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CUVANT INAINTE
Începând cu anul şcolar 2006 - 2007 Societatea de ştiinţe istorice din România,
filiala Caraş - Severin s-a reorganizat în sensul că a devenit activă la nivel judeţean şi
naţional, are propria ştampilă, membrii filialei au carnete valabile pe patru ani şi apoi, iată,
prin acest prim număr avem propria revistă cu codul de identificare ISSN 1844 - 4423.
Suntem o singură filială judeţeană şi trebuie să mulţumesc doamnelor care au condus cele
două filiale ant�rioare, respectiv regretata profesoară Maria Calotă (Filiala Reşiţa) şi
profesoara Virginia Ardelean (Filiala Caransebeş). Î n Consiliul de conducere al filialei
noastre sunt alături de subsemnatul, profesorii Sever Bălăşoiu de la Liceul pedagogic C.D.
Loga din Caransebeş, Iancov Gheorghe de la Liceul Teoretic Traian Lalescu din Reşiţa,
Cosmin Gheju de la Şcoala cu cls. I-VIII din Ezeriş, Ionel Folea de la grupul Şcolar Industrial
din Moldova Nouă, Carmen Bortiş de la Şcoala cu cls. I-VIII nr. 9 din Reşiţa.
·

Revista Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (cu studii şi articole de
specialitate şi metodică, ultimul număr) a fost distribuită în j udeţul nostru şi trebuie să
mulţumesc colegilor (Manuela Golopenţa - inspector de specialitate I.S.J. Caraş - Severin,
Sever Bălăşoiu şi Mioara Bivolaru de la Liceul pedagogic C.D. Loga din Caransebeş, Ionel
Folea de la Grupul Şcolar din Moldova Nouă, Cosmin Gheju de la Şcoala cu cls. I-VIII din
Ezeriş şi Cristian Şodâncă de la Grupul :colar Agricol din Oraviţa, Negru Pavel de la Liceul
Teoretic E. Murgu din Bozovici) care m-au ajutat ca exemplarele să ajungă la colegii de
istorie.
Paginile revistei noastre sunt deschise pentru oricare coleg profesor de istorie care
doreşte să colaboreze, dar şi pentru alţi colegi de alte specialităţi, având în vedere că
acceptăm principiul interdisciplinarităţii. Materialele care vin din partea colegilor reprezintă
propria lor opţiune, din partea noastră fiind doar sugestia că este recomandabil să fie însoţite
şi de ilustraţii. Apoi, dacă apar şi chestiuni legate de metodică, programe, manuale cu atât
mai bine. Aceasta pentru că avem între cei 91 de membri ai filialei colegi tineri dar şi unii
aflaţi în prag de pensionare.
Revista noastră nu îşi impune apariţii periodice legate de lună sau trimestre ci doar
atunci când avem adunate suficiente materiale din partea colegilor. Totuşi îndrăznim să
prognozăm că va apare de două ori pe an, difuzarea fiind gratuită pentru toţi colegii cu
camete de membru al filialei. Î n afară de materialele propriu-zise, în paginile revistei
găzduim şi rubrici legate de activitatea colegilor la diferite competiţii sau apariţii editoriale,
considerând că merită popularizate aceste activităţi.
Mulţumiri tuturor colegilor care au trimis materiale pentru apariţia acestui prim
număr, materiale rară de care nu ar fi fost posibil acest demers.
Reşiţa, 1 mai 2008.

Prof. dr. Nicolae Magiar
Preşedintele Filialei Caraş - Severin
2

https://biblioteca-digitala.ro

Pagini din istoria Caransebeşului

Situat în extremitatea nordică a culoarului Timiş-Cerna, la
confluenţa râului Sebeş cu Timiş, municipiul Caransebeş este o
străveche vatră de istorie şi civilizaţie românească.
Cercetările arheologice întreprinse în arealul localităţii au
dovedit o locuire permanentă de circa de 35 OOO de ani.1
Cu toată vechimea sa, localitatea este atestată documentar
pentru prima dată în 1 289. cu numele Sebeş, în legătură cu prezenţa aici
a regelui Ungariei, Ladislau al V-lea Cumanul ( 1272- 1 290).
Caransebeşul este rezultatul unirii aşezării Sebeş cu satul
apropiat Căran. Numele Caransebeşului în opinia profesorului Vasile
Bogrea ( 1 8 8 1 - 1 926) s-ar traduce prin "Târg de caravane, cu han, pe apa
Sebeşului".3
Datorită importanţei sale strategice Caransebeşul a avut în
Evul Mediu o puternică cetate de forma unui poligon cu cinci bastioane şi două porţi. Cetatea s
4
a păstrat până în anul 1 699, când în urma păcii de la Carlowitz s-a decis demolarea ei.
În 1 4 1 9, regele Ungariei Sigismund de Luxemburg vizitează oraşul, în care a revenit
în 1 428 şi 1 429.5
Domnul Ţării Româneşti, Vlad Dracul împreună cu turcii devastează în 1432
Caransebeşul.
Iancu de Hunedoara a fost în mai multe rânduri la Caransebeş în 1447 ca şi în
6
1453.
Ca urmare a dezvoltării economice a oraşului, la începutul secolului al XIV-iea
Caransebeşul a devenit şi loc de târg, ziua de joi fiind folosită până astăzi ca zi de târg, având o
vechime de circa 700 de ani.7
În cursul Evului Mediu, Caransebeşul a fost vizitat de mulţi călători care au lăsat
mărturiile lor despre oraş. Astfel Giovan Andrea Gromo care a călătorit prin 1564-1565 îl
socotea capitală a "Valahiei de dincoace de Carpaţi", un oraş cu case din lemn, bine populat,
înconjurat cu ziduri de piatră şi şanţuri. Pe la 1 603, cronicarul Ştefan Szamoskozy, în trecere
prin Caransebeş îl socotea un oraş aproape circular ai cărui locuitori sunt români "fiind
deosebiţi şi trăiesc mai cu gust decăt alţi locuitori". Î n 1 660 a străbătut oraşul şi cronicarul turc
Evila Celebi, care îl considera ca o "cetate frumoasă de o construcţie trainică aşezată pe malul
8
râului Timiş"
În cursul secolelelor XVII-XVIII Caransebeşul a avut de suferit de pe urma
războaielor austro-turce, când a trecut rând pe rând sub ocupaţia unuia sau altuia dintre
beligeranţi. Astfel în 1 658, ca urmare a trădării lui Akos Barcsay, ultimul ban al
Caransebeşului, oraşul ajunge sub ocupaţie otomană, devenind sangeac turcesc până în 1 688,
9
când va fi eliberat de generalul Federico Veterani.
În 1 699 prin pacea de la Carlowitz, Caransebeşul cu întregul Banat ajunge din nou
sub ocupaţie otomană, Poentru ca prin pacea de la Passarowitz din 1 7 1 8 să treacă în stăpânirea
Imperiului Habsburgic. 0
În noile condiţii Caransebeşul şi zona înconjurătore capătă o importanţă strategică
deosebită pentru Curtea de la Viena în raporturile cu Imperiul Otoman. De aceea împărăteasa

3

https://biblioteca-digitala.ro

Maria Tereza a hotărât înfiinţarea unor regimente la graniţa cu Imperiul Otoman care vor fi
înfiintate de fiul său, împăratul Iosif al II-iea. Se crează mai întâi Regimentul româno-iliric, cu
sediu l la Biserica Albă, care îşi va muta sediul la Caransebeş în 1804. În 1838 regimetul îşi va
11
schimba numele în Regimentul româno-bănăţean nr. 13 . Acest regiment era format din 12
companii de grăniceri recrutaţi din 96 de comune grănicereşti, aflate la graniţa cu Imperiul
Otoman. 12 Regimentul a funcţionat până în 1872 când a fost desfiinţat. 1 3
Regimentul de graniţă din Caransebeş a dat din rândurile sale peste 20 de generali şi
peste 200 de ofiţeri superiori, dintre aceştia remarcându-se în mod deosebit generalii Traian
14
Doda, Moise Groza, Ion Drăgălina, Mihail Trapşa, Alexandru Guran şi Nicolae Cena.
După desfiinţarea regimentului pentru administrarea proprietăţilor familiilor
grănicereşti la propunerea generalului Traian Doda şi cu aprobarea Curţii imperiale de la Viena
15
a fost înfiinţată Comunitatea de Avere cu sediul la Caransebeş.
Oraşul Caransebeş este un vechi centru al ortodoximului, aici funcţionând,
Episcopia Caransebeşului. Odată cu reînfiinţarea Mitropoliei Ardealului (12/24 decembrie
1864), s-a acceptat ca aceasta să cuprindă două eparhii: cea a Aradului şi cea a Caransebeşului.
Aceasta din urmă a fost înfiinţată prin Diploma imperială din 6 iulie 1865. Primul episcop a fost
Ioan Popasu ( 1 808- 1 889), propus de mitropolitul Ardealului, Andrei Şaguna. Urmaşii săi au
fost Nicolae Popea ( 1 826- 1 908), Miron Cristea ( 1 868- 1 939), viitorul patriarh al României, Iosif
Traian Bădescu ( 1 858-1933), Vasile Lăzărescu, devenit primul mitropolit al Banatului,
Veniamin Nistor ( 1 886- 1 963), în timpul căruira Episcopia Caransebeşului s-a contopit cu
Arhiepiscopia Timişoarei. Episcopia Caransebeşului a fost reactivată în 1 993, în această
demnitate fiind ales Emilian Birdaş- 1 994-1996-fiind urmat de Laurenţiu Streza-1996-2005-,
devenit mitropolit al Ardealului. În prezent Episcopia Caransbeşului este condusă de tânărul
16
episcop Lucian Mic.
În decursul timpului Caransebeşul a fost şi un important centru cultural românesc ,
cu şcoli unde se scria româneşte cu caractere latine.
Între traducătorii Paliei de la Orăştie ( 1 582), doi au fost caransebeşeni, Efrem Zăcan
şi Ştefan Herce.1 7 În acelaşi an funcţiona în oraş o "Şcoală de dăscălie'', iar în 1 784 funcţiona un
gimnaziu.1 8 Un rol aparte l-a avut învăţământul grăniceresc, la oraganizarea căruia şi-au adus
din plin contribuţia protopopul Ioan Tomiciu şi profesorul Constantin Diaconovici Loga.1 9
Învăţământul a cunoscut o treapă superioară în dezvoltarea sa după numirea în 1 865
a lui Ioan Popasu, ca episcop al Caransebeşului. În acelaşi an, Institutul Teologic de la Vârşet s
a mutat la Caransebeş. În 1 876 s-a înfiinţat Institutul Pedagogic, al cărui prim director a fost
Ştefan Velovan. Multe generaţii de învăţători s-:au pregătit la ceastă şcoală, beneficiind de un
corp profesoral în rândul căruia au activat Ştefan Velovan, Enea Hodoş, Patriciu Drăgălina,
Vasile Goldiş ş.a.20
Un rol important în viaţa culturală a Cransebeşului l-au avut societăţile culturale.
Între acestea foarte importantă a fost "Societatea elevilor de la Institutul Pedagogic'', creată în
1 886, care în 1 889 se va numi "Societatea de lectură "Ioan Popasu". În 1 877 a fost înfiinţată
"Reuniunea română de cântări şi muzică", în cadrul căreia au activat ca dirijori profesorii
Nicolae Popovici şi Antoniu Sequens.21
Caransebeşul şi locuitorii săi au suportat grelele condiţii din timpul Primului Război
Mondial. Unii dintre locuitorii oraşului au participat pe câmpurile de luptă din cursul războiului
în armata austro-ungară sau română, 46 dintre aceştia căzând în luptă, alţii prizonieri, iar unii au
dezertat. Cel mai ilustru dintre aceştia a fost generalul Ioan Drăgălina, care a trecut în România
şi a activat în cadrul armtei române, ajungând general şi devenind "eroul de la Cerna şi Jiu".22
4

https://biblioteca-digitala.ro

Caransebeşenii au participat la Marea Adunare Naţională de la Alba-Julia din 18
noiembrie li decembrie 1918 cu peste 120 de personae, între care episcopul Caransebeşului
Miron E. Cristea, Cornel Corneanu, Gheorghe Neamţu, Iosif Olariu.23
La 21 decembrie 1989 caransebeşenii s-au solidarizat cu Timişoara, declanşând
24
acţiunile anticomuniste contribuind şi ei la răsturnarea regimului comunist.
Note
1.Sorin-Marius P�trescu, Caransebeş, în Ghid cronologic pentru oraşele bănăţene
(coordonator Bodo Bama), Timişoara, 2007, p. 33
2.Andrei Ghidiu, Iosif Bălan, Monografia oraşului Caransebeş, Tipograful
Tipografiei şi Librăriei Diecezane,Caransebeş, 1909, p. 3
3.Vasile Bogrea, Pagini istorice şi filologice, Cluj, 1971, p. 314-115
4.Petru Bona, Nicoleta Gumă, Liviu Groza, Caransebeş, Contribuţii monografice,
Caransebeş, 1990, p. 36 şi următorele
5.Andrei Ghidiu, Iosif Bălan, op.cit., p. 5
6.lbidem, p. 5-6
7.Sorin-Marius Petrescu, op.cit., p. 34
8.Petru Bona, Nicoleta Gumă, Liviu Groza, op.cit., p. 83-84
9.Andrei Ghidiu, Iosif Bălan, op.cit., p. 13
IO.Ibidem,
11.Liviu Groza, Grănicerii bănăţeni, Editura Militară, Bucureşti, 1983, p. 15-16
12.Petru Bona, Caransebeş (Contribuţii istorice), Caransebeş, 1989, p. 62
13.Sorin-Marius Petrescu, op.cit., p. 35
14.Liviu Groza, op. cit., p. 141-172
15.Petru Bona, op.cit., p. 66
16.Petru Bona, Episcopia Caransebeşului, Ediţia a II-a, Editura Marineasa,
Timişoara, 2006, p. 139-235
17.Petru Bona, Caransebeş (Contribuţii istorice), p. 81
18.Sorin-Marius Petrescu, op.cit., p. 34
19.lbidem, p. 36
20.Petru Bona, Nicoleta Gumă, Liviu Groza, op.cit., p. 74
21.lbidem, p. 75
22.Liviu Groza, Caransebeşul şi Marea Unire, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj,
2003,p. 79
23. Ibidem, p. 97
24.Liviu Groza, Contribuţii la monografia Caransebeşului, Editura Nagard, Lugoj,
2006, p. 17

