările și spaimele sale,
cu talentul său. Pentru Iosif
Pușchiţă, cântecul este un
mijloc de înălţare a sufletului
și un izvor de bucurie curată
și nobilă. El este un suflet
mare cu îndemn spre vis și
faptă, care emană iubire prin
priviri, prin cântec și întreaga

viaţă pentru as-cultători,
pentru semeni. Asigură
momente de aleasă
încărcătură emo-ţională
și spirituală cu miracu-
loasa-i voce și dar al
cântării. Este un om care
și-a găsit adevăratele bu-
curii în muncă, în cântecul
popular, dar și în cântecul
de la biserică. Spre deose-
bire de alţi rapsozi nu a
căutat să trăiască prin cân-
tec ci a trăit pentru cântec.
Ca să-și asigure mij-
loacele de subzistenţă pentru
familie, a învăţat meseria de
cojocar, dar în același timp
lucră și pământul. Prin tot ce
a făcut, muncă și cântec a
mărturisit o preţuire și iubire

fără margini pentru locurile
Crainei și oamenii de aici. El
a rămas în sat ca o coloană a
infinitului pentru românii
din Craina, din Banat și din
ţară. Lui i se potrivesc ver-
surile: ”Ies afară în bătătură,
Arunc ochii spre lună Luna-i
sus și mă privește Mândra-i jos
și mă iubește.” Cântecul său,
versurile au intrat demult în

tazaurul folclorului româ-
nesc, înscriindu-l în galeria
marilor doinitori ai neamu-
lui. Iosif Pușchiţă este o
făptură din cele care înste-
lează locul și își arată sufletul
în toată splendoarea tainei și
curăţeniei în contact cu se-
menii. Cântecul lui a fost și
este slefuit de valorile din sat
și din familie, unde a cântat
tata, mătușa, fraţii și copiii. S-
a consacrat trup și suflet
locului din Petnic și Craina
care rezone cu setul său de
valori cum erau: credinţa și
moralitatea, lege vie a topo-
sului local. Aici a găsit climat
prielnic respirărilor cultural
elevate și așează existenţa oa-
menilor și comunităţii în
folosul binelui public, propă-
șirii satului, ţării și românilor
de pretutindeni. Așa s-a creat
”miracolul petnicean” cum
un miracol este și Asociaţia
Culturală” Craina Bănăţea-
nă” ajunsă la a 25-a ediţie, al
cărei președinte a fost și Iosif
Pușchiţă. În acest răstimp a
participat la toate activităţile
(continuare în pag. 61)
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cultural din sat și zonă cu
ansamblul folcloric ”Pet-
niceana”. A ajutat școala la
organizarea de spectacole și
programe artistice, a cântat la
torogoată cu fanfara de la
Globul Craiovei și de la
Bolvașniţa. A făcut parte din
marile ansambluri folclorice
din Banat și Oltenia, a cântat
și la românii din Serbia.
Cântările sale aduc lumină,
speranţă și dragoste risipind
urâtul și pâcla plictisului, nu
distrug ,,corola de minuni a
omului și a lumii”. Iosif
Pușchiţă purta cu mândrie
portul popular românesc ca
element de cultură. Unul din
versurile sale spunea: ,,Drag
mi-e portul românesc” fiind
adeptul lui Grigore Leșe care
spunea: ,,Un popor care își
uită valorile este în pericol de a
se prăbuși spiritual”. Iosif
Pușchiţă este o personalitate
generatoare de identitate,
menită să afirme idenditatea
românească în numele tu-
turor. Identitatea bănăţeană
a lui Pușchiţă s-a manifestat
ca o chintesenţă a celei
românești. Iosif  Pușchiţă
este rapsodul al cărui cântec,
alimentat dintr-o iubire
imensă, curat și înălţător, co-
boară în străfundurile adânci
ale fiinţei propunându-ne o
întoarcere la izvoare. Un
demn urmaș, de aceeași talie,
este marele taragotist Ioniţă
Ienea. M-am întrebat de
multe ori de unde a venit
această iubire pentru cântec
și oameni, necuprinsă în cu-
vinte și cred că răspunsul este
că din familie și de la Dum-

