În secolul trecut, românii au tr it trei momente cruciale
ale neamului,
întâmpinate cu b rb ie,
pl tite cu sânge,
r spl tite cu izbânzi.

1918 – Marea Unire
1945 – T v lugul ro u
1989 – Ie irea din comunism

Arpegii la patru mâini,
dou voci, un singur crez:
d inuirea neamului românesc
Oglinzi în care ne-am privit gurile r v ite de bucurie,
încrâncenare, ur , tru e, umilin , disperare, speran .
Momente în care, pentru a izbândi, am înfruntat cu pieptul
armele f r ezitare, tiind c la baza oric rei Victorii st Jertfa.
Popor dintre cele mai vechi ale lumii, din zori de civiliza ie,
dup pilda i litera c ruia s-au ridicat alte semin ii din barbarie,
traco-ge ii, apoi dacii, latinii i acum, noi, românii, am a ezat o
piatr de temelie în istoria omenirii. Numai c sunt unii care vor
s ne explice c , de fapt, suntem veni i din dep rt ri i a eza i
pe p mântul altora, c stirpea noastr este s mân aruncat
în vânt, o isprav deasupra naturii, deveni i peste noapte, în
numai o sut i ceva de ani, popor cu acte în regul , r s ri i din
bezn , din genuni. Mai mult, cozi de topor, dintre noi chiar, nu
ne înva pruncii la coal adev rul despre originile adev rate
ale neamului, l sând s se cread c destinul nostru a fost mereu
acela de slugi la por ile cele mari din R s rit ori Apus, dup
cum s-a scris istoria.
i pentru c istoricii no tri, cu titluri universitare, cu
doctorate ob inute pe liera Academiei tefan Gheorghiu
– universitate politic în in at în 21 martie 1945 de PCR,
la ini iativa Anei Pauker, unul din celebrii absolven i, ind
ve nicul… plâng cios George Copos –, au r mas la textele
de pe vremea lui Gheorghiu-Dej, la „indic iile” lui Ceau escu –,
s apel m la rezultatele cercet rilor unor arheologi, ale unor
istorici str ini: Marco Merlini: „Scrisul s-a n scut în Europa,
pe Valea Dun rii, în urm cu 7.500 de ani”; William Schiller,
arheolog american: „Civiliza ia s-a n scut acolo unde tr ie te
ast zi poporul român”; Daniel Ruzo, arhitect peruan, care a
venit în România pentru a cerceta S nxul din Bucegi: „Carpa ii
sunt într-o regiune a lumii unde este situat centrul european al
celei mai vechi culturi cunoscute pân la ora actual ”.

R d cinile noastre, asemenea unui copac, s-au adunat din
t riile humei, strecurându-se printre bolovani, erpuind pe stânci,
înt rindu-se i învârto ându-se în t ria unui trunchi ce s-a în l at
mereu, tot mai falnic, mai neab tut, spre Credin i Lumin .
În su etul in ei noastre na ionale se g se te mesianismul
multor iubitori de neam, multor creatori de con tiin
româneasc , multor propov duitori de iubire de oameni i
fr ietate, asemeni Sfântului Apostol Andrei care, pornind din
Asia Mic , a propov duit Evanghelia, coborând spre cap tul
drumului lui lumesc: Moldova, Dobrogea…
Actul Marii Uniri nu a f cut decât s încheie drumul cel
lung al c ut rii de sine a românilor. 1918 a fost anul legitim rii
noastre ca neam i ar – întreag i indisolubil . S-a f cut
dreptate, trecând peste poftele marilor puteri, ce ne doreau
vasale în continuare; am dovedit c putem s ne conducem, s
m noi în ine, s avem un cuvânt în lumea de valori a Europei,
a lumii. Pre ul pl tit nu a fost, îns , mic. P mântul românesc
a r mas pe mai departe neîmplinit pe de-a-ntregul, românii
de dincolo de fruntarii ind i ast zi vajnici, cei mai vajinici
ap r tori ai gliei str bune, de i sunt for a i s vorbeasc alte
limbi decât ale str bunilor lor. Tuturor le mul umim c gândesc
române te, c privirile lor r mân a intite tot timpul, cu dor i
ardere su eteasc spre glia str bun .
Uneori pr bu irea poate urmat de… în l are! Imperiile
nu sunt State na ionale, ci un fel de lag re, în care oamenii nu au
aceia i str buni, uneori nici aceea i credin , în perimetrul unui
imperiu nu se vorbe te aceea i limb , între cotropitori i cotropi i
pr pastia se adânce te odat cu trecerea timpului i, când r bdarea
nu mai e posibil , irumpe sora vitreg a acesteia, r bufnirea!
Împlinit în urm cu un secol, Unirea a dat identitate
românilor, i-a înscris pe un nou drum al in ei lor, împreun .
Iar roadele acestei al tur ri aveau s se arate cât de curând,
România devenind o ar important în Europa dintre cele dou
r zboaie, în orirea economic , social i cultural marcând,
deja, o amprent aparte în istoria locului.
Dup Unire, puterea de creativitate a românilor ne-a f cut