Profesor Sever Bălăşoiu,
Liceul Pedagogic "C.D.Loga", Caransebeş

5

https://biblioteca-digitala.ro

România şi relaţiile internaţionale în perioada
interbelică

Pe tot parcursul perioadei interbelice, obiectivul principal al politicii externe a
României a fost menţinerea frontierelor trasate la sfârşitul Primului Război Mondial. Din
acest punct de vedere toate partidele politice din România interbelică (cu excepţia
Partidului Comunist) au avut o poziţie comună, susţinând respectarea hotărârilor
adoptatea în cadrul sistemului tratatelor de pace de la Versailles. Această poziţie unitară,
adoptată de clasa politică românească a fost cea care a determinat alegerea aliaţilor şi a
asigurat continuitatea în politica externă a României.
Clasa politică românească considera Franţa şi Marea Britanie principalele
state garante ale acordurilor de pace şi se bazau pe acestea pentru a contracara
ameninţarile la adresa statu-quo-ului teritorial din Europa.
Susţinând principiile promovate de Liga Naţiunilor, guvernele româneşti au
promovat consecvent alianţele regionale, ca mij loace de a menţine sistemul acordurilor de
pace de la Versailles. Astfel a luat naştere Mica Î nţelegere, o alianţă ce cuprindea
România, Cehoslovacia şi Regatul sârbo-croato-sloven (din 1929 Yugoslavia) izvorâtă
din nevoia acestor state de a-şi asigura propria lor securitate, pe măsură ce au început să
se îndoiască de eficienţa garanţiilor cuprinse în tratatele de la Trianon şi Neuilly. În fapt,
alianţa propriu-zisă, numită şi Mica Antantă era constituită în urma llllor acorduri
bilaterale încheiate între cele trei state ( la 14 august 1920 între Yugoslavia şi
Cehoslovacia; la 23 aprilie 1921 între România şi Cehoslovacia; la 7 iunie 1921 între
România şi Yugoslavia). Î n fiecare dintre tratatele semnate, cele trei state se angajau să-şi
acorde spijin în cazul unui atac neprovocat din partea Ungariei, în timp ce în tratatul din 7
illllie era inclusă, alături de Ungaria şi Bulgaria.
La fel ca şi în cazul constituirii Micii Î nţelegeri, România a jucat un rol activ
şi în realizarea Î nţelegerii Balcanice, care a reprezentat extinderea in Europa de Sud-Est a
principiilor securităţii regionale, consacrate de Mica Î nţelegere. Iniţial acordul urma să
reunească Bulgaria, Turcia şi Grecia, potrivit doleanţelor Angliei şi Italiei din 1931, dar
Franţa s-a opus acestui plan şi a propus o apropiere între Yugoslavia, România şi Bulgaria
în vederea scoaterii acesteia din urmă de sub influenţa Italiei. Î n cele din urmă tratatul de
constituire a alianţei a fost semnat la 9 februarie 1934 de către reprezentanţii
României,Yugoslaviei, Greciei şi Turciei şi a fost declarat ca fiind unul pur defensiv (era
evident că principalul stat vizat a fost Bulgaria, cea mai importanta ţară revizionistă din
regiune).
Î n toată perioada interbelică elita politică românească a continuat să se bazeze
pe Franţa pentru a contracara ameninţările la adresa sistemului Versailles. Cu toate
acestea interesul politic al Franţei faţă de România a rămas destul de moderat, deşi
România era membră a sistemului de alianţe din Europa de Est sprijinit de Franţa. Faptul
că Franţa nu era interesată de o alianţă cu România era demonstrat de semnarea unui tratat
între cele două state de abia în 1926 şi atllllci din iniţiativa României. Atitudinea Franţei
este explicabilă în condiţiile în care o alianţă militară cu România nu era considerată de
către guvernul francez ca fiind una indispensabilă, armata română fiind considerată
incapabilă să întreprindă o campanie militară serioasă. Î n cele din urmă s-a ajuns la un
compromis între cele două părţi care au căzut de acord ca statele lor majore generale să se
consulte în cazul unei agresiuni. Deşi tratatul semnat la 10 iunie 1926 nu angaj a Franţa să
vină în ajutorul României, conducătorii României îl considerau ca având o valoare
politică deosebită, deoarece, presupuneau e1, acesta exprima comunitatea puternică de
6
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interese între cele două ţări. În schimb, guvernul francez, a acordat tratatului o mică
importanţă, considerându-l pur şi simplu drept un mijloc, printre multe altele, de a
menţine influenţa franceză în Sud-Estul Europei. Tratatul a fost reînnoit în 1 936 dar
oferea puţine modalităţi practice de a pune în practică simboluri şi presupuneri.
Relaţiile politice între România şi Marea Britanie au avut o intensitate redusă
deoarece britanicii nu au avut o strategie politică clară în Europa de Sud-Est, în cea mai
mare parte a perioadei interbelice. De abia în mai 1 938 Foreign Office-ul a analizat
posibilitatea unor angajamente politice şi economice faţă de România în contextul
creşterii pericolului german.
Toate eforturile depuse în perioada anilor '20 şi '30 de către guvernele
româneşti pentru a asigura inviolabilitatea noilor frontiere de nord şi de est s-au dovedit
până la urmă lipsite de succes datorită statelor revizioniste vecine - Ungaria şi U.R. S . S . Î n
ceea ce priveşte apropierea dintre România şi Ungaria, obstacolul evident era problema
Transilvaniei, teritoriu pe care partea maghiară îl considera parte integrantă a Ungariei
istorice. Î n disputa dintre România şi Uniunea Sovietică obstacolul era bineînţeles
Basarabia, încorporarea acesteia în România în 1 9 1 8 determinând şi ruptura dintre
acestea. Prim-ministrul României între anii 1 928-1930, Iuliu Maniu, a impus ca reluarea
relaţiilor normale între cele două state să depindă de recunoaşterea de către Uniunea
Sovietică a graniţei dintre ele de-a lungul Nistrului, în timp ce ministrul de externe
sovietic, Maxim Litvinov, a respins la fel de ferm o astfel de condiţie. Din cauza absenţei
unui comerţ dezvoltat între România şi Uniunea Sovietică, nu exista un stimulent de
natură economică pentru a se ajunge la un acord.
Î n condiţiile în care state aliate României - Franţa şi Polonia - au dat semnale
că sunt gata să negocieze tratate cu Uniunea Sovietică, au început şi discuţii româno
sovietice, în ianuarie 1 932 la Riga. Acestea au fost reluate în 1934 sub auspiciile Micii
Î nţelegeri, când Nicolae Titulescu şi Maxim Litvinov au făcut schimb de scrisori
diplomatice la Geneva, fără vreo referire la situaţia Basarabiei. Astfel, după lungi discuţii
între Titulescu şi Litvinov, s-a ajuns în cele din urmă la crearea cadrului general al unui
tratat şi în aceste condiţii, la 2 1 iulie 1936, la Montreux, a fost definitivat acordul, articol
cu articol iar semnarea lui oficială urma să se producă în septembrie. Din păcate Nicolae
Titulescu a fost victima unei remanieri de cabinet, la 29 august I 936, deoarece succesele
sale internaţionale şi eforturile depuse pentru realizarea apropierii de Uniunea Sovietică
au generat reacţii atât din partea regelui Carol al-II-lea cât şi din partea forţelor de dreapta.
Noua situaţie creată a determinat guvernul sovietic să declare înţelegerea din 2 1 iulie 1 936
nulă şi neavenită, percepând demiterea lui Titulescu ca pe o schimbare în politica externă
a României.
Eşecul înregistrat în normalizarea relaţiilor cu Uniunea Sovietică a sporit
neliniştea în rândul clasei politice româneşti, statul sovietic fiind perceput ca o eternă
ameninţare la adresa siguranţei şi integrităţii teritoriale a României.
Falimentul politicii de alianţă regională cauzat de dezmembrarea
Cehoslovaciei în 1 93 8 a convins, atât opinia publică cât şi clasa politică de la Bucureşti,
că a devenit prioritară o politică de apropiere de Germania în scopul apărării graniţelor
împotriva revizionismului sovietic şi ungar. Astfel s-a ajuns la încheierea unui tratat
economic româno-german, la 23 martie 1939, valabil pe o perioadă de cinci ani, prin care
se asigura o legătură mai strânsă între economiile celor două ţări prin planificare,
coordonare şi companii mixte. Potrivit acestui tratat, Germania se angaj a să fumizeze
capital şi bunuri industriale pentru a moderniza economia românească iar principalul rol
al companiilor mixte era de a dezvolta resursele minerale ale României - cupru, crom,
mangan şi în special petrol, în condiţiile în care Germania se pregătea de război şi încerca
să-şi asigure independeţa faţă de livrările de dincolo de ocean. Tratatul era avantajos şi
7
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pentru România deoarece Germania a devenit un furnizor de echipament militar modern şi
un cumpărător sigur de mari cantităţi de cereale, la preţurile cele mai bune din perioada
respectivă.
Cu toate schimbările produse în Europa guvernul român nu şi-a pierdut
speranţa în aliaţii tradiţionali şi a cerut Marii Britanii şi Franţei să anunţe public că nu vor
mai tolera modificări de graniţe în Europa de Est. În acest sens, la 13 aprilie 1939, după
negocieri complicate, Marea Britanie şi Franţa au promis să ajute România să reziste
oricărei ameninţări la adresa independenţei sale. Garanţiile franco-britanice aveau un
caracter limitat deoarece se refereau la independenţa României, nu şi la integritatea sa
teritorială, dar cercurile politice de la Bucureşti le-au întâmpinat ca pe un semn că puterile
occidentale şi-au abandonat în sfârşit politica de conciliere.
Pe acest fond,semnarea pactului de neagresiune sovieto-german din 23 august
1939, a venit ca un şoc pentru conducătorii României, aceştia bazându-se în politica
externă pe presupunerea că există o ostilitate profundă între nazism şi comunism. Aceste
temeri au fost confirmate în vara anului următor când, în urma notelor ultimative din iunie
România a fost obligată să cedeze Uniunii Sovietice, Basarabia, Bucovina de Nord şi
ţinutul Herţei. Revizionismul sovietic a încurajat şi Ungaria şi Bulgaria care vor formula
cerinţe asemănătoare, fiind sprij inite de către Germania. Astfel, în urma Dictatului de la
Viena din 30 august, România se vede nevoită să cedeze Ungariei partea de Nord-Est a
Transilvaniei iar Bulgariei, în urma tratatului de la Craiova din 7 septembrie, teritoriul
ocupat în urma păcii de la Bucureşti din 1913.
Cedările teritoriale din anul 1940 au consfinţit eşecul diplomaţiei româneşti şi
al alianţelor regionale promovate după primul război mondial, demonstrând în acelaşi
timp că marile puteri ale lumii nu au ţinut cont niciodată de interesele altor state, fie ele şi
aliate.
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ORIGINALITATEA DEMOCRATIEI
ATENIENE
,

Aymard definea, în urmă cu o j umătate de veac, polisul grec ca fiind: o
comunitate de cetăţeni pe de-a-ntregul independentă, suverană peste cetăţenii care o compun,
1
cimentată de cultele religioase şi condusă de legi. O polis este înainte de toate o comunitate
de cetăţeni independenţi. Vocaţia independenţei este dimensiunea esenţială a polisului grec. Î n
numele ei au reuşit grecii să izbândească în faţa armatei lui Darius şi mai apoi a lui Xerxes, şi
tot în numele ei au refuzat realizarea unei structuri politice mai cuprinzătoare. Alianţe cu
caracter temporar, însă cu păstrarea autonomiei interne, au mai fost gândite şi împlinite, dar
planuri de unire politică nu a conceput nicio cetate greacă.
„Suverană peste cetăţenii care o compun". Î n numele acestei suveranităţi, cetatea
răpeşte individului orice libertate. Ideea de libertate personală este cu totul străină Greciei
antice. Această comunitate de cetăţeni este întărită de practicarea cultelor religioase (şi ele
controlate de către stat) şi condusă de legi. Î ntreaga viaţă a cetăţeanului, de la naştere până la
moarte, este supusă legii. Î n antichitate au existat şi alte societăţi organizate potrivit unor
norme, dar spre deosebire de acestea, în polisul grec legea este stabilită de cetăţeni sau de
strămoşii acestora. Î n aceasta constă originalitatea polisului grec şi baza demnităţii de oameni
2
liberi a grecilor, chiar dacă această libertate are de fapt limite destul de strâmte.
Cetăţeanul grec are şi vocaţia egalităţii şi participării la exerciţiul puterii. Model
de organizare unic în antichitate şi bază pentru societatea modernă care avea să se nască în
Europa două milenii mai târziu.
Greciei antice datorăm ideea de spaţiu public, un spaţiu social cu totul nou. Î n
centrul acestui spaţiu este agora. În agora se dezbat problemele de interes general, „într-un
spaţiu în care puterea nu mai rezidă în palat, ci în mijloc". Î n mijloc stă oratorul, care vorbeşte
în folosul tuturor. 3 Î n agora are loc o întrecere, care opune grupuri de cetăţeni cu interese şi
idealuri diferite. Miza acestei competiţii este puterea politică în polis. 4
Începuturile Atenei, asemeni multor alte evenimente din istoria timpurie a
grecilor, sunt învăluite în legendă. Atenienii din perioada de glorie a cetăţii (sec. al V-lea)
atribuie organizarea ei unui erou legendar - Tezeu. Cronologic, evenimentele par să fii avut
loc în secolul al Xlll-lea î.Hr., în condiţiile de mare nesiguranţă ce caracterizează acest veac.
Este posibil ca în această perioadă de mari tulburări să fii avut loc unirea micilor comunităţii
5
din Atica în j urul Atenei; istoria Atenei este deci istoria Aticii. Aşa se poate explica de ce
numele ei a rămas întotdeauna la plural, căci Athenai înseamnă de fapt Atenele.6
Evoluţia Atenei, transformările pe care le cunoaşte de-a lungul secolelor VIII-V
î.Hr., poate fi în linii generale cunoscută. Atena a devenit în timp „modelul" invocat ori de
câte ori se vorbeşte despre polisul grec, uitându-se adesea că fiecare polis este o entitate de
sine stătătoare cu o structură socială şi instituţională originală.
Atena cuprindea în secolul al V-lea întreaga peninsulă Atica, un teritoriu relativ
mare (circa 2 500 km2). Atena cuprindea nu numai oraşul de la poalele Acropolei, ci şi un
teritoriu agricol (chora), câteva fortăreţe (lângă frontiere), precum şi cele două porturi
(Phaleron şi Pireu) care-i asigurau ieşirea la mare.7 Atena era una din cetăţile mari, atât ca
1

Robert Flaceliere, Viata de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle, Ed. Humanitas, Buc., 2006, p.36 ..

3

Pierre Vidal-Naquet, Vânătorul negru, Ed. Eminescu, Buc., 1985, p. 385.

