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UN SEJUR LA BĂILE HERCULANE ÎN 1858
VALERIU LEU

Sava Popovici Săvoiu 1 a fost nu numai un iscusit povestitor dar şi un
mare călător. Există, desigur, o relaţie naturală între cele două ipostaze.
Pasiunile acestea se susţin şi se motivează reciproc. Memorialistica sa rămasă
în cele 45 de volume manuscrise a căror editare, deşi atât de dificilă,
rămâne totuşi în chip evident una din priorităţile istoriografiei noastre,
inclusiv a celei literare, cuprinde sute şi sute de pagini despre multele
călătorii, unele dorite altele nevoite, ale acestui preot militar.~
În 1858 se afla în garnizoana Milano, în regimentul Culoz, un regiment cu
efective recrutate în Transilvania. Invocând mo„ive de sănătate (deşi nu graveJ
primeşte aprobarea pentru o cură de tratament la Băile Herculane. S-a creat
astfel posibilitatea unei călătorii pe care o v-a descrie în aproape întregul
volum al IX-lea din seria restituirilor sale. 1 Prilejul era foarte bun pentru a
vedea locuri şi oameni noi dar şi de a-şi revedea rudele şi cunoscuţii de acasă.
A plecat din Milano spre Veneţia apoi spre Triest, a străbătut Croaţia şi
apoi Serbia. La un moment dat a hotărât sa călătorească pe Dunăre aşa
încât ajunge în Banat cu vaporul , prin Orşova. Drumul de întoarcere, după
un ocol prin Ardeal, şi-l programase pe un alt traseu: prin Timişoara
Budapesta-Viena-Tirol-Lombardia, evident din dorinţa de a vedea cât mai
multe. Nu a ezitat, la un moment dat, deşi nu avea paşaportul tocmai în
regulă, să se abată pentru câteva zile prin Bavaria. La Mi.inchen se deschisese
o expoziţie industrial-comercială extrem de interesantă dar voia sa viziteze
şi muzeele. În plus se întâmplase acolo şi o vizită a regelui Greciei ocazie
specială pe care un curios ca Săvoiu nu avea cum să o scape.
In ceea ce ne priveşte am ales aici doar sejurul său bănăţean , perioada
petrecută la Băile Herculane o staţiune deja cu renume măcar în partea
estică a Europei Centrale. Lipseşte încă o istorie, o monografie a Băilor
1. Despre Sava Popovici Savoiu vezi M. Sofronie, Un manuscris transilvan din
secolul al XIX-iea, "Biografia capelanului milităresc Sava Popovici Săvoiu" (18181906) în "Muzeul Brukenthal. Studii şi comunicări", Sibiu, Nr. 14 , 1969, p. 396-408.
Idem, Revoluţia de la 1848 în părţile Devei, în "Magazin istoric", nr. 6/1968, p.3438, V Leu, Studii istorice bănăţene, Reşiţa, 1997, p. 143-158.
2. Manuscrisele sale se află acum la Direcţia Arhivelor Naţionale Sibiu.
3. Volumul IX are şi o filă de titlu cu următorul text: Diuariul cesaro-regescului
capelan ostăşiesc Sava Popovici, annul Domnului 1858.Acestei călătorii i-au fost
rezervate paginile 67-271.
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Herculane în ciuda importanţei sale.~ Ca ş1 m multe alte cazuri este mai
bine cunoscută epoca veche, perioada antica, secolul XVIII şi începutul celui
următor. Pentru etapa ce începe la mijlocul veacului al XIX-lea adică tocmai
aceea în care Herculanele îşi dobândesc faima, lucrurile nu mai sunt însă
aşa de bine cunoscute. Dimpotrivă,se poate vorbi chiar despre o anumită
penurie documentară. În aceste circumstanţe relatările lui Sava Popovici
Să\'oiu dobândesc o importanţă sporit;1. Există însă şi alte motive care
motivează interesul pentru textul său . El îşi redactează manuscrisul pe
baza unui jurnar· de unde şi amănuntele nu lipsite de seminificaţie pe care
Ic conţine şi care dau cititorului un motiv de satisfacţie în plus, au savoare
. Însemnările sale se constituie intr-un document apt să participe nu doar la
istoria faptelor. s{1. aduc<1 "date" noi. necunoscute. într-un cuvânt informaţie
suplinwntară dar :;;i intr-unul valabil pentru reconstituirea moravurilor, a
mentalităţilor \Temii. a cotidianului. atmosferei estivale dintr-o staţiune în
care se adunau oameni n·ni\i din multe µ;irţi. Staţiunea balneară este un
punct sensibil tocmai prin contactele pc care le facilitează., pentru întâlniri
care nu r<'1.mân făr<1 urm;1ri. Adeseori. atunci ca şi acum, tratamentul este în
fond doar un pretext. Si totuşi astfel de puncte sensibile au scăpat tocmai
din accast<'1. pcrspecti\·;'t studiului istoric. Desigur cdificiik>, construcţiile, locurile
au istoria lor dar prea adesea am exclus din ele viaţa, oamenii, le-am
depopulat ocupandu-nt• dt· stilurile arhitectonice, de stilurile artistice, de
"fapte :;;i e\'cnimentc" :;;i mai pu\in dl' stilul de \·ia\ă, de modul de existenţă.
Cum işi petreceau timpul intr-o staţiune oamenii, ce făceau, care le erau
distrac\iile. cc vorbt•au. cum se imbrâcau, ce mâncau, ce însemna "lumea
bun;l''. dt• pildă, a pn'ocupat mai puţin istoricul ceea ce a creat destule
dczechilibre ale cunoaştt•rii Din toate aceste perspective jurnalele,
corespondenţa. memorialistica ...;unt surse de cca mai mare importanţă 6 iar
textul lui Sava Popovici SL' include acestora. Este şi motivul principal pentru
care îl \'om reproduce• integral în anexă.
La începutul lunii iunie 1858 Săvoiu cobora de pe vapor la Orşova, cea
Germană, precizează ci, nu pentru că localitatea ar fi fost una locuită
exclusiv de germani. locuitorii erau în cea mai mare parte români, ci pentru
a nu se face cumva confuzii cu cealaltă Orşovă aflată în apropiere şi totuşi
pe teritoriu altui stat, Orşova Turcească, de fapt fortificaţia de pe insula
Ada-Kalch.
4. Despre istm·ia Băilor Herculane vezi: F.Griselini, Încercare de istorie politică
a Banatului Timişoarei. prefaţă, traducere şi note de Costin Feneşan,
Timişoara, 1984, p. 304-315. :'\.Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, studiu introductiv,
ediţie, glosar şi indice de Damaschin Mioc, Timişoara, 1981, p. 172-174, 191-197,
292-310; Idem, Scrieri. Cronica Mehadiei şi a Băilor Herculane. Poveşti moşăşti
şcolarilor rumâneşti. Varia,ediţie întocmită de Damaschin Mioc şi Costin Feneşan,
Timişoara, 1984, p. 1-73; I.Gogâltan, D. Gogâltan, Băile Herculane, Bucureşti,
1980. Desigur, enumerarea este incompletă aici rezumându-ne la cele mai importante
lucrări.
·
5. Sava Popovici Săvoiu, Op. cit., voi IX, p. 1.
6. Despre importanţa acestor izvoare vezi V.Leu, C.Albert, Banatul în
memorialistica "măruntă" sau istoria ignorată, Reşiţa, 1995, p. 7-12.
şi naturală
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Cu toate ca ar fi avut dreptul la "delegeanţ" (precizare mei ea lipsită de
vrând să sublinieze calitatea călătorului) pentru a merge la Băile
Herculane, fiindcă a ajuns prea târziu şi locurile erau deja ocupate, rămâne
la Orşova. Nu avea cunoştiinţe aici dar nu era el omul care să rămână
singur. Face repede cunoştiinţă cu câţiva ofiţeri de marină şi de grăniceri
fără să uite să spună că unii erau români. Făceau parte din regimentul de
graniţă nr. 13, unitate românească într-adevăr,; care avea sub autoritatea sa
şi staţiunea ca atare ceea ce şi explică numărul mare de ofiţeri şi familii
ofiţereşti care îşi petreceau vacanţele la Herculane. După plictiseala de pe
vapor unde cei mai mulţi pasageri erau "neguţători, oamenii fără spirit" era
bucuros de cunoştinţe noi. Face o vizită la comandamentul garnizoanei
chipurile pentru a-şi anunţa, după regulament, prezenţa dar de fapt în
căutarea unei tovărăşii. Cum era şi firesc îl întâlneşte pe parohul locului,
vizitează biserica dar i se pare că "nu prea avea aşa o mare'nsămnătate, nici
era de deschilinită valoare" lăsând să se înţeleagă printre rânduri că de fapt
preotul, prea bătrân, este de vină de starea edificiului. În schimb cina la
care a fost invitat se pare că a fost foarte bună de vreme ce a zăbovit până
la miezul nopţii.
La Herculane ajunge în ziua următoare pe un drum care nu i-a stârnit
interesul fiindcă el, atent la toate , nu îşi notează nimic. În schimb, aşa cum
va face pe tot parcursul sejurului, înseamnă cu grijă orele de plecare şi
sosire. Era un călător care venea dintr-o lume obişnuită deja cu punctualitatea,
cu precizia. Acest tip nou de călător face din orarul mijloacelor de transport
un document esenţial şi din ceas un instrument indispensabil în lipsa cărora
orice încurcătură este posibilă. El nu mai merge la întâmplare, nici nu vrea
aşa ceva, dimpotrivă! Coordonatele cele mai importante sunt precizia şi
confortul. Nu uită niciodată să facă referiri la ele ca şi la calitatea "consoţilor"
pe care acum nu şi-i mai alege singur ci îi sunt impuşi căci vaporul,
"delegeanţul" sau trenul sunt toate mijloace de transport în comun. Singurătatea
vechilor călătorii este acum imposibilă. Într-un cuvânt, textul lui Sava
Popovici Săvoiul este al unui călător care îşi trăieşte aventura în ipostaza
unui turist. De aici obişnuinţa de a nota orare, trasee, distanţe, hoteluri şi
servicii pe care nu odată le va critica sau le va lăuda după caz.
Aceiaşi precizie o vădeşte şi în descrierea curei de ape, a tratamentului,
pe zile, pe cantităţi etc. Aflăm exact - o şansă nesperată pentru medicina
balneară - ce fel de apă, câtă, în ce doze, de la care izvoare a trebuit să bea,
ce fel de băi a folosit, cât timp şi la ce temperatură şi, evident, ce efect au
avut toate astea, care au fost şi când s-au produs primele semne.
Era preot şi se arată interesat de biserică şi de oamenii ei, preoţi şi
credincioşi. Nu s-ar putea spune ca îi lipseşte, în ciuda declaraţiilor, o
anumită superioritate ca unul ce era preot militar şi venea din lumea
occidentală. Episodul cu preotul sârb care nu ştia româneşte şi era totuşi
avizat sa ţină liturghiia la Herculane pune odată în plus problema limbii în
care se oficia, chiar dacă o face într-un anumit fel, în bisericile Banatului.

intenţie,

7. A. Marchescu,
1941.

Grănicerii bănăţeni şi

Comunitatea de
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In epocă ierarhia sârbă a facut, în această privinţă, destule abuzuri care au
dus nu odată la conflicte cu enoriaşii români.r- Prilejul este folosit de Sava
Popovici şi pentru a pune în lumină lipsa de calitate a protopopului de la
Mehadia care şi-a dat avizul sfidând astfel credincioşii români din Băi dar şi
pentru a face o anumită observaţie la adresa boierilor din "Moldo-România"
care se purtau cu superioritate faţă de preoţi, pentru a sublinia că aici, în
Banat şi nu numai, disciplina clerului nu este vorbă în vânt, că preoţii
a\·eau un statut important în societate. Totuşi nu s-ar putea spune ca are
cuvinte prea bune pentru reprezentanţii clerului bănăţean. cu notabila excepţie
a preotului Dimitrievici din Plugova I ce pare mai degrabă acea excepţie ce
înt;.i.reşte regula l şi chiar pentru bănăţeni în general. "Gasconiada'' b;.i.năţeană
pare s<i. se fi manifestat incă de pe atunci lucru care i se pare supărător mai
ales când este vorba de muzică. Locotenentul Alexandru Dragalina este,
crede el, exemplul cel mai potrivit în această privinţă: "nimica ii putea mul(ămi
ha chiar i:;;i ingră:;;1•a adeseori pl{rccrea de-a baRiocori şi uătăma pc toată liin(a cei i·e11<'a in 1·edere r„.J el trch11ia sa născ·ocească cei·a r„.Jataca pe tot natul după
zisa lor b<in{r(ană /trl'ar cine ar fi /iJsf tucma atunci cănd î:;;i bătu joc de căntărilc
ardeleni· ca n1111 cel<> b{111i1(1•111• ar fi toate drntini de operă şi de pesă teatrale".
Protopoul Jacohenski 'ii numeşte astfel cu toate că în însemnările pc cărţi
de la Herculane acela semna rom;'lneştl', Iacobescul' 1 este înfăţişat ca un
zgârcit f;.1ră măsuni.. prefăcut şi lipsit de inteligenţă. Viclenia şi zgârcenia
sunt atributele sale. li face o \'izită "frăţească"', aşa ca între preoţi, deşi
fusese avertizat că omul nu este de calitate şi se convinge singur de adevărul
acelor informaţii. In sfârşit, mai are un contact cu un localnic, de fapt cu o
localnică. o ţărancă. se pare, din Mehadia gata-gata să-l tragă în păcat.
Virtuos, rezistă ba chiar reacţionează luîndu-i apărarea acelui protopop atât
de drastic înfăţişat mai înainte şi care fusese bârfit de femeie. A cunoscut
puţini localnici aşa încât, marturisit, nu face generalizări dar este evident că
nu a rămas cu cea mai bună impresie.
În schimb societatea din staţiune i-a fost foarte bine cunoscută. Desigur,
şi aici avea simpatii şi antipatii dar acestea din urmă, puţine. Le şi enumeră.
Cel mai mult îl supăra locotenentul major în pensie De Rohonti "care era o
caricatură de maimu(ă şi nu scăpa nime din oaspeţii de la Băi de a nu-i schimonosi
prin caricaturi iiăfămăcioasă ". Au avut chiar un conflict dar Rohonti şi-a
găsit naşul căci la caricaturi Săvoiu, talentat la pictură, era un mare
maestru aşa încât i-a făcut aceluia o caricatură de care s-au amuzat toţi
membrii societăţii bune din Herculane. Chiar şi rerspectivul s-a recunoscut.
Totuşi găsea că prea l-a schimonosit. Toate s-au oprit aici dar dacă Rohonţi
ar fi continuat atunci l-ar fi înfăţişat în postură de hun sălbatic, "ca pe
zbiciul lui Dumnezeu cum numea la"ceput pe hunii strămoşii ungurilor care nu să
pogora de pe cal nci cănd mănca nici cănd trebuia să meargă în treaba trupului".
Lasă de înţeles deci care ar fi motivele adevărate ale antipatiei. Aceleaşi
8. I.D.Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului,Timişoara, 1977, p. 174-176.
9. De pildă pe un Penticostar, Sibiu. 1841: Această carte iaste adusă bisericii
Băilor prin sărguin(a domnului protoprezviter Dimitrie Iacobescu. Constantin Ţepeniag
protopresviteresc capelan şi învăţători Mehadiei. Mehaia în 10-lea Iunie 1853.
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motive le pune şi pe seama unui doctor "cam iubitori de critică şi mai cu samă
asupra rumirnilur'' dar acesta şi-a moderat atitudinea după ce a avut ocazia
să studieze manuscrisele muzicale ale lui Sava Popovici şi s-a convins că era
un om instruit, iubitor al artelor. Desigur, celor doi li se alătura locotenentul
Dragalina dar din cu totul alte motive, le-am arătat deja. In rest lume bună,
civilizată căreia simte că i se integrează natural, după rangul şi cultura sa.
Cei mai mulţi erau ofiţeri cu familiile, câţiva funcţionari din administraţia
bănăţeană, finanţişti etc. Nu lipsesc figurile impozante cum erau consulul
austriac în Serbia, consulul Prusiei, chiar şi un locotenent-mareşal, generali.
In ciuda faptului că suspectează pc Rohonţi şi pe acel doctor căruia-i uitase
numele de ostilitate la adresa sa numai pentru că era român, majoritatea ,
toţi ceilalţi de fapt, germani, sârbi, croaţi , unguri nu par preocupaţi de aşa
ceva. Dimpotrivă, prietenii săi cei mai buni sunt , după nume, doi ofiţeri
germani, Wagner şi Schwartz. Societatea, grupul lor, lumea bună era solidară
pe criteriul de rang şi în virtutea unor principii comportamentale unanim
acceptate. Negarea lor ducea la L'Xcludere. Uneori Savoiu este obligat în
virtutea acestei solidarit<'1ţi spl'cifice să ia parte la "partide'' care în fond nu
i-ar fi fost pc plac cum a fost vânc"ttoarea organizat<":t de colonelul-consul
Radosslavle,·ici. Si totuşi întâmplarea aceea i-a adus faima de om pn·,·ăzător
şi înţelept. Plecaseră dis de dimineaţă pe un munte înalt şi lipsit de apă,
Hunca Camina. Cu toţii l-au râs fiindca-şj încărcase ordonanţa cu fel de fel
de mâncăruri mult peste cc-ar fi putut consuma de unul singur. Nici nu
începuse vânătoarea, terminată de altfel cu un eşec, că ceilalţi îşi terminaseră
micile provizii. Acum se aflau pe un plai înalt, morţi de foame şi de sete
privind cu jind la cele aduse de Savoiu. Acesta a avut desigur generozitatea
să le ofere tuturor rezervându-şi satisfacţia de a râde ultimul. Ipostaza în
care s-a dorit a fi şi a reuşit, din propria mărturisire, era aceia a lui Esop.
Rădăcinile rurale dar şi spiritul didacticist care-l dominau se vădesc aici din
plin. Toată povestirea pare mai degrabă una din pildele cărţilor populare sau
o lecţie despre modestie şi înţelepciune ţinută copiilor de şcoală. S<'i.voiu a
fost cândva învăţător la şcoala românească din Deva şi asta se vede în tot
ce scrie. Satisfacţia i-a fost atât de mare încât, în text, principalul beneficiar
al generozităţii sale, colonelul Radosslavlevici, este pus să repovestească
totul şi asta în public, la o masă oferită în aceiaşi seară . A fost declarat
prim-vânător şi lucrul nu i-a displăcut deşi a afişat o figură plină de
modestie. În general îi place să fie centrul atenţiei. Într-o călătorie la
Orşova făcută împreună cu înamoratul locotenent Papaviţa întâlneşte o
fostă vecină şi colegă de şcoală a răposatei sale soţii căsătorită în Banat cu
un căpitan. Aflând că după opt ani de văduvie Săvoiu nu se recăsătorise
aceasta îi aduce, în numele tuturor femeilor, văduve sau nu, omagiu pentru
fidelitate mai ales că despre propriul ei soţ n-ar fi putut spune aşa ceva.
Mai plăcute îi erau "partidele la monte", excursiile în grup, picnicurile,
unul descris în amănunt şi nu fără talent literar. A bătut toţi munţii din
împrejurimi şi dacă descrierile de peisaj nu-i izbutesc în schimb elementele
de ghid turistic abundă. Aflăm cam cât durează suişul pe cutare înălţime,
cât coborâşul, dacă era drum sau numai potecă, dacă îl pot urca şi femeile
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şi copii sau nu, dacă sunt bănci şi locuri de odihnă etc. Este clar un
comportament turistic. Orice prilej este bun pentru a călători. Fie ca face
deplasarea de pomină pentru a-l cunoaşte pe vestitul protopop Iacobescu la
Mehadia, fie ca să-l însoţească în postură de confident pe Papaviţa, fie că
pleacă într-un grup pe Ada-Kaleh, este mereu pe drumuri. Călătoria pe
insulă l-a impresionat destul căci ii rezervă un spaţiu întins. Si aici, ca peste
tot pare să fie mai atent la oameni şi la moravuri decât la peisaj. Are ocazia
să-şi exprime superioritatea, nu numai a sa ca unul venit din inima Europei,
ci şi a poporului său atunci cînd vorbeşte despre fruntaşii turcilor de pe
Ada-Kaleh care trăiau, după părerea sa, mai rău ca ciobanii români la
stânele din munte. Totul e părăginit. Zidurile fortăreţei stau să se dărâme,
tunurile sunt ruginite, soldaţii mizerabili. Nici paşa nu arată mai bine. Nu
avea nici măcar scaune ca să stea doamna ritermaisterului Bogdanovici,
cafeaua ser\'ită din ceşti fără toartă frige degetele, singurul mobilier este o
sfoară pe care fuseseră zvârlite alandala hainele paşei. Aşa arătau acum
temuţii turci de care tremura odinioară apusul. De altfel ţine să aducă
reproşuri Europei că întreţine în mod artificial în viaţă un imperiu degenerat
când ar fi putut de mult să-l lichideze aşa cum s-ar fi cuvenit. Si totuşi în
războiul Crimceii i-a sprijinit. O ruşine pentru lumea civilizată ! Aceasta
este postura în care se prezintă Săvoiu pe Ada-Kaleh, aceea de reprezentant
al civilizaţiei într-o lume încremenită în barbarie, o postură la care se vede
cA ţine mult.
Le un moment dat îl bAtea gAndul sa scrie o monografie a BAilor şi a
început chiar să strângă informaţii . I-a stat la îndemână o "broşiură" ,zice
el ,a doctorului staţiunii, Klein . Cartea aceasta a fost tipărită dar din
păcate în bibliotecile româneşti accesibile nouă nu am reuşit să o găsim aşa
cA nu am putut-o consulta. Săvoiu se informase şi în privinţa unor eventuale
izvoare inedite. Auzise că la Cancelaria staţiunii s-ar găsi documente dar nu
a mai ajuns să le vadă . Traducerea cărţii lui Klein început-o dar s-a plictisit
fiindcă erau mai ales date geografice şi medicale. Desigur, el ar fi vrut o
monografie istorică care să vorbească despre epoca romană argument al
latinităţii româneşti. De altfel toate aceste intenţii s-au născut atunci când
a văzut un grupaj statuar roman săpat în stâncă undeva pe înâlţimea Ciorici
ceea ce-l duce cu gândul la măreţia civilizaţiei romane. Din păcate proiectul
a fost abandonat privându-ne , foarte probabil, de informaţii preţioase.
Textul său însă este el însuşi un document consistent.
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ANEXA