respecta i, cunoscu i în întreaga lume: în 1919 Lucian Blaga
public volumul POEMELE LUMINII; în 1929 Herman Oberth,
p rintele astronauticii, lanseaz , în premier , prima rachet cu
combustibil lichid; în 1930 Anastase Dragomir ob ine, la Paris,
brevetul pentru cabina catapultat a aeronavelor, versiunea
timpurie a scaunului ejectabil; în 1938 George C linescu public
romanul ENIGMA OTILIEI; În 1923 Constantin Brâncu i
realizeaz PASĂREA MAIASTRĂ; În 1934 Constantin Noica
public volumul MATHESIS SAU BUCURIILE SIMPLE.
Dar, destinul a f cut s nu ne bucur m prea mult de noile
înf i ri. T v lugul ro u avea s rup , s taie, s sfârtece
societatea în oritoare de aici, s distrug seva intelectualit ii,
s imprime o alt realitate, str in felului nostru de a i gândi.
Societatea concentra ionar comunist a impus legile dictaturii,
ale neantiz rii personalit ii, des in area liberei ini iative, a
propriet ii private, subordonarea individului comunit ii, lipsirea
visului de a zbura, contorsionând personalitatea uman , lipsind-o
de aerul tare al în l imilor crea iei între zidurile închisorii din
care nu aveai nicio posibilitate de a vedea lumea ce te înconjoar ,
de a participa la marele schimb de valori spirituale.
În închisorile comuniste din Sighetul Marma iei, Pite ti,
Aiud, Gherla, Periprava… Zei au fost c l ii tor ionari Alexandru
Nicolschi, Alexandru Vi inescu, Pafnutie P tr canu, Ion Ficior;
Victime – ilu trii oameni de Stat Iuliu Maniu, Constantin I.C.
Br tianu, Corneliu Coposu, Dumitru Alim teanu, Ion Mihalache,
Constantin Argetoianu, Ion Diaconescu, Sever Bocu…
Prin voin a românilor a venit, îns , i acel moment astral,
din Decembrie 1989.
Momentul jertfelor pe str zile ora elor, nu în închisori, cu
gândurile la victimele-eroi din trecut, cu privirile înc rcate de
speran e pentru cei de dup noi...
La Timi oara întâi, apoi în Capital , s-a ridicat prima
stavil puterii comuniste opresoare i, cu jertfe de sânge, s-a
deschis drumul spre Libertate, spre orizontul a rm rii omului în
timpul i societatea contemporan . Trenul a fost pus din nou pe
ine, neamul românesc se reg se te, întemeind un stat asemenea
aspira iilor sale.