2
4

5

6
7

Ibidem, p. 37 . .
Zoe Petre, Cetatea greacă, Ed. Nemira, Buc., 2000, p.12.
J.B.Bury, Russel! Meiggs, Istoria Greciei, Ed. A l i, Buc., 2006, p . 115.
Robert Flaceliere, op. cit., p. l O.
Jean-Jacques Maffre, Secolul lui Peric le, Ed. Corint, Buc.,2004, p . 45.
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suprafaţă, cât şi ca populaţie. După estimările specialiştilor, în secolul al V-lea, Atena număra
aproximativ o jumătate de milion de persoane. Dintre aceştia, în jur de 40 OOO erau cetăţeni şi
aproximativ 20 OOO erau meteci (străinii din Atena). Aceştia, împreună cu soţiile şi copiii lor
formau populaţia liberă. Numărul lor se putea ridica la circa 200 OOO de persoane. Se
apreciază că numărul sclavilor putea ajunge la vreo 300 OOO sau chiar mai mult. Se poate
constata că din totalul populaţiei cetăţii, numai 2/5 erau oameni liberi; iar cei care participau
8
la conducerea cetăţii erau de-a dreptul o minoritate. Această minoritate beneficia de politeia,
adică de cetăţenia care oferea posibilitatea de participare la viaţa politică. Aceştia erau şi
singurii care aveau dreptul de a stăpânii proprietăţi funciare. Cetăţenii îşi rezervă activitatea
politică şi proprietatea funciară. Asupra acestei minorităţi ne vom concentra atenţia în paginile
următoare. Până la decretul lui Pericle din 451 sau 450 î. Hr., erau cetăţeni toţi adulţii de sex
masculin născuţi dintr-un tată cetăţean. După decretul introdus de Pericle, erau cetăţeni doar
9
cei născuţi dintr-un tată cetăţean şi o mamă ateniană. Este posibil ca măsura să fi avut ca
obiectiv limitarea numărului de cetăţeni în condiţiile creşterii populaţiei cetăţii ca urmare a
perioadei de pace şi prosperitate de la mijlocul secolului al V-lea. Pentru buna funcţionare a
cetăţii numărul locuitorilor era important. Dezbaterea teoretică care a urmat războiului
peloponesiac a avut în vedere şi această problemă. Platon spW1ea că un polis nu trebuie să
depăşească 500 OOO de locuitori, iar Aristotel susţinea că toţi aceştia trebuiau să se cunoască
.
A
mtre
e1,• cel puţm d"m ved ere. 10
Aşadar, băieţii care erau născuţi dintr-W1 tată cetăţean atenian şi o mamă ateniană
deveneau cetăţeni odată cu majoratul (la vârsta de 18 ani). Aceasta însă doar teoretic,
deoarece erau obligaţi, timp de doi ani, să efectueze W1 fel de serviciu militar (efebia). Practic
vorbind, tinerii atenieni puteau exercita calitatea de cetăţean, participând la treburile publice,
11
la vârsta de 20 de ani. Nu se ştie dacă theţii, care erau înrolaţi mai ales ca vâslaşi în flotă,
12
erau obligaţi în secolul V să treacă prin efebia.
În secolul al V-lea, existau la Atena patru clase de cetăţeni, în funcţie de averea
lor, echivalată după venitul anual în dralune: pentacosi6medimnii (cu venit de 500 de
dralune), cavalerii (300 de dralune), zeugiţii (200 de dralune), theţii (sub 200 de dralune). Toţi
aceştia alcătuiesc comunitatea cetăţenilor atenieni. Constituţia cetăţii garanta egalitatea
politică, dar această egalitate nu atrăgea şi egalitatea socială. 13 Diferenţierile SW1t vizibile şi în
structura armatei. Primele trei clase fumizau hopliţii, în timp ce theţii alimentau rândurile
vâslaşilor. Importanţa lor a crescut odată cu dezvoltarea flotei ateniene în timpul războaielor
medice. Theţii dobândesc astfel o importanţă deosebită în societatea ateniană, fiind create
condiţiile pentru consolidarea democraţiei. 14 Cetăţenia ateniană putea fi pierdută. Se cunosc
două asemenea posibilităţi: atimia şi ostracismul. Atimia era o sancţiune care se aplica celor
care au suferit o condamnare judiciară gravă şi în consecinţă le-au fost retrase drepturile
15
civice. Ostracismul este modalitatea prin care poporul avea posibilitatea să îndepărteze
provizoriu din oraş pe unul dintre cetăţeni, rară a-i face W1 adevărat proces, fără a formula
vreo plângere sau vreo acuzaţie împotriva lui. Ostracismul este o formă de exil rară nici un alt
motiv decât bunul lor plac. Prin simpla înscriere a unui nume pe acel ostraca (ciob de
ceramică), puteau fi îndepărtaţi cei care erau suspectaţi că ar nutri intenţii tiranice. Această
măsură este atribuită lui Clistene. Prin această procedură au fost eliminaţi unii cetăţeni de
prim plan în Atena sec. al V-lea: Alcibiade, Aristide, Cimon, Temistocle . . . . Ostracizarea unui
8

9

Robert Flaceliere, op. cit., p.60.
Jean-Jacques Maffre, op. cit., p.48.
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Indro Montanelli, Istoria grecilor, Ed. Artem is, Buc., 1994, p.37
Robert Flaceliere, op. cit., p.38.
Ibidem, p.262.
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cetăţean este atribuţiunea Adunării poporului. Pentru ca ostracizarea să se poată realiza era
nevoie de minimum 6 OOO de votanţi în Adunare. Nu se votează în legătură cu ostracismul
decât cel mult odată într-un an. 16 Condamnarea prin ostracism n-are ca scop pedepsirea unui
vinovat, ci mai degrabă este o măsură cu caracter preventiv, menită să înăbuşe pretenţiile de
tiranie reale sau presupuse. 1 7
Viaţa de toate zilele a cetăţeanului atenian era dominată, în principiu măcar, de
grij a pe care o purta treburilor statului. Regimul politic din Atena secolului V î. Hr. se bazează
pe suveranitatea poporului (cetăţenilor). Tensiunile sociale din secolele anterioare (VII-VI î.
Hr.) au determinat repetate intervenţii în organizarea şi modul de funcţionare a instituţiilor
cetăţii. Î n acest context constituţia ateniană se înnoieşte continuu. Solon a creat instituţiile şi a
constituit mecanismele democraţiei ateniene. 18 Fără a fi un democrat, în reformele în!aptuite
19
de Solon se află în germene trăsăturile caracteristice ale viitoarei democraţii ateniene.
Principalul obstacol în calea instaurării democraţiei era forţa politică a clanurilor. Pentru ca
democraţia să devină o realitate era necesar ca puterea politică a acestor clanuri să fie
diminuată. Vechea organizare bazată pe legături de sânge a fost înlocuită. Noua organizare are
la bază principiul teritorial, diminuând astfel influenţa politică a diverselor grupuri locale.
După Clistene, toţi cetăţenii aveau să joace un rol important şi permanent în conducerea
20
cetăţii. Odată cu reorganizarea teritorială sunt restructurate şi instituţiile cetăţii. Se menţin
cele vechi (Colegiul celor Nouă Arhonţi, Areopagul, Adunarea poporului), dar atribuţiunile
sunt modificate. Sunt create altele noi. Lui Clistene i se atribuie înfiinţarea funcţiei de strateg
(zece la număr, câte unul pentru fiecare trib) şi a Consiliului celor Cinci Sute (câte cincizeci
de membri din fiecare trib). Î n acelaşi timp, prin reforma calendarului, Atena devine o cetate
subordonată „în totalitatea sa unor legi generale şi în care religia este cea care slujeşte
21
cetatea". Cetatea greacă se emancipează de sub tutela zeilor. Cetăţeanul devine actorul
principal al evenimentelor care aveau să vină şi care vor confirma importanţa demosului în
economie, societate, armată. Tendinţele democratice, care s-au manifestat pe tot parcursul
secolului al VI-lea, au continuat la începutul secolului al V-lea. Cu toate reformele în!aptuite
de Clistene, cea mai conservatoare instituţie era Areopagul, deoarece era formată din foşti
arhonţi proveniţi. din rândul celor mai bogate familii ateniene. Clistene a menţinut Areopagul,
dar l-a deposedat de o parte a puterii, odată cu înfiinţarea tribunalului popular, Heliaia.22
Areopagul devenise incompatibil cu dezvoltarea democraţiei în noile condiţii de după
războaiele medice. Înainte de 462 î.Hr., Efialtes a formulat o serie de acuzaţii de corupţie şi
practici frauduloase la adresa unor membrii ai Areopagului. Apoi, profitând de absenţa lui
Cimon (adversar al înnoirilor), a introdus o serie de legi care au lipsit Areopagul de toate
puterile cu caracter politic. Areopagul a pierdut dreptul de a pedepsi funcţionarii publici dacă
aceştia încălcau legea, dreptul de a supraveghea administraţia şi de a urmării aplicarea legilor.
Acestea au trecut pe seama Adunării poporului, Consiliului celor Cinci Sute şi a Tribunalelor
populare. Areopagul a fost deposedat şi de puterile care-i permiteau să cerceteze vieţile
cetăţenilor privaţi. Singurele atribuţii care i-au mai rămas erau: jurisdicţia în cazuri de omor,
supravegherea măslinilor sacri ai Atenei şi posibilitatea de a se exprima în privinţa zeităţilor
eleusiene. 23 Indirect, deposedarea Areopagului de cele mai importante atribuţiuni reprezintă o
lovitură şi pentru autoritatea arhonţilor, care în virtutea funcţiei lor, deveneau areopagiţi. De
la această reformă datează adevărata democraţie ateniană. Maj oritatea autorilor ale căror
16

17

Robert Flaceliere, op. cit., p . 238.

18

Ibidem, p . 238.
J. B. Bury, Russell Meigs, op. cit., p . 136.

20

Pierre Leveque, op. cit., p . 267.
J. B. B ury, Russell Meigs, op. cit., p. 137.

19

21
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Jean-Jacques Maffre, op. cit., p . 65.
J. B . B ury, Russel! Meiggs, op. c it., p. 215-216.
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lucrări le-am utilizat susţin că cele două pârghii ale dezvoltării democratice au fost: tragerea la
sorţi şi introducerea indemnizaţiei (misthos) pentru funcţiile publice. 24 Cele două măsuri sunt
introduse în timpul lui Pericle. Moarte lui Efialtes, în 462 î.Hr., a deschis drum carierei
politice a lui Pericle, cel mai important reprezentant al democraţilor. Pericle va domina viaţa
politică a Atenei timp de treizeci de ani, dintre care cincisprezece ani la rând (443-429 î.Hr.),
a fost ales strateg. Î n urma măsurilor înfăptuite în timpul său, Constituţia Atenei a cunoscut
modificări importante. Succesele militare, economice şi politice au determinat pe locuitorii
cetăţii să aibă încredere în propriile instituţii. 25
Toate funcţiile publice, cu excepţia celei de strateg, erau trase la sorţi. Cei zece
strategi erau aleşi de Adunarea poporului, câte unul din fiecare trib. Ei puteau fi realeşi de un
număr nelimitat de ori. Strategii erau însărcinaţi cu apărarea şi comandau armata şi flota. Tot
26
ei discutau clauzele tratatelor şi puteau cere pritanilor* să convoace Adunarea poporului.
Funcţia de strateg era singura care nu era retribuită, fiind aşadar rezervată celor care-şi puteau
permite să renunţe la treburile gospodăreşti şi să-şi dedice activitatea exclusiv conducerii
- .. 2
cetaţn. 7
Arhonţii erau, cel puţin teoretic, cei mai importanţi funcţionari civili. Numărul de
nouă se explică prin faptul că această magistratură este cea mai veche, cu mult anterioară
reformelor introduse de Clistene. Î n timp, Colegiul şi-a asociat un secretar, aşa că numărul
membrilor ajunge tot la zece. Î ncepând din 487 /486 î.Hr. arhonţii sunt traşi la sorţi anual, câte
unul din fiecare trib, pe o listă de voluntari. Î nainte de această dată, arhontatul era o funcţie
care se putea obţine în urma alegerii de către Adunarea poporului. Din 457, arhontatul este
28
deschis şi zeugiţilor. Arhonţii aveau funcţii foarte diferite. Arhontele eponim, de la care îşi
lua numele anul, se ocupa de litigiile de familie şi avea grij ă de unele sărbători religioase.
Arhontele rege a moştenit funcţiile religioase şi j udiciare ale vechiului rege. Arhontele
polemarh avea în grijă procesele referitoare la meteci şi la străini. Cei şase thesmothetai erau
29
„păzitorii legii".
Sfatul celor Cinci Sute era format din câte cincizeci de membri din fiecare trib.
Cei cincizeci de buleuţi dintr-un trib puteau fi pritani, adică preşedinţi ai sfatului, a zecea
parte din durata unui an, adică o pritanie (pritania reprezintă conform calendarului civil, a
zecea parte dintr-un an, adică 35 sau 36 de zile). Buleuţii erau aleşi prin tragere la sorţi;
funcţia era remunerată. Legea nu îngăduia unui atenian să fie buleut decât cel mult de două ori
în viaţă. Sfatul pregătea şedinţele Adunării poporului. 30 Aceasta era cea mai cuprinzătoare
instituţie ateniană, cea care cuprindea, cel puţin teoretic, pe toţi cetăţenii. Î n secolul al V-lea
locul de întrunire al Adunării poporului era pe colina Pnyx („locul unde stau mulţi oameni").
Ecclesia se reunea în sesiune ordinară de o dată până la patru ori pe durata unei pritanii, sau
mai des, în cazul sesiunilor extraordinare. Şedinţele Adunării începeau în zori şi se puteau
prelungi până seara târziu Preşedintele Adunării (epistates) solicită crainicului să citească
raportul Sfatului cu privire la proiectul trecut pe ordinea de zi, iar apoi cere Adunării să
hotărască, votând prin ridicarea mâinii, dacă acceptă proiectul de decret sau dacă vrea să se
treacă la discuţii. Î n acest caz, crainicul pronunţa formula rituală: „Cine vrea să ia cuvântul?".
Urmau discursurile oratorilor. Tribuna oratorilor era un cub de piatră aşezat pe o estradă.
Adunarea putea respinge textul proiectului propus de Sfat sau îl putea modifica, adăugându-i
oricâte amendamente. Adunarea se ocupa în special de problemele de politică internă şi de
24
25

J.J.Maffre, op. cit., p.65-68.
J.B .Bury, R.Meiggs, op. cit. , p .163-164.

* vezi
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30

mai jos.

