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CAPITOLUL V
Religia
“Fără Dumnezeu, lumea întreagă, edificiulgrandios al Universului par sublime
dar lipsite de ordine şi de rost” (Juan Valera)
Sfânta Biserică este locaş divin şi uman, comuniune a oamenilor cu
Dumnezeu, prin care se continuă lucrarea Sa mântuitoare în lume.
Legătura Bisericii cu Mântuitorul Hristos este o legătură organică, El fiind
capul ei, iar Duhul Sfânt fiind sufletul ei, care o sfinţeşte prin harul şi
darurile Sale.
În chip nevăzut Biserica este condusă de Mântuitorul Hristos, iar în
chip văzut de episcopi şi preoţi (Fapte 20, 28; Iacob 4, 14) care sunt urmaşii
Sfinţilor Apostoli. De aceea, mărturisim şi credem în Sfânta Biserică,
zicând: “Cred … şi într-una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică”
(Simbolul Credinţei, art. 9)
Prin Hristos, Biserica este “loc sfânt” dar şi sfinţitor.
Credem în Biserică pentru frumuseţea şi înălţimea scopurilor pe
care le urmăreşte: acela de a ne pregăti pentru mântuire şi acela de a ne
mijloci această mântuire.
Viaţa Bisericii, viaţa adevăratului creştin este în întregime o
activitate încordată şi o luptă pentru mântuire. Sf. Ciprian zice că “în afară
de Biserică nu este mântuire ... cine n-are Biserica de mamă nu poate avea
pe Dumnezeu de tată”. (Scrisoarea 73, pag. 605)
De la naşterea sa, poporul român, a fost popor creştin. Moşii şi
strămoşii noştri dalboşeni de fericită adormire şi veşnică pomenire, atunci
când au pus temelia acestei străvechi aşezări, Dalboşeţ, s-au gândit să fie la
poalele dealurilor, lângă firicelul de apă, la marginea celui mai apropiat
frate, codrul, au cunoscut şi conştiut ceea ce, mai târziu, avea să afirme
Mircea Eliade: că aşezările omeneşti au apărut în jurul unui altar, al unui
locaş de cult-Biserica” (Pr. Gh. Bihoi, Almăjana, Nr. 3/2000, pag. 14)
Credincioşii satului Dalboşeţ ca toţi ceilalţi credincioşi almăjeni, sau aflat la început sub jurisdicţia centrului religios Mehadia, aici fiind
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prima episcopie creştină “Agnai”, întemeiată de împăratul Iustinian în anul
535. Tot la Mehadia între anii 1370-1401 a fost sediul Mitropoliei de
Severin, iar între 1401-1526 a episcopilor de Severin, fapt ce relevă îndârjita
rezistenţă la acţiunile de catolicizare întreprinse de regatul maghiar.
Papa Grigore al IX-lea cere regelui maghiar să ia măsuri contra
valahilor care, creştini fiind, primesc tainele bisericii de la
“pseudoepiscopi”, ce ţin de ritul grecesc, adică ortodox.