nezeu. Versurile lui Nicolae
Labiș exprimă adevăratul
sens al vieţii marelui rapsod.
,,Eu curg întreg în acest cântec
sfânt Eu nu mai sunt, e un cân-
tec tot ce sunt.” O altă bucurie
a lui Pușchiţă era să pri-
mească oaspeţi. Pentru el
omenia era ca un buchet de
flori ale sufletului. Mărtu-
risea o admiraţie sinceră pen-
tru tineri, pentru cei care
apreciază tradiţia româneas-
că și folclorul. Casa lui era
mereu deschisă.Are un cult
al prieteniei, apreciind sluji-
torii cântecului și bisericii.
,,Mai mare dragoste ca acea-
sta nimeni nu  are, ca viaţa să
și-o pună pentru prietenii săi”
ca și Mântuitorul. Maestrul
Pușchiţă avea o admiraţie
deosebită pentru tinerii din
ansamblul ”Doina Prigoreană”,
îi însoţea în mari spectacole
cum a fost la Orșova fără
gând de răsplată. Participând
la zilele Orșovei cu prigore-
nii, care au făcut o croazieră
c u  v a p o r u l  p e  D u n ă re ,
Pușchiţă a cântat ,,Doamne
nu mă îmbătrâni”. Ascultau și
vieţuitoarele necuvântătoare
de pe malurile Dunării. Fier-
bea apa în Cazanul Mare la
cântecul lui Orfeu al Crainei
Bănăţene. În urmă cu 15 ani,
când a împlinit 70 ani am
mers la Petnic cu microbuzul
școlii, cu fanfara de copii
instruită de dr. Petrică Za-
mela și câţiva membrii ai
Ansamblului ,,Doina Prigo-
reană”. Copiii cântau la poar-
tă și când neica Ioșca a ieșit i
s-au umezit ochii de emoţie.
Din genele lui curgeau
bobiţe de rouă cum ar zice
Nicolae Danciu. S-a întins o

horă în stradă cu vecinii ca o
dovadă a aprecierii și preţu-
irii în sat. A treia bucurie a lui
Iosif Pușchiţă era partici-
parea la activităţile bisericii
ca și cantor dând răspun-
surile la Sfânta Liturghie și la
marile taine ale vieţii - botez,
nuntă etc. Maestrul Iosif
Pușchiţă crede foarte mult în
i d e i a  r e z i s t e n ţ e i  p r i n
cultură (cântec, joc și port)
fiind un apostol al satului
unde a trăit toată viaţa lup-
tând să nu dispară Sfânta
Tradiție românească și să se
salveze ce se mai poate salva.
Pentru toate acestea merită
din plin recunoștinţa localni-
cilor și a tuturor românilor,
fiind o comoară de nepreţuit.
Unul dintre aceste semne de
prețuire, este acordarea din
partea comunității, a titlului
de cetățean de onoare al sa-
tului său natal - Petnic.
Prof. Pavel Panduru

Dovadă a vitalității, a dra-
gostei sale pentru folclor și a
implicării pentru promova-
rea lui, în anul 2018, la vârsta
de 80 de ani, Iosif Pușchiță a
participat la vestita emisiune
,,Românii au talent” creând
un adevărat mement româ-
nesc, reușind să emoționeze
juriul și spectatorii, întreaga
sală ridicându-se în picioare.
Cu ocazia înplinirii în 22 feb-
ruarie a frumoasei vârste de
85 de ani, îi urăm mulți,
mulți ani frumoși și sănătoși,
să ne bucure în continuare
cu prezența și minunatele
sale interpretări. 

Să ne trăiești întru mulți ani
uica Ioșca!

(Redacția) 
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Cu Eminescu în suflet
și în inimă, joi, 12 ianuarie
2023, am inaugurat cu bucu-
rie și în acest an, Festivalul

Internațional de Literatură
”Mihai Eminescu”. Manifesta-
rea culturală dedicată aniver-
sării ”poetului nemuririi
noastre”, inițiată de prof. Flo-
rian Copcea din Drobeta –
Turnu Severin, a ajuns la cea
de-a XXXIII-a ediție, fiind or-
ganizată, ca de obicei, de
Centrul Cultural ”Nichita
Stănescu” în colaborare cu
Episcopia Severinului și a
Strehaiei, Muzeul Regiunii
”Porțile de Fier”, Biblioteca
Județeană Mehedinți, Fun-
dația Culturală ”Lumina”,
Casa Municipală de Cultură,
Societatea Scriitorilor Danu-
bieni din Drobeta – Turnu
Severin și Primăria Băile Her-
culane.