Desigur c i f r Timi oara comunismul ar sucombat.
Faptul c la noi scânteia a fost Timi oara, dovede te, înainte
de toate, c suntem un popor cump tat, ra ional, responsabil.
Pentru modul în care am ac ionat în 1989, merit m respect din
partea oricui, mai ales c în toate rile fostului bloc sovietic din
Europa trecerea la democra ie s-a f cut în mod pa nic, în timp ce
Revolu ia Român a fost înf ptuit prin jertfa a 1.166 de confra i!
La Centenarul Unirii, România poate privi din nou, f r
s se team , spre Lumin . Membr egal a statelor europene,
integrat în lumea civilizat , într-un larg concert de valori în
plin a rmare, ara respir cu ambii pl mâni, cu sete, aerul
Libert ii. R mâne, îns , s m dibaci i în elep i, responsabili
i plini de grij , ca Floarea Speran ei – în orit din sângele
v rsat în acel Sfânt Decembrie 1989 – s creasc netem toare,
demn , asemenea pildei înainta ilor no tri.
Poate, într-adev r, cea mai mare bog ie a unei ri nu o
reprezint resursele subsolului, recoltele solului, ci inteligen a
uman . Vezi Japonia! Or, din fericire, suntem un popor
binecuvântat de Dumnezeu, chiar i dac vorbim de dotarea
nativ . Astfel, elevii Robert Gabriel Pa cal u din N vodari,
jude ul Constan a, au ob inut la Olimpiada Interna ional de
Astronomie din Bulgaria medalia de aur; Dan tefan Eniceicu
din Bucure ti – medalie de aur la Olimpiada Intena ional de
zic de la Iakutsk, Federa ia Rus ; Theodor Cucu din Ploie ti,
jude ul Prahova – medalie de aur la Olimpiada Interna ional
de Lingvistic de la Dublin; tefan Buliga – medalie de aur la
Olimpiada Interna ional de Informatic de la Teheran; MariaSabina Calisevici – medalie de aur la Olimpiada Interna ional de
Geogra e din Belgrad. Acestora, ind încânta i s le ad ug m i
numele unor elevi de excep ie din Banat. Sergiu Novac, Colegiul
Na ional Coriolan Brediceanu, Lugoj – premiul I pe ar i
medalia de aur oferit de Societatea de Ştiin e Matematice din
România; Daniel Rotariu, Liceul Grigore Moisil din Timi oara
– medalie de argint; Vlad Lupulescu, Liceul Grigore Moisil
– medalie de bronz; Daniel Bociat, acela i liceu – medalie
de bronz; Alexandru Malekshahian, Liceul Grigore Moisil –

medalie de argint; Dorel Damian, Colegiul Na ional C.D. Loga
– medalie de bronz; Patrick Dumitrescu, la Colegiul Na ional
C.D. Loga din Timi oara – medalie de bronz; Raluca Vlad,
Liceul Grigore Moisil din Timi oara – medalie de bronz.
România speran ei nicicând subjugate.
Subjugat nu, furat da! Traian a venit peste noi nu cu
gânduri curate, ci pentru jaf, istoricii italienii recunoscând c
bog iile dacilor au reprezentat cel mai mare jaf din istoria
Imperiului, c datorit aurului dacic s-au construit în Roma
monumente impresionante: Forul lui Traian, Columna lui Traian,
cu aurul dacic, timp de un an, cet enii romani au fost scuti i de
taxe; c s-au organizat cele mai lungi i costisitoare jocuri din
istoria acestora; c Imperiul a fost scos din criza nanciar .
În volumul de fa am a ezat m rturiile unor oameni care
au ce spune. Personalit i în domeniile lor de activitate, nume
înscrise în panteonul înf ptuirilor spirituale ale neamului,
ace ti oameni din Banat contribuie cu propriile opinii la
a ne limpezi gândurile cu privire la momentele cruciale ale
unui secol de istorie a României. Într-un spa iu cu o istorie
bogat în fapte civilizatoare, p rerile acestor savan i, scriitori,
compozitori, inventatori, istorici, dau un în eles plin de greutate,
de profunzime gândurilor ce ne anim . Acestea contribuie la
o mai bun cunoa tere a felului de a al b n eanului, dar
i aportului acestei provincii la marile izbânzi intelectuale ale
poporului nostru de ast zi.
Titus SUCIU