Robert Flaceliere, op. c it., p .47-48.
Pierre Leveque, op. cit., p . 382.
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politică externă. 31 Acestea ar fi, în linii generale, instituţiile care au asigurat măreţia Atenei în
cea mai glorioasă perioadă a istoriei ei, perioadă care coincide cu mij locul secolului al V-lea
î.Hr. . Cetatea ateniană a dat măsura grandorii ei în momentul în care a reuşit să îmbine
ingenios tradiţia cu elementele de noutate, în momentul în care şi-a găsit echilibrul exprimat
prin „pacea socială" ce caracterizează „epoca lui Pericle". Astfel am putea explica cum un
popor suspicios faţă de toţi cei care deţineau funcţii publice a încredinţat funcţia de strateg,
cincisprezece ani la rând, unuia dintre ei. Mai putem adăuga „măsura" care a caracterizat
politica sa şi care poate i-a adus renumele „Olimpianul", Nu întâmplător secolul V este
„secolul de aur" al tragediei antice greceşti. Piesele puse în scenă au ca temă - lipsa măsurii.
Civilizaţia Atenei lui Pericle a lăsat moştenire, în ciuda unor neajunsuri inerente, cea mai
umană dintre modelele de civili}".aţie ale antichităţii. Declinul ei s-a produs în momentul în
care „pacea socială" a fost erodată, iar cetatea n-a mai găsit resursele necesare pentru a
renaşte.
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INTERCULTURALITATE
ZONA MOLDOVA NOUA
JUDETUL CARAS-SEVERIN

l)ARGUMENT

- Se afirma într-o carte 1 că marele om de stat american şi inventator Benjamin Franklin
( 1706-1790) avea scris deasupra patului de dormit : 'Nu te culca prea devreme. Mai ai ceva de
făcut'. Alţii, precum Sir Betrand Russel 2 si Howard Gardner3 ne indeamnau să cercetam trecutul şi
să promovam noul, in felul acesta (S.N) putând să redescoperim unele adevăruri să ne obişnuim cu
tehnici de muncă intelectuală, să proiectăm anticipat rezultatele şi perspectivele multiple.
- Aşadar, locuind si profesând intr-o zonă plină de istorie şi interculturalitate (Clisura de
Sus a Dunării: Baziaş - Berzasca) n-am putut să răman nepăsător văzând cum zi de zi se petrec
schimbări şi multe din valorile materiale şi spirituale sunt date uitării şi incet, încet dispar.
- Comunicarea, de fapt, se incadrează intr-un proiect mai larg educaţional la nivel
local şi dincolo de ce implică elaborarea si radactarea ei, rămâne satisfacţia de a fi reliefat ceva in
care tu te regăseşti (e-ul tău) in special mândria şi ataşamanetul faţă de valorile istorice, morale,
estetice locale; de ai fi înţeles tipologiile relaţiilor interetnice şi interculturale (ca istoricitate şi
cotidian) şi de a promova comunicarea, dialogul, toleranţa, respectul reciproc adică ceea ce se
doreşte ca practică, exerciţiu in Europa unită de astăzi, din care şi noi, românii, facem parte (oficial,
1 .0 I .2007).
- ln susţinerea lucrării consider că nu este lipsită de importanţă necesitatea
conservării valorilor istorico-etnografice şi interculturale câtă vreme am observat „pe viu" că se
renunţă la originalitate, pentru kitch-uri; este mult formalism şi parodie. Simplismul şi
superficialitatea iau locul tradiţionalului relevant.
- Totodată, zona, mă atrage pentru alte realităţi: speologie (peştera Chindiei II Coronini, cu picturi rupestre unicat; flora şi fauna (zona este inclusă in Parcul Natural Porţile de
Fier) şi de ce nu, pentru drumeţii, turism,etc.
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2) INFORMARE GEOGRAFICĂ (incadrarea Clisurii de Sus a Dunării şi a
localităţii Moldova Noua in Clisura de Sus şi a României)

- Intre văile transversale ale munţilor care inconjoară Banatul (Almajului, Locvei) cea
mai importantă este valea Dunarii 4 (Dunare Donaris la traci, Danubius la romani, Istros - greci,
Dunava - sârbii, astazi
Defileul Dunării reprezintă o inşiruire de mici depresiuni colinare (Moldova Veche,
Liubcova, Sviniţa, Dubova, Orşova) propice indeletnicirilor agricole şi « clisuri » (sectoare de de
vale strâmtă) intre care mai cunoscute sunt Cazanele Mari şi Cazanele Mici. Geografii consideră
« Clisura Dunării », valea Dunării de la intrarea in ţară (Baziaş) şi până la Orşova (o apreciere) sau
Gura Văii (altă apreciere) 5• « Clisura de Sus» a Dunarii este considerată a fi sectorul de vale al
Dunării cuprins intre Baziaş şi Berzasca (Cozia - după unii) 6 •
- Orasul Moldova Nouă individualizat administrativ- teritorial este cuprins din Moldova
Nouă sau Bosneag; Moldova Veche sau Mudava - pronunţie sârbească; Măcesti ; Moldoviţa şi
Orasul Nou) este situat la poalele Munţilor Locvei, in S-V Banatului, ca şi localitate aparţinătoare,
Moldoviţa, restul localităţilor componente fiind situate pe malul stâng al Dunării.
- Moldova Nouă este primul oraş - port de la intrarea Dunării in ţară, este singurul oraş
de pe D.N. 57 (Oraviţa - Orşova); are resurse naturale (salice si subsolice); se incadreaza intr-un
climat submediteranean (media anuală este de 11 °C) ceea ce a influenţat pozitiv construirea,
dezvoltarea şi continuitatea habitatelor umane, incă din preistorie 7
- Moldova Nouă a jucat şi joaca un rol deosebit vizavi de importanţa Dunării, ca placă
turnantă intre S-E Europei (M. Neagră, etc.) şi Occident (in special centrul Europei).
- In concluzie Moldova Nouă este situată in colţul Sud-Vestic al Jud. Caraş-Severin şi al
României.
=

•

3) INTERCULTURALITATE

a)Aprecieri generale
- In Romania există mai multe etnii (20) . Din cele existente in zona Moldova Nouă
(Clisura de Sus a Dunării) intâlnim români
majoritari în Moldova Nouă, Berzasca, Sicheviţa,
Pojejena Română, Sasca Română şi Oraşul Nou; sârbi
Moldova Veche, Liubcova, Măceşti,
Pojejena Sârbă, Socol, Radimna, Câmpia, Zlatiţa, Belobreşca, Divici; cehi Sfânta Elena, Gârnic,
Bigăr, Padina Matei; rromi - Moldova Nouă şi Oraşul Nou, Berzasca, precum şi alte etnii
(maghiari, italieni, germani - puţin). Este deci o zona multietnică şi multiculturală.
- La nivel naţional există Centrul de Resurse pentru Diversitatea Etnoculturală
(CRDE) care şi-a propus să fie translatorul dintre etnii şi să contribuie la promovarea principiilor
etnoculturale prin: promovarea dialogului interetnic, promovarea unor parteneriate interetnice,
promovarea unor programme educaţionale in spiritul multiculturalităţii, susţinerea minorităţilor
etnice in afirmarea identităţii culturale, etc.
- Românii şi etniile din zonă, in general, au relaţii bune şi chiar foarte bune,
exceptând unele manifestări izolate ale unor naţionalişti (sau manifestări oferite de istorie).
-

-

-
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- Definind interculturalitatea ca o relaţie de interacţi une şi cooperare continuă a
diverselor grupuri culturale, etnice, religioase, etc. un rezultat dezirabi l al procesului intern de
autoajustare a comunităţii multiculturale, putem afirma că şi locuitorii zonei in studiu oferă exemple
de convi etuire paşnică, de toleranţă şi dialog, de comuni care şi cooperare, infl uenţându-se reciproc
de cele mai multe ori pozitiv. De altfe l infăţişarea localităţi lor multietnice exprimă acest climat
pozitiv.
- Concret, interculturalitatea se manifestă in limbaj, in modul de realizare a
locuinţelor, in muzi că, in comportament, in cadrul căsătoriilor mixte şi nu in u ltimul rând in
sărbători le, obiceiurile şi tradiţiile pagâne şi laice. Românii şi sârbii, dar şi rromii , maghiarii,
germanii din zonă participă deopotrivă, reciproc, la sărbători le din timpul anului (să reţinem că
aspectul religios divers nu impietează mai deloc comunicarea participări lor multietnice). Un
exemplu concludent este sarbatoarea Fărşangului (în zonă i se spune « Făşanc »).
- La Molodva Nouă şi în C li sură, deşi românii participă în zi lele de Dumini că, Luni
si Marţi, mai participă şi la Fă şancul sărbilor din zi lele de Luni , Marţi şi Sâmbătă.
- La această sărbatoare (carnavalu l măştilor) nu se stie ce este sub masca: român,
sârb, rrom, etc dupa cum împreună sunt la balul ce încheie manifestarea, intr-o totală satisfacţi e şi
bucurie.
- Pe aceeaşi coordonată se inscrie sărbatoarea Fărşangului şi la românii de peste Dunare
(cazul celor din Grebenaţ - Voivodina).
- O sărbatoare specifică Banatului (la români şi la sârbi) este nedeia sau ruga. Ca
specificitate etnia sârbă mai are: ceaunul de aur (in luna august); ziua văduvii ; cumăcitul.
- Este demn de reţinut că, încă, la aceste sărbători, obiceiuri, locuitorii satelor clisurene,
poartă costumul tradiţional.

b)Tradiţii şi obiceiuri laice si religioase«imbrăcate
tradiţional »

»

in«port popular

« Fărşang » (fă şanc) la romăni şi sârbi ; alte obiceiuri : « nedei » (rugi) - la romăni şi
sârbi ; cumacitul (la etnia sârbă) - ca anexe
Tradiţiile, obiceiurile laice religioase, folclorul şi portul popular sunt nestemate ale
spiritului unui popor, sunt identitatea unei etnii in lume. Ele par la prima vedere un amestec elegant
de mi şcări şi ritualuri , pe ritmuri le unor melodii specifice, in consonanţă cu varietatea culori lor. In
realitate simbioza « ritual-costum » in mişcare exprimă simbolic puternice trăi ri lăuntrice, parcă
transmise genetic, de antecesori precum: satira defectelor umane, i ubirea de adevăr şi de frumos,
dragostea de viaţă şi de natură (un legământ nedescris al omului cu ea, chiar de la naştere); datoria
morală de a preţui omul (pentru că spunea grecul Sofocle: Multe lucruri minunate exista pe lume,
dar nici unul nu-i mai minunat decat omul) 51•
Exemplificăm demersul nostru prin tradiţii le laice, « fărşang » la români şi sârbi ;
cumăcitul (la sârbi) şi sărbatoarea creştină religioasă: nedeiea sau « ruga » (români şi sârbi).
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Termenul "farsang"(făşanc - in pronunţie românească) vine din germană şi se traduce
"masca".
După aprecieri recente acest obicei (profan la început - a ajuns o sarbătoare religioasă)
ar fi apărut in lumea germană, maghiară - catolica, extinzandu-se in zona ortodoxă a Banatului de
Sud, la români şi sârbi (sunt şi aprecieri că prima dată făşancul s-a născut în neolitic - legat de cultul
fecundităţi i şi fertil ităţii, preluat de daci prin obstea satească).
Cand are loc această sărbatoare şi ce semnifică ea? Incepe in prima duminica după
Lasata Secului, cu 6 săptămâni înainte de postul Paştelui. ln acea duminica are loc "făşancul cel
mic" (al copiilor); luni si marţi este "făşancul cel mare" (al tinerilor căsătoriţi, necăsătoriţi, etc).
Iniţial făşancul dura 6 zile; astăzi numai 3 zile (duminică, luni, marţi -românii; Juni, marţi, sambata
- sârbii).
Semnificaţia lui este complexă, mai intâi că prin ironie, satiră, parodie se scot la iveală
relele facute de semeni ; neplăcerile, necazurile pricinuite de natură in acel an; apoi şansa purificari i
corporale şi sufleteşti (simbolic prin atingerea cu nuiaua, mai nou cu o sticla de plastic) in postul
Paştilor, lucru ce-l determină pe om sa fie mai bun, mai tolerant, mai realist.
De asemenea, făşancul este un spectacol, un carnaval al costumelor şi măştilor, precum
o piesă de teatru in aer liber.
Să nu uităm intensificarea sentimentului de apartenenţă a indivizi lor participanţi la
comunitatea locala, la sărbătorile, obiceiurile şi tradiţiile specifice (sărbătorile au fost şi sunt cadrul
cel mai propice achiziţiilor de ordin intercultural).
Sărbătoarea laşancului ar mai putea reprezenta bucuria victoriei binelui asupra răului, a
luminii asupra întunericului; a vieţi i asupra morţii (mortul simbolic - mascat nu este o persoană
anume; este "masca" ce încă ascunde relele anului astronomic, natural trecut; "răul şi relele se
îngroapă" după ritualul creştin).
In acest context profanul (masca, carnavalul) subtituie elementele de cult prin
simbolistica, prin personificarea celor răi (avocaţi, medici, preoţi, profesori, mineri, adulterine,
amorezaţi --concubini, bigami etc.). Elementele de cult (crucea, sfeşnicele, slujbele religioase;
preoţi i şi cantorii; nunta şi inmormântarea - întâlnite in cele 2 alaiuri - nunta şi înhumarea măşti i)
sunt doar nişte mij loace bine uti lizate incât nimic să nu scape sarcasmului, satirei.
Masca real izează siguranţa actorului necunoscut. Totul este, dincolo de toate, un pri lej
de mare bucurie, de veselie si voie buna (mai ales la balul ce urmeaza). Este ca o uşurare a
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sufletului in urma unei confesări, la un psiholog. Se naşte increderea
demersurile ulterioare, in sprij inul naturii, atunci cand ii va fi greu.

m

puterile propri i pentru

Desfasurarea sarbatorii
In primul rând există superstiţia că dacă un membru al famil iei nu se maschează, asupra
ei se abat rele, necazuri (mor păsările, animalele, etc) in anul ce vine.
Deci, primul moment este mascarea feţei şi îmbrăcarea costumului (de bun gust:
costum popular, costum si mască deosebite - de domni, domniţe, prinţese, regi, regine, mirese;
altele erau groteşti şi provocau spaima, frica, ca pe vremea turcilor) . De altfel, termenul "lorfe" in
germana, l i se atribuia mascatelor, costumele lor semănând cu ale turcoaicelor.
Nunta
Cortegiul nunţii (ca in "Nunta Zamfirei" de George Coşbuc) este unul poetic: mmt,
nasul - naşa; cumnatul de mână, nuntaşii şi alte persoane. Ceremonia căsătoriei se realizează intr-un
loc special amenajat (aer liber, local) de catre un preot (aj utor de cantor, diacon) .
Simbolic se serveşte masa, se cinstesc, dupa care cel desemnat anunţă darurile.
Exprimate in cuvinte plastice, ele evidenţiază cam ce le-ar fi necesar noilor casatoriţi (exemplu:
naţii dăruiesc miri lor 1 00 gălbiori şi un ghem cu aţă, tăcându-se aluzie la faptul ca mireasa nu
fusese castă; sau ca dar o funie de canepa pentru m ireasă şi o vacă cu lapte pentru mire - era cam
tânăr de ani, etc).
Petrecerea se incheia seara cand toţi reveaneau (pe ascuns) la locuinţele lor (nu inainte
de a se cinsti "zdravan") .