Festivalul a debutat la
ora 10,00, la Sala de ședință a
Primăriei Băile Herculane,
printr-o slujbă de pomenire
oficiată de preotul paroh
Pavel din Băile Herculane. În
sală au fost prezenți invitați

din țară și de peste hotare, din
Serbia și Republica Moldova,
iubitori de cultură din Băile
Herculane, precum și un grup

de elevi ai Liceului Her-
cules însoțiți de profesoa-
rele de limba română
Mihaela Urdeș și Oana
Cincheză.

S-au recitat și cân-
tat poezii scrise de Mihai
Eminescu și s-au acordat
premiile festivalului.

Scriitorul, istoricul
și criticul literar Tudor
Nedelcea din

Craiova, a înmânat
premii celor desem-
nați de juriul festiva-
lului.

La Secția Re-
viste, printre laureații
cărora li s-a înmânat
diploma și trofeul
HYPERION s-au
numărat reprezen-
tanți ai culturii din
județul Caraș – Severin: bine-
cunoscuta Revista Reflex –
Reșița, Revista Almăjul – re-
prezentată prin prof. Gheor-
ghe Rancu, organizator al
unor apreciate manifestări
culturale și Revista Domo-
gled care la numai un an de la
apariție primește această ono-
rantă distincție – reprezentată
de directorul Dorin Bălteanu,
vicepreședinte al Cenaclului
Domogled. Au mai fost pre-
miați din județ, prof. Pavel
Panduru pentru activitatea
culturală și, cu diplomă de
onoare, Iacob Sârbu, co-

lecționar din Băile Herculane.
În cuvântul său de

mulțumire, scriitorul și publi-
cistul Dorin Bălteanu a ținut
să amintească celor prezenți
că în 2023 aniversăm 155 de
ani de la turneul efectuat în
Banat, în anul 1868, de către
Mihai Eminescu împreună cu
trupa de teatru Pascaly.

După depunerea unei
coroane de flori naturale din
partea administrației locale la
bustul poetului național din
Băile Herculane, opera scul-

ptorului Oscar Han, prof. Flo-
rian Copcea împreună cu
invitații săi au plecat spre
Orșova unde au continuat
activitățile cuprinse în progra-
mul festivalului.

12.01.2023
Dorin Bălteanu
scriitor, publicist, muzeograf
Directorul Revistei 
DOMOGLED, Băile Hercu-
lane
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Comunicarea    este  cheia
individului  spre  societate.
Lipsa  comunicării  determină
o  îndepărtare  iminentă  faţă
de  grup, de  echipă, de socie-
tate  şi chiar  de  persoanele
apropiate.

Grupul  înseamnă  reputa-
ţie, reguli, ţel,  muncă  în
echipă.  Câtă  vreme  există
comunicare  există  şi un  ran-
dament  pe  măsură. 

Comunicarea  interperso-
nală  este  vitală  deoarece
poate  fi  un  mijloc  eficient
de  soluţionare  a  probleme-
lor (M. Bocoș, R. Gavra , S. D.
Marcu. 2008, pag. 44).

Scopul  principal  al  şcolii
este  acela  de  a  forma  elevi
cu  o  cultură  comunicaţio-
nală  care  să  faciliteze  trans-
ferul  de  la  comunicarea  în
spaţiul  şcolar  la  comunica-
rea  în  societate.

Demersul  didactic  trebuie
să  urmărească  dezvoltarea
competențelor  de  comuni-
care  ale  elevilor  prin  acte  de
limbaj  dar şi  a  compe-
tențelor  specifice  de  as-
cultare/ receptare  a  unui
mesaj, de  exprimare  şi  par-
ticipare  la  un  dialog.