Vasile BOGDAN

ION MARIN ALMĂJAN,

repere biogra ce, sumar bibliogra c
Repere biogra ce. N scut – 16.09.1940, la Dalbo e ,
Cara -Severin. coala elementar din Dalbo e , Bozovici;
liceu – Anina, Timi oara; Facultatea de Filologie din Timi oara.
Redactor, redactor ef adjunct la ziarul „Drapelul ro u”, director
al Editurii Facla, director al Direc iei pentru Cultur , Culte i
Patrimoniul Cultural Na ional Timi . A scris eseuri despre
activitatea cultural a Banatului, ce au ap rut în publica ii
române ti, dar i în Italia, Fran a, Germania, Malta, Grecia etc.
Ca director al Editurii Facla a publicat c r i despre
istoria Banatului semnate de Fr. Grisselini, Nicolae Stoica de
Ha eg, Johann Jakob Ehrler. A în in at seria de proz scurt
contemporan , seria de poezie, de roman, de limb i stil, a
publicat traduceri din literatura universal contemporan (JeanMarie Gustave Le Clézio – premiul Nobel pentru literatur ,
2008), a facilitat apari ia unei antologii de poezie român
contemporan în Italia, a condus o delega ie de 11 scriitori
români la congresul de la Mazara del Vallo, a ini iat nisarea
Muzeului de Art din Timi oara (aripa Mercy), a sediului
direc iei muzeului, a în in at i publicat anuarul „Patrimonium
banaticum”, remarcat de Academia Român , a realizat o Istorie
a artelor plastice b n ene, a ini iat manifest ri culturale i
artistice la Timi oara i în jude .
Sumar bibliogra c. Ion Marin Alm jan este autorul a 13
volume de proz i poezie: Sunt dator cu o durere, Bucure ti,
Editura Eminescu, 1970; Spune-mi, unde duce acest drum?,
Bucure ti, Editura Eminescu, 1972; Neîmp ca i în mânie,
Bucure ti, Editura Eminescu, 1974; Sentimentul puterii,
Bucure ti, Editura Eminescu,1976, Tornada, Bucure ti, Editura
Eminescu,1980; M tu a mea Maria Theresia, Timi oara, Editura

Augusta, 2003; Ca mierea, ca erea – cuvântul, Timi oara,
Editura Excelsior Art, 2007. Este realizator i îngrijitor de
edi ii monogra ce, are volume, proze traduse în limba italian ,
macedonean , bulgar , greac , german , maghiar .
Premii i distinc ii: Premii de Excelen , Ordine Na ionale,
Diplome de Onoare ale Consiliului Jude ean Cara -Severin,
ale prim riei Caransebe , ale Casei de cultur a municipiului
Timi oara, ale bibliotecii Mihail Haliciu din Caransebe ;
Placheta de Cet ean de Onoare al ora ului Mazara del Vallo,
Sicilia, Cet ean de Onoare al comunei Dalbo e , diplome de
Excelen acordate de Consiliul jude ean Timi , de Centrul de
Cultur i Civiliza ie Tradi ional al Revistei „Re ex”, al Casei
de cultur a municipiului Timi oara, Diploma de Excelen – In
Magistri honorem – acordat de Biblioteca municipal Lugoj i
cenaclul Banat al Casei de cultur a sindicatelor, Premiul de
crea ie Persona maxima al Bibliotecii jude ene Paul Iorgovici,
Re i a; Titlul de Cet ean de Onoare al ora ului Anina.

DACĂ CREDEM ÎN IUBIREA
DE PATRIE ŞI DE BANAT,
VOM SUPRAVIEŢUI ÎN VEACURILE VIITOARE
Ion Marin ALMĂJAN – prozator, poet,
om de cultur .
Pentru prozatorul i poetul Ion Marin Alm jan, Banatul este
totul sau nimic, o carte pe care pariaz cu entuziasm, reveren
i recuno tin . E in a lui. De obâr ie din Valea Alm jului,
trecut prin coli b n ene, între care liceul Loga, a înv at de
mic pre ul trudei, dar i bucuria simpl de a admira un meleag
înverzit, de a adulmeca mirosul reav n al dimine ilor înrourate,
pl cerea de a întoarce o brazd , de a sim i mângâierea unei frunze
alintat de ze r. Iar c r ile de istorie, buchisirea bucoavnelor
i-au trezit admira ia pentru un trecut plin de sudoare, suferin ,