BIOGRAFIA CAPELANULUI MILITĂRESC SAVA POPOVICI SĂVOIU
Despre

Tomul al noaulea, partea I-iu
a ţesaro-regescului capelan şi asesor consistorial Sava
Popovici pe anul măntuirii 18 sute 58
(paginile: 104-149)

întămplările

In Zemlin dupa ce sosirăm mai întăi mă mulţămii că mi-a mijlocit prilejul apoi mă
'ngrigii de călătorie cu vaporul mai departe spre Orşiova. In această zi fusei norocos a face
cunoştinţă cu mai mulţi ofiţiri ştabali 1 mai cu seamă cu tenente colonelul de genie şi cu a
sua familie (cu) care 'mi petrecui magnific prănzul apoi, precum de la dănsul aşea şi de la
alţi d. ofiţiri ,căpătai comisiuni personale pentru magiore auditoriu 2 Wagner şi alţi ofiţiri
subalterni care să afla în Baie spre cură.
La 3 oare după prănz în astă zi a 27 I 5 mă îmbarcai din Zemlin la Orşiova. ln călătoria
din Zemlin pănă la susnumitul orăşăl aş avea mai mult de a'nsămna ca oricând fiindcă
partidele cele rari asupra cărora frumuse(ă îmi pironii privirea spre cea mai înaltă
mulţumire a ochilor ce abea putea răsbi în distingerea cea nemărginită a renumitelor şi
vestitelor tablouri în natură de-a deasupra şi de-a stănga Dunării şerpuindă ce curma
munţii şi făcea o perspectivă minunată. Şi în contopirea ei pe la agerile colţuri a munţilor
era uniţii cu ceriul mai cu samă în această zi ploioasă când greotatea norilor împovăraţi
de ploaie să pogorâsă până la poalele munţilor. Ba ici şi colea eram păgubiţi de cele mai
mdndre partide de stdnci urieşe pe care ni le descriea comandantul uaporului şi cu a c:6reia
descriere seau istorisire eram îndatorat a crede şi a rdmdnea mulţdmit.
La 6 pe 6 seara sosirăm în Simidria o cetate turcească a cărui învechituri ruginite imi
trage atenţiunea făcăndu-mă silnic la vătămarea privirii ce să desfătasă pănă într-aceia
de sălbaticile tablouri ale naturii din nemărginitul univers. Eram mulţămit a o pierde cât
să poate de repede din vedere ocupăndu-mă cu altceva. Măcar în astă călătorie de 18 oare
avui o şoţietate mizeră. Un boieriu cu a sea familie era întreaga desfătare ce-mi mulţămea
oarele din timpul serii şi al nopţii. Toţi ceilalţi pasageri erau neguţători, oameni fără de
spirit. Mai era nişte persoane care conversa numai cu capitanul vaporului apoi şi o familie
mare şi nobilă care să arăta numai din când în când rămânănd de-a pururea închisă în
cabină cu băeţii şi băeate care nu avea păs a să acunde ca cele 2 graţioasă domniţe ce era
idolul poporului şi al zilei. La 6 oare dimineaţa (am ajuns) în Brăncova şi la 9 oare tot în
această zi a 28 I 5 în Orşiova Germană. 3
Eram îndreptăţit a călători cu delegean(ul din Orşiova la Mehadiea respective în Băile
Erculane de lăngă Meh(adia) însă fiind toate locurile de şedinţă însusnumitul delegeant
(ocupate) fusei nevoit a rămănea pănă 'n zioa următoare. Cunoscuţi în Orşiova nu aveam
dar făcui numaidecât (cunoştinţă) cu fratele cap. Miletici, un capitan la vaporul "Minerva",
mai fiind amintitul capit(an) de marină însoţit cu primtenentele~ Danci şi tatăl lui, românii
adevăraţi. Îmi petrecui unele oare cu dănşii destul de mulţămit. Apoi mersăi spre 'nfăţioşare
la staţione-comando al locului care era M. general magiore Eberhard pe care neaflându-l
acasă aşteptai pănă ce mă întâlnii cu adiutantul lui care mă ... 5 de la numita reprezcntăciune
1. Ofiţeri de stat-major.
2. Magistrat militar
3. Se referă la oraşul Orşova cunoscut astfel spre a fi deosebit de Orşova
Turceasca care este de fapt aşezarea şi fortificaţia de pe insula Ada-Kaleh.
4. Locotenet de clasa I, un grad intermediar intre locotenent şi locotenent major.
5. Text ilizibil.
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însă eu nu mă odihnii pănă nu dădu-i faţă cu dănsul încunoştin(ându-1 despre uremelnica
petrecere în vecinătate(a) lui înmulţind garnizoana cu un individ milităresc. Apoi,
rcntorcându-mă la cortel fusei norocos a mă 'ntâlni cu vechiul paroh al Orşiovei care'mi
mijloci so(iaciune pe oarele ce at'eam de-a sacrifica singu1: Apoi mă condusă de-am arăta
ornamentele Sfintei Biserici Ortodocsă de aci şi alte ce nu prea avea aşa mare 'nsămnătate
nici era de o desd1ilinită mioare însă în simplicitatea lor merită laudă. Biserica peste tot
negrigită, apoi că nu arca pa/amari ori de aL"ea era vechi ca şi parohul locului a căruia (ii
erau capitani de clasa /. Seara o petrecui cam singur pănă ce să adunasă susnumi(ii
cunosc:u(i cu care cinarăm păstrăvi de Dunăre şi beurăm i·inuf/) ala maghiaraltăr
prolun1:ind discursul pănă căiră miazănoapte apoi ne retrasărăm la odihnă.
ln zioa următoare. 29 I 5 câlătorii c·u amintitul delegean( din Orşioi•a lăngă Mehadiea
în Băile Erculane .<;eau . după pronuncirea popului rnman de aci, "Băile lui Iorgovan''." La
I pe 3 oare după prânz mă ·111nlni1 cil renumi(ii bărba(i auditoriul ştabal \\bgner, (almaistăr
de răzbel Gr11111·ald ·':'' a/fit cărora catalog L'a urma mai la i·ale după cum îi mărturiseşte
ca ta logu I ca 11 (l'la,., i m il 1f <t ră.
Dup<i ci' mă a.-;;ezai Io rnrt11l mă 'n{ă(ioşai la magiore de pia(ă şi comandantul Băilor
apoi lrr dodfJ/"lll milităre.o.;c şi-mi primii ordine de cură căi pentru beut atăt şi pentru .o.;rnldă,
mii a/HH"<ll c11 ajuturul lui D-Zl'U de cură în Băile Erculiene.
/J111111H <t(a la (j 0<11·1·. clupă tJrdine<t dodforuluiJ, cura de beut şi .'iii trăgăna pănă la IU
11a1"1' /Hin<i n· ltwam <"lt<111titatea ele apă din f<mtana lui Coroiu.o.;; cre.-;cănd pe toată zioa căfe
1111 po1 rrl pl111i1 n· " .o.;ui la :JU ele ptJcală apoi înapoi pentr11 că era lucrare destul de
prop11r(1tJ11al<1. La JU 1J<trl1 11r<1111 indatorat a merge in Baia de Scaldă a lui L11douw' şi a
ră111<i111•0 I 1-1 ele oară i11tâiaş dată a pot tot mai mult pănă ce o inai11tui la 1111;.:rad11ep11rtabil.
Apoi m{1 stnimută in allt' btii mai lungi precum era hain lui /o.o.;1f'din care c<iutam a bea şi
dupf1 prănz dară târz1111: spre '11.-;ărat, aşişdl'rea crl!sd111d mlr.o;urile pe zi pănă ce aJ.[iunsăi
la 12 pe zt ap11i i11ap11i iară pană la -IP<' zi. lnsă scalda rămasă tot aceia numai C"C cweam
i11dntori11(ă a n11măro n:I mai pu(in la -10 de sC"ălclături şi i11 rest impui curei a trăi moderat
intru toate măsurile şi beuturile pncin1toarc ele inl'ărtoşare. ltisă mai ai·eam de a sacrifica
2 păr(t al<' zilei pe picioare prmmhlirnu-mă prin aierul cel /i11, suh(ire, de munte.
Pană la 3-lea wnie nu .o.;1111(ii nici o lucrare. ltz această {zi), 3 I 6, mi .<;ă des/undă
amă11dua11it urechile şi se de.o.;căumrit cleiul scau masa din urcchie informa unei boabe de
(<tzole însă cu mai mult mai i·ărt1Ja.o;ă C"a fazo/ea.
rÎnJ 6/6 intălnirea <"U parohul din Plugoi•a asesor de consistroriu), Ioan Dimitrievici şi
cunoaşterea mai deapro<tpe a însuşirilor scale in a cărora urmare inchiarăm ami(i(ie eternă.
ln 1516 închierea curei de beut din fontana lui Carolus şi strămutarea la alta, a lui
Iosif Din /011ta11a lui Carolus beui cl'antitatea următoare, adec:ă:
Din 6/6 pănă la 816 şi pănă la 12 păhară pe zi în 5 zile.
Ziua:
I 2 3 4 5
Păha(arăJ:
4 5 6 7 8
De la 8 pănă la 12 pocală in restimp de 10 zile:
Ziua:
Ziua:
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Poc(a/ă): 8
8 9 9 10 10 11 11 12 12
Apoi în 10 zile căte 12 păhară pe zi.
0

6. De fapt numai o anume baie, baia romană din Herculane era numită "Baia lui
Iorgovan".
7. Este vorba de actuala baie Hebe numita odinioara nu "Carolus'~ ci Carolina
(Karloninenbad)
8. Actuala baie Apollo numită odinioara Ludwigsbad
9. Nu am reuşit sa identificam care anume baie şi când a purtat numele de Iosif.
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lară din fontana lui Iosif am beut amestecat cu sare din baia lui Carolus din Bohemia
in 5 zile. Zi oa 1I4, zioa 2 I 6, zioa 3 I 8, zioa 4 I 10, zioa 5 I 12 (peste tot 398 de păhară de 1
fartariu apă mi11eralăJ şi după aceia iară înapoi de la 12 păhară pogorăi la 4 cu care-mi
închiaiu cura de beut. Dară pentru scaldă îmi mai lipsea încă 2 septămâni. Drept aceia
fusei nevoit a-mi mai preolongi licenţia şi pentru al 2-lea saizon cerănd o altă licenţie încă
de JO septămâni lăngă cele 3 luni şi în ast chip îmi împlinii şi cura de scaldă în Băile
susamintite după ordinăciunea doctorică pe a căria 'mi pusesem toate puterile speran(ii
după IJ011111ul-Zeu şi a susnemărginită spriginire ce o căutam totdeauna în casa Domnului
1·asăzică în Biserica {{r. ort. de-aci despre a căruia insămnătate lipseşte a insăm11a ceva
spre ştiinţă şi judecăciune.
Biserica greco-răsăriteană din Băile lui Ercule 10
Cănd pentru întăia oară auzii că să af7ă bisărică de relegea mea îmi incăntă toată
amoarea simtiului religios .<;;i eu mă aflai fericit în toate dominecile şi sărbătorile cercetă11du
o după cuvin(a preo(ească. Una mă /acu 11emul(ămicios şi adecă: săvărşirea s( llturghii în
limba română prin un sărb ce nu vorbea nici ca un prunc rdeJ 2 1 /2 ani această limbă
bi11ecuvăntată de SJJ11ginitoriul ei. Dealtmintrelea ca sărb era destul de capaciu peste limha
sca. Eu nu-l numesc aicea "în Hs. frate", înţelegându-să de sine ,însă zic un sărb ce nu acea
11ici închipuire despre limba în care să fine ştiutori învăţând pe semne de la alt p. sărb a
ceti cu sloce '11rudite, chirilice, care la sărbi cu totul altmintrelea răsunăcioasă, d.e. "ă" să
rnsfiră ca "o". Drept aceia ei nu cctesc: "Căile melc vezile Doamne.1" ci "Co.„" Un scandal
Îlll'ălit în l'<'Şmăntul păcatului.
Eu mă .~fiesc şi ruşi11ez a peta această fâaie prin insămnarca smi11telelor ce căula a
auzi o ceată mare de boieri şi cocoane din Valahia şi din Moldoua cum şi-a multor bă11ă(eni
şi ardeleni nededaţi cu astă limbă ce vătăma nt~ numai auzul dară chiar şi D-zeeştile
rugăciuni le turhura prin schimonosirea tuturor cuvintelor din Sf liturghie ce nu o putea
pricepe nimc afară de cunoscătorii ei,preofi şi mireni, de care nu era lipsă în amintita
biserică.