Comunicarea  didactică
are  scopul  de  a  produce , a

provoca  sau  a  induce  o
schimbare  în  comportamen-
tul  receptorului. În  comuni-
carea  didactică  se  operează
în  acelaşi  timp  în  două  re-
gistre : cognitiv - informaţio-
nal  şi  afectiv - interpersonal.
Pentru  a  avea  rezultate  co-
municarea  didactică  trebuie
să  îndeplinească  anumite
caracteristici :

- claritate  şi  accesibilitate;
- expresivitate;
- intensitate;
- ritm;
- puritate (vorbirea  naza-

lizată, bâlbele care  distrag
atenţia);

- logica  mesajului  trans-
mis;

- prezentarea  interesantă
a  conţinutului  instruirii;

- interactivitate;
- asigurarea  unui  climat

adecvat  comunicării. 
Pentru  a  deveni  eficient,

mesajul  didactic  necesită
atenţie  sporită  şi  din  partea
elevilor. Ei trebuie:

- sa  aibă  capacitate  de
concentrare, să asculte activ
şi  critic;

- să  posede  cunoştinţele
necesare  învăţării  ce  ur-
mează;

-să  fie  motivaţi  pentru  a

învăţa;
-să  cunoască  limbajul

utilizat  de  profesor  sau
computer.

Orice  dascăl  are  nevoie
pe  lângă  multe  alte  calităţi
de  empatie  şi  persuasiune
pentru  a  relaţiona  eficient
cu  elevii  lui.  Şi  ar  trebui  să
ne  punem  câteva  întrebări:

- Îi  tratez  pe  toţi  elevii
mei  ca  pe  nişte  persoane
unice?

- Pot  să  râd  alături  de
elevii mei?

- Îmi  cer  scuze  când  gre-
şesc?

- Le  permit  elevilor  mei
să  facă  sugestii  în  ceea  ce
privesc  activităţile  şi  conţi-
nuturile?

- Mă  supăr  dacă  elevii
mei  mă  corectează  atunci
când  greşesc?

- Am  bucuria  şi  răbdarea
să  redescopăr  lumea  prin
ochii  lor  de  copil  ştiut  fiind
că  de  la  o  generaţie  la  alta
trebuie  mereu  să  mă  upda-
tez?

Profesor  pentru  învăţământ  pri-
mar:
Maria  Elena TREPĂDUȘI
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MODELE  DE BUNE   PRACTICI  ÎN  DEZVOLTAREA  COMPE-
TENTELOR DE  COMUNICARE  ALE  ELEVILOR  DIN  ÎNVĂŢĂ-

MÂNTUL   PRIMAR 

N i n g e !N i n g e !
Ninge!
E prima zi când ninge!
S-a așezat timid un fulg de nea
Și se topește-ncet, pe fruntea mea.
Cerul!
Mi l-a trimis doar cerul!
E semn bun pentru această iarnă;

S-au pus îngerii, norii să-i cearnă.
Tare!
Ninge acum mai tare!
La munte, vârful albu-și coboară
Și se-ntinde peste tot în țară.
Pomul!
Văruit tot e pomul!
Haina de omăt a acoperit

Natura-ntreagă, ce a adormit.
Pace!
Rămână firea-n pace!
Căci ne păzește Sfântul Domn
Și veghează asupra-i nostru somn.

Costinel Eugen CILIBIA
4 ianuarie 2001
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burări comportamentale.

Pentru adolescenţi, cea mai
importantă sarcină este căuta-
rea propriei identităţii. Părin-
ții sunt cei care trebuie să le
ofere sprijin și să îi îndrume.
Adolescenţii au nevoie de o
legătură cu părinţii lor. Noi ca
părinţi, trebuie să ne gândim
la ce îi place copilului  ce îl
face fericit, ce îl amuză, ce îl
distrează, ce îl interesează. Pe-
trecem momente alături de el
nu pentru că “TREBUIE”, ci
pentru că vrem ca relaţia
noastră cu copilul să fie una
armonioasă din toate pun-
ctele de vedere.

Una din problemele actuale
ale tineretului este depen-
denţa de internet. Din păcate
majoritatea adolescenţilor pe-
trec mult timp pe computere,
tablete şi telefoane mobile
(pentru chat, jocuri online,
reţele sociale, etc). Jumătate
dintre tinerii români petrec în
medie șase ore pe internet,
mai ales când vine vorba de-
spre dispozitivele smart-
phone care sunt nelipsite din
buzunarul aproape oricărui
adolescent.

Ca rezultat, utilizarea exce-
sivă a internetului poate pro-
voca vătămări serioase asupra
sănătăţii unui adolescent, pre-
cum probleme de vedere, de
concentrare şi memorare.

În acest caz, părinţii trebuie
să controleze accesul copiilor,

stabilind reguli şi limite care
trebuie respectate privind
timpul alocat de navigare pe
internet.