dar i eroism. Banatul e patria lui, despre el i oamenii acestuia
a scris numeroase lucr ri literare, bucurându-se c mesajul s u a
fost în eles, apreciat, zecile de premii ilustrând din plin aceast
recunoa tere. Radical i bine cump nit, Ion Marin Alm jan
st la v mile timpului, scrutând cu interes z rile prea pline de
trecut, înt rit de certitudinea unui viitor pe m sura iscusin ei
oamenilor de aici.
Când l-am rugat s ne r spund la întreb ri, în aprilie 2017,
s-a ar tat interesat, apoi ne-a m rturisit c o va face în scris
pentru c trebuie s a eze bine cuvintele. Ceea ce ne-a scris
– r spunsuri la câteva întreb ri ale noastre – este un adev rat
eseu despre Banat i rosturile sale, despre oameni la cump n
de vremuri, despre lec ia b n ean ce trebuie cunoscut ca o
adev rat carte de înv tur .
– Banatul a avut dintotdeauna, parc , un adev rat destin
revolu ionar. T râm mereu dorit de austrieci, de unguri, de
turci – ind i, vremelnic, ocupat –, acesta a suferit de-a
lungul timpului o seam de in uen e. Acest destin se pare c -l
urm re te i în zilele noastre. Care sunt cele mai importante
momente din istoria locului – de la începuturi pân ast zi i de
ce –, care s con rme aceast adev rat voca ie revolu ionar ?
– N-a spune c Banatul a avut dintotdeauna un destin
revolu ionar. Poate al evenimentelor mari. Poate al ie irii din
normalitatea rii sale. S ne aducem aminte c trupele romane
au p truns prin Banat i aici s-au dat cele mai violente b t lii
cu dacii. Abia dup înfrângerea acestora s-a putut înainta
c tre Sarmizegetusa Regia. Ceva mai târziu, intra i în Câmpia
Panonic , ungurii au poftit la un teritoriu bogat în p uni grase
i cereale. L-au înfrânt pe Glad. Istoricii scriu c a urmat o
perioad destul de calm pentru localnici. Dovad i faptul
c noii st pâni respectau ceea ce se cheam ius valahicum,
legile p mântului, mai pe în eles. Am s reproduc în acest sens
câteva fragmente din Diploma lui Ladislau Postumul, rege
al Ungariei, dat la 1457, care ilustreaz tocmai acest respect
pentru legile p mântului „considerând mai departe delitatea i

serviciile credincioase ale tuturor acestora, nobili (din districtele
Lugoj, Sebe , Mehadia, Alm j, Cara ova, Bârzava, Comiat,
Ilidia, n.m.), precum i celorlal i români, prin care dân ii, nu
numai predecesorilor no tri, regi ai Ungariei, ci chiar înaintea
noastr , s-au f cut pl cu i i vrednici de recuno tin (...) voind
noi s le ar t m i pentru aceasta gratitudinea noastr , hot râm
s con rm m cu autoritatea noastr pe seama acelor nobili
români, chinezi i a celorlal i români, de acum i urm tori ai
lor, în general i în special, toate acele privilegii ale valahilor
i chinezilor referitoare la libert ile i drepturile câ tigate. (...)
Ne învoim mai departe ca pe nobilii români i pe chinezi s
nu-i poat judeca nimeni altul decât comitele respectiv, care
se alege, din timp în timp, iar cei nemul umi i de judecata lui
s aib dreptul s se adreseze la judele nostru curial i de aici
înainte, nemijlocit, la persoana Majest ii Noastre, afar de
acesta, ca comi ii i vicecomi ii lor s nu cuteze a sechestra calul
de c l rit, eaua, armele i oile celor vinova i sau învinov i i,
în genere s nu se încaseze pedepsele în bani, decât numai în
prezen a judelui nobil al acestor români. Voim apoi ca ace ti
nobili români s e considera i egali cu nobilimea rii noastre,
s e exempli (scuti i n.m) de plata oric ror d ri care ar trebui s
le pl teasc nou sau altora. Nu permitem nim nui s cuprind
posesiunea i proprietatea acestora, nici s -i acuze pe dân ii sau
pe iobagii lor la alte jude e (judec torii n.m.) sau s -i constrâng
a se înf i a înaintea oric ror alte judec torii”.
Cu aproape un secol înaintea acestei diplome, în jurul anului
1334, în urma prigoanei pornite împotriva schismaticilor, adic a
românilor ortodoc i i a bisericii lor, de c tre slujba ii Bisericii
catolice, b tina ii au pornit o prim r scoal i, dac nu m
în el, este prima cunoscut pe arealul românesc – realitate pu in
cercetat de c tre istorici –, r scoal , de altfel, repede în bu it .
S continu m. În perioada 1718-1779, Banatul a fost
trecut sub administra ia direct a Vienei, ind o regiune de
sine st t toare, cu tr s turi distincte, împ ratul având ambi ia
s organizeze prima provincie ereditar din aceast parte a
imperiului. Realizarea acestei inten ii s-a încercat prin accentul