După

ce se 'ncredin(iară românii din Băi cum că preoţelul sărbesc nu e parohul bisericii
ce veni să la cură cu o boală cunoscută„ „ ce fără de aceia încă şi afară de de
biserică era în toate so(ietătile urgisit, fusei într-o zi la o masă de o ceată de boeri şi madame
poftit a liturghisi o dată rumăneşte cărora le răspunsei: "Eu am venit la cură. În Mehadiea
este parohul Sf biserici Protoerei lacobescu. Eu nu am drept a mă amesteca im fonc(iile lui
ne fiind din al seu protoprezviterat, tânguească-să seau arate-şi a sea nemulţămire cuvioşii
seale. Eu pricep Sf liturghie şi în limba sărbească ca şi rumâneşte". Si altele aseminea le
răspunsei măcar că sus numitul părinte sărbesc nu merita spriginirea cu care-l apărai
luînd în considerăciune limba sărbească. Aceasta mă 'ndemnă numai din cauză că boierii
şi cocoanele noastre moldo-române învăţaţi a porta pe preofi cu despreţi, "afară de biserică",
să credeau a fi în miezul patrii lor pănă ce le destăinuii deşciplina şi regulile pastorali ceva
mai poleite decăt a fraţilor de peste Carpaţi pe care le ascultară cu gurile căscate. Si tocma
cu atăta mai tare eram de-a pururea supărat la toată ocaziunea pentru predicăciuni şi
liturghiere în limba rom(ână). Si fiindcă să sporisă vorbele ca ciupercile pe muntele
Donwglid îm luai o trăsură de la 08fărie lăngă 3 /7. m.c. şi nutremănt la vizitiu şi cai
strapaţai din Băi la Mehadiea şi fără de 'ntârziere mersei de cercetai pe amintitul protoerei
lacobeski în Mehadiea.
În rândul sicretelor şi a defăimărilor auzite în Băi nu mă amestecai nicicum la 'nceput
ci numai frăţeasca cercetare însă văzându-l surprins şi intr-o perplexitate necunoscută
strămutat ,nu ştiu din care cauză, ocupai locul ce mi să recomensă şi începură a-şi descoperi
ci un

paţient

10. Edificiul păstrat până astazi datează de la mijlocul veacului al XIX-iea dar el
a fost precedat de altele mai vechi.vezi I.B.Mureşianu, O afirmare românească:
biserica de la Băile Herculane din 1803, ctitorită de protopopul Nicolae Stoica
de Haţeg, în "Mitropolia Banatului",XXVll <1977), nr. 7-9. p. 494-504.
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că parohienii lui cu vro câteva zile mai nainte vrură a trece toţi la relegea catolică, nu la Sf
Unire 11 „.şi

cum s·ă 'nbrăcă in veşminte respective in felon şi celelalte ornate negre„şi cum
că a predicat, ce apăsare a făcut la inima sa parohienii cei fără de judecată vrănd pentru
nişte lucruri speţiali a-şi lăsa fiecare legea. Eu ii întrebai ce prim tecst seau motto a luat la
deşchiderea acestii predici atât de 'nfocată. Îmi respunsă: "Întristat este sufietul meu pănă
la moarte". Înc:ă·l mai întrebai despre materialul cuvăntării care îmi şi dădu ocaziune a-i
biciului ideile desvoltate subt potc:apiul pe care pun confraţii noştrii sărbi şi bănăţeni on
pre(i sublim. După ce-şi săt:ărşi poveştile ce mă făcea să casc ascultandu-le fusei omenit cu
un paharuţ de şligovi( şi pane de casă.
Mai bine de 1 oară trecu şi omul meu tot nu mai era gata cu drojdele ce le amesteca
temăndu-să c:ă eu sunt trimis ca ... cercetători incălciturilor esc:ate intră sine şi poporul seu
despre care nici ma 'ngngii atăta a le afla rădăcina ci că viu din Băi ca să dau vizita
cuviincioasa aratand seau descoperindu-i părerile a publicului grec:. răs. român care făcea
ma1oritatea in Băi cum şi despre cele mai sus atinsă.
Omul meu care pană '11traL·e1a mă finea de trimis în cumisiunea c:e era deşchisă îşi
inscltimbă părerile seale ş1 cu o faţă zâmbindfJ strigă pre una din ficele scale şi porunci a
aşterne masă pentru noi 2 incasa prima unde-mi primi vizita. Eşind domniţa graţioasă din
cămara a 2 din lountru :;i lă~iând uşiea deşc/11s6 zării fn lountru cămării o masă mare
aşternută şi fnztlstrata cu luxoas(I ş1 lucitoare va să pline cu 1·in şi apă acră, cofetării, zăharicale
şi poame, duptl uşe mai multe fefă de femei şi in feliurite c:olori de haine f'emeeşti şi L ro căţiva
bărbaffiJ ce mi să părea a fi ufif1ri.
So(ietatca nel'inol'ată crezand ca şi cu s6nt un conoaspăt nu să sfia a să arăta prin
crepatura .o;eau lumina de la f1(in1le uşii. Vtlzind ctl omul meu a ordinat pentru mine a să
aşterne o măsuţă .'>cperată ("m6su(a pisicii") pe c6nd fn lountru era aşternut numai atata
'1111 ides6 părerea-mi a crede c6 nu sunt t:rednic ori nu a avut voinţ6 a-i cunoaşte sicretele.
Pentru aceia hot6rasă singura aduce Uit sacrifis şezand inpreon6 cu mine la măsuţa seperată
r"Katzentisclt"J dup(J pronunf1unea german6„
Cum v6zui această proşituire fmi luai p6l6ria m6surandu-l numai cu ochii şi zicandu·
i: "Foarte frumos mul(6mesc Domfnu/e) Prota de-at6ta dragoste cu care disticionezi
rdeschihneşti) chiar in faţa semnelor v6zute!" "Ba, ba, Domn(uleJ P imi vei face o nespusă
bucurie a m6'nso(i la mas6 ". "Fr6fia ta ş1 a/fii„. poate c6 veţi avea bucurie de a mă vedea
la„. eu ins6 nu, fiindca nu spre aceia am venit. Ertaţi pentru că L -am supărat cu cercetarea
frtlţească şi adio !"
Mie nu-mi v111e aminte cur.:intele cele linguşitoare şi cu doaă inţălesuri ce le primea ca
cele mai sublime complimente pe care mi să pare c6 mai mult le-a priceput fetele şi cumnaţii
seau şi ginerele lui ce era un sat'{!ente.
În sfărşit eu ii p6r6sii însă cu o faffl albă de palida ca acelora ce să'nchisă ca cloţanii în
magazin şi numai la ultimo "adio" sa arată marturisind o făţarnică desplăcere. Eu însă m.ă
suii în trăsura ce aştepta afara şi ma rentorsei spre Băi. Însă ca să vestească a lui neghioabă
proşituire m.ersăi în crăcima a de peste uliţă cu casa parohială ceva mai spre Băi şi acolo
ospătai astfel căt îi săltă mustaţa ospătarului cand plătii cât pentru vizitiu atat şi pentru
mine. Mai mulţi d. ofiţiri ce era faţă intră carii era unii rumâni nu mai curma cu admirarea
ordinând alte mâncări din care numai gustam inăpoindu-le după etichetul cel mai nobil numai
c:a să in(ăleagă c:ă nu sunt un smarofer, să-i ling eu blidele c:u ce rămâne de la masa magnifică.
La masă s6 deşchisă o dispută intră ofiţiri toc:ma pentru omul meu fără ca să ştie cum
ca eu de'acolo venii. Aci să adusă unele sicrete a amintitului protă pe tapet desvelit seau
1

1

11. Din alte surse istorice nu se cunoaşte o astfel de intenţie a populaţiei din
Mehadia. Această localitate se afla în circumscripţia Graniţei Militare în care nu se
cunosc tentative de prozelitism catolic. Mai probabil episodul trebuie legat de anumite
animozităţi mărunte între protopopul Iacobescu şi unii credincioşi în ''rezolvarea"
cărora va fi intrat şi o astfel de ameninţare.
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deşchis.

Din parte-mi nu-l defaim pentru aceia scurtă privire cunoscându-l şi căutăndu-l
în faţă şi zicându-i: ""Fericiţi cei săraci cu duhul!"Î n a cărie urmare să mulţămi crezind
că-i laud blăndeţele seale cele nemărginite.
După prânz mă rentorsei la Băi mulţămit şi îndestulat cu esperenţa zile(i) prezentă
care mă costa mai mult ca 10 zile curente dar nu-mi păru rău învăţând a cunoaşte un
bărbat mai mult în şirul acelora ce n-au nici sim(iminte nici nacionalitate (pentru că sus
amintitul deşi porta un pronome slavic bunăoară ca mine, era rumân dar ce feliu de rumân
? Ca acela din Evanghelie care de D-zeu nu se teme şi de oameni nu se ruşinează). Mai în
toate zilele cam auzim proverba 'nlăţită 'nlume, "Nu tot ce e galbăn e aur" şi tot nu ne
'nvăţăm a le cunoaşte cănd o inimă adevărat rumânească 'ntălneşte cu una falsă seau
vicleană. Amăgitoriul râde şi cel amăgit necunoscând cu cine are de-a face trăeşte mulţămit
şi 'ndestulat pănă cei să lămuresc ochii de ceaţa amăgirii dar la mulţi e prea târziu. Drept
aceia e bine a cunoaşte şi a le 'ncredinţa prin mai mulţi cunoscuţi despre acela căruia ai să
i descoperi sicretele.
Doauă zecimi de ani trecură de când auzii din gura unei neveste (ărană la nunta soremea, Maria, neşte căntări de horă ce le cantă pănăjioacă. !mi pare rău de mărimea cuvintelor
zăuitate pe care le puteam însămna dacă nu mă stăpânea măgăriea ruşinării. Eu nu-mi
poci aduce aminte începutul cu care descriară ţăranca apărarea adevărului, atâta-mi aduc
aminte că 'nchiară jocul cu următoarele:
Păn trăeşti bădiţă 'nlume
Adevărul nu ţi-l spune
Nici la tată, nici la mamă
Nici chiar la so(iea ta
Adevărul nu ţi-l da '
Şi-i avea viaţă bună.
Voi regreta pănă voi trăi că nu me-am dat nici atăta osteneală (a) aduna stihurile
populare barem de prin acele sate unde de mai multe ori mai puţin eram cunoscut, a cărora
origină însămnătate mă adusă de multe ori la cugetări adănci şi adevărată admirare.
Să ne-ntoarcem la biografia din Băile Erculiene unde după ce sosii fusei invitat la o
partidă de monte "La Sf cruce" 12 , o călătorie de 4 oare. lnsămnătatea locului provine de
acol ca un ofiţir austriecesc să bărăcă prin stănci căutând ţăvi de pipă, vasăzică mlădiţă
seau bastoane de vişin care sănt unele o raritate. Nenorocitul alunecă de pe o stăncă şi căzu
din stăncă 'n stăncă pănă ce să fărămă în mii de bucăţele a căruia rămăşiţă ori le-a măncat
vulturii ori a căzut într-o crepătură de stăncă că nu l-a aflat nicijiumătate. Spre neperitoare
amintire să ridică o cruce pito-rită după stilul bisericii greco-ortodoxă (ca cum nenorocitul
ar fi fost de altă confesiu-ne). S-a făcut, după putinţă, şi o cărăruţă de picior însă cu mare
greotate de a o sui mai ales pentru aceia care nu să pot lăuda cu picioarele pe la partide de
monte.
După rentoarcere de la amintita partidă în Băi fusei surprins de cuvioşia sa parohul
din Plugova şi de a sea familie care venisă pe va câteva zile la fratele lui ,George Dimitrievici,
care era secretariul comandantului de Băi D. magiore Laipold. Cu amintitul paroh deşi
mai la 'nceputnu-mi varsai toată amoarea ca la prota Iacobenski unde şezui între 2 scaone
pănă mă duru şi creerii capului. După ce văzui că {ratele Dimitrievici e 'nbrăcat în avevăr
în veşmântul român şi are inimă romană mă lăsai în mai multe convorbiri. Apoi ne aşezarăm
12. Este vorba despre crucea aşezata în locul "Crucea Albă" de pe muntele
Domogled. O legendă cunoscută astăzi în Băile Herculane spune că ea s-a pus în
amintirea unui ofiţer care ar fi făcut un pariu cum că este în stare să urce cu calul
până acolo. Locul este înalt şi stâncos şi dedesupt o prăpastie foarte adâncă. Ajuns
sus ofiţerul a tras un foc de armă pentru a-şi anunţa faptul celor de jos, din
staţiune. Calul s-a speriat şi l-a azvârlit în prăpastie. Mai aproape de eveniment,
Sava Popovici ştie o alta variantă pe care nu o putem nici confirma nici infirma.
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la adăpost că 'ncepusă a ploa. La aceia masă să aşăzară şi mai mulţi boeri din MoldoRomânia care Începură a să plănge la al lor cunoscut parinte încă din alţi ani despre
necinstirea Sf Liturghii prin un necunoscătoriu de Limba romană şi cum că comoditatea
mea nu mă 'ngăduie a Le liturghisi barem odată pănă sunt în Băi. La tănguirea Lor le
răspunsă tagma aceia ce le zisei mai eri, alaltăeri că e ne posibil fără Licen(ie de La arhiereul
dietezii În care să află capela seau biserica În care este necesară funcţiune prin preot din
altă dieţeză temându-să a nu fi preot suspendat seau casat.
Seara la cină măncănd păstrăvi ce mi să părea ceva cam prea pipăra(i ... va să zică ceva
prea scumpi. la tănguirea amintitului paroh zisăi: "Căci nu am o plaşcă seau năpastă,
atunci nu l'-am mai roga cu dinarii în mână ci m1 i-am prinde singur". La a mea laudă i să
părea că 1•orbesc prea mult şi agiunsă L'orba la rămăşag zicând amintitul p. paroh că-l
măncă nefi·ipt de i·oi putea prinde batăr unul. La aceasta rămasă şi eu răzănd mă 'nvoii.
Si toată noaptea, fiindcă pănă şi Cerna era neagră de turbure, îmi procură pănă 'nzioă
mre~ea de peşti seau plaşca şi o luai pe apă 'nsus de unde începea Băile crezând că din jos
de Băi ,nu poate fi nimica. Dar mă 'nşelat că locma din jos de Băi ceva mai depărtişior ca
unde începui a pescui sănt cu mult mat multi peşti şi de o mărime 'nsămnată care es din
Dunăre şi o ia pe Cerna cea ltmpede 'nsus. Aceasta mi-o povesti un ţăran ce lucra la podul
de peste Cerna dara era prea târziu şi apa începu a se limpezi. Drept ac.:ia căutam a mfr
grolH ş1 a-mi stră11ge toate puterile fireşti spre a nu ramâne de minciună. Cel mai întăi
L'â11at era la un font de greu. Bucuria ma '11d111t6 şi eu strigai celor de fată ce mii ochia şi
deoch1a: "D111 ace.o;ta are ce mă11ca fratele Dimitnevici!" Mai pn11săi unul ceva mai ţapăn
ca cel dintM şi 3 ceva mat micu(i apoi să limp<'zi Cerna şi eu mă rentrosei încoronat cu
căşcigarea rămăşagului.