Înmormântarea

Semnifică nu atât trecerea prin timp a omului cât mai ales, despărţirea de tot ceea ce a
fost rău, urât, nefericit in anul anterior (neîmpliniri, necazuri, etc) . Un mascat joacă rolul mortului.
Acesta este asezat intr-un coşciug sau intr-o ladă. Este pus intr-un car, căruţă. Cortegiul (de data
asta mai grav, mai sobru) se constituie din: tineri mascaţi in faţă cu crucifixe şi steaguri (unele chiar
bisericesti; apoi preotul, preoţii) şi apropiaţi ai acestora (inclusiv corul); urma carul cu mortul şi pe
laturi bocitoarele. In spatele carului erau rudele (soţul sau soţia) ; copii, nepoţii, prietenii
defunctului/ei, etc - toti mascaţi.
Ca la o inmormaântare reală, pe traseu se fac opriri când preotul citeşte dintr-un fel de
Biblie fraze ce-l satirizează pe decedat.
Preotul foloseste în loc de tmâie, in cădelniţă, ardei iute, care arzând pe jar imprastie un
aer de nesuportat şi un fum iute (insa chiar preotul în predicile sale, satirizeaza pe cei care fac opriri
dese - pentru bani şi pomeniri pentru mort) .
Bocetele echipei speciale (bocitoarele) satirizează mai ales faptele celor ramaşi in viaţă,
cum ar fi soţul/soţia, văduvi/văduve, tineri .
Inhumarea măştii (a tăşancului) este si o subtilă invocaţie către puterile mărginite ale
naturii, gata să irumpe in mugurul de pom şi colţuri de iarba.
Sărbatoarea se incheie cu un bal, prilej cu care "nemascaţii" tăceau aluzii la diferitele
momente ale tăşancului

- Farsangul (făşancul) la etnia sârbă are, in general aceleaşi conotaţi i satmce,
aceleaşi interpretări, aceleaşi etape, acelaşi scop (distracţia) , aceeaşi durată (azi=3 zile, au fost 6)
Are şi câteva particularităţi :
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•
•
•

măştile prinţilor, prinţesei,reginei balului sunt mai expresive;
satirizează mai ales problemele, necazurile, greşelile lor ;
băieţii nu fo losesc nuiele in transmiterea purificării (acest lucru se face prm

atingere);
•

zilele făşancului sunt: Luni, Marţi, Sâmbătă;
participarea tineretului mascat, nemascat din sat este aproape toatală;
•
mai rar se îmbracă �ostumul popular;
•
la bal horele sunt conduse de fete şi nu de băieţi;
•
au formaţiile lor muzicale cu repertoriu sârbesc.
In concluzie, acest material se vrea ca o pelicula de fi lm in care se deruleaza realitati
istorice şi culturale ai căror protagonişti sunt oameni preistorici, strămoşii noştrii daco-romani.
Alături de ei şi împreună cu aceştia s-au manifestat etniile minoritare.
Cu toţii au creat şi au cizelat valori spirituale inestimabile: tradiţii şi port popular
specifice, cunoscute deopotrivă de toţi prin permanente Jegaturi, inclusiv de rudenie (căsătorii
m ixte).
In Clisura de Sus a Dunării relaţiile interculturale sunt un exemplu de urmat, inclusiv
pentru tineri !
•

NEDEIA ÎN LOCALITATEA POJEJENA ROMÂNĂ
(CARAŞ - SEVERIN)
Ruga sau nedeia reprezintă sărbatoarea prin care oamenii satului bănăţean îşi ţin
hramul bisericii lor. Aceasta zi difera de la un sat la altul .
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In Pojejena Biserica ortodoxă română era unită de cea sârbă, dar inainte de 1900 in
urma unor neânţelegeri acestea s-au despărţit şi s-a infiinţat Biserica creştin ortodoxă română care
işi ţinea sărbători le după calendarul nou.
Tot cam in acea perioadă nedeia s-a ţinut in prima zi de joi după sărbatoarea
Rusalii lor. Insă in anii 1950 in timpul deportarilor locuitori lor în zona Bărăgan s-a hotarat ca nedeia
să fie odată cu Rusaliile.
Nedeia este sărbatoarea care mai mult decât oricare altă sărbătoare, ii uneşte pe toţi
locuitorii satului şi pe musafiri. De nedeie majoritatea celor care lucrează in alte ţări sau mai departe
şi care nu pot veni aşa des acasă acum vin pentru a fi aproape de familie.
Nedeia fiind o sărbătoare rel igioasă nu impl ică prea mult oficial ităţile locale, ele
contribuind doar la strângerea de fonduri alocate bunei deşfăşurări a petrecerii care are loc cu ocazia
nedeii .
Nedeia ţine d e duminică până marţi . Pregătirile incep mult inainte pentru ca oameni i
vor să fie aşa cum s-a obişnuit, multă veselie şi voie bună, iar locuitorii să-şi întâmpine cât mai
frumos musafirii poftiţi şi nepoftiţi.
Tradiţia spune că inainte in dimineaţa Rusaliilor, prima zi de nedeie, după măturatul
drumului ferestrele caselor erau impodobite cu pături ţesute în casă (ponevi) şi « perini » lucrate
manual. Tot atunci se puneau crengi de nuc sau tei şi cine vroia « sadea » chiar şi câte o creangă
mare în faţa casei. Din acest obicei nu s-a mai păstrat decât acela de a pune frunze de nuc in
ferestrele caselor.
Un alt obicei care cu ocazia nedeii s-a pierdut cu timpul, era acela de a merge la
biserică şi la joc imbracaţi în costume populare.

De asemenea mâncarea şi băutura care se consuma m aceste zile nu se dau de
pomană, ci de sănătatea casei, a animalelor şi bunastarea familiei. Prima zi a nedeii o reprezintă
Rusalii le.
In a doua zi a nedeii, dupa slujba de la biserică, intreaga comunitate merge împreună cu
preotul, cu steagurile bisericii ca să se sfinţească şi să se binecuvânteze holdele şi roadele
câmpului . Se merge pe câmp până la troiţele care sunt amplasate la cateva sute de metri în afara
localităţii . Tot atunci se împleteşte o cunună de grâu care va ramâne la steagul mare al bisericii tot
anul.
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In timpul comunismului acest obicei a fost interzis, dar dupa anul 1 990 a fost reluat, şi
practicat an de an de comunitatea crestină din localitate.
F ie ca sunt sau nu respectate traditţile, sărbătoarea nedeii este aşteptată cu nerabdare
de toţi sătenii, bătrâni sau tineri, fete sau băieţi. O astfel de sărbătoare nu poate fi nici înlăturată, nici
stearsă din memoria şi tradiţia satului.
(Informaţie preluată de la Dragomir Paula 1 26, Pojejena, la I iunie 2007).

NEDEIA LA SÂRBI
Existî multe asemînări şi deosebiri între felul în care se desfaşoară nedeia la sărbi şi
la români. În primul rând trebuie specificat faptul că nedeia într-un sat sârbesc nu coincide cu ziua
în care se sărbatoreşte hramu l bisericii din satul respectiv. Nedeia are loc într-o zi de sărbătoare (ex.
Învierea Domnului, Înălţarea Domnului).
Legat de obiceiurile la nedeie, şi la sârbi ca şi la români se organizează mese festive
la care participă fami l ia, rudele, prietenii, iar seara toată lumea se adună la căminul cultural, « la
joc » . Spre deosebire de nedeia la români, la sârbi dansurile sunt mai variate, femeia este cea care
conduce hora şi nu exista hore « de pomana ».
De asemenea, nedeia la sârbi ţine tot două zile, în care atmosfera de sărbătoare se
simte in tot satul , oamenii pregătindu-se pentru această sărbatoare cu mult timp inainte.

Cumacitul

Obiceiul se ţine în prima luni după Sfintele Paşti şi constă în alegerea prietenilor în
număr impar, de obicei 3 sau 5 copii cu care se va infrăţi până la bătrâneţe. Fetele se numesc între
ele « cumace » , iar băieţii « poţe ». Se pregăteşte o coroană din salcă, iar copiii se duc sau vin uni i
la altii in funcţie de anul precedent (cel care a fost la "poţa" sau la "cumacea" de data asta îl
aşteaptă acasă pe celălalt). F iecare va alege pe lângă ouale roşii care le va duce şi un cadou cu el/ea.
Acasă, sub un pom, se învârtesc de 3 ori cântând un cantecel anume şi schimbând între ei/ele
cadourile introduse prin coroană şi tot prin coroană se şi pupă. La sfarşit, mamele rup aceasta
coroană, aruncând cât mai sus pe un pom, ceea ce indică creşterea copiilor căt mai mari şi sănătoşi.
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Scurte concluzii
Tematica abordată constituie un exemplu de interculturalitate (diversitate etn ică şi
culturală) « îmbracată » în portul popular (parcă aceste momente de peste un an - sărbătorile,
tradiţi ile, obiceiurile laice sau rel igioase - expressie a unor declanşări maxime de energii pozitive,
de bucurie şi fericire, nu au farmecul lor dacă participanţii nu imbracă şi costumul popular.
Nu poţi să cunoşti mai bine o etnie decât participând la sărbătorile, tradiţiile ei,
imbrăcând chiar costumul popular şi observând dacă ele mai sunt sau nu autentice; dacă se mai
respectă ritualurile; vedem formalismele şi kitsch-uri le şi putem lua atitud ine; putem sensibi liza
colegii, prietenii si pe cei ce ar trebui să se ocupe cu conservarea şi promovarea patrimoniului
cultural tradiţional.
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P.zerişu{în iîtorie
Motto :
„

Trebuie să fac mărturisirea de credinţă că poporul este părintele meu literar: că trecutul pulsează în mine
ca un sânge al celor dispăruţi; că mă simt ca un stejar, cu mii şi mii de rădăcini înfipte în pământul

neamului meu . . . De la aceste fermecate izvoare de apă vie cată să se adape toţi cei care cântă şi se simt ai
acestui popor şi ai acestui pământ

"

M. Sadovea n u

Istoricul român A.D. Xenopol afirmă că satul Ezeriş se găseşte pe locul
vechiului castru roman Aizis sau Aixis, cetate întărită pe traseul parcurs de trupele
romane în primul război dintre daci şi romani, de la Berzovis spre Tapae „De la
Berzovia

Traian

la

Aixis

sau

Azizis, cum îi zice Tabula lui Peutinger, s1 care

nume pare a fi păstrat în lgirişul (lângă Fîrliug) de astăzi aşezat după râul
Bărsava" 1 • Se pare că� trupele romane au trecut prin Valea Macovăţului, distrugând
totul în drumul lor. Aceste informaţii nu sunt documentate prin săpături arheologice
sau date istorice precise, fiind o ipoteză a istoricului. La
Bocşa exista o fântână
hărţile militare

intersecţia

cu

drumul

din timpul primei incursiuni romane ( 10 1 - 1 02) şi atât pe

silvice, cât şi în toate schiţele cartografice

era sub denumirea

„fântâna romană". Aceasta a fost acoperită în anul 1974, când s-a

de

asfaltat şoseaua

Lugoj - Soceni. Originea istorică a satului se pierde în negura trecutului îndepărtat.
O versiune în legătură

cu originea satului este cea auzită de la fostul inginer

Cristen, şef de ocol silvic la Brebu, care a studiat arhivele din Viena. Acesta afirmă
că, satul ar fi fost aşezat
aşezare spre sud-vest.
locuitorii o dădeau

în valea Zidita, ce se găseşte la cca. 4 km de actuala

Satul avea numele de „Zecita" după zeciuiala pe care

boierului.

Unul dintre

boieri, Xar de Ezer

ar fi

mutat

satul

pe locul

unde se găseşte astăzi, pe cotul brusc pe care-l formează vechiul drum
2
roman Berzobis-Tapae, dându-i numele lui, de „Ezeriş" .
3
Prima atestare documentară este din anul 13 1 9 . Existau în valea Zidita
urme de aşezare şi o deschizătură

în deal, năpădită de vegetaţie, astupată în parte

cu pământ, care seamănă a fi o gaură de mină
1

2

3

probabil din vremea daco romană.

A . O . Xenopol, Istoria românilor, voi. I, Bucureşti, 1985, pag. 112
Marturii1e învăţătorului Aurel Peia, din Ezeriş
P. Radu, O. Onciulescu, Contribuţii la istoria învăţământului din Banat, până la

23
https://biblioteca-digitala.ro

1800, Bucureşti, 1977

În

jurul

acestei intrări

sau făcut săpături . Î ntre 1 5 52 ş1

1 7 1 8 nu avem

mărturii

documentare.
Totuşi,
districtelor)

aflat

din manuscrisul

cu titlul „Conscripţio

în colecţia Marsigli din Bologna,

districtuum " (Conscripţia

reiese că Ezerişul

aparţinea

districtului Bocşa prin anii 1690- 1 700. 4
La scurtă vreme după izgonirea turcilor din Banat, de către austrieci şi instalarea
acestora la putere, Ezerişul, împreună cu alte 72 de sate, aparţinea districtului Vârşeţ. În
conscripţia cabinetului secret din Viena, făcut în 17 1 7, localitatea Ezeriş este menţionată cu
52 de case, fiind socotită una din comunele mari ale districtului, de la începutul secolului al
XVIII - lea. 5
Din „Statistica bisericilor din Eparhia Caransebeş" din 15 ianuarie 1 757,
publicată de I.O. Suciu în „Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului" reiese că
Ezerişul avea 19 1 de case, iar în anul 1776 existau 242 de case. 6
Tot din această perioadă datează, pe raza satului, poduri peste ape, cel mai vechi
pod de acest tip este cel care s-a construit în timpul domniei Mariei Tereza, cu prilejul
trecerii acesteia prin Banat. Unul dintre poduri se află pe drumul spre Câlnic 7 , în apropierea
cantonului CFR, iar celălalt în Valea Lupilor, parţial distrus.
Raţiuni politice au determinat conducerea imperiului austriac să treacă Banatul
provincial (aflat sub administraţie civilă austriacă din 175 1), sub administraţie maghiară,
între anii 1778 - 1780 . Această schimbare a dus la împărţirea Banatului provincial în trei
comitate: Caraş, Timiş şi Torontal, Ezerişul aparţinând comitatului Caraş, cercului
8
Caraşova.
Zona Banatului devine din nou, câmp de luptă între anii 1 788 - 1790, când au
reizbucnit conflictele militare între Imperiul Otoman şi cel austriac. Războiul a adus cu sine
foamete, boli, distrugeri de vieţi omeneşti şi de bunuri materiale. Nici ezerişenii nu au fost
scutiţi de aceste nenorociri, satul fiind ars în anul 1788, când locuitorii s-au retras din calea
turcilor în pădurile de la Zleamăn, spre Ramna. Acolo, împreună cu locuitorii Fîrliugului, s
au luptat cu turcii, românii ieşind învingători. Ca urmare a acestui fapt, satul Ezeriş a primit
titlul de Craivaroş şi drepturile care îi reveneau acestui titlu.