Figura 43: Biserica din lemn

Aspre măsuri au fost luate şi de regii maghiari Ludovic cel Mare în
anul 1366 şi Sigismund în 1428 care dispuneau că nu pot fi nobili şi cnezi
decât cei ce sunt catolici şi că numai aceştia pot avea proprietăţi.
Documentele rămase atestă faptul că au fost confiscate proprietăţile de la
cei care n-au îmbrăţişat religia catolică, iar unii preoţi ortodocşi au fost
scoşi din ţară împreună cu femeile şi copiii lor.
Cu toate încercările statului maghiar de a ajunge cu catolicismul şi
în Ţara Almăjului, acest lucru nu s-a înfăptuit, dovadă fiind, existenţa
bisericilor ortodoxe, la început din lemn, iar mai apoi solide din piatră şi
cărămidă, precum şi conscripţiile (recensămintele) imperiale care arată că
populaţia era formată aproape în totalitate din români ortodocşi.
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La Dalboşeţ Biserica veche din lemn este semnalată încă din secolul
al XVIII-lea, iar după Vasile Nemeş ea este datată din anul 1765 (fig. 43),
când este localizată pe Valea Satului. Biserica aceasta era construită din
bârne de lemn, foarte simplă, cu turn-clopotniţă, iar la intrare avea pridvor.
Era acoperită cu şindrilă, pe turnul-clopotniţă avea o cruce mare, iar
interiorul era foarte bine înzestrat. (Pr. Dănilă Puia – “Bisericile de
odinioară”, manuscris)
Tradiţia orală locală a păstrat şi ea amintirea acestei biserici,
precizând şi locul unde a fost ridicată: casa lui Nistor Stână-Ciuiu, astăzi
locuită de familia Frenţ Nicolae. Această biserică este arsă de către turci în
timpul uneia din incursiunile făcute în Almăj.
La 1757, Dalboşeţul nu avea biserică zidită, slujea ca paroh Stan
Dimitrievici.
Obştea satului sprijinită de căpitanul companiei din Bozovici,
Alexie Piscevici, a zidit o nouă biserică tot pe Valea Satului, transformată
apoi în casă parohială, care mai târziu intră în proprietatea familiei
Câmpianu, urmaşi ai preoţilor Câmpieni. (Nicolae Stoica de Haţeg,
“Cronica Banatului”, pag. 222 şi Florica Câmpianu-Imbrea de 78 de ani,
urmaşă a familiei preoţilor Câmpianu)
Biserica este înzestrată cu strane şi scaune de către tâmplarii
(tişlerii) companiei şi cu icoane.
În 21 septembrie 1782 biserica a fost sfinţită de către episcopul
Vichente Popovici al Vârşeţului, asistat de către arhimandritul Feldvari şi
protopopul Mehadiei Nicolae Stoica de Haţeg. În ziua următoare ei au
sfinţit şi biserica din Lăpuşnicu Mare, construită din piatră încă în anul
1770.
Începând cu anul 1790 se introduc protocoalele bisericeşti, pe
prima pagină a protocolului bisericii noastre era notat: “În 1796 martie 25
“s-au botezat” şi s-au uns cu sfântul mir geamăni-pruncii Stana şi Vela.
- tata Petru Careba, mumă Stanca, locuitori ai Dalboşeţiu.
- naşi au fost Brăilana muerea lu Vela Coca din Dalboşeţiu – scriu
mine Andrei Câmpianu parohu Dalboşeţiu.” (redat aşa cum a fost notat)
Din cele notate observăm că preoţii acelor timpuri abia ştiau să
scrie şi să citească evangheliile, pe care probabil nu le întelegeau întru totul,
dar trăiau în mijlocul credincioşilor pe care-i păstoreau întru credinţa în
Dumnezeu.
Biserica actuală a fost zidită între anii 1825-1828, din piatră şi
cărămidă arsă, în stilul arhitectoinc baroc vienez. Este pardosită cu plăci
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din gresie, model mozaic. La început a fost acoperită cu şindrilă, dar în
anul 1894 clopotniţa (turnul) este acoperită cu tablă din cupru, apoi în anul
1901, tot acoperişul este acoperit cu tablă zincată. Din cercetarea
documentelor şi a scrierilor n-am reuşit să aflăm nici numele arhitectului şi
executanţilor, nici costul valoric al construcţiei.
Zidirea s-a făcut cu sprijinul credincioşilor şi a oştenilor companiei
din Bozovici, conduşi de ofiţerii lor, sub supravegherea preotului paroh
Andrei Câmpianu, din familia lui Dumitraşcu Câmpianu, parohul
Prigorului, venit din Ţara Românească.

215

Dalboşeţ – Studiu monografic

Icoana Budescu
Bu

Figura 45: Socoata bisericii semnată de protopopul N. Stoica de Haţeg
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În zidul fundaţiei bisericii preotul Andrei Câmpianu aşează o cutie
care cuprinde o scrisoare cu date mai importante din viaţa satului. În
scrisoare el pomeneşte şi despre existenţa a 3 icoane valoroase rămase din
biserica cea mai veche (lemn).
Hramul noii biserici “Naşterea Maicii Domnului” a fost păstrat de
la vechile bisericeşti şi este sărbătorit la 8 septembrie când se organizează şi
“Nigeea” (ruga) satului.
Treptat noua biserică a fost înzestrată cu clopote, vase sfinţite,
candele, icoane, odăjdi, cărţi bisericeşti şi toate cele de trebuinţă.
La Bunavestire, Sf. Marie Mare, Sf. Paraschiva, Sf. Dumitru, Sf.
Alimpie, Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, Sf. Nicolae, Sf. Ştefan şi Sf. Ioan se
fac praznice. Fiecare casă are un sfânt ocrotitor, un hram al casei pe care-l
prăznuieşte.
Pentru bunul mers al activităţii bisericeşti se introduc matricolele
pentru botezaţi, cununaţi şi repausaţi, protocolul inventar de circulare şi
evidenţa veniturilor bisericii şi a taşurilor, începând cu anul 1832. Bilanţul
bisericii era semnat la finele fiecărui an de preot, crâsnic, epitrop şi
verificat de comandantul companiei şi al regimentului, fiind aprobat de
protopop (fig. 45).
Pe Adunarea Cazaniilor, Viena, 1793, găsim la prima filă o astfel de
evidenţă:
“Pentru odăjdi
Sfinţi
Sihariu
Patrahil
Tasu
Rucaviţil