Multi să rnterPsa de ramăşagul no.'itru pe care eu nu-l pricepui bine. Amintitul paroh
zisa: "li ma11ânc: nefript" dară 1w şi nefiert. Pe11tru aceia când ii dădui pe o tipsie îl louă
mul(ămindu-să dupfl ce mai ceru unul apoi chiemă pe comnată-sa, so(iea secretoriului
,rugand-o ca să-i flarbfl. Noi i1H:ordarăm ochit zicând: "Aşea să ţin pe'aicea rămăşagurile
? Frate, frate, branza e pe bani, tine-te de făgaduinţă".L'ale mele pretenţii îmi răspunsă:
"Frate Savo, eu nu-(1 fac nici o nedreptate, eu mă (in de cuvănt, eu nu m-am Legat că-l voi
mănca nefiert. Aşadară lasă-ma'npace şi mai bine dă-mi şi pe ceia/alţi". Cu de-a sila-mi
mai răpi unul apoi doi ii dedui maiorului şi cei 3 ii măncarăm noi toţi trei, ei 2 fraţi şi eu.
Dară şi pănă-i mistuirăm cu culeşe pe cum zic muntenii pe-aci la mămăligă se escară o
ceartă li umoristică. Amăndoi {rafii casătoriti împăr(ira peştele cu femeia respective cu soţul.
Eu ca văduL• neavand cu cine, mi ţinui partea întreagă falindu-mă ca n-are nime drept a să
atinge de ... parte-mi proprie măcar că numai unul aveam pe cănd amandoi fraţii erau
indatorn(i a 'npăr(i cu femeile Lor.
Nu doară pentru că nu aş fi mai avut 4 zva(. pentru de-a mai cumpăra şi a mă hrăni
fiind un delitant mare din a mea pruncie ci pentru pasienţia ce o aveam şi petrecaniile şi
răsul, secaturi şi alte conversaţiuni humoristice ce să eschiază în urmarea acestor
intreprinderi. Buneoară ca şi de asta dată ca fratele Dimitrievici pe la toate întâlnirile şi
adunările ii omenea cu peşti nefripţi, iară cătră mine: "Fieştecare cu peştele - vezi de te fă
vănătoriu de oameni ... dară ce feli de oameni? Care umblă singuri după vănători e de
prisos a o numi vă nare."
În 2116 mi să pierdu ciucurii de pe pălărie. Nu ştiu de i-a furat cineva ori singur,
salutănd ici pe unul , aci pe altul afară de militarii seau soldaţii care să mulţămea cu
salutarea cuvincioasă. În viaţă-mi n-am pierdut ceva de pe mine, poate vreo năframă de
bosonari şi aceia a 'nsămnat proprie negrige seau nebăgare de samă. Paguba abea era de 6
fl. şi să fiu pierdut orice de mare preţ nu me-ar fi părut reu. Cauza pentru cqre îmi părea
atâta de reu fără folos era, parte că umblam ca cel degradat, parte că nu să putea cumpăra
alţi ciucuri seau şi corji, ruje militară fiindcă de acest feliu de egalizăciune nu numai prin
togmire anume puteatn căpăta de la uniformăciunea militară, în alt chip nu. Cu norocirea
că aveam şi pălăria de paradă luoată cu mine şi cum purtam pe aceia cănd din întămplare
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aveam de a mă 'nfăţioşa cu oameni oneşti precum cu tenentele marşai Popouici, cu colonelul
conzul austr riac) din Beligradul sărbesc şi alţi ofiţi ri sta ba li luoa m totdeauna cea de pa radă.
De-a mai afla ceva despre lucrul pierdut nu mai puteam avea speran(ă de L"reme ce nu
ştiam perdutu-i-am singur mănecănd la preumblare prin pădure, dumbrăvi(ă şi potece
practicabili ori mi-ea furat un proletariu evreu ce nu avea număr la mulţime şi fură de
fa fie pe a cărora portare nu da nimene un paş în Băi măcar că erau alungaţi de turci. Ochii
tuturor erau pironiţi asupra acestora cănd intra în cafenea seau în ostărie. Să poate dară
fiind noi şi lucind tare o bătut rău în ochii cuiva.
În 22 I 6 fusei invitat de ritărmaisterii 13 Bogdanovici şi Fredigoni în montele Cehiului (în
această zi nu plouă după masă) cale de 1I2 oară a sui şi fiindca acolo nu puteam căpăta
alceva decât lapte, brănză şi unt să 'ngrigiră madamele ce era destul de număroasă, mai tot
atâte cât şi bărbaţi, vin şi şampane (vin unguresc ce face locma aceia lucrare ca şi şampania
numai căci e o preparaciune falsificată). Aceste beuturi fu pregătite şi cumpărate de căiră
bărbaţi a cărora servitori le şi cărară pănă la locul de petrecere unde ne lăsarăm to(i pe iarbă
verde odihnind mai întâi apoi dând după măncări şi beuturi. Din parte-mi nu le făcui pagubă
fiind ceva bolnav în urmarea pescuirii ce mă struncină prea simţibil căt o simţii un timp
destul de lungu(.
Partidele au totdeauna interesul lor. Jiunii o/Iţiri şi jiunele dominşiori(ă erau cureatorii
(ori croitorii) de planuri, apoi părinţii iubindu-şi fli eară socoteau ba .<;:i ziceau: "di ce să nu le
dăm voie seau să le facem atăta plăcere seau desfătare cănd ei sunt fi·omşe(ea ce pe noi ne
'nfromse(ează .<;:i care crescători ne simţim şi făloşi cu dănşii. Cu destulă gri;jă şi trudă i-am
crescut şi cu nevoinţă le-am procurat educaţiunea de fată cu care după pruden(ie ce-i mândreşte
în fatia lumii şi atunci vor fi fericiţi şi noi mulţămiţi".
Aceste cuvinte le rosti o mamă cultă pentru fii şi ficele seale, prima frumse(e 'n Băi.
Familia aceasta era sărbă ,grec. răs. din Banat, nu ştiu din ce loc, destul că să fie tare
avuţi. Pentru aceia se linguşea mai mult tenentele marşa/ul Popouci, ca primtenentele
Papaviţa, ca înamoraţii fragezii coconiţă şi pănă la urmă nici unul nici altul o 'ncredinţă.
Căci părintii voeau pe (căruntul) tenente marşai pentru renume şi nume, tănăra iubea pe
blondul jiune asemenea sărb, pe tenentele de flotilă adjiutantul Papavi(a. Asta e cauza
partidei, ca să esă din ochii bătrănului amante şi să-ş(i) petreaca odată cu ace/o adevărat
amante căruia îi gratifica cele mai vii cochete ce balsa ma nu numai pe amintitul june
cătăndu-i în ochii cei mari de azur ci chiar şi pe amicii şi amicele ce-i însoţea.
De soiul acesta aveam în astă saţietate mai multe părechi care abea să legăna pe picioare
de durerile săgeţii lui Cupido însă nefiind giuste le alăturez şi trec de ceia parte unde
povetea bătrănii pentru fii lor fără ca să auză ei ce să vorbeşte pentru că tă nării jiuni şi
jiune că deschilini îndată după sosirea în monte. lşi căutară un loc netinos după coliba
cehi ului unde să jiucară de-a amanetul şi de-a bărbănacul şi altele, părechie cu părechie ca
să nu să nască oarecare ne'nţelegeri seau împărechieri neplăcute.
Iară pănă atunci părinţii şi cei chiemaţi la astă partidă frumoasă să 'ndesară pe lăngă
corfele şi ţiecherele pline hrănindu-să ca cei despenzaţi de toată grigea. Din a cărora bună
voinţă fiind servit cu toată reverin(a mai pre sus de cuget căt mă 'ngre(ioşeam de măndrile
complemente a lui ritm(maister) Bogdanovici şi a sărbei bogate (care mai mult ca oricine
să 'ngrigea de mine).
După cejiunii şijiunele se săturară de alergări prin iarba cea de coasă să apropiară la
masa aşternută şi să nutriră de-a valma cu jiunii respective cu amorezaţii lor pe cănd
părinţii lor precum şi persoanele invitate la ast divertisment povestind şi deşertând pocale
de vin marmaziu întinerea. Deodată să rădicnră toţi şi să depărtară apocăndu-să mănă de
mănă în forma horii. Unul luci o năframă şi alergă în jiurul horii din afară zicănd:
Nu te uita înapoi
Că te bat pănă te moi.
13. Rittermeister este un grad

ofiţeresc

în cavaleria
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Ce gust şi plăcere păntru tănării neobosiţi care cum văzură pre cei vechi petrecăndu-şi
se lăsă fără de 'ntărziere de măncat şi să acăţară presăraţi jiunii de madame şi jiunele de
domni şi apoi te ţine copile pănă pe noapte căt abea văzurăm potecuţa întorcăndu-ne acasă.
Esperinta ce o făcui aicea e aceia: că cei bătrâni odată se hărnicesc bine şi fiind în
oareşcare fierbinţeală mai cu seamă la aseminea sociaţiuni sănt cu mult mai voioşi şi
humoristici apoi şi în cheful propriu cu mult mai îndelung ţiitori decât cei tineri, ce
îmbărbătează îndată mai cu samă dacă din întâmplare a căzut ojiună fragedă pe mănile
unuijiucător pătimaş îi mănăncă şi t·iafa seau îi cauzează chiar şi moartea. Esemplare în
privinţa aceasta at.:em de prisos. Si fără de aceia o ştim că cumpătul tinereţelor nu să poate
modifica de agiuns şi mă tem foarte că una din coconiţele astei soţietă(i a tras urmări triste
petrecându-şi puţintel, asudând şi apoi recorându-să în a ierul cel pătrunzăcios de monte.
Tot îi mai bine cănd sănt părintii de faţă şi după căsătorie bărbatul. Lo'; mi să pare, le
pasă mai mult de t·ieaţa unei fiinţă fragede care e ameţită şi aborită în am oa rea jiocului,
incfr ie proprie orbire, nu-şi vede nici chiar de cea mai înfuriată moarte.
Era să-mi însămnezi mai sus numele şi caracte,·ul fieştecării persoane civilă seau militară
din saţietatea cea mai de fronte intră care mă număr şi eu şi eram insă.rcinat a mă 'nfă.ţioşa
pretutindenea în adunările seau petrecerile cele nevinovate pentru care contribuirăm la
'nceput precum la aşezarea unui chimt·al cu care co11suna şi nturşiuri române la OCJf1dă şi
altele.
La balul ce-l dedusfr fn zilele trecute contribuiam dar nu m-am infăţioşat. Îns6 la
cunc:erturi, totdeauna.
La toate ocaziunile eram t•frzut ca un ofiţir şi stimat ca un preot. Eu tmi petreceam cu
toţi şi toate f{rr6 de-a vătăma ori una ori alta. Numai de madam.ele Mnă.ţene mai cu samă.
cele de viţă. ostăşească a grănic:erilor şi mai cu samă. de slirboici care simpatiza pe faţ6.
aveam respect clici nu de puţine ori fmi suci şi-mi Cnu6rti creeri tn cap pă.n6. la c6.piere. ln
nenumc1rate rltnduri risei c<1tr<1 mine lnsuşi: "Dac<1 nu·ti uei pierde mintea aicea, atunci nu
o vei pierde nicflire!".
Urmează aşiadară catalogul saţietăţii cu care-mi petreceam mai de multe ori.

2516 1858.
Din saizonul prim
Domn(ul) tenente colonel din reg. bănăţean Stefan Trauş cu fiişoriţia graţioas(z
Dom( nu/) auditoriu sta bal Iosif Wagner
Dom(nul) ritmaister de la regim(entul) al 7-lea de gendarmi ,Iulius de Sedrigoni
Krihetalmaister Beh de Grunwald
Primatenentele Miletici din regim(entul) Kuloz, nr. 31.
Capt. Pavlovici Alexandru, reg(imentu/) de linie nr. 52.
Tenente Bela Morton de Berethe, regimentul de linie nr. 52.
Tenente Iosef Nozek din regi(mentul) de arti(lerie) nr. 12.
Felceriul Matias Bohon din regi(mentul) de ulani, nr. 2.
Tenente colonel Anton de Winkler reg(imentul) de husari , nr. 4
Tenente Teodor de Garavitza geni. Academie.
Capitan /ohan Schumanca din regimentul granicerec nr. 14.
Tenente Lotka de Grossing din regi(mentul) graniceresc nr: 14.
Tenente Schivan Iancovici cu soţie, din regi(mentul) grtmiceresc nr. 14
Doct(or) de mediţ(ină) Anton Tissinge cu soţiea şi fica, din rei(mentu/) grăniceresc nr.14.
Capitan Hainric:h baron Hundt din regimentul de infanterie nr. 13.
Tenentele Alexandru Dragalina din regimentul de infanterie nr. 13
Căpităniţa (şi 2 fete române) Maria Negrei, regimentul de infanterie nr. J3
Tenentele Alois Krause din reg(imentul) de infanterie nr. 29.
Comisăriţa din Biserica Albă, Carolina Diomely.
Veduva lugojsnă Anna Dworzak
Soţiea Direc(torului) de Finanţ a Timişoarii.
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de codvetă) vapoare Amalia Mi/litic l{eb. Matresad.
Profeserita Cecilia Melcher geb. Lu/linie.
Contrahend de dare lohan Daicovich.
Tenente Bernhard Buschics gr. inf regiment nr 12.
Comisar de poliţie din Panci01 a Vincenz Devernia cu sofiea lui, o pancioveană, Eleno
Paics cu a sea fiică şi altă domnită, Serafila Ste/anovici cu o băe(ică gra{ioasă.
Moaşa cetăfii Pancioc•a, Ursula Wischniowshy.
Primtenentele lohan Maitzman cu a lui fică văratecă.
Primtenentele din regimentul tit(elian) Peter Vardai.
Un oficial al socotelilor militare din Timişoara, Mirco Vu/etici.
Prim tenetele Atanase Curescu din regimentul gradişcanil01:
Un ambloeat din Timişoara, Iosif Fleischer.
Tenente Georg Ljubinlwi•ici uon Peterwaradin Regiment.
Maior Franz GrafWe!sersheim cu so(iea .5i fica, regimentu! necunoscut, !ocuin(a-stălător
în Cluj.
Un ofifia! al socotelilor din regimentu! iliric Banal regiment, Pantelimon Marcocici cu
so(iea.
Aceştia sunt din seisonu! întăiu care cum a sosit în Băi şi am făcut cunoştinţă cu
dânşii, cea mai mare parte sărbi de conf(~siunea greco-răsăriteană.
Lăngă aceştia mai urmează o ceată însemnăcioasă dintră aceia care a cercetai seizonu!
al doilea.
Numele Domnilor acestora sănt:
C.R. col!one! şi pentru Serbia General Conzul D.D. Teodor S. Rados!a1•le1·ici cavaliru!
de Posava enpreună cu so(iea şi doi fii.
'
Maiorul humoristic din Carlovitz, Javrici.
Capiten şi burgermaister din Gradislw, Milil:.
Căpitanul din regimentu! 111: 31 al baronului Ku!oz. Maximilian 1·011 Schwartz.
Ritmaister în pension Hubert de Bogdanouici cu femeia respectii·e cu sofiea, fi.esa şi cu
nevasta lui Lothi de Pato/l_v, o jiună candidată.
Primtenentele sarga Natzi mf;jutant la regimentul husăresc a 'npăratului Franz fosil
Primtenentele loanovici cu care făcurăm frwwşlin(ă) încă la caJH'lanul de garnizoană
din Brad unde-mi petrecusăm aşa bine la amintitul colega Valentin Mişevici, în saţietate,
la masă.
Ritmaistăr de gendarmerie Geringer cu familie respective so(ie şi f/şiorii micuţi din
Ardeal de la Degiu, un bărbat de un tact aşezat şi statornic care me-a vă nat toată atenţiea
încăt l-am iubit mai mult ca pe ceştia amintiţi mai sus. Una îl strica şi aceia era femeia şi
fiul ce-l adusă la Băi.
Lăngă aceştia mai sănt unii ţiitori de so(ietatea noastră însă pentru purtările lor afară
de tact nu i-am putut simpatiza tocma ca şi pe aceste femei ce poartă meli(a şi scăr(iitoarea
cu sine. Co şi domn( ul) primtenente în penzion De Rolwnţi care era o caricatură de maimu(ă
şi nu scăpa nime din oaspeţii de la Băi de a nu-i schimonosi prin caricaturi vătămăcioasă
ne nimerind persoana cel mai pu(in în asemă1wr<' cu epigrama ce i-o scria. Zisul a îndrăznit
a să atinge şi de mine dar nu i s-a arătat. Eu nu m-am Păzut caricarat numai ce am auzit
de La Schwartz şi numaidecât mă apucai cu primtenentcl<' Sarga Naty .~i îl însămnai cum
se poate mai comic apoi îl luarăm cu noi şi la masă îl dădurăm de gol şi mai la urmă
ajunsă chiar la proprietariul care mărturisi: "Eu sănt!", zisă "numai a-fi fost prea
nendurători cu mine schimorwsindu-mă 'nacesl chip" şi altele. Apoi caricatura fii nimicită
dar eu o descopiasăm şi Naty mă văndu spuindu-i că mai am o grămadă toate bine, în
acest chip nimerite, spre a le înpăr(i doar pc la toţi oaspeţii din Băi. Într-aceia zisă cap.
Schwartz: "Cu pater Popovci nu te pune, ele pi torul prim în regiment". Numai în acest eh ip
putui avea pace. De se lauda oamenilor care de nu-mi da pace îl însămnai ca pe sbiciul lui
Dumnezeu cum nunu•a la 'nceput pe hunii strămoşii ungurilor care nu să pogora de pe cal
1
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nici cănd mcinca nici dind trebuia să meargă În treaba trupului. Apui cănd ajunsă treaba
111tr-alta de-a "nsâmno cancaturi, atunci nici o năciune ne poate sprigini atăta cal hunii şi
strănepo(ii lor de pe pustâ care aLl păstrat foarte multe esemplare din ale strămoşilor lnr
huni seau sbici11l lui D-zcu.
Mai era un doctor ele mc>di(ină /Oră cam iubitori de critică şi mai cu samă asupra
romaânilor pe care-l marcai de c>mi.o.;criu după sem11e/e şi partea cea din afară. Îmi pare
rău că-i pi1'rdui adreso rcspcctit·e biletul de l'isită. Omul meu se moderă În scurt timp mai
cu sa111<i după ce dădu cu ochii c/(' n hroşiură o ma11u.c;c:rip(iu11ilor mele ce o-mprumutasăm
domnului capcl111a1.o;ter spre descrierea unor ('ănturi şi marşiuri române pe ere apoi
studiindu-Ic le rn11su11ar<i în piota Erculiceană despre n ('ărora melodie nu să af7ă nimenea
să cnticezâ decât ll'ncntl'll' [)rogalina di11 Caransebeş•• a ('ăruio i11suşiri sucite şi sălbatici te
, ort nu ştiu cum sit le 11t1111esc mai potrir·it -- "hrânză hună în (oale seuu burduf"de c:i111e"11im1cr1 ii putea 111u/(i11111 ho chior işi in~ră.<;wa adeseon plăn!r('a de-a bagiocori şi a vătă111a
pc toată //111(0 cc·I l"l'IH'<t în 1·1'den•. Apoi ort era aitica lui dreaptă el trehuia sa născocească
c<'r·a p{111ă n· să /(icu 111·itc1<1slll n1mara:zilor /11i ce 111a1 opoi ii /arămă n)(lrnele măndrii cu
care ·11pu~ea şi ataca pe tot 11atlll după ziso fur hân{r(ană (irear cin<' ar /i (ost locma atunci
cri11d iş1 /)(ifu ./"l" dl' 1·i111trinl1· ardl'il'lll' ca cllm cele hă11<i(c>11e <tr fi toate> c<intări ele> opc>ră şi
de pe.o;i1 lt'atrale. S1· n•rtlt in Mlll"<t mare 1·11 llWMiorul pentru unell' pese militare din casarme
de 1·ar.• <Jl'1•0 111<1f.!1untl /1psi1, prute.<·•f{1 i11 conta s11horcli11nrii 1111/ttore şi apoi pc 111oinrul
chwr cil 1·111·111/i'/e on•sf1•a: "fr ro.I.! d. 111<11or 1111 stri~o 1·u 111i11e că 1•u .o.;ănt n.-:n dl' '11drăz11e( a
stn~o şt 1•11 cil d. 111a1111·". .)1 <1t1111u i11n•(lfi1 111l111111<fruit dc-n 111<11 suna hando muzicală in
pia( ş1s1·c111<lollll1· ~<1f<1. ...\h1rt11n . . . co . . . 1·ri 11riu111• co re 1·1111ooşfl' le.L!il<' 111ilttarc cum că omul
an'.o;fa nu <1 a1"11t crcen turlwrt i11111m11cri/e scale ce-1 răpi mai apoi şi portopcul ({J Cu acest
i11d11·id am on1t ele 111r11 11111/tl'
/i·ed1n de di11(1dar11i1111•11c>a l'ra 'nstarc de-oi pul<'a da
·111-1uri1 11dăsă11d foc c·a o.;ci 11101 poată l'<Jl"ht şt al(//. Si oşra era tot a lui de-wwpra,bună ori
.
rea. l'iH'of cit' omul acela /1c dl' 1·t' soi <1 fi.„
i11 s/nrşit mă{.!ăritlt• p. proto lornhc11.o;/n din Mchocl1ea, i11mrdt1rile 11croadc ale mucosului
i1'11e11te Draţ.1a/i11<1 d111 Cara11.o.;chl'ş şi .w1t1nle caricaturile ultra maghiarului Rolwn(i din
Cl11.1i11 mă s/11'<1 a i11c1111~1ttr(I s<1(il'fotca <H·ern uncie să aflau oceştia co11L•ersă11d laolaltă.
i11 zilele cl'll' "''" c/111 11r111i1 sosi ş1 do11111ul ,·011z11ier HofillK•'r A1artun al doilea bărbat
n / naşă -111 ea, c·ul·oa 11<1 E/111 st ce 111 ·a c11111111 a I. Cu bă t ră 11 u I acela-mi petreceam zi lele mai la
urmă. Cu toate c:i1 c/111 1111111ăr11l cel mare ol su.o; atinsă/or cloomne şi dn11111işioarc erau unele
care mă şi cercetau 11epnht111it şi-mi pl'ln·n·am foarte bine, c:ă nu mă poc:i plănţţe de urât,
ft1111pul cel ploio.o.; c·e ne (11u•a in ,·asă c·u zi cu 11<1apteJ aşUdcrea şi vro că(r•a boeri 11ăzu(i.
afară dt• 1111111ărul cel marc ol ami11ti(1/ur d. o(it11·1 în al a cărora cerc mă af7am la toată
ocaziunea, c>r<1111 cacelut ş1 măn{.!iiiat cu feliurite c:onl'ersaciuni plăcute.
Lăn~ă acc>.o;teo 11101 m1't'l!Nt111 din d111d în căncl la fi·atele părinte Dimitrievici de la
Plu1-1ovo. Apoi mai petrecc>am pc cătc unul clin aminti/ii amici şi c:unoscuti ce avea a să
rc11/uorce din Băi la posturile lor piirăsitl', din Băi la Orşiova pe vaporul donărean cum şi
de astă dată at•eam elen pl'ltw·e pe primtc11c11telc Papaui(a co re dăndu-i parola i-am promis
că-l rni in.wJ(i păn la Orşim·a. Ziua pornirii lui era 25/6 la 6 oare după prănzi.
Ziua acca.o;ta era cca mai i11.o.;c>11111ată pentru mine in Băi În privin(a unei epistolii plăcute.
După prânz mă grăbii repede de o inc:hi.o.;ăi dar uitai l'et·a de mare rnloarc. Rup.c;ei pecetul
c:e nu-l putui ,-;coate la lumină, şi-o pecetluii de-a doua oară căt râdea ca o zână pieptenată
apoi o expediai, mă ,o.;uii i11 trăsură că Popai·i(a a aşteptat pănă mă ocoşii la epistolă de 3
coti de lun{?ă, apoi pornirăm la Orşiol'a.
Tănăruljiune să părea a fi fost prea tare săgetat de Cupido căci întregul său discurs nu