4

5

6

7

8

V. Ţîrcovnicu, Istoria învăţământului din Banat până la

1800, Bucureşti, 1978, pag. 59

N. Magiar, Soceni - o perspectivă monografică, E d itura Modus P.H., Reşiţa, 2000, pag. I O
V. Ţîrcovnicu, op. cit.

vezi anexa XI
V. Ţîrcovn icu, op. cit
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Î n cronica Câlnicului, deoarece se pare că cea a Ezerişului a dispărut în cel de-al
Doilea Război Mondial, se vorbeşte despre luptele cu turcii pe care locuitorii celor două sate
le-au avut la locul numit Buza lui Vlad
La Obârşia lui Balint - Cremeniţa, se găseşte în deal o deschizătură adâncă de
aproximativ 3 metri, despre care se presupune că ar fi fost un tunel de comunicare între
cetăţile turceşti. Această informaţie nu este atestată documentar, ci a fost transmisă pe cale
orală, culeasă fiind de la localnici.
Î n 1873, din confiniul militar se formează comitatul Severinului şi incorporează
comitatul Caraşului sub denumirea de Caraş - Severin, acestuia aparţinându-i şi satul
Ezeriş.
Banatul rămâne în continuare sub dominaţie austro-ungară. Î n jurul anului 1895,
un brigadier silvic pe nume Bogdan Nicolae (urmşii lui fiind azi, fam. Berdacicu) a
confecţionat o bancă şi o masă pentru popas, în vârful dealului Priod (la j umătatea drumului
dintre Ezeriş şi Bocşa). Acest loc se identifică şi azi cu numele de „Scaunul lui Bogdan",
regăsindu-se, cu exactitate pe hărţile silvice actuale, la berna cu nr. 1 33 din U.P. V (Unitatea
9
Amenaj istică a Pădurilor .
În timpul Primului Război Mondial (19 1 4 - 1 9 1 8), bărbaţii din Ezeriş au fost
încorporaţi în armata austro-ungară şi au fost siliţi să lupte pentru interese străine lor. Î n
urma unui ordin au fost luate clopotele de cupru ale bisericii, pentru a fi prelucrate şi
transformate în muniţie.
Lângă primăria din centrul satului a fost ridicat, în anul 1938, un monument 1 0 pe
care se află scrise numele eroilor căzuţi în Primul Război Mondial. Iniţiatorii construirii
acestui monument au fost: înv. Ioan Pătraşcu (preşedintele comitetului), preoţii Lazăr Voin
şi Ioachim Jurca, primarul Petru Şofea, notarul Pantelimon Popa, încasatorii Petru Putnic,
Nicolae Putnic, Dimitrie Vuia.
După Marea Unire de la 1918, Ezerişul intră în România Mare, iar în cursul
lunii iunie 1919, autorităţile române preiau întreaga administraţie din judeţul Caraş Severin, primul prefect român fiind George Dobrin.
În anul 1 939 au început concentrările pentru armată, iar doi ani mai târziu a
izbucnit al doilea război mondial. Nici de această dată ezerişenii nu au fost scutiţi de
nenorocm.

9

informatie culeasă de eleva V iana Bubuioc

10

anexa

V.a
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Pentru a reda cât mai concret aceste evenimente, prezentăm în continuare
relatările domnului Nicolae Berdacicu (născut la 03 .03 . 1920), veteran de război

11

,,A m început serviciul la 1 7 ani la U D. R. (Uzinele Domeniilor Reşiţa), ca ajutor
de pădurar. La 18 ani am fost luat ca prim- militar pentru instrucţie, care avea loc la Bocşa,
înfiecare duminică, îmbrăcat în haine civile.

12

În toamna anului 1 938, pe când eram la un depozit de lemne, s-a

anunţat

mobilizarea dată de Hitler.
Trei ierni am petrecut pe front: primul an în munţii Tatra, apoi în Caucaz, iar al
treilea an în Crimeea. În august 1 942 am început armata în Rusia, în linia întâi. Am fost
îmbarcaţi în trenuri până peste Nistru - Bug - Nipru. Primele lupte au avut loc la Kerch
(peste Caucaz).
La început am deţinut funcţia de comandant de grupă, la 8 luni am fost avansat
sergent, iar după 1 O luni comandant de pluton. Din Crimeea am trecut în Caucaz, dar
înainte de a pleca la război am conceput un plan de luptă.
Colonelul Ştefan Ghiţulescu le-a vorbit sodaţilor în data de 3 1 mai 1 942 astfel:
„

Dragii mei băieţi, am venit în faţa voastră, a contingentelor '42 şi '43. mă adresez vouă,

pentru că urmează să plecaţi acolo unde fraţii noştri mor şi suferă de 6 luni. Trebuie să fiţi
mândri că suntem aliaţi la cea mai bună armată din lume - armata germană. Până
balaurului roşu de la Răsărit nu-i vom rupe capul, nu vom avea linişte nici noi, nici voi, nici
copiii noştri ". Dimineaţa, la ora 8 preotul a împărtăşit toţi soldaţii.
Camarazii de front din Ezeriş, care mai trăiesc şi azi, sunt: Şofeia Jon

(Bujânca), în Tatra şi Păleanu Petru (Pireu), pe frontul maghiar. Nu s-au mai întors de pe
front următorii consăteni: Jurchiţa Nicolaei (Andrii), Drăgan Petru (Costa), Balint Petru

(Fietoane), Ilia Petru (Bloj u), Petrica Petru (Cârnu) şi Bogdan Petru (Cireaşă)"
Rezistenţa armată a fost iniţiată şi dezvoltată pe fondul unei puternice mişcări
anticomuniste. Comuniştii, folosindu-se de forţa oamenilor luau avutul ţăranului român în
contul aşa-ziselor „datorii de război" . Atitudinea brutală şi hrăpăreaţă a muscalilor ocupanţi
şi a uneltirilor regimului comunist, ajuns la putere prin voinţa lui Stalin, jefuiau populaţia
instituind un insuportabil bir pe tot ce se putea lua din ogrăzile oamenilor, generând astfel
pacoste, revolte personale şi de grup, chiar împotriviri cu arma.

11
12

dcedat la ora publicării acestu i material.
mărturii culese de la N icolae Berdacicu, veteran de război din Ezeriş, 86 ani
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Astfel, partizanii au început să se organizeze, reactivându-şi cuiburile, frăţiile de
cruce şi organizaţiile din cadrul mişcării naţionale, de la sate şi de la oraşe. Acestora li s-au
adăugat militarii în rezervă sau care încă erau activi în armată.
Î ntre anii

1 946 - 1 95 8 ,

pe cuprinsul ţării şi judeţului Caraş - Severin de astăzi,

au acţionat numeroase grupuri de partizani. Cei mai cunoscuţi partizani din Ezeriş au fost,
Petru Ştefoni, Maria şi Jon Cata (Păianu), care au aparţinut grupului „doctor Vuc - Beg"

din Zorlenţul Mare.
Aceştia au fost condamnaţi la mulţi ani de detenţie grea ( 1 O - 25 ani). Ion Cata a
fost condamnat la moarte în acelaşi proces în care a fost judecat Beg, dar nu a fost executat
până la
1 964

23

august

1 959,

când pedeapsa i-a fost comutată în muncă silnică pe viaţă, îar în

a fost eliberat, odată cu toţi deţinuţii politici prin Decretul

3 1 O/ 1 964.

13

P e teritoriul Ezerişului au avut loc numeroase înfruntări între partizani şi
comunişti. Astfel, Ion Laţcu (zis Chera) din Remetea Pogonici, care se ascundea prin
pădurile din împrejurimi, a împuşcat mortal pe unul dintre comuniştii veniţi să ia cotele de
la ţărani.

Prof. Cosmin Gheju
Şcoala cu clasele I - VIII Ezeriş

13

Hurtupan I. , Rezistenţa armată în Caraş - Severin

1 958, Ed. Timpul, Reşiţa, 2000, pag. 57 - 58
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REGISTRELE CU CIRCULARE BISERICEŞTI
CA DOCUMENT ISTORIC

Bisericile au fost pe parcusul vremurilor principalul depozitar de cultură scrisă,
mai ales cu caracter religios. În arhivele lor se păstrează încă manuscrise şi cărţi deosebit de
valoroase. Pentru cercetători şi istorici în general acestea constituie adevărate documente
istorice, multe dintre ele inedite şi cu atât mai preţioase pentru reconstituirea unei epoci sau a
istoriei locale.
Printr-o întâmplare fericită am descoperit două registre cu circulare şi alte
preţioase însemnări făcute de către cei care au sluj it la parohia din Soceni. Ca aspect, aceste
manuscrise se prezintă astfel: amândouă au coperţi groase de carton pânzit şi destul de
deteriorat; la unul se vede vag scrisul pe copertă; hârtia folosită este groasă şi s-a păstrat în
condiţii relativ bune. Primul are dimensiunile de 24/3 9 cm, iar grosimea cotorului de 4 cm; al
doilea are dimensiunile de 24/3 8 cm şi grosimea cotorului de 5 cm. Ca greutate, fiecare are
aproximativ 1 ,6 kg. Scrisul este destul de lizibil, îngrij it, în limba română dar cu alfabet
chirilic în mare majoritate, (până în 1 9 iulie 1 865) şi se păstrează destul de bine având în
vedere vechimea lor, respectiv secolul al XIX -lea. Unul este încadrat între 1 februarie 1 803 1 7 noiembrie 1 830, iar al doilea de la 9 decembrie 1 8 5 7 până în septembrie 1 876. Privind
strict cronologic putem remarca uşor faptul că lipsesc datele, însemnările între anii 1 83 1 - 1 856.
Acestea se află în mod cert în alt registru care, din păcate nu l-am găsit. Valoarea acestor
registre ar fi foarte mare dacă nu ar fi fost atacate de carii, care din nefericire, au păstruns în
mai multe locuri toate paginile, inclusiv cotorul. Menţionăm că numerotarea (inclusiv paginile
nescrise) a fost făcută de către autorii acestui material care, în mare parte se regăseşte şi în
ediţia a doua a monografiei localităţii Soceni. La pagina nr. 6 (care este nescrisă) din primul
registru, ne-am permis o scurtă însemnare legată de data, locul şi ocazia descoperirii acestui
registru.
Din aceste registre voluminoase, (unul cu 456 de pagini, altul cu 520 de pagini,
câte s-au păstrat, pentru că se poate observa uşor că unele lipsesc, fiind rupte), redăm câteva
date care ni se par mai semnificative pentru istoria bisericii din Soceni.
În primul registru ca datare cronologică, adică cel dintre anii 1 803 - 1 8 30. sunt
copiate circulare de la episcopii din Vîrşeţ, respectiv Şakabent (până în anul 1 807) şi Vidak, şi
din Caransebeş, respectiv Ioan Tomici. Sunt două tipuri de scris, semn că au fost doi preoţi în
parohia de la Soceni în perioada respectivă. Primele 5 pagini sunt albe, nescrise. Tot textul din
acest registru este în limba română dar cu caractere chirilice.
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În ce priveşte numărul de circulare pe anii respectivi, situaţia este

diferită

deoarece sunt inegale şi ca număr şi ca mărime. De exemplu cele mai multe au fost în anul
1 8 1 3 , respectiv 20,

iar cele mai puţine în anul 1 82 5 , respectiv 4. 1

Majoritatea acestor circulare au o întindere normală, dar unele sunt foarte lungi,
precum cea de la paginile 1 74- 1 82 (de 9 pagini); cea mai scurtă este la pagina 204, aceasta
având doar patru cuvinte. 2
În afară de aceste circulare mai sunt copiate predici (la paginile 1 8-24 şi 80-93) şi
rugăciuni (p. 1 86), precum şi două acte de amnistiere sau iertare, mai ales pe timp de război.
Acestea se numeau oficial

General Pardon şi sunt trecute chiar cu această denumire la

paginile 1 9 1 şi 257. Primul este din 1 noiembrie 1 809, al doilea din noiembrie 1 8 1 9 .3 În acest
manuscris - registru se mai pot vedea mai multe autografe ale lui Ioan Tomici, episcopul
Caransebeşului. Acestea sunt datate între 9 ianuarie 1 8 1 5 - 20 ianuarie 1 824.
Preoţii din parohia Soceni au mai făcut anumite tabele, sau

Tabela cum le numeau

ei, cu diferite statistici legate de viaţa parohiei. Aceste tabele sunt la paginile 1 48- 1 49, 3 3 8,
3 5 5, 3 64, 442-444 .4
Al doilea registru este completat mai dezordonat, în sensul că nu mai sunt trecute
circulare numerotate şi pe ani, ci sunt numere amestecate. Apoi scrisul este de mai multe feluri
şi nu este atât de ordonat şi citeţ. Cu toate că de la început este ruptă o filă, iar de la sfârşit 3 ,
totuşi sunt numerotate î n total 5 20 d e pagini. Însemnările din acest registru cuprind datele
dintre 9 decembrie 1 857 şi septembrie 1 876. Sunt scrise unele însemnări cu creionul în dreptul
circularelor.

Acestea

reprezintă

pe

scurt

conţinutul

circularei

respective.

Maj oritatea

circularelor provin de la episcopii Emilian de Caransebeş, Ioan Popasu şi protoprezviterul
Iancovici. Se terminau cu urarea „Cel mai binevoitor de bine". Până la pagina 1 86 textul este
în limba română dar cu alfabet chirilic, apoi din data de 1 4 august 1 865 este în limba română
dar se foloseşte alfabetul latin. La acea dată prima circulară în limba română se adresa astfel :
„Onorabililor D . Preoţi !
Din provinţialu. Şi adecă
Ederişiu, Soceniu şi Tîmova."

5

Manuscrisul mai conţine diferite modele de tabele şi adeverinţe pe care preoţii
probabil trebuiau să le completeze sau le emită (paginile 93 -94). Mai sunt şi alte tabele care se
referă la diferite date şi aspecte din parohia Soceni. De exemplu, un tabel cu trei copii care
erau surdo-muţi şi despre care se cereau datele legate de numele lor, vârsta (cei trei copii au 6,

1

Arhiva Bisericii ortodoxe din Soceni, Man uscris circu lare, 1803- 1 830.

3

Ibidem, p. 19 l (a) şi 257.