Totodată în mediul virtual
tinerii se expun la numeroa-se
riscuri precum: cyberbuilling
(hărțuire), expunerea la con-
ținut dăunător, conținut cu
tentă sexuală, furt de date per-
sonale etc.  Pe cât de atractiv
este mediul virtual pe atât de
periculos poate să devină.

Indiferent dacă aveţi o rela-
ţie bună sau nu, cu copilul
adolescent, este important să
îi arătați că îl iubiți și îl
susțineți, că îl puteți ajuta să
depăşească momentele difi-
cile. Comunicarea cu copilul
și încurajarea ca să-şi împăr-
tășească sentimentele este un
lucru benefic atât pentru pă-
rinte cât și pentru copil,
fiindcă astfel se pot rezolva
problemele care apar și tot-
odată sprijinindu-l  îi dați po-
sibilitatea să înțeleagă că îi
sunteți alături.

Să fii părinte de adolescent
este o adevărată provocare;
poate fi anxios şi stresant să
faci faţă unui adolescent, zi de
zi. Cum adolescenţii vor li-
bertate şi autonomie, părinţii
se tem adesea de alegerile pe
care aceştia le pot face, de
multe ori fără să mai ceară o
părere nici unuia dintre pă-
rinţi. De multe ori aud unii
părinţi spunând că au un
copil foarte bun, doar că lu-

mea în care trăim este atât de
periculoasă, încât le poate
corupe copilul şi-l poate trage
pe căi obscure. Cu siguranţă
că şi anturajul poate fi dăună-
tor şi poate influenţa evoluţia.
Nu poţi controla 100% com-
portamentul şi viaţa copilului
tău adolescent. Îi poţi da un
sfat, îl poţi încuraja atunci
când are nevoie de suportul
tău şi mai ales poţi să îi fi
alături atunci când ia o de-
cizie. Tu eşti cel sau cea care
poţi să îi explici, din perspec-
tiva ta, ce este bine şi ce este
rău, consecinţele care ar putea
să apară în urma unei decizii
proaste sau a unui comporta-
ment inadecvat.

Suntem părinţi buni? Sun-
tem părinţi eşuaţi? Facem
ceea ce este corect pentru co-
piii noştrii.

Asta o va demonstra numai
timpul…Ştiu doar că fiecare
părinte doreşte tot ce este mai
bun pentru copilul său un vi-
itor bun, o carieră frumoasă.

Meseria de părinte este cea
mai grea meserie, poate cea
mai frumoasă şi complexă
experienţă din viaţa unui om.

,,Adâncimea iubirii
părinţilor pentru copiii lor nu
poate fi măsurată. Nu este ca
nicio altă relaţie." 

- James E. Faust
Ramona LISANDRU
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L a  c a p r e  ş i  o iL a  c a p r e  ş i  o i
Capre şi oi - cornute mici. 
Brr! Ali- gali! Ța, ţa, pici!-
Una-i albă, alta-i neagră, 
Cine poate să le-aleagă?!

Ori noatină ori mai mare, 
Toate-o iau peste hotare, 
Şi-aleargă apoi de numai, 

Că nu le mai prinzi cu muma!

De e ciută, de-i cornută, 
Că-i frumoasă, sau că-i slută. 
Vânătă, roşcată, brează, 
Țin-te, bre, să nu se pearză!

Şapte oi, şapte direcţii, 
Câte-un miel la două secţii, 

Capre şi iezi de prin copaci, 
Îţi dau peste-o mie de draci.

...Dar eu ce să-ţi fac, nepoate, 
Dacă tu ai vrut mult lapte ?! 
Că ai ajuns acasă rupt, 
Tot ud, murdar, flămând şi supt,
Costinel Eugen CILIBIA
4 Aprile 2000
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R
ecent am descoperit
la autorul  ameri-
can Simon Sinek,