„,.,

14. Personajul care i-a displăcut atât de mult lui Sava Popovici, 'din motive
personale desigur, este Alexandru Dragalina, tatăl vestitului general Ioan Dragalina,
eroul bătăliei de la .Jiu din 1916. El a fost ofiţer în regimentul românesc de graniţă
nr. 13. S-a retras din activitatea militară având gradul de căpitan.
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era alta decât ... amanto pentru care coi os ar li primit şi moarte însă mai în/,
dănsa câ(iua zeci ... dc ani ... şi apoi de-a trăi în loc de-a muri„.însă tinere(il1
aşea socotesc pănă ce să pomenesc amă(i(i.
Mui avea jiunelc meu pe lăngă malagiunea amorului şi altă durere ce-l a;1
era că nu se poate apropia de ... cu căsătoria stăndu-i în cale tcnentelc marşai
care bucuros i:oia a să şi bate f"iind destul de eci•iparirt ((J.
ln Orşioi•a după cc sosirăm trăsărăm la otelul lui Erindei .~i ne aşezarăm
de toate la cină în cor;wre cu ceia/altă societale cc pornisă di111inea(a din Băi Sf
Orşiova Turcească şi capela unde s-a găsit coroana Ungariei. Fu(seserăJ însă
11loaie pol'oioasă şi neavând nimic a/ară de ce era pe sine. Îmi povesti tenc11
cum era neroit a strânge sulJ mantaua militară pe bietele coco111(e. Noi îl tăn;.:1,
atâta trudă. Apoi ne 111ai poi·esti multe din manirul turcesc care mă int1Te.''
otărâ1 a nu mă rentoaru! din Băi 111a1 degrabă de a vedea acestea toate adecă: ca;;.
şi Orşiot·a Turceasca şi aceasta cât se poate de cu.rând.
După cină şi după ce-şi luoară ziua bună de la to(i .~i mai a;wi de la 111ine /,
după manirul propriu cel 111oi ultimar întru toate. Pell"<'clll·ăm }JI' nu111ărou
do111ni, doa111ne şi domnită pănă la 1·apor unde şi aşteptarăm ora pornirti apoi
odată zioa b1111ă .~i mul(ămindu-să de c-onso(ire porni în n11111el<' 1Jo111nulw 11111
drum de Donă re cu 1:aporul 'Erzherzog Albrecht" de nu 111-ă 'nşală amintireo
rcntoarsărăm la casino şi de aici la crftcimă unde să dădea un mncert din (1:
mai căntă o tiruli(ă 111ai multe căntări i·oioase şi comice căt răsă .-:;i g<'neral 11u1.Eberhard.
Eu îmi pdrl'!ui dl'slul de hinc cu ca;Jitanul :lfiletici, cu pri111tcncntcle Dw,
o/i(iri ro111fini (aice ploă pe-alocure şi în casă' respectir·c în ost(u-;eJ apoi
miazănoapte 111ersărăm la odihnă. ln urmfrtoarea zi :26 I 6 la capitanul Afilet
apoi ac:i la prănzul no(ional ardelenesc /i111dd1 safica amintitului capitan de
din /(Jsta mea parohie Der'a o intimă amică a reposatci mele so(ii c:u care du
crescut laolaltă f"iind r:eci11e. Apoi .-:;i şcoala normală a fetitelor o cercetă 3 ani d1·
avea cca 111oi r•ie cunoştin(ă dl!spre dânsa a cării însuşiri din pruncie le păstr(I
memorie şi acum mi le pm·estea cu un spirit plin de vioiciune iară eu le ascu
spirit plin de măhnire, cu ochii scălda(i în lacră mi pănă cc băgă de samă capi tu
stărnit spre doliu opri pe istorisinda femeie de-a mai povesti şi dedu în- traltef('
mai pro/ungi întrebându-mă că(i ani uădul'e.w:. Respunsei, a trecut S ani în 14
cuvinte să aplecă Ama/ie plină de grafii şi zisă: "D.P. şi 0111icc mă simt nevoifr:
femeilor văduve .~i nevăd111·e a aduce cele mai prof"ondr complimente ;w11tru
arătaşi cătră ele prin amoorca păstrată cătră răposata so( ie E11/i·osi11a într-un I
trăgănat, o dovadă că a(i iuhit pe prietena şi ueci11a mea Eu/i·osina. /fi mul:
prctine că încă tot o mai por(i în inimă, să t•ede că m 1e(i si111(ăminte miloasă" ş1
a cărei orăciuni să 'nbulzi hărbatul care deşi era sărb vorbea româneşte ca şi w1
aşca de curgătorişi neted ca Amalia şi zisă:"'Ce mai î11şiri atăt('(I dCtcă te mu
numele tuturor femeilor dă-i şi o sf1r11lore şi apoi sănt toate bune". Apoi îmi zi
Sava lasă doliul cel î111•cchit şi l'l'.'if('.iit ş/ergr(i ochii şi jJl"Îl'<'şte îmhră(io.~area o:
la Amaliea mea ce să (<icu astăzi oratori(ă c(L{ de-o mc11 lu ,,111 µlă11gea şi ea, fa,,r·
să n t t re că t oa re".
Amalia, dup<i ce-i împlini dorin(a i11tcirind contractul amici/iei prin strâng1•1
zi.-;ă cătră bărbatul ei: "Aşea ,căci câtă c<ildur<i şi a111uure pur(i tu ccitrf1 femei dCtl'i ·
de zile nu ar (iii<' şi s-ar rări i11dată". Apoi mai adaus<i: 'Pănă acum a111 crezut şi 1·
de nemincinoasă pcircre că toate i11i111ilc hărbu(ilor s<i 'ndt!:l'sc cu o mână dl' }J
lipsa cărhu11ilor răcesc î11dntă. Dar îmi pare hin1• că 111-am î11şelat dt cl1•şi mai I·
to(i hărba(ii sănt zăuităcioşi şi r<if'i d<' că/r(t /i•nwi".
Acestea şi osc111i11<'a le zicea din d111d în căncl întreind din hucătciric Io noi u11
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povesteam despre duelul lui Şoş cu Susa ni cărie-i respond bărbatul de-a pururea contra,
şi eu pro, pănă să gătă prănzui cel brllant ce mă suprinsă mai ales cu curechiu umplut ce
e 'nade1·ăr pe alocure o raritate neputăndu-să finea peste l'ară, apoi budiu din purcel fript
în frigare. Credeam că sănt la şogoru Almaşi în Deva. După prănz mersărăm 'ncorpore la
capela nuauă unde s-a găsit coroana Ungarieil'• şi de-aci napoi la otel unde mă aştepta
pri legiui de-a merge iară în Băi mai al'ănd l"ro câte1·a scalde şi ca să nu le pierz pentru altă
zi mă grăbeam a fi sora la ora rănduitt1 acolo cum să şi-ntâmplă. lară despre raritatea
seau însemnătatea cape/ii t•oi rnrbi ce1·a mai la l"ale.
Jn 27 /6 dimineaţa primii ordine a-mi 11111ta C'Uib11/ fiindC'ă licenţia pentru seizonul al
2-lea ÎllC'ă nu 1·enisă şi oaspe(i1 străini creşfl'a pe toată noa şi să aştepta o maiori(ă cu copii
betegi căriia îi era hotărât rnrtc/11/ ('el a1w1111 eu. Mie 1111-mi era pohta de-a face ca a mă
muta l"!"e111e/11iccşte la .\1ahs S('hlt'artz. În 2~ I 6 mutăndu-mi luau rile la amintitul ca pifan
aluncC'ai totodată c11 ami111doauit piC'warelc pe treptele de piatră ce duce în corlea tcreziană
dară 1111 citzui d1Ci căzincl î1111 crepam ('apui în mici huC'ă(l'le după forma aluneC'ării atât de
('l/rioasit şi de C'al"I' să mll"it .~1 1spral"11i('11I Băilor ('e era C'U mine şi care mai lare ca mine să
spa na .wi.
Jn :JU/6 !unica zi în rnre 111u nouri 1111 m·u.wi ('Uragiul a să arăta) să lwtărâsă o vizită
mare la C'are fi1s('I 1111"itat :;;1 eu ca 1·est1t /i1 . . 11h·1: "pedestraş". De puşcă şi m11ni(i11ne nu era
lipsit. Domnul f.!t'llernl rn11s11/ /focloslad1•1·1ci C'O (·0111a11dant11/ al partidei portă de grige a
/Jrtm1 ('ele cit' ltp.wi. \"<inatul 1'rc1 11101 c11 sl'amă as11pra f.!<i11111şelor de monte şi a1•ea drumul
/U' naltul 111u11t1' l/011C'a Ca111111a, 1·1s a l'/s cil 11ricş11I /Jo111od1t însă montele pe care-l suiam
1101 a1·e<1 e11 ITl'o nift'1·a s11tc c/1· 111"1111· 111C11 mart' '11ăl(1111e n1 Domo('litul pe care nu să l'edea
IJ /11 (t li ă c/ t' li t'a }Jt' cC/ li c/ Q I Ct'O cit' }J /"I SIJS.
Zwa era hotărati1 şi oara por1111"11 era -I climinca(a ele la otelul "Nacional" ondc aueam
dc-a aştt'pta şeful ş1 <·0111a11Cla11tul part1c/1•1. Eu 111ă'11c1111oşdn(ai mai nainte de toate despre
111ări111ca montelui şi /1p.w1 cit' ap<i apoi de.,prt• foame C'e o capătă omul l'ând a ieşit numai
clt'-asupra măgurii şi altt'!e. Pe11tr11 că t'll i1111 tocmii 1111 om care să-mi care, să-mi ducă
lu('rurile pentru uşiurittall'a s111r11 sp11111du-111i C'ă pf111ă la cruce ((/espre care i·orbirăm mai
sus supt foaia 114 ş1 l 15J 1111 t.' aşea (l'pos ca dt' aci 'nsus prin stănci şi păduri sălbatici.
Grafia de-o part1Clă atăt de ostă11il"loasit barem să mă provăz cu pr<Jllianl căi să nu duc
lipsă de foame şt de sete ş1 urdenai 11umwclcci1t o butelie c:u şligol'i(, 4 boielii cu vin ala,
ma;.:rnratel, o şiu11ca fără de os·- pentru 11ş111rarca poi·erii - păne d-agiuns şi un dărap de
carne de 1·ită, 1111 dărab de zăhar ŞI i·1w1 catc1·a lămîi. Dară toate acestea le pregătii fără ca
să şiit' t"/ne1·a de ele şi după ('emit ruţ!ai sa m<i despenzeze de astă urieşă călătorie că să zisă
că cel n' 1111 să 1•a finea de so(1t'fate ş1 ar m·ea 1·oie a să retrage, so(ietatea îl va pedepsi
amăsurat dupa ranţ!u/ seu. Căci cum a fost capaciu pentru alte societă(i re.i;pective pentru
alte partide poate fi şi pentru aceasta. Ameninţarea aceasta să pălea mai mult la mine şi
maiorul Jaurici care 11e dcclarasăm pe fa(ă că nu 1•0111 luoa parte la astă partidă
lnsă mai mult pentru colonelul sărb şi l'edeam că simpatiza foarte cu mine pe lăngă
toată truda şi cheltuiala îi făc:ui a.'ilă plăcere înmulţindu-i suita cu un rău vănălor mai
mult dar c:u u11 bun companiol mai număroasă so(ielatea uănătorilor din Băi.
Urmează aşiadară descrierea partidei la monte;
O partidă la montele Hunc:a Cami11a
După ce 11e pusărăm toate pro1•ia11turile, provăzu(i cu arme şi muni(ion de agiuns
aşteptară pe înalţii oaspeţi la capul podului dis de diminea(â şi pe la 3 la 4 oare ne sosiră
şi ceia/a/fi conso(i care de la capul podului îmi deşclzisă vănătoarea lor adecă: un cârd de
vidre eşisă la vânat ca iubitori de păstrăvi. Tănării ofitiri cu ochii ageri îi zări de departe