2
4

5

Ibidem, p. 174-192 şi 204.

Ibidem, p. 148, 338, 355, 364 şi 442.

Ibidem, Manuscris Registrul de circulare, 1857-1876.
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9 şi 1 2 ani), gradul de handicap („deşteptu" sau „de totu tâmpitu la minte"), dacă au urmat
6
vreo şcoală (vezi anexa foto a lucrării Monografia localităţii Soceni, ediţia a I I-a, 2007)).
Astfel din anul 1 842 este un model de tabel cu şase rubrici pentru „Consemnarea
născuţilor prunci de parte bărbătească". Aceste rubrici se referă la numele de botez, de familie,
datele de naştere, numele şi prenumele tatălui, mamei.

7

Mai este un tabel numit

„Formulariul: privind Conderierea Pruncilor şi Pruncelor
îndatoraţi de a cerceta şcoala Confesională din Soceniu: născuţi dela anul 1 868 până la anul
1869, inclusive pe anul [. . . .] 1870 . 8
"

Manuscrisul mai cuprinde un tabel intitulat:

Consemnaţiunea: Preoţilor carii se află în scutitulu de Dumnedieu protopopiatu
alu Caransebeşului anu Domnului 1 865. Această Consemnaţiune cuprinde 1 4 rubrici
numerotate plus alte 4 nenumerotate şi se referă la:

l .Numerul curgătoriu;
2.Numele satului;
3 .Numele parohiilor;
4.Numele şi comunele fiecărui preot;
5 .Caracterul lui adecă e Protopresviteriu, Administratoru Protopopescu, Parohii .
Admini stratoru parohial, Capelanu seau Diaconu ?
6.Cându şi prin cine sau hirotonisitu ?
7. Ce feliu de scola au înveţiatu ?
8 . Are sigiliu şi dela cine ?
- (fără număr). Cum ş-împlineşte datorinţiele sale preoţeşti, face predici ?
- (r
ară număr). Ce feliu de năravuri şi portare morală are adecă: este blându

[. .

.

. . .]

mulţumitu cu puţinu, tare în Ortodoxă, Evlaviosu sau este beţivu, risipitoriu, lacom, mândru,
nepăsătoriu, seau slabu în credinţă, leneşu sau bărbatu ?
- (fără număr) . Âmblă în reverendă ?
- (fără număr).Respecteazelu şi iubeşte poporenii ?
9. De câţi ani e ?

6
7

8

Ibidem, p. 305 .
Ibidem, Manuscris. Registrul de circulare, 185 7- 1876, p . 1 09.
Ibidem, p. 38 1 .
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1 O. Este însuratu sau veduvu ?
11. Are prunci şi câţi? : Parte barbatesca.
12. Parte femeiască.
1 3 . Suma.
1 4. Observare.

9

La acest tabel - chestionar biseri<;:a din Soceni prin parohul ei a dat următoarele răspunsuri :
„Soceni, o singură parohie cu paroh şi diacon;
- hirotonisit de Iosif Raiacici şi Emilian (Cingeloti ?);
- sigiliu este de la Episcop; îşi împlineşte bine datorinţele;
- la felul de năravuri nu răspunde, la fel fără răspuns dacă poartă reverendă şi
cum
respectă poporenii;
- la vârstă scrie 58 şi 37, (adică pentru paroh şi diacon);
- este însurat; au doi băieţi şi o fată parohul şi o fată diaconul, total patru.
- La observaţii nu este trecut nimic."

Din acest registru putem observa că preoţii erau în general supravegheaţi cum îşi
desfăşoară activitatea, inclusiv numărul celor care „cercetează catihizaţiunea". Se exemplu, se
cerea un tabel cu numărul tinerilor din parohie care participau la „catihisaţiune". Acesta este
numit:
„Conspectu
Despre cercetare catihisaţiunei de cătră tinerii şi tinerile din comuna Soceni din
aprilie până în 1 4 septemvrie 1 866."
Iată răspunsurile consemnate la rubricile cerute pentru parohia din Soceni:
3 . Harnici de a cerceta catihisaţiune : 77 băieţi şi 65 de fete;
4. Câţi au cercetat catihisaţiune: 29 de băieţi şi

30

de fete;

5 . Câţi au cercetat regulat: O;
6. Câţi din când în când: 59;
7. Cu ce sporiu: slabu;
8. Care sunt pedicile nemergerii la catihisaţiune : bărbaţii cu paza vitelor şi fetele
10
cu a casei ş.a. ; (Vezi anexa foto).

9

Ibidem, p. 2 1 O.

'0

Ibidem, p. 2 3 6 .
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Era urmărit un fel de recensământ al copiilor de vârstă şcolară, pentru că la data de
30 septembrie I 866 preotul Danii Stopoane din Soceni trebuia să completeze un tabel
chestionar referitor copii între 6- I 5 ani precum urmează:
„Conspectu:
Despre numerulu prunciloru şi fetiţeloru harnici de scala aflători în versta dela 6
până la 12 ani, qpoi a aceloru prunci şi fetiţe care suntu îndatoraţi a cerceta scala de
repetiţiune aflători în versta dela 1 2 până la 15 ani.
anii l 85 1 şi 1 859.

"

11

Se cerea evidenţa copiilor născuţi între

Printr-o adresă cu numărul 595 din anul 1 868 din partea Episcopiei
Caransebeşului, se cerea amănuţit situaţia cu privire la averea deţinută de parohie, mai ales
12
pământul precum şi veniturile obţinute de pe acesta pe an.
Multe adrese au un conţinut interesant şi se referă la viaţa parohiei. _De exemplu, se
constatase că în unele situaţii, fetele care nu aveau vârsta pentru o cununie legitimă, mergeau
în altă parohie pentru a se căsători şi probabil nu declarau vârsta reală. De aceea, se cere
imperios preoţilor să nu oficieze cununii religioase pentru străinii din afara parohiei lor. O
astfel de circulară are numărul 1 007 din 6 noiembrie 1 869. 1 3
Adresele - circulare aveau ş i altfel d e conţinut decât cel religios. D e exemplu, cea
cu numărul 1 59 din „ 1 9 faur 1 870" îndemna preoţii să participe la asigurările organizate de
către Banca Transilvania dn Sibiu. Redăm în continuare prima parte a acestei adrese:
Prea Onorate Domnule Protopresviter !
Idea domnitoare a timpului de faţia fiind întrunirele pe terenul intelectual şi
materialu, urmează ca şi rumânii se îmbrăţiăşieze această idea deacă vor se vieţuiască cu
timpul şi deacă nu vor se fie osîndiţi a vreunea pururea în dreptul altora popoare.
[ ...... ] din acest punct de vedere mai mulţi bărbaţi fruntaşi din Transilvania să
resolviră încă în anul trecut a înfinţa întrunirea numită Banca generală de asecuranţia
Transilvania cu reşedinţa administraţiunii sale supreme la Sibiu în Transilvania.
Scopul principal al acestui institut patrioticu este de a înainta cu capitalele
comerciului industria şi agricultura în patria noastră de o parte; pentru de a se înconj iura ca pre
viitoriu să nu mai intre printre osebite asecuraţiune de viaţia, de fac şi altele milioane de florini
în tot anul în pungile străinilor mai ales ale j idanilor.
Deoarece aceasta banca de asiguraţia are un fundament solid şi în fruntea ei stau
neşte bărbaţi demni de toată încrederea [ . . . ]" 1 4
.

11

12
13
14

Ibidem, p. 2 3 8 .
lbdem, p. 286.

Ibidem, p. 360.

Ibidem , p. 3 69 .

32

https://biblioteca-digitala.ro

Prin intermediul acestor circulare se făcea apel şi pentru colectarea unor sume de
bani în scopuri culturale, cum a fost cazul de exemplu pentru ajutorarea părintelui Mihail
Velcianu din Docnecea care dorea să fie ajutat pentru a putea tipări o carte despre „Numa
Pompiliu": „Pentru acoperirea speselor de tipariu lăudatul nostru preot (Mihail Velcianu n.n.)
recurge la sprijinul Diecesei noastre, oferindu pentru acest sprijin fondul diecesan o sumă de
100 florini . . . " . 1 5
Aceste registre-manuscris au o valoare simbolică pentru întreaga comunitate din
Soceni, dar mai ales pentru trecutul bisericii, pentru viaţa religiosă în general. În viitorul
apropiat vom studia mai amăriunţit conţinutul acestor manuscrise pentru că dacă tot s-au
păstrat şi au fost găsite, atunci merită punerea lor în adevărata valoare.

Pagină din manuscris

Biserica Ortodoxă din Soceni

Eduard Magiar

Nicolae Magiar

Licenţiat în Studii Europene
şi Relaţii Internaţionale

Profesor dr. istorie
Liceul teoretic Mircea Eliade Reşiţa

15

Ibidem, p. 402.
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Minerale din Mu nţii Dogn ecei

„Cristalele minerale sunt lumini, culoare şi vis" Goethe

Munţii

Dognecei

sunt

situaţi

in

partea de N-V a Munţilor Banatului, între Valea
Pogănişului la nord şi Valea Caraşului la sud.

Prezenţa rocilor eruptive, denumite în ansamblu
„banatite", a determinat existenţa celei mai

importante zone miniere a Banatului, începând
cu Reşiţa - Bocşa Română, trecând apoi prin
Ocna

de

fier,

Dognecea,

Oraviţa,

Ciclova

montană, Sasca montană şi Moldova Nouă.

Marea varietate de roci şi minereuri

concentrate într-un spaţiu geografic relativ restrâns, a conferit zonei o importanţă geologică
deosebită, fiind citată ca zonă clasică de metamorfism de contact în cele mai prestigioase
lucrări de specialitate publicate în ultimul sfert de mileniu

II.

Dacă în Munţii Banatului au fost semnalate până în prezent aproape 2 5 0 de

minerale, numai în zona de fier Ocna de Fier - Dognecea, numărul acestora trece de 1 00.

Având în vedere că o

bună parte din minerale se cristalizează sub vaste forme şi culori, putem

afirma că tezaurul Munţilor Dognecei este inestimabil .
Principalele căi de acces ne poartă paşii pe teritoriul unei străvechi vetre miniere,
aşa cum atestă cele mai recente descoperiri arheologice.

Primele persoane care au intrat în contact cu aceste frumuseţi, au fost minerii, iar

pentru a le putea diferenţia de mineralele comune, le-au numit: „flori de mină".
Zestrea minerală a Munţilor Dognecei a atras atenţia celor mai de seamă
mineralogi ai vremii, fiind cunoscută atât prin bogăţia şi varietatea exploatărilor, cât şi prin
frumuseţea fără seamăn a eşantioanelor ce se recoltau.

În zona Ocna de Fier - Dognecea au fost descoperite pentru prima dată în lume
noi minerale: ANDRADIT ( 1 800), LUDWIGIT ( 1 874), WARTHAIT ( 1 925). Tot aici au
fost semnalate pentru prima dată în ţara noastră minerale ca: PALIGORKISTUL ( 1 967),

Mn-ILVAITUL ( 1 968), Mn-FEROSALITUL ( 1 969), Mn-SALITUL ( 1 974).

În anul 1 972, la mina din Ocna de Fier, a fost descoperită de către cunoscutul
cercetător şi colecţionar Constantin Gruescu, pentru prima dată în lume, o nouă formă de

maclare a cuarţului, numită în prezent „Macla Gruescu".

Toate florile de mină îmbogăţesc sufletul nostru. Conceptul de frumos capătă o

nouă materializare prin aceste plăsmuiri feerice, măreţe prin puritatea lor.

34
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Să fim recunoscători pământului care le-a zămislit, le-a păstrat şi ni le redă acum
în fărâme de bucurie, prin truda iubitorilor de frumos, aşa cum domnul Constantin Gruescu s
a dovedit a fi: colecţionarul frumuseţii răsărite din adâncul pământului.
Colecţia de minerale (un adevărat muzeu) a lui Constantin Gruescu, din Ocna de
Fier, colecţie care conţine peste 1 500 de piese, este una din cele mai valoroase din punct de
vedere ştiinţific şi estetic, iar prin multitudinea şi bogăţia mineralelor expuse, reconstituie
zestrea mineralogică a Banatului montan.

Prof. Neagu Cornelia
Şcoala cu clasele I - VIII Dognecea
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MEMORIA STRĂBUNILOR
CORIOLAN BURACU (1888 - 1964)
-

Coborâtor dintr-o veche familie grănicerească, preotul şi istoricul
IOSIF BURACU

CORIOLAN

s-a născut la 1 5 mai 1 888 în satul Prigor din Valea Almăj ului. Zestrea

intelectuală şi-a dobândit-o în şcolile primare din Budapesta şi Viena, în liceele din Blaj şi
Braşov şi la Institutul Teologic din Caransebeş.
Chiar de la început, prin grai şi prin scris a militat pentru drepturi politice şi
sociale ale românilor, pentru eliberarea Banatului de sub dominaţia habsburgică şi pentru
unirea lui cu România. De asemenea, încă din tinereţe îl preocupă situaţia culturală a
românilor bănăţeni în general, şi, în mod special, a almăjenilor, în numele cărora, în anul
1 9 1 2, ia cuvântul la deschiderea cursurilor lui N. Iorga la Vălenii de Munte. Cum însă
dezvoltarea culturii, instruirea şi luminarea poporului nu se putea face fără dezvoltarea
învăţământului în limba naţională, el s-a arătat potrivnic folosirii unei limbi străine în şcolile
româneşti şi prin articolele publicate în ziarele "Drapelul" (Lugoj ) şi "Românul" (Arad), a
criticat aspru pe învăţătorii care instruiau copiii în limba maghiară, socotindu-i "oi rătăcite" şi
îndemnându-i să organizeze cu tinerele vlăstare „serbări în limba română cu cântări
bisericeşti,cât şi lumeşti". Această activitate nu putea fi pe placul autorităţilor maghiare care îl
acuză de uneltire, fiind socotit „adversar al Ungariei şi agitator în contra statului", şi acuzat că
„întrţine legături străine cu România"; acuzaţii care au şi dus la arestarea lui în ziua de 26
iulie 1 9 1 4, apoi fiind întemniţat la Caransebeş alături de generalul Nicolae Cena.
În furtunoasa toamnă

a

anului 1 9 1 8, în toiul înălţătoarei zile de patriotism

românesc, Coriolan Buracu este ales preşedinte al Consiliului Naţional Român din districtul
Mehadia la 1 8 noiembrie, şi totodată, comandant al Gărzilor Naţionale din acelaşi ţinut. În
această calitate a organizat administraţia românească din zona Mehadia şi, prin gărzile
naţionale a asigurat ordinea şi paza publică. În anul 1 924