expresia ,,un șef are titlul, un
lider are oameni", realizând
profundul adevăr ce îl conține
această expunere. Este foarte
adevărat că adeseori, dacă nu
întotdeauna, confundăm ter-
menul de șef cu cel de lider.
Aristotel spunea în ,,Politica"
că omul este prin natura lui un
animal social, născut nu
numai pentru o existență bi-
ologică, cu unicul scop al
procreării, el este o ființă care
are nevoie de fericire și de
bunăstare și aceasta printr-o
relație interdependentă cu se-
menii săi. În cadrul acestei
relații, necesitatea unei coor-
donări este evidentă datorită
structurii umane. Omului nu
i-a fost dat de a-și urma singur
calea pe pământ, de a-și con-
duce solitar pașii printr-o
absolută individualitate, toc-
mai datorită inferiorității sale
spirituale și a necesității de a
evolua și a crea valori comune.
Spre deosebire de celelalte
ființe de pe Pământ, Dumne-
zeu ne-a creat pentru a fi dife-
riți  de ele, dăruindu-ne
conștiință și potență spiri-
tuală. Acestea pot funcționa la
capacitate doar pe fondul
comunicării și al conviețuirii
cu ceilalți oameni. Ca urmare,
omul este o ființă socială care
este dependentă de relația cu
semenul său, dinamica acestei
relații reglând în mare măsură
necesitățile sale individuale.
Mecanismul social este cel
care guvernează toate aceste
relații, iar nivelul lui de fun-
cționare constituie garanția
evoluției sau a binelui indivi-

dual și implicit a grupului so-
cial căruia îi aparține. O
interacțiune foarte strânsă în
interiorul unui grup social,
definită în acest context ca
unitate sau solidaritate, alături
de calitatea membrilor săi,
poate oferi grupului o putere
sporită și implicit bunăstarea
dorită. Însă pentru a crea va-
lorile și a atinge scopurile do-
rite,  grupul,  prin natura
funcționării sale, trebuie să fie
călăuzit de un conducător sau
de un grup de cârmuitori.
Recunoașterea abilităților de
conducător, identificate de o
majoritate a membrilor gru-
pului, crează liderii cărora ma-
sele îi vor acorda încrederea
pentru satisfacerea dorințelor
și nevoilor lor. Însă un lider
adevărat nu va apărea nici-
odată din neant, statutul de
lider se construiește în timp,
în mijlocul oamenilor. Nu se
zidește pe minciuni, manipu-
lare sau adevăruri zvârlite sub
preș, ci prin dovedirea cali-
tăților umane în primul rând,
și apoi a competențelor, care
se vor concretiza în încrederea
acordată.  La temelia unui ver-
itabil lider trebuie să regăsim
onestitatea, sinceritatea, ade-
vărata credință și responsabil-
itatea faptelor sale în fața
oamenilor și mai ales în fața
lui Dumnezeu. Cei care îl vor
urma, vor trebui să recunoască
în el nu numai abilitățile sale
ci și înțelegerea nevoilor și a
aspirațiilor lor. Vedem adese-
ori eșecuri lamentabile în
alegerea liderilor, din care se
nasc dictaturi - din nefericire
și noi am experimentat una,
de care ne-am lepădat cu sa-
crificii și multă greutate!

Vedem eșecuri care duc la
înstrăinarea bunurilor și a
resurselor naturale și umane
ale unor națiuni. Multe dintre
acestea pot duce la o paupe-
rizare a populației sau la fali-
mentul unor națiuni, și
inevitabil la instaurarea unor
grave dezechilibre urmate de
revolte sociale, uneori în lipsa
unei unități sociale, chiar la
conflicte. Prin urmare, alege-
rea liderilor poate fi consi-
derată  esența calității unei
societăți, a progresului, dar
și a existenței sale. Spre de-
osebire de Moise, care și-a
condus poporul, în urmă cu
3000 de ani, călăuzit de lu-
mina credinței sale, insuflată
și poporului său, astăzi, în
lipsa unor lideri care să ne
unească în jurul unor idealuri
comune în beneficiul întregii
națiuni, nu vom avea nicio-
dată puterea de a performa în
atingerea unor țeluri comune
care să ne asigure progresul și
prosperitatea.  

În ceea ce ne privește, în
lipsa unor lideri integri, a unor
conducători cu viziuni clare, a
unor proiecte de dezvoltare
întemeiate prioritar pe nevoile
grupurilor sociale și nu pe ale
celor politice, vom rămâne cu
același sistem de stat super-
politizat, cu aceeași resemnare
clădită în cei treizeci și trei de
ani de la schimbarea regimu-
lui, prin eșecurile repetate ale
propriilor noastre alegeri. 
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