15. La fuga peste Dunăre în 1849 revoluţionarii maghiari au îngropat coroana
Sfântului Stefan în apropierea Orşovei. A fost descoperită de un grănicer din
regimentul românesc. Pe locul respectiv a fost înalţată o capelă. vezi A.Marchescu,
Grănicerii bănăţeni şi Comunitatea de Avere, Caransebeş, 1941, p.
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domnului colonel care /ară ca să-i lase a eşi mai în•umină şi unde apa era
mai micuţă fulgeră numaidecât după cea 111ai 111are răsturnând-o cu cracii 'nsus (unii zicea
că l'idra n-ar fi /<>st rănită de moarte) dar ce folos că unda apei o aruncă supt stăncă de-a
o da a/ară de onde numai cu una barcă micu(ă putea de a să 1.•ârî omul spre a ajunge la ea
şi ş/atunci nu fără primejdie fiind şipotul de cascade prea aproape de unda cea micu(ă
lăngă stăncă de ondc eşisă pescăriile cu 4 picioare 'notătoare.Mai bine de giumatate de
oară păndiră după celelalte 3 şi nu să mai arătară. Cea împuşcată şi aruncată de undo
apii la piciorul stăncii scorburoase şi scobită de apă 'nlăontru încă nu să mai uăzu nici
moartft nici 1·ie. Adăncul cel nemăsurat al undei înecăcioasă locma ca şi şipotul cascadei
lăngă răceala apei înghie(ăcioasă desgustasă .~i pc cel mai t•ârtos înotători căt o lăsară pe
seama (ăranilor ce să chinuia cu rude inăditc spre a le scoate la apă cw:~·ătoare de unde
apoi, mai la cale, la t'ad prea lesne le putea prinde cum mi să pare ca a şi urmat. Noi însă
o luarăm pe pieptosul munte /ară de a ne mai îngrigi despre 1.:ănatul întâiu care c pocionog
bun deacă nu-i scapă den mână iară de-i scapă, zic cănătorii "putem să mergem acasă" şi
această superstiţie se întâmplft adesăori la jagări de să-mplineşte ... Eu nu am 1 1 ăzut nici
vii nici moarte dintre 0111intitele 1.·idre /linclcă intrasăm în ostărie de luoam ceuo pentru
stomah. Sunetul din puşcă mă /acu să !resărez şi să ale1:f5 crezănd de semncil şi pănă sosii
la pod catastrofa cidrelor şi execu(ia lor era finită şi eu eram pouă(uit căiră o giudecată
falsă că ori în /(Jrmă de semnal ori după un peşte mare împuşcă. Mă 'nşelă tagma aşea ca
cea dintâi cu toate că după ce-i i·ăzui căutând în unda cea lină a Cernii unde cu 1.•ro câteva
zile mai naintc să arâtă o lostri(ă "1111 păstră1· de Donăre" de o mărime 'nsămnăcioasă
credea111 că a 'npu.~cal după pe.~te şi caută să-l 1·ază de 1-a locit. Însă după ce mă-ncredin(ai
de amăgireo mea şi 'ntr-un chip şi 'ntraltul îmi !râsei fa(a ascunzăndu-o supt pălărie şi nu
mai spusei la nime cum .<;!ezui după şea şi ne căutarăm de drum.
L 5 oare sosirăm la cruce de unde signalizai î;1 gios la cei din pia( spălindu-şi ruginita
puşcă şi do1 edi11d că am ajuns în una oară adecâ una oară în 1 la 2 pe 7 agiunserăm la
Jecor unde mai guslârirăm căte ceva. Eu fusei răs de cea mai mare parte a conso(ilor mei
pentru proviantul ce-l căra omul 111eu şi din care prea pu(in deşertai lăsându-l pănă la
timpul seu mul(ă111i11du-mă cu pu(in pe cănd ceialalti îşi măncasă merindea mai toată
acum nici la oara Î cănd încă nu-ncepusă a t•ăna şi a să osteni a 'nsela şi a flămânzi. Cel
ce rădc la urmă răde mai logic. 0-i vedea care din noi va fi astăzi Isop. După ce ne umf7arăm
de apă care prăseşte mult mai urieş apetit ca şligovi(ul şi oierul proaspăt ne loarăm la
plencări într-o linie deschisă. Vănătorii de monte, vasăzică ţăranii, la nujloc cam pe lăngă
ofitirii stabali şi colonelul Radoslavlievici care era 'normat pănă la grumaz pentru cerbi şi
pentru urşi şi noi nu uăzurăm măcar o păsăruică de monte pănă cătră JO oare pe cănd
împuşcă colonelul un cornşel de monte. Cam pe la 11 oare eşirăm la lumină pe o faţă
frumoasă şi erboasă carea era rumenă de fragi după care ne luarăm cu mic cu mare ne mai
putănd suferi setea ce ne chinuia. Aşea, culegănd la fragi, măncănd eşiră la 1 I 2 oară
deasupra poenii de onde at•eam cea mai impozantă priveală peste toate măgurile ce ne
rămasă la picioare. Singur muntele Domoglit se părea a fi' cu mai multe sute de urme
umilit la picioarele noastre. Noi mai aveam o cucă de muntişior a sui şi atunci am ieşit
peste to(i mu11(ii 1ec:ini şi de-aci puteam ucdea peste tot însă pe bătrânul colonel îl părăsisă
puterile fireşti pe semne căci nu impuşcă nimirn ce mai mult îl descoragează. Să lăsă în
iarbă zicănd: "Pănă alee şi mai departe nu !"Apoi îmi zisă să trimet pc unul din ţărani
după apă. Ţăranul îmi răspunsă că alt izvor seau altă /imtană nu să află afară de izvorul
unic pe unde am trecut şi care e regulat pe (<'Pi de aici, den monte pănă în pia fa Erculicească
de unde beau lo(i oaspe(ii din Băi fiindcă apa din Cerna c prea crudă, plămădeşte
numaidecât /i·iguri.
După ce spusei nem(ilor şi sărbilur mei că nu m·em alt izvor de apă a/ară de acela unde
/iJserăm a.-;tă diminea(ă de unde este p1'.'itc putinţă oamenii mei a putea merge şi rentoarce
cu apa în 2 1 oare to(i să răcăeau de sete mai mult 1·a de /iwme. Ce biet mai aueau la sine,
1

1
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nu muli.

o măncasă şi•acwn pn1 caucu ochii lucitori la polmodul scau co1·urul cel roşiu de

/i·agi unico speran(ic de-o.~i stămpâro seteo. Eu zimbeam întru mine z1cănd: "Acum urmeazâ
pcdcap.w1 câci ma-fi răs atitt de timpuriu"'. trimesci pe (ăranii de-mi adusă câie1·a sloiuri
de zăpadă seau nea dintr-ogroopă d11.'jfi11uasă .~·i o aşezai nu departe de noi după o tu/idi(ft
apoi o.-:;ternui .'ji eu mosn cu păne. şiunl'ă (n/1tă şi tăiai din şiuncă citi se poate de delicat şi
pănă 'ntraceia bufrlia cu şligol'i(u/ era (/.>.-:;atatf1. să-n(ălege că de comun, apoi ii hi..;ai cu
şi1111că care seacă mai grozani set<' ca ceo a1·11tă pcină intr-acl'ia apui cănd spălai pălwrul

cu ncnoa l'<'ci11ă i11 cort! l'rau hufl'lilc i11,!.!r1Jpal1• spre a sfi rircori. le a1iăto.'ji gura şi strigară
cil to(ii: "'.Aicea 01·e111 n1•0.' dă-mi .-;i

mic-. di1-1111

.~·1 mie.'" "'Stati pe loc. adun'L'<t·(i dacă ni

ircb11ic.' .-\n'r1sf11 o 0111 ad1111at 1'11 spn· fi1/1Js11I pmpri11 "'. A1wi trăsei u h11tclic din nea .-:;i
!ornai in pahar u1111•11111<I 111a1 inti11 J!l' d. rnlont'l :~1 p1• ccialalti ufitiri .'-'fnha!i apoi apoi pc
s11lwlter111 corc· i11/111/hi1 t11'hii 1·i1utr111d11-1111 t'll u·<1.,·11rilc '11{o(ă cu ce 1111işf<'·mi storsei mai
opui si 111i1• c<ill'" l<i111i11I' in p<iharu/ cu :1i/l(lrul tor11it11d <rjJoi 1·in şi nea curntft peste acra
d11/ci.-:;i1Juri1 n· stft111p<ini st'f1•0 !'// mult 111111 rl'JJ1•1/i>
Dupii ,.,, 111i1 1·ii::11 /!1' 1111111• hi111d 11.-;.·11 n'l'o sir n1.~i1 111111! dintră pri111of1•1H'll(i a-1 lttsa să
.!.!11sf1• ŞI 1·! d111 an·10 s1Jrh1t11ri1 JJ•' ,.,., •. / h11f,·_-„, 1•11 l/1'Cl<rr c/1• 1111111ft'. Du pri c1• gustă unul căulo a
heo fu(i ·"!' 111111 Io 11r1111·1 dl11to1opr1'/Htn1111·11tr11 /ie.~·fc('(t/"t' citf1• 1111 /J<ihărl'l .'ji '11<rsf chip l'i11ul
1111•11 1111 111111 lur1 /i111f ('11/.' ,·1• 11111'11 şi n1!11111•/11/ :1d111d: „_,.111 <llll JJ<iâ1tuil 1·i1f<i111<i11d pc s/i.n(itul
pi1n11ft' !'Ort' 111'-11 /Î1sf 0011::1 În ad1·1·i1r

1111

.\Jo/.,,-, Îll 11sth /Htsfll' {itrri dl' O/Hi 1111dl' 1111 ştiu, :ă11.

n.-: fi i11np11t d1· .!.!1'1111::0 st'111 . .-\ş ji 111i111d1f 11111i1f .~-1 1111"-a.-;i fi pr11c11rc1f 11 h(Ja/i1 1·f1•rn<i ins<i pc
IJ.P ii f1·11111.'"<Î /J._-t'l1 r·u 1111 s111t1f.1r ul ,f11ti1fri(1i 11oos1·t· .~·i opui 11u1 li<' 11/(/i p<icrit11irit111 Îll.
c"11tr11 111·„tf1t
s1·nl1· 11/1·1 d1· t·un· llt' /i,J„,,„·(1111 l11(i. Purd1111 Du11111ult· Taicii f0t1·1•1". D11pci
1l'

,/„„

111111111·11/ .,·rlr/1 t111s1·.,,. 111i111r1 şi 11111/(ii111111d :1.··i1: "'IJ1· osfi1:.1 Îll 1·ia(<'1 11-11111 hi111f OŞt'O n•1·a clelical
"o o-fu_-1 Î11 1 i1r/iil 1111111ft·l1111111d1•111-(lr

/i

111/ll(i11111f 1111 piilwr de opit şi aş fi clnt ..-:;fie D-zeu

(i1ra111tl11i 1fr m-or /i 11111111 udun· durit dl' 111·dur 1111111/us 1111-1111 p11f1•0111 11ici Î11clii1n1i".
/J1·111111 a-;ft•pf<t d1• 1111d1·111 î11fr-01·1•1r1 ii 111u1 i111l1ir11 el/ 1111 Jmcol a11ui li<' d1'shrăcoră111 .-:;i ne

n',

Î11t111-uni111

la s11{1/'t' ni 1•rr1111 r1111c(i(1

h1111.~·111: l'i1tc tu(i. şi riH'l>nrco aerului

/i11 de monte

11.··11,·i111fa.wi os1f;·/111l'i1f111· 11rri111'1ri1111 i11gr11JJ11•/,· p1· 1r1rhri 1·erde supt căldura soorl'!11i n' <'ra
<ll'ul" atrii <fr s11fi·nc111." co-11 !1111n lui <1pn!1I' i11 ş1•s i11 (ara propl'lt', 1i·ansiln111ia .
.\Iru 11111/t de 111111 1111n1 11d1h111ri1111 co l't'I f)(tlsc1111<1(i Sl'OU cl'i scalda(1 ~i le;.:a11a(i apoi ne
sculari1111 l'l1 puftori i1111Jr11s1uitotc, 111·'hri/('ar{1111 şi apui o luurâm /Jt' alt plai î11apui spre
co,·i1. I.o iz1·ur11! i11f1·r1•.w111f ,'f(1f11rri111 .-:;1'11-tra-c,•ia1·11 illll /H"<'/Htrai 1111 1·ro1· cu li111onă ap1J1
1111111m·prtra1 ş1 /!1'11fr11n·1<1/11/(111n11<i ;..:ci tui :riharul cl'·l lun.wi111 1111111ai i11 /i1r111ă de medi(in.
Ln 1'11'1· 11,• Jiog<ll'<iri1111 '"''"r 11101 11101 repl'/ur dar şi mai ::.clr1111ci1101·er c·a la suiş precum de
sine si11;.:ursri'11(itl1',~1·. l ~„ drum pc con•'11YI/:!01rr1• ahea-1 puturăm curma la vale-I făcurăm
în ./ I/:! oarc• dur frl'11111ro111 pc /Jlcioorl' u1 c11111 r1111 fi. pierdut carnea de p<' pulpile cele
sf111ăf11asă. Sara{/ dat do11111. colonel Uad11sslal'lr'l'ici 1111 cli11ec strălucit u11dc a Ioni porte şi

mai 11111111• dami' şi <lrimni(ă c/1111 şi rn11z11!11/ prusio11 cu n sco (amilic lănl-{ă so(ielafra
inlroRă pc care 111111·/tă mai i11ai11fl' ele a 111· imprăştica la capul podului unde ne adunasăm
'ndimi11l'o(a a1·<'sfc1 ::i/1· ntăt de 11 '...;ă11111<icioas<i 111ai 11111/t pentru 111i11e prin slllJJrinderea cca
hinC' ni11ll'rită la locul ş1 la timpul r•i.