-

ca o recunoaştere a activităţii sale

pe tărâmul social - politic şi cultural este ales director al Palatului Cultural din Turnu-Severin
îndeplinind toate condiţiile cerute de administraţia Palatului, aşa cum reiese din scrisoarea
preşedintelui T. Costescu: „ne simţim foarte onoraţi de a vă oferi acest post atât de important
şi onorific, rugându-vă să binevoiţi a ne comunica hotărârea d-voastră ( . . )". În anul 1 927 este
numit şi director al bibliotecii „I.G. Bibicescu" din Tr. Severin. În fruntea acestor instituţii a
desfăşurat o intensă activitate de culturalizare a maselor, de instruire a populaţiei atât din
Mehedinţi cât şi din ţinutul său natal, Almăjul, organizând numeroase serbări, conferinţe pe
diferite teme, cu conferenţiari din toată ţara, ca: Liviu Rebreanu, Rădulescu Motru, Valeriu
36
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Branişte, I .Nistor (Cernăuţi), N . Iorga, G.Ţiţeică etc., nume ilustre ale cadrelor didactice de a
lupta pentru reducerea numărului mare de analfabeţi: „Domnii învăţători au datoria să se
ocupe de această problemă gravă. Nu este admisibil ca acum, când limba de predare e limba
română să mai înregistrăm astfel de date funestre", scria în „Şcoala Cărăşană", în martie
În acest scop, s-a preocupat de dotarea şcolilor cu biblioteci, în
câte

400

14

1 93 3 .

sate almăj ene trimiţând

de volume şi dulapuri de stejar. La Bozovici se înfiinţează Grădiniţa de copii, iar la

Prigor, Pătaş şi Şopotu-Nou se constuiesc localuri noi de şcoli, remarcându-se cea de la Prigor
prin frumuseţea construcţiei. În cadrul cursurilor de alfabetizare a populaţiei din Almăj ,
pentru a impulsiona şi stimula pe învăţători instituie din partea Societăţii Culturale „Astra",
premii de câte

50

de lei pentru instruire a

1O

analfabeţi maj ori şi premiul special de

1 00

de lei

pentru acel intelectual almăjan care va da cel mai mare număr de analfabeţi instruiţi . Grij a pe
care o acordă analfabetizări o exprimă şi prin cuvintele: „Una din zilele cele mai fericite din
viaţa mea va fi ziua examenelor acestor analfabeţi, prin care se va reduce numărul lor".
În activitatea lui C. Buracu un important loc îl ocupă şi adunarea de vestigii ale
culturii materiale şi spirituale bănăţene în cadrul muzeelor organizate :
„N. Cena" Băile Herculane,

1 924 - 1 925,

1 92 1 - 1 922,

Muzeul

Muzeul „C.I. Istrati" Turnu Severin, în anul

1 929,"

Muzeul Almăj ului", cu diferite piese din epoca de piatră, fotografii, monede române şi
maghiare din veacul al XIV-lea, iar în
În anii

1 929 - 1 93 0

1 933

„Muzeul Comunităţii de Avere", din Caransebeş.

obţine de la societetea „Cultul Eroilor" din Bucureşti, troiţe de piatră

pentru comunele Rudăria, Teregova şi Mehadia, iar pentru comunele Prigor, Cornea şi
Obrej a, troiţe de stejar, ridicate în memoria şi cinstirea faptelor eroilor căzuţi în primul război
mondial. În acelaşi scop, se ocupă de construirea în anul
Bozovici

(800

1 93 0 a cunoscutului monument de

la

de pietre) . Cercetătorul, şi omul de bine, C. Buracu a făcut demersuri

substanţiale pentru construirea la Bozovici a unui spital şi a unei băi comunale, iar la Prigor
a oficializat în

1 93 4 un modem dispensar medical.

Ca un bun propagator şi cultivator al spiritului, creează, la

29

octombrie

1 929

Societatea Culturală „Astra" - despărţământul Almăjului- cu agenturi în fiecare sat almăj an.
Ca preşedinte este ales Corilan Buracu, iar secretar general, un alt luminător al plaiului natal,
profesorul şi poetul David Blidariu. Societatea este dăruită, prin grij a preşedintelui, cu o
bibliotecă de

480

de volume, de către Biblioteca „I. G. Bibicescu"; sub patronajul „Astrei" se

creează cercuri culturale, în cadrul cărora au luat fiinţă diferite formaţii artistice, precum :
fanfare, coruri, echipe de dansuri, echipe de teatru etc. Astfel, între anii

1 929

şi

1 93 1 ,

au fost

create fanfare în toate satele almăjene, remarcându-se cele de la Bozovici şi Prilipeţ, în mod
deosebit, care susţin concerte şi în judeţul Mehedinţi, la iniţiativa profesorului T.Costescu -
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prieten al lui C.Buracu - pentru a servi ca model de a înfiinţa ş1 în satele mehedinţene
asemenea formaţii.
Î n perioada interbelică, Almăj ul, a fost obiectul de studiu al câtorva echipe
sociologice din Bucureşti şi Timişoara. Amintim echipa de studenţi de la catedra de
sociologie a prof. D.Gusti, condusă de unul din cei mai zeloşi cercetători în „studiem sub
toate aspectele a Văii Almăj ului"- Coriolan Buracu- despre care colonelul V. Economu
spunea: „Este singurul om la care am întâlnit o aşa perfectă identitate între vorbă şi faptă". Pe
baza unor chestionare s-a cercetat apectul economic, cultural, social, etnografic, folcloric şi
istoric. Rezultatele cercetării urmau să constituie materialul pentru o amplă monografie a Ţării
Almăjului dar, din păcate, câştigurile au fost prea puţin valorificate.
Abnegaţia, munca asiduuă pe care o depune în întreaga activitate practică de
culturalizare a satelor bănăţene, de ridicare a nivelului economic, social şi cultural a Banatului
şi a Almăjului, se pot concretiza în caracterizarea ce i-o face prof. Teodor.Costescu: ,,În lunga
mea carieră de profesor şi de om public, am avut prilej ul să cunosc mulţi oameni pătrunşi de
dragostea de ţară, caractere de bronz ce au stat neclintite în slujba bunului obştesc. Unul din
aceşti buni români este, rară îndoială, părintele Buracu a cărui frumoasă activitate închinată
ţării şi neamului nostru, mi-au permis a aduce la înaltă cunoştinţă, cu gândul şi cu riscul de a
şi lăsa nwneroasei familie în suferinţă, a muncit pentru binele obştesc, va putea aduce multe
foloase obştirii şi naţiei române".
Convins fiind că şi lucrările sale de istorie vor contribui la ridicarea nivelului
cultural al satelor bănăţene, a cercetat numeroasele arhive ale regimentelor de graniţă,
încercând să pună la dispoziţia publicului cunoştinţe din cele mai diferite domenii : istorie,
învăţământ, biserică, stare socială, îndemnând pe contemporani, îndeosebi pe studenţi şi pe
învăţători, la munca de cercetare, prin cuvintele: „orice început e greu, dar odată început sub
auspicii bune de râvnă şi entuziasm se va continua spre fericirea poporului nostru. Eu voi sta
alături de fiecare muncitor." Dintre multele lucrări şi articole publicate

de Buracu,

menţionăm, aici, câteva care privesc în mod deosebit ţinutul său natal, Almăj ul :
1.

Almanahul Almăjului, Tr. Severin,

1 93 0 .

2.

Din istoria Banatului Severin, Caransebeş,

3.

Din trecutul Almăjului şi al Rudăriei, Tr. Severin,

4.

Din istoricul şcoalelor din Almăj, în revista Şcoala Caraşului, Oraviţa,

1 93 2 .
1 932.

5 . Din trecutul bisericilor din Almăj, în Foaia Diecezană, Caransebeş,
6. Ca o încununare a cercetărilor efectuate o viaţă, în perioada

1 93 2 .

1 932.

1 940- 1 943,

publică

în Revista Institutului Social Banat Crişana, lucrarea Cronica istorică a Almăjului. „Este una
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din prinoasele cele mai frumoase ce putem aduce acestui colţ de rai în care am văzut lumina
zilei", mărturisea într-unul din cuvintele Către Cetitori, în semn de preţuire şi de iubire faţă de
locurile de obârşie.
Coriolan Buracu nu a fost doar preot, ci şi un valoros om de cultură, un
organizator desăvârşit, un împătimit propovăduitor al românismului şi unităţii neamului, un
cărturar de excepţie, un prolific scriitor şi frecvent corespondent al presei vremii. Î n cei 76 de
ani pe care i-a trăit a avut împliniri, dar a şi suferit mult: de la obstrucţie, hărţuială, prigoană,
până la întemniţare; toate acestea au fost răscumpărate de împlinirea marelui vis: eliberarea
Banatului şi Transilvaniei de · sub ocupaţia austo-ungurilor şi unirea acestor provincii
româneşti cu patria mumă, România. Şi-a dat obştescui sfârşit, în Bucureşti, în ziua de 1 1
februarie 1 964, fiind înmormântat la cimitirul „Izvorul Nou". Rămăşiţele pământeşti i-au fost
strămutate mai apoi în curtea bisericii din comuna natală, Prigor. Prin tot ce a tăcut şi a
intenţionat să facă, Coriolan Iosif Buracu rămâne „una din structurile omeneşti mult departe
de comună prin cultura şi educaţia minţii, inimii şi voinţei". (V. Economu).

Preotul Coriolan Buracu cu alţi preoţi, la sfinţirea locului construcţiei spitalului din Bozovici
Prof.

PAVEL PANDURU

Şcoala cu clasele I - VIII Prigor
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Aspecte �de transportului feroviar în Banatul Montan
la cumpăna secolelor XIX-XX

Avântul transporturilor s-a înregistrat o dată cu introducerea căilor ferate
industriale. În 1 8 53 - 1 864 s-a construit calea ferată între Reşiţa şi mina sa Doman,
având 2, 7 km., cu o mare porţiune în subteran Între 1 868 - 1 870, s-a construit calea
ferată industrială Reşiţa - Secul având 1 2,3 km.,iar în anii 1 87 1 - 1 873 se adaugă calea
ferată Reşiţa - Bocşa - Ocna de fier cu 3 1 ,3 km., completată în 1 873 - 1 874 cu linia
Bocşa - Voiteni 47 km., asigurâându-se legătura cu linia Baziaş - Voiteni Timişoara. La 1 5 decembrie 1 863, s-a inaugurat prima linie ferată montană, linia
Anina-Oraviţa având 3 3 ,4 km.
Dezvoltarea Reşiţei ,pentru care cărbunele de la Doman şi Secul nu mai
era suficient, avea să pună problema folosirii masive a cărbunelui de la Anina. Î n
aceste condiţii, societatea S.T.E.G decide construirea unei linii ferate directe Reşiţa
Anina, pentru traficul estimat la 50.000 de vagoane anual, între cele două mari
proprietăţi ale sale, Uzinele Reşiţa şi Minele de la Anina. Căile ferate ungare s-au
opus, pentru că s-ar fi redus transportul pe liniile proprii, oferind S.T.E.G în 1 89 1
mari reduceri de tarif, acceptate de societate.
În 1 907 societatea S.T.E.G obţine concesiunea de a construi linia ferată
Oraviţa - Berzovia-Bocşa. Până atunci, legătura Reşiţa - Anina se făcea pe traseul
Reşiţa - Bocşa - Voiteni - Vârşeţ - Oraviţa - Anina care avea 224 km, faţă de
distanţa aeriană între Reşiţa şi Anina de nwnai 30 km. Prin noul traseu inaugurat la 28
noiembrie 1 908, anwne Reşiţa - Bocşa - Berzovia - Oraviţa - Anina se străbăteau
1 27 km.
În anul 1 9 1 7, căile ferate ungare preluau această linie, dar menţineau în
continuare privilegiile societăţii S.T.E.G. Construirea căilor ferate prezentate mai sus
au permis ca zona industrială a Banatului Montan, să fie legată cu liniile ferate care
făceau legătura cu marile magistrale feroviare ale Europei centrale.
Prof. Taligaş Constantin
Liceul Teoretic „Traian Vuia", Reşiţa.
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DIN ACTIVITATEA NOA STRĂ

Principalele activităţi au fost în primele luni ale anului 2008 olimpiada şi
concursurile şcolare cu tematică de istorie. Astfel, în urma fazei judeţene a
olimpiadei de istorie, lotul judeţului Caraş - Severin a fost format din următorii
elevi:

1 . Clasa a VIII-a - Damian Tudor George - S .A.M. Teregova ; profesor
coordonator - Bica Gabriela.

2 . Clasa a X-a - Jdioreanţu Doriana Ioana - Liceul Pedagogic C.D. Loga
din Caransebeş; profesor coordonator - Bivolaru Mioara.

3 . Clasa a X-a - Lazăr Ion - Liceul Pedagogic C.D. Loga Caransebeş;
profesor coordonator - Bivolaru Mioara.

4. Clasa a XI-a - Stren Alexandru - Liceul teoretic Traian Vuia din
Reşiţa; profesor coordonator - Taligaş Constantin.

5 . Clasa a XII-a - Fetico Monica - Liceul Teoretic Dragalina din
Oraviţa; profesor coordonator Trăilă Ion.
Aceştia au participat la faza naţională a olimpiadei de istorie desfăşurată
la Tîrgu-Mureş în perioada 3 0 aprilie - mai 2008.
La faza judeţeană a Concursului de istorie în dimensiune virtuală s-a
calificat elevul Rorich Mircea de la Liceul Teoretic Traian Doda din Caransebeş;
profesor coordonator - Ardeţi Carmen. În urma fazei naţionale de la Suceava din
februarie 2008 elevul a obţinut un premiu special.
În data de 1 1 - 12 aprilie 2008 s-a desfăşurat la Reşiţa concursul „Dialog
Intercultural" în cadrul manifestărilor A.E.D.I. (Anul european al dialogului
intercultural) organizat de către Guvernul României - Departamentul pentru Relaţii
Interetnice, în colaborare cu I . S .J . Caraş -Severin. Pentru faza naţională care va
avea loc la Sibiu în iunie 2008 s-a calificat echipajul Liceului Pedagogic C .D. Loga
din Caransebeş, profesor coordonator - Şvaia Ildiko.

41

https://biblioteca-digitala.ro

APARITII EDITORIALE
'

1 . În .luna februarie 2008 a apărut ediţia a II-a

Bozovici,

Monografia localităţii

la Editura TIM Reşiţa - autori Nicolae Magiar şi Eduard

Magiar. Lucrarea are 3 76 de pagini şi este însoţită de un CD (anexă
foto).

2 . În aprilie 2008 a apărut al treilea volum al lucrării Locuri

spiritualitate

ortodoxă

românească,

la

Editura

istorice şi de

Dalami

din

Caransebeş, autor Sever Bălăşoiu. Lucrarea are 234 pagini şi este

ultimul volum din ciclul început în 2006.
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