35 florinţi
17 florinţi
7 florinţi
9 florinţi
3,36 florinţi
2,38 florinţi

Suma
16,35
6,19
8,57
3,5
2”

Alături de ceilalţi grăniceri almăjeni şi cei din Dalboşeţ, asistă în 20
august 1865, la primirea triumfală a primului episcop român al episcopiei
nou restaurate a Caransebeşului, Ioan Popascu şi dau onorurile instalării
(C. Buracu, pag. 6)
În anul 1882 a fost cumpărată actuală casă parohială, întabulată în
cartea funciară la nr. 264.
Pictarea bisericii s-a făcut mai târziu, între anii 1908-1909, de către
pictorul Bartolomeiu Delliomini din Caransebeş, iar partea decorativă de
pictorul zugrav Dumitru Simonovici din Oraviţa. Tot acum au fost
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sculptate iconostasul (dărâmându-se cel din zid), scaunele, jilţurile şi
balustrada de la balconul corului bisericesc, de către sculptorii Ion şi Aurel
Cotârla din Oraviţa.
Toate lucrările acestea s-au realizat cu contribuţia credincioşilor şi
prin grija şi strădania preotului Ilie Imbrescu şi a epitropilor Iacob Dumitru
şi Nicolae Câmpianu.
La 3 februarie 1909, Boboloş Ion şi soţia sa Păuna au donat sfintei
biserici întreaga avere, mişcătoare şi nemişcătoare, aşa cum notează preotul
Ilie Imbrescu. Această donaţie constă din: casa şi grădina de la nr. 48, 28
jugăre pământ şi 30.000 coroane sub titlul “Fundaţiunea Ion şi Păuna
Boboloşi”.
Din veniturile acestei fundaţii s-au dat burse elevilor şi studenţilor
merituoşi şi săraci, cu bună morală.
Pentru că a făcut această donaţie, credincioşii din Dalboşeţ l-au ales
din 1910 şi până la moartea sa în 1924 Preşedintele consiliului parohial, iar
după moartea sa şi a soţiei sale le-a fost ridicată o cruce din marmură cu
inscripţia “Aici odihnesc credincioşii şi marii binefăcători Ion şi Pauna
Boboloşi, iar numele lor au fost înscrise în analele bisericii şi sunt pomenite
la Sfânta Liturghie.”
Din păcate banii fundaţiei s-au pierdut în 1947, când a avut loc
reforma monetară iar mare parte a pământului nu a mai fost restituită
bisericii după 1990, când s-a desfiinţat CAP-ul.
Credincioşii din Dalboşeţ în toate timpurile au contribuit din toată
inima, după posibilităţile lor, cu daruri şi bani, pentru susţinerea şi
înfrumuseţarea Bisericii.
La anul 1858, Iosif Peţa, nr. 120, donează 3 icoane, iar Marian
Budescu, nr. 78, un sfeşnic mare de fier. În 1899 Chita Stână donează un
potir de metal galben şi un policandru în valoare de 30 coroane, iar la 9
martie 1906, cu act de donaţie a înzestrat biserica cu o parcelă de pământ de
1050 stânjeni, în Lunca Raichii (Stu), în valoare de 600 coroane.
Ilie Străin dăruieşte o cruce de argint, Dumitru Ciocloda cumpără 8
steaguri cu 400 coroane şi 2 sfeşnice cu 20 coroane. În anul 1903, Ştefania
Budescu, venită din Alsacia, catolică trecută la ortodoxism, prin căsătoria
cu învăţătorul Petru Budescu, cumpără un rând de odăjdi din catifea
neagră cu suma de 50 coroane. În acelaşi an Paulina Stanec, donează 2
covoare de lână, frumos colorate.
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Comuna politică, condusă de primarul Călin Epure şi notarul
Teodor Lukici, donează o parcelă de pământ în suprafaţă de 6 jugăre şi 900
stânjeni şi plaţul crucii din Lunca Satului.
Donaţii semnificative au făcut şi credincioşii Ilie Imbrescu – preot,
Iacob Dumitru – epitrop şi Nicolae Câmpianu, care au înzestrat Biserica cu
scaune noi în valoare de 1886 coroane şi 52 fileri, în 1909, la renovare.
Coriştii au achitat contravaloarea lucrărilor de amenajare a
balconului în sumă de 160 cr.
Tânărul magistrat dr. Petru Budescu, fiul învăţătorului – director,
împreună cu Constantin Lukici, fiul notarului, au susţinut cu câte 100
coroane sculptarea şi pictarea iconostasului.
La Sf. Paşti ale anului 1911, creştinul evlavios, Nicolae Prisca,
hagiu, în etate de 50 de ani, a fost în pelerinaj la Ierusalim, la Locurile
Sfinte. Spre aducere aminte a dăruit Biserica cu mai multe obiecte
valoroase:
- 2 cruci din lemn cu incrustaţii de sidef;
- 5 icoane cu panorama Ierusalimului;
- patimile lui Isus Hristos, Sf. Fecioară Maria, aprinderea luminii la
Sf. Paşti şi tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul.
Vasile şi Semenica Pecină au donat la 8 septembrie 1927
baldachinul de mătase în valoare de 5000 lei, pentru ieşirea cu litia la
diferite sărbători.
În anul 1935 s-au confecţionat gardul de fier forjat, poarta şi uşa de
la intrarea în avlia Bisericii. Lucrarea a fost executată de meşterul Ilie Ioana
din Bozovici contra sumei de 40.000 lei.
În urma unei furtuni puternice din anul 1939, s-a mişcat crucea din
vârful Bisericii. Reaşezarea ei a fost făcută de meşterul Ion Vales din Lugoj.
Mulţi credincioşi au donat produse necesare desfăşurării
serviciului religios, aşa cum au fost:
- Moriţ Feigl – brutar de religie roman-catolică, a asigurat timp de
15 ani prescurile pentru anafură;
- Nistor Dumitru, 8 ani, vinul pentru împărtăşanie (cuminecare), la
fel Stână Iosif în 1939.
- Credincioasa Sofia Stoinel a asigurat ani de zile uleiul pentru
candelă.
Lista celor care au dăruit Sfânta Biserică este mult prea lungă
pentru ca să putem aminti pe toţi cei care au făcut donaţii, dar am
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convingerea că bunul Dumnezeu caută spre binefăcătorii ei şi urmaşii lor,
iertându-le păcatele şi răsplătindu-i cu binefacerile sale.
Credincioşii din satul nostru, din puţina lor agoniseală, cumpără
cărţi bisericeşti de mare valoare istorică. Deşi cartea scrisă în limba română
în vremurile de dominaţie străină, era foarte căutată, scumpă şi greu de
procurat, preoţii, învăţătorii, cântăreţii bisericeşti, epitropii, ofiţerii români,
intelectualii sau simpli ţărani, pe banii bisericii sau ai lor, cumpără cărţi.
Aceste cărţi au mare valoare documentară, datorită adnotărilor
aflate pe filele lor. Preoţii, învăţătorii şi cântăreţii de strană ne lasă
însemnate comentarii referitoare la trecutul bisericii, al vieţii satului, la
luptele care s-au derulat aici în timpul celui de-al II-lea război mondial.
În sprijinul celor afirmate cu privire la modul anevoios de a
procura cartea românească, vine şi însemnarea făcută pe Biblia de la Blaj,
tipărită la 1795, proprietate a Bisericii din Prigor:
“Să se ştie precum eu învăţătoreul Iancu Borozan din Bănia am
adus această Biblie de la Dalboşeţ la Prigor că au fost luvat-o preotul
Andrei Câmpianu parohul Dalboşăţului şi eu am adus-o de la el fiind eu
învăţător Prigorului, pre vremea acialuia când am adus-o să să ştie că am
adus-o în 31 mai an(ul) 1814.”
În anul 1814 credincioşii din Dalboşeţ adunau bani şi materiale
pentru biserica pe care urmau să o ridice şi probabil nu au putut susţine şi
cumpărarea unei cărţi de o asemenea valoare sau nu aveau de unde să o
procure. Parohul Andrei Câmpianu fiind din familia preoţilor Câmpianu
din Prigor, a împrumutat-o pentru săvârşirea serviciului religios. Această
părere este probată de însemnările de pe Triod 1800, când s-au cumpărat
cărţi cu efortul unui grup de credincioşi sau au fost păsuiţi un timp, până
au putut plăti. Triod, Blaj, 1800:
“S-au cumpărat această carte anume Triod cu bani gata 16 cr. 10 fl.
S-au dat di la: 3 a dat domnul căpitan Oreşan, 30 creiţari