După ci' 111• sp<ilarăm şi ll<'·llhr<icarftm Îll alf<' (oale C<'l'a 111ai neted<' c·a cele de la 1·ă11ăioare
III' adu11ar<i iari1dur11u Io capul podului ci la usfitril' 1111d1• era masă aşternută pentru zăci
de person111'. J/11•-111i dădu loc lă11~<i /amilll'n sca l'isa a eis de <'I. J\.fâncăril<' <'l"Oll căi să
poale de gusioa.wi şi delicafl', toate a111ww preparalt'. \'inul a fost toi de ac-ela de care bcurftm
în 111011te, ''.~fagiara/er''.
Î11tr-altele la masă s<i l'orhi 111ultl' despre mult<' şi moi ales despre e1·entualită(ile zilei a
cărur cunună de lauri trebuia impăr(ifă l'ir11ătoriului prim şi ac1'....;ta era domn(u/) colonel
Radusslal'!ievici care împuşcă o i·idră şi u 11 rncoş de monte pe ca re-I a roncă de ru.'fine neavănd
mai multi şi de o'nsămnâiate seau mărime iară nu un puişi()/: Domnul colonel mai sus
amintii !oa cuPâniul şi zisă: "Doamnelor şi domnii mei să L'ă spun acuma cui să cuvine
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cu111111a zilei şi care în adc1•fff au a111erilul. l-a a.'wultu(i-mă .•;u apoi o 1·ă da pâren.>a .1 !Jupă
ce nui c·u 111ultci trudit şi ostcncalft suirăm 11w11tclc lfonca Co mina sperftncl 1111 1·(11wt strnlucit
ne pomcnirc/111 în 1·<11ful 111ontt'l11i flămânzi şi se/11.~i şi mai apoi în lipsa l'ânatului şi d1's/Jffa(i
că nu Îlll}Jl/.~carăm nici atâta ele-o fetei· 1·el p11(111 o tuu11ul. 1\1eri11dca ce sta 11u111ai din 2
jimhle şr u huca(icft <f,, bri1nzf1 a Io g()rg<Jnzula cc-mi gratifică madam N.l\i sn(icu d<J111nul11i
c:onzul 1Jrusio11 .~i p11(i11!1cft slănină. Tot i11 acest ch11J emu .~i c1>.~li de pc lâ11.!;it 111ine. }Jl"l!l'ăzu(i
cu pnll'iat <fr unele oare iar 1111 pentru o zi alnf de oste111c1oasit u1111 era zina de uslftzi.
Numai unul fit intră noi care sfr c111wscu ele rânitl<Jri de 111<Jlltc cc îşi încftrdr pe orc/011011(111
seu de ain! cu ce-a putut l'âna adccit cu u11 picior de l'i{cl. cu altul de purcel Icu o .)luncă).
l'l"<J dttc1·rt copuri de 1·in .)i 1·i11ars, lc11/()nii, rum .-;;i zahar .-;;1 111ui ştie D-zeu ce cure ne 1'scâ 1a
pri1110 ochire un râs frăgirnot pn',!l,ftli11du-să pre n sclpli1111rî11rl 'ntreagrl cu pr1J1'1ot. Dorit
0111ul 1111·11 râsei cu 1w1 ciur 11c111111(ci1111t crl 1·edco hi11c că. noi râde111 prea lilli]Jllriu pentru
con! şi zisă: ··D1111111ii 111e1. nîde-(i. \lo111 1·edea }J<' cel ce râde ln 11r111ă. cum 1·a râde ele hinc".
Cuni11d se sui peste capl'lelc 111Jus/r1' pcdca;J.wt pentru i11trecerea nnasll'ir râzii11d prea de
tim1wriu. Cr/ dujJă. ('l' 11e l'<lzurăm de-asu11rr1 nici 111eri11de moi a1·ea111 o;)(Ji htngă fi)(fme ()ii
s('{e ~rozani. .~·inici o 111i111t11i11(ă. i11dtl cfrsperom de 11er<1hdarc şi trehuia111 rt 111r11 uşlcpta 3
oare .)i moi hi ne pr/11(1 cc l'om pu/('(//11 ujllll/!.t' ioni lu iz1·11r11I cel de supt poalo 111u11l<'l11i care
curge uicca"n;Jia((t lu slot110Erculienit 1'' ele 011de hem cu tu( ii. Dcodotcl sii aştl'r11e 1110.~·ă pe
iarhit 1·erde .)i cele 111r11 /i·1111111osit /i,li11(it de .)i1111nl .)i fi·i1;turrl de 1·i(cl .)i pi111c de rnie,
şl1g1Jl'i( /imws 1·01T ucisit ...;t'/l'U •'Ut 0'11{}1)11clu11(it .~i 1111i /t1scri1111 pojli(i Io mus(1.Pâ11it'11truccia
ni si1 J!l"l'/Htrr11·it u11 nector de 111u11tc dujJCI ne litsrtrit sit 111ăncă111 di11 :;;iu11co ccu clel1coli1
hi11i:;;11Jr s;in' i1111111l(ireu set ii 1·11euri!1111III'11101 /!ltft'C//11 111;1/a. Dcodatit tros(1 di11tr-1111 1Jlllftt
de neo 1J corofinit cu 1·i11 ele OL'Cstu -~·i tor11irndu-:-;i Îll piihar nc'nbic. Dar l'ii j){)fc(i î11chip11ii
după o sete une:;;ft dcndotă să le supri11z(t urtn•ci11e cu 1111 ]Jithar dl' vin. ntltf de e.\'celc11l .)i
mai ap1Ji cu 1111 f'cliu ele 1e1111J110{(1 care dehuic să. o he(i i11 1111111tc co să o şli(i prl!(ui. L'r111ează
o descriac a 1cmi11otei şi a crocului susati11s. Eu om l-am numit pre ocelu încă î11 cor/ii!
montelui "AfoisfJ ,. citei 11e-o 111ă11tuit de sl'le :-;i o celo e r1111icul 11ostru P Potitr P11pu1·ici pc
care-l riseră111 111J1 lu /1('('/)l/l şi moi la ur111{t ne ră.să.r{t D-lui }JC noi . .)i 0.)1'0 credem că
srl11tc111 1Tit :~i c1' z11·1•(i cloo11111elor .<;;i domnii 111ci 1111 merită pări11tele. nostru cw1111rn zilei
dcs;irc corc /i1 111ai 11oi11tc· 1·orha ( Ci111il 1111i 1w Clt't'lll cu 11i111ica a ne l6udo dorit să11(e11ia sa
cu mult. Aşodorit hnicl s{t-1 lăsă.m să tril.cască. To(i :;;i toate să trăiască!" Dară cu dcschili11irc
d1Jom11a amintitului culonel lo1·i cci·a 111ai n111ă11at şi 111ai res1112c!l'e( rostind aste ctll'intc în
li111h([ gcr111011ă: "De.schi/inii 111ă 1·ăz i11d([f1Jrolit a 111r/ mu/(ămi pentru hf'trhntu1 meu că 1111
l-ai lttsot să sf't lopeasc(t de sete şi să.-.-:;i piardă i•c111al11I de dcspern(ie". Cu1·i11tele ncestca
m·1•0 2 in(ălesurr. Cn c11111 eu aş fi /ost 111otit'ul 11cd111ării pentru care 1·e11isc i11 despera( ic
părutit. Nici !HI ritsbcon1 cu corha clor nici mă. }Jreu '11bulzea111 al'ănd opâră.tori de 1·oie,
numai cel<' 1·c răsp1Jndc([111 d111 cit1HI i11 cănd, }Je11tr11 şi contra, pentru că pncăin(a fur era
dotă de !{ol şi f'apla 111ea huci11111atâ ele pmctică şi bine nimerită Io timp cu care rn ro111a11
îmi ero şi f'olr1 intr-oductt11du-lc cât să fJOole de galant în a lor simplicitate pol co s{t
prH'C'slcasc{t f'n1(ii s{//"hi 1H1 numai 1a 111osa u11i1·ersnlă dar şi în teu:~. llll 111i ruşine.
În unnMoorca zi la I ne adunarf1111 de /llJU la ostărie însă nu 11u111ai hărho(ii din
sotictatca de eri ci şi 111oda111e şi du11111i(ii şi 1111 Io 1·(111</toarc seacă ci Io o partidă 111f11wasft
.5i dffal cca de cri cu 11111/t moi 1·oioa.~n. 1\c1'rtsto cm s;Jrc 111uf(ă111irca şi i111pli11irc d1Jri11(c1
a 111ada1111•1 l'UllZl/lcosă. de Pr11siea cill"io co111 1·r(111Cl 11c1.,.ă.11d să-ni·oi şi cealaltă, conzuleasa
Serhi<•i şi bctrha(ii C'ă.uta a le i111plini dori11(a.
/lartid(/ <'ro l11Jf{trnti1 11c11tru rH·r•uslit _-i r!nJ î11â/(1111ca lui Ciorici lî11 ([(·ertsla fitserăm
uu(a(i de ploaie i11sâ 1101m1s) fiind .)i drumul destul ele 11rocticnbcl până clcasuprn cftt foră
0

Hi. Statuia lui Hercules din centrul staţiunii a devenit un simbol al Bi\ilor
Herculane. Este o copie a utwi statui anticP descopcrit:1 pe aceste locuri şi dusă la
Viena. A fo,.;t in{1lţaU1 în anul 1847 pc un soclu care arc pc cele patru laturi câte un
cap ele leu din gura cărora curge apc.'1 într-un bazin ce înconjură statuia.
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greolale putea nu numai femeile dară şi copii seau băe(ii lor a-l sui şerpuind de-a dreapta
şi de-a stănga de la poala montclui pănă de-asupra. Apoi la toată mia de paşi, unele locuri
şi mai desă, sunt scaone de odihnă pe cănd la sf cruce de ceia parte e cu moft mai silnic dea sui fiindca nici drum practecahil nici scaone de odihnă afară de cele 2 seau 3 de la poala
montelui şi tocma aeolo unde să cere şi 1111de dore.~tc şi trupul ostenit nu .<;ănt. Si tucma la
sf cruce ar merge mai 11111/(i pentru curiozitatea întămplării istorici decăf pe monll'le Ciori ci
şi Coronini pe onde se preo111hlă mai 111ult deletan(ii ca nobilimea onestă.
Diminca(a la S oare ne suirăm pc a111i11tita înăl(imc după ce loarăm o colacciune
i11săm11ăcioasă fin astă z1111111c' /(1/osir(1111de11111hrelele loate cu noi) apoi odihnind deasupra
pe onele scaont' i11holbar(1111 ochii la Ullt'le stat11e mitologici spălate de poniaie încă/ nu
putui deschilini nici fbptum decăl i11scnp(11111t'a latină. figurile sănt de o mări111e omenească.
bărbaţi şi fe111ci. 1: .Jupiter :;;i H•11us sb 111ai pricepea cern lăngă Erc11I cclelate figuri fiind .~i
sf(irbmate nu le putui g<ic1 1111111cle. D1•stul dt să 1·c•dt' a fi. /(ist odată o grupă de zei /riarte
in.wimnbcioasă mai ales pc t1111purill' l"c'chilor n<J.-:;tri stră111oşi romani cănd s-a 'ntcmt'iat
Băile lorgor·n11c, după e11111 fr numesc (ărnn11. că în toată pril'in(n romanii au /r1st cei
cli11tâi i11fc1111•[(•/ori ş1 a/7<iton ai Mrilor a cămm mănm1' şi destindere t·crc timp şi dol'ezi
c/111 scnsunle a/1<tlt' ş1 cart' s<int per strai«' in cr111cclarit'a cfr aici. Eu am lTUt şi am inn•put a
descrie tracluui11d n·le 11101 i11,t'11111<1ft' locun clupă clt'scnt'rea /J.D<Jdor Klnin fiind însă şi a
sea lucrart' 11uma1 ele· pi• la 111c1lluc inn'/Jllflr ş1 moi inai·ută(ită incercbrile "'""ogrn/h·i
dt'căt ct'l1· .L!l'Ogra/ic1 mri dt'sgustui alriturâncl clt'scnert'a pă11(1 la alti1 ocaziu11e dupb ce-111i
1"01 aduna 111ai 111ulfr c/111·1·:1 111 tua/1• ni hr11:;:1111"0 /),Doctor Klai11 111erilb tot respectul pentru
practi1·r1 şi r1C·11rat1•(a e1 d1·scn1•rc cl1·s1J1"1' cor.· 111 ·<1111 cu111·i11s pbnb în apropi1•r1•a c/1• mb1•striea
cl11ctur11 s1•le de.o;pn· care llt'<11'i111</ 11ici ct'a 11101 1111c11(i1 n11wşti11(ă 111b sileşte sit Inc şi să las
pe al(1i .wi 1·orbeasc<i dcspn· put1•r,·a şi 1:1·ur11I ti1111i1duitor t't.' ponrt<i apde minerale din
bc1ilt' nccsfl' a/7nfr {'i i11tc111ciat1· dc slri1111uş11 noştri1 romani.
Pe i1dt!(i1111•<1 <1t"esf1•1 111<ig1Jr1 fr11111oa.wi 011 clriclit u f"eligorie s1•au o colibă deschis<i parii'
pentru cfr o sb 1uli/1111 0111111 clupb ct' a t'şit cfrosupra, partt• pentru ploaie. Pril'eala densllpr<1 pt'slc Bi1i sprt' apus 1· 111/111111<1/ă 11101 al1•s ·'/Jl"t' podul cit' /Ier ce duce la lv!ehodica şi
Orşiont. De aicea rbzunim sti111cile {'i 1111111(ii /lt' cort' IH' băr<"tc<1să111 cri clin /lunco Ca mina
pe c<1rl' p11(i11i oaspe(/ cli11 /foi a cercat-u uri cluar<i 11i111e pentru cei oospc(ii nu sănt to(i
iubitori c/1· partide sidlwt1ci şi dacă sinu n sui n11111(ii atunci suie ori munielt• Domoclit,
dealul seau initl(imea Ciurici ş1 Coro11i11i uncfr s<l <1flri drumuri practici inc<it, cl/111 zisăi
mai sus, ş1 femt'i/e pot a să .... ui. {irt'şle, nu făr<i .w1Crifi.ciu de una zi mai cu samă pe muntele
Domoditul.Aceia n• 1·(1zură111 11ui de p1' /lunca Ca111i11n nu poate c:a să 1·ază ncela care suie
Domoclitul şi 1111111ai dă strădo111c a curta spinarl'a cea 1-:olnşă ce să trage de-a lungul de la
răsărit spre apus pănă la (ărmii Du11i1rii spre Orşion1 :;;i Vid inul Turcesc pe d111d noi văzurăm
toate creştetile 111u11(ilor şi Dunbren şc1puind nit rnlo , în depărtare căt zăresc ochii. Eu
sănt slab la ochi şi lotuşi 1·ăzui şi Tu mul Se1·eri11 şi numărarăm la 30 de sate de-a dreapta
şi de-a stănga Dunării pănă adânc: în Romă11ia. De mare 'nsămnătate e un tablou firesc
cănd din intămplnre poate zări omul în jiur de sine mii de tablouri den feliurite tablouri şi
văzând natura ori incătro cau(i oareşimrc nutremănt pentru delitan(ii de poezii. Mie numi venea a l'crsifi"ca trăim/ prea hi ne. Apoi zău că ma(ăle 'ngrăşale din ma(ă groasă şi cu
spiritul inspirat din beuturi spirituasă nu poate cşi c:e1•a mu/(ămicios care şi-or împrumuta
armonia de la muzică, pati1110 .o;eau intămplarea de la pitorisire şi apoi puterea dreptăţii
de la filosofie. Şi, Doamne, ce departe mă af7u eu de acestea toate spre a'ntocmi ceva în
armonie cu m usica seau pitori rea ce cere u m hră şi lumină pă nă şi în cea mai 111 icu(ă trăsură.
Pentru aceia să trecem la materialism şi să mai vorbim ceva despre mişcările noastre prin
Băi mai nainte de a le părăsi.
·

17. Locul nu a putut fi identificat pe teren dar este posibil ca Sava Popovici sa
se refere de fapt la un bazorelief care-l înfăţişează pe Hercules aflat acum cuprins
în cadrul complexului Roman.
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pe 111i11c atăta ca peşterile cele minunate şi de 111ai 111ulte mile pe supt
nu fine lampa aprinsă seau nu sufere umezeala stăngăndu-să lumina la cercetarea
lor.Sinu numai Domoclit şi a/fi mun(i urie.~i sănt deşer(i de mezul ce are alţi munţi pe alte
păr(i a altorprm:in( ci şi măgurp/e/e de care vorbirăm moi sus cum şi această nălţime, Ciorici,
era şi este toată oală pe cledesupt. O societate curagioasă s-a'ncercat a cerceta adăncimea
JJcştcrii prin munţi însă era să să prăpădească. Astfel de prăpastii şi mun(i găunoşi să a/7ă
mai multe mile de pământ pc supt pământ unde pc semne o fost vine de piatră JJăcioasă,
salitră, cărbuni de piatră seau au cauzat procesul wwi r!ll!can înfi·icoşat ce a scuipat din sine
tot simhuri!e aprinzăcios şi a cărora ră111ăşi(iuri încă tot mai fierbe şi mai uarsă din cănd în
cănd noori în/lcrhântăcioşi şi arzători ca aborile din var cănd agiungc apa la dănsul.
Noi eram de-asupra năl(imii Ciorici şi nici nu hagară111 de samă când năvăli un nour
de ahore pc una crnpătură din stăncă 1" pe al cărie văr/' e clădită colino de privelişte şi
pentru a ne drJl'edi ca stânca e deşartă de mezi să slobozi un sargente din can(elaria den
hăi, anume Dimitrieuici, care .~tia toate cotiturile pe o parte şi să bărăcă pe altă parte
sco(ind capul pe una din crăpăturile prin care e.o.;ia abori!e cel cald. Eu U urmai dar (mă)
cuprinsă nişte fi.ori auzind /i.erberi şi sunet gros ca cum ar auea o /iară urieşă să-şi dea
duhul apoi ne pogorârăm înceti.o.;ior pe altă parte în Baia de asudat unde abea o putem
suferi. Sa zice: că wzcori , mai cu samă iarna, cam de cătră primauară e atăt de /erbinte
aborilc căt fierb (ăranii naoă. Oamenii mai trec .o.;i peste fire, mai mult ca 35-6 ,mult 38, de
grade spun doctorii că nu ştre dr/dura, apoi la aste grade nu fierbe apa. ln baia de abore
pentru sco!dat om su/i•rit .5i 46 de grade şi tot nu m-au fiert. Fireşte, asta era numai o
hrar. 1 11/"ă dar tot nu dcs{rt•ăr.o.;it ca a rusului of/fiai Zaiancicovs/,·i care suferea şi .50 de grade.
Unde mai ca ar /I putut /i'erhe în adet•ăr nu oaă moi ci 1·ărtoasă. Oamenii vor/Jl'.w: multe
doară din multe păreri 11a mai fi' şi ceva adP11ă1: Ceia cc nu s-au con11ins despre aceste
înşirate nu se pot deşteptălui din căimăceala părerilor ca şi mine pănă a nu mă cont•inge şi
Încredin(a că multe sănt mai pu(in şi multe iară prea mult împănate. Pentru aceia ferice
de cine le poate uedea cu proprii ochi iară nu prin ochiari străini ...
După ce ne săturăm de-a 'nholha ochii la diuersele seau la tablouri în natură ne
pogorârăm iară În Băi unde mai întăi cercetarăm bucataria apoi ne'n(ălesărăm pentru
ziua 1·iitoare în care hotărăsăm a merge la Orşioua Turcească. Domn(u/) ritărmaistăr
Geringer purtă de gri{{e pentru un prilej bun /rindea el at•ea de cuget a-şi !oa familia cu
sine. Şi 'n a sea bună sperin(ă mă lăsai ca cum aş fi sigur despre lucrul săvărşit şi in
{avaria mea.
Diminea(a'n 2 I 7 după cc luarăm cafeaoa de-a valma ne'ncarcarăm pe trasură şi
pornirăm spre Orşio1·a Germană şi de-aci cu o barcă pe Dunăre'ngios pănă la Orşiuva
Turcească. Aici făcurăm mai întâiu cunoscut la comandantul /ortareţei care era un amărât
de ba şea apoi căpătând uoie a umbla prin ora şi mersărăm de uăzurăm moşeia lor turcească I!J
şi f'iindm palamariul t•orbeo desăuărşit rumăneşte vorbirăm cu dânsul rumăneşte ca şi
amintitul ritmaistăr şi familia lui i·orbeau perfect limba romană. Acelea ce ne deschilini
palomariul turcesc în prit•in(a datinilor lor cam aduc binişior cu datinile evreeşti: citirea
psalmilor, post şi spalare seau scaldare în zioa de serbare adec:ă vinerea. În 111rJ.';'eie sănt
co1•oare aşternute pe gios unde să'n('()/ăcesc la rugăciune. ln /1-ontea bisericii seau a mo:~eiei
nu era alta decât o măsu(ă pe care se aflau coranul deşchis şi 2 lumini aprinsă că,
dealtmintrelea , ard rn şi iudeii o mu/(ime de lu111ini. Dinapoia moşeici era un f'oişior
păntru căntăre(i şi pentru jupănescle cele mai de /i·onte precum sănt femeile lui başca şi
altele. De aici mersărăm la casarma militară şi pe la pichete. Apere ceriul de ticăloşiea cea
ne111ai1·ăzută şi neauzită'ncăt îi păcat să-mi pierd timpul însămnănd ticăloşiea cea
nemărl{inită. Pe l'ăr/'ul munţilor ('()[ihaşii 1wştrii sănt în mai bună stare şi mai bine înco/ibaţi
ca amără(ii de turci fără deschilinire de soldat şi c:elă(ean. Apoi ne povă(ui la ca/eneaoa
Nimic

mă suprinsă

pământ căt

18. Probabil este vorba de Grota cu Aburi ele pe înălţimea Ciorici.
19. Se referă la vestita moschee de pe insula Ada-Kaleh.
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cea nobilă unde numai bmcrii cei mai l'ăzu(i 1111.'1-Ul'n. Aci nu acu nici 1111 scaun. pentru
D1ua111naJ Domnul11i rit111mstâ1: 1111 scaon de şezut. mai i11tr-011 titrz1u aclusâ dintr-o casa

L"ecină de la femeile lor :2 scnne inMrâdite cu lllLJMrl! ("ăl îmi riimasâ ingrăditurile impronate
in camea şezutului pămi beurăm o rnţ;•a. Earâ un turc incolăcit in mezul C"âmăru(ei negrigill!

la

<·a pe

muntenii 110.';'lrii tinzile pentru capre şi oi /atătoare JHimăcara. 1lll"clll meu era

t·il.rntec, !"orhea rumăne.';'f<' şi sâ i:cdeo n fi 0111 cu n/7nri ("(ici să ruşină

de

noi lll'/J1Jtftnd11-ne

scl"l'i precum ar fi l"oil. Dest11l ui-l n·d,•r1111 schi111bo11d /i-{e cănd cerurăm un scoon pentru
Doamna /Jo1111111/ui rit1110/sti11: 11t• 11111e111 cu ciuhuc
Hit111nislcirul fi1111ii d111tr-un ciubuc clcgant,

despâr(orăm şi de.act 111crsiiri1111
apropiaril.111

de

la

t'U

.';'i n1/i•a.

1'lit'-111i parco hi11e C"â 11u /iw11!z.

lw11i cu nmintita doa11111â <·afi•o. După n• 11e

.:\l1-IJ<1.';'t'a care ero c11111c1111/a11tul /iirfill"l!{ci. Cănd li<'

re::1</,·11{1a sca. credeam tu. an'aslo mni .,·,·a111n11â a casei de loc111t al'ri11d ·':'i

·"''I"('

o 11iil(i11w de :2 calu/'/, .,ful'i1tun.
r·ii::11ri1111 ci111d li<' pul'(i(111 lu suiri ( O()u/11110 w11/11titu/11i
ntmaistăr nu si1 putu huri11·<1 /Jl' tnpte!t- ci.! 1notrri n· ..;(11tf prrll'1:11/"/.':' 111111 fJl'sfi· alta grci111c"Hlitc
pă11i1

Io 'nff11a

i11 t·asrr

dt'

ci,·

u1fl,!'llO{I'' 11111!.- s(1 a/la li< 1il11sul

haşii ·~l·::cincl /1" 1111JJrii1 u1 solcla(ii noşlrii

arc'sf. IJ,·.11 dr,·011tn uuh11c1il ·':'' lrnl1u11ul. cl1··<1 s/i111go. n1ro11u/ tlortt '11cl11s.

Casa

a.o;e111111t• u1 ~/'iuldc u1 '""''', <1si1i1· 1111·11'.';'fi d111 /i1rtcire'o(1l' col /IC'·aluc111·1•(1 să i·t•dca l11111i11ci
pn11tr-il ~ri1tld1•. ()c/(ln1 /hni 11.-:;1 ·':'' ţ;'J",·.-:tn/1· 1111c11(<1. /)1·-" 1111;~111 ci1111(11"i1 11 s/i1arcl '11ti11să
JJ1'.'f•· corc·

,.„" .-i·t'1rl1t1• hrt111l'l1· ho.~·11 rf, .,, ui/11111 1·11 nite l111r11n cit' 1·aso. Cu ft('(iltJ.,111 de ha:;;i•

llU jJllflll"lilll 1·u1·h1 III

/I/I

I

fJ

l1111f){i 111rh111cl

/1////1(//

111wr f/l/"c'<'.';'/1'. /)(l/"C/ l'Clli li//llllll<lccrit 1111

tii/111(1d/11rt cur,· 1 urh"" /"1J111i111,·şf,· .-::1 "·':'<'•' 111•'11(afrsrini1t1 tlt'.''}J/'<' 111<1i 11111//i'. ,'-,'n11111t•. din
/i•r11·1r(', 111 l'U 111.1.!.lllfl (lfi1fl'11 n1/1· 1·r1111 ,/,• l111si1 ..·\1101 /Ic' 11111.·111 .-::1 <tll'I c·11 ti11ti1111 şi cafi•o
"''".:..:ri1 /''' c·llr•· 11i111i1 1,. u lw1ll'r'1111 111· /l'lfi.''"·i1111 .:..:li1·11n'l1· """' i111el lusil 111<·1 cil· n ' " u1111c·o
(i1ri1 1111111111 111·11i·r111111 c!,· b11:1111un11. S1 11.~·n1 cl1111u n· /i,•111·i1111 ,·o/i·r111a <1şf1'/Jf<1ri1111 jJ<i11i1 l'l'
1·1•111 ·'1'l"l'l/nr111/ cu hl'lt"111.:..:11! i11 111i1110 111 "' ci11·111 1111'1 11,· 11:;;1·:nrri /ltMc'O n'
dru.:..:11. c/111 ;,l/IJ,,. <l."<'ll{lli"I .-;;1 (<'1ri1 ""
,l.!.llrl/11rci

·'•'li/I

S('(IU//

c/,·.(/

"/J////1'

Jl<'

0

/l/(/,>;(

/

('/

///////(//

,.„"

in /i1r1110

i11tr-11 S/Ji11·t111·(1

.'•W(l/I

111cl c/J 111Ci1111-:ci /Jl"!'ct1111 er" 11n•l1· /11' euri' li<' oc/11.wi llt'll11r111·itu cu/t•a cc: lll'

ţi·1pw1 111i111il,•. În /i111·. 111· 11/i·nri1 .-:;1 ;.:11111i111,·.-,·!1· l111 ha.-;;1•a citit· 1111 111C1(1'/i11 de· flori mirositoare.
Pc111ll 111· sc'l"/'I'(/ .... 11/c/"(11 furn·.':'fl f11/dc·o111111 1;1 lujJi1clu pci/J/11'1/ ~\/(1ni la pr<1Mlll că111i11·ii unde
111•

a/111111 cll lwşt•a .~·1 11:;;ca. d,„,t·11/(1. '"'
D111fr1 n• l11ar<i/ll t11t 'c ne cl.-clurci

s1'/T1'"

//1'

,.11 !'l1th1w. ("(1/i'a ·':'i flon.

l11ur11111 ·':'' ;:wa h1111i1 111ul(c"111111Hl1t-l1•. 1\poi ia ni cil

/Jl'lllll'./d1<1 '11 sri11 ne p11µorciril /h' f/"''}Jtcl1• /J1"111·1:11r11 d1• pwtni co re de: să chitino 1111111"i una
1111c·11(ă dccle.•·upt. 1110/c· a1·c•a11 1111111a1</euit sri

se surpc• la pi1111a11t. Pentru acc'ia-mi f'ricui

1·r11n· ni11d 11• 1·<izui :;;i :1.•«'I 1·1111.•11(1/11r: ··..t11"1 ,. d1· l111s(1 111r11 i11tiu
11111111 ci/ cl'li• s/i11te prc~i1/11rcl11-si1dl'11111a1·f1• d1

"/an• tc:-:tw111·11t,

c/1· aluneci <fr pe aste

"s<i 'np<irl<i:;;i

fl"l'JJfl' /J<illâ '11;..:ios 1111 //l'

111ai !'llllllaş/I' 1111111· C/ll•'-<1111 /i1st p<111i1 '11trnn·1r1. .. ··.
Canci mă 1"i1;:ui sd1pat ln l<irwi111ri11t ·1111/'(/f11i auce 111ulti1111i11d c('}"iu/ui că r1111 scăpat
11<•pri111c:irl11il dar dc·-a
stă sit cază <·nsa }J<'

I!!

:2 11ari1

nu /11(/i 11/l'l"J.: 111ci

1fr 111us"i deu1111 de

une hunii la r1cc:sta unde

ort .wi .... c s11rpe l'll el.

Ci111cl mă 1•ilzu1 dup<i rurnl'lc /i1rtărt'(i1 ,.,. 1111 are 111a1 mult

c/„ zid ruinat şi
tunuri ,1.:rclc de 18 :;;i :2-1 ele

cu un

ră11d

trl'c/Jf in p1tlrc•gi1111e <·nrl' i11c11111.:i1J1"ă "·"frrll'ul şi art' şi""" multe
/i111(i aşezate printre zidunlc trccull' in ruine:. 'l.i11111rile i11ruhi11atl' şi la/etelc· cu111 şi roatele
pă11i1'11butuc1 i11.:..:n1poli'

la

pi1111ii11t toafr' putrezi ş1 11etn·lnci11c·i11a.wi pe care 1'i1zind11-le

îmi

păru hinc a le pierde: căi se· poate de curând din ochi că mit cupr111si1 11işte fiori ad111:ă11du-111i

0111i11te pe cilii' sprUi11iră111 11oi in 011ul JH5-I"" şi tul 1111 să r11şi11C!ozâ l:,'uropo a }Jăzi C"ll /umina

do u1 pici11rul î11 cur ("(i
de-a purta "pulitict1 după

aprins<i pe un astfi•liu ele po{it>nt ri1scopt ci<> mult spre a-i
uspitaiul de ostfi'ltu

de

pa(ic·n(i tră11dm·1 şi 111.·1·01wci

murind
spiritul

timpului de fc1(ă şi totuşi do1111wşle pesi<' ată(io creştini de loolb /imna şi loath mnfcsiu11ea
ae:;;tină. \0zi

firii.„

ii

ce lucr<i p<icatul

trăll(/ăl'ii şi al moliciunii l'lllll şi infc'meiarea peste regulile

O 11a(ie de care se cutremura

Eumpa cănd auzea numai pomenindu-i 1111111elc, acumu-

tine lumina şi aşteaptă în tot minutul să sâ .<;fingâ ori ontr-1111 chip ori într-altul.

20. Se

referă

la e\'enimcntelc legate de

războiul
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După

cc ne s(rturarăm de Or:;:i111·a Turceoscă ne renlnasărăm iară la pnslul părâsil
/ii11clcr1 ot'c(t/ll 111oi aproa1ic ele (âr111urlle Dunârii la capela un.de gâsirâ coroo110
Ungariei. 111· nhâturâ111 dc-a dreptul J!C la acel !oC' şi-mi cn11dusâi pc conso(ii mei arălându
le l'O cel ce .~·tiom locul mai fiind oclotă oei cu llll şorgentc dc grâniceri rumân care-mi i11:;:irâ
moi 111ulte ndc!'ăratc .-:;i j(rlsâ. Capela de olt111intre!ea <' micu(â dară /i·umuşicâ. Î11că nu cm
galo cu totul i11să la rTeme de lipsă rădicăndu-i un altor pro1:izoriu poat<! o sâ să1 1 âl'.<Ji Sl
!1turghic după clorin{o urcunui domn poru11cito1: Stilul capr!ii era in 6 /C{â. Nu .<;tiu dacei Iau moi sl'h1111hot dt să zicea C'l/111 dr ac<'la are să ră111â11a clară o să mai zidească 2 /'e{ă dco dn•u1ito şi de-a stânga inlrârii a/arâ ele /i·onlolul gotic.-;. a. t. Dupâ cc L'ăzurâm .<;i occosla
ne n•11toarsăr(1111 Io trăsurâ .~i 1J1·11parăm locurile spre ren toarcere iurăşi În Băi 1111de cuno:-wui
pre o creaturci din ,Hehodiea la ccipitonul Scluuartz care 1·e11isă spre„. o.o.;(i! moi răzhuna
prin Băi .o.;i core-111i zisâ în /n(o cciJJita11ului nc:;;tc atingeri urâte despre p. Iarnhenshi pc care
d1~je11indu-o u zis: ··iVoo. câ <larei l11111cu nu .o.;tie şi eu nu urcau a corbi Îll nit C'hip. !mi dau
capul a111011ct de 1111 sare fJ. su.rnmi11tit din treapta în care se află". Târfa de /°i'meie
dc111oralizotci corc i11toc111er1 potul 0111icului meu Schu·arlz o chc111n So/icu Sj'uncea.
Dealtmintrclca r·u.~·ul JJăll,t!,ărit lucea pentru ochi dcst1t! de otrăgăcios şi !inguşirilepuicănJo.wi
destul de r1111ri,!!,iloarc dorn 111t pentru tu(i şi mai cu snma JJentru mine .o.;i moi pu(in cu luate
câ s1J{ietrrt<'a rcu dărr1111ă 11ăro1·uril<' .';i cele mai nobile. Apui cine nu c11noo.~·tc pe Scl11l'arlz
1·u .-;ii ,!!,iud!'ca .-;i pc cc1111crw/11/ seu de 1wa1Jtc ... Eu cra111 1irea torc de u ol1111eco o.~·o de lcsn<'
in dc>.';afitl'iuni!c pâ mitnte.-:;ti.
Jful(ă111it clin suflet dt 0111 să/Htf .~·i de astă dată din latul şi din Clll'.'iO cc mi să
o:;;ternusâ ·neo le 111ai oles de astei dotă .o.;i din corc 111ă măntui chiar C'lll'intcle tăr/'ei lă11clâ11d11să cu pmta lacuhe11shi din Afehodieu care mă stărni spre aJJrinclcre de mănie. Cum cuteaz(t
de a t'orhi (1.~·a ce1·a? Ca cum lumea 11-ur .-;;tl ... Îmi răspu11si1 .o.;i upoi îmi mai în.-;iră şi alteie
pe care i11sămnâ11d11-lc nu ar nnora occaslâ /iJişoorâ atât JJe cât ar ru.o.;ino. Şi aceastu 111(/
ogiutoră la UJJârw·eo mea de a mă ohliga t'uii amicului meu. "Doamne nu ne duce în ispită
ci ne măntuie:;;le de'ntămplare .o.;i de diocolul de mcazăzi dor şi de 111eazănoapte.
În următoorco zi 111ă 'nhrăcoi :;;i 111erse1 de-mi luai zioa hunâ de la maiorul :;;i c·omandontul
Băil111: d1• la doctorul Kloin ase111i11ca medicul din Băi .-:;ide la toţi 0111icii şi cunoscu{ii din
Băi, drq·hilinit de la colunelul şi general-conzul pentru sărbi Radisslacliel'il'i şi de la
gra(ioosMe lor /(~mei apoi mă'nscrisăi la po:;;tâ însă 11umai până la Plugoca spre a mă mai
întălni udată cu amicul meu p. Dimitriet·ici.
La I I 2 pc 6 oarl:' dupâ JJră11z, 6 / 7. era hotărâtă pornirea 111eo de la Mehadiea scau
Băile Enulicne spre Transih·r111ia în a 111eo patrie doritâ.
dară

EIN AUFENTHALT IN BĂILE HERCULANE (HERKULESBAD)
(Zusammenfassung)

,\nhand einer memorialistischen Schrift aus clem Jahre 1858 die wir euwm
rumanischcn Militararzt aus cler kaiserlichen osterreichischen Armee verdank1'n,
versucht diescr Auf.„atz eincn Kuraufc.•nthalt in Băilf' Herculane zu entziffern. die Art
unei Wcise wie sich clic Bcziehungc11 hilclcn, die Art cler Unterhaltungen, welchcs die
sogenannte "gute Gcscllschaft"' war. alles in cinern wie die Leute ihre Freizcit
\'erhrachten. Dl'r Aufsatz ist gc<lacht aus cler historischen Perspekti\'e cler Imagologic
so daf3 cler Verrasscr elen Beziehungen zwischen elen Lcutcn aus dcrselhen sozialcn
Kategoric Aufmcrksamkcit schenkt ldas .:\lilil~ir) die aber unterschiedlichen Ethnien
unei Konfessioncn angch<>ren. Es ist auch ei11e wichtige Urkuncle fi.ir die Geschichtc
cler :\ledizin unei des Tourismus als cine ncuc Art zum Reisen. Diese Schrift erlaubt
auch clic Hekonstituierung des Kuralltags um <lie l\litte des Hl .• Jahrhunderts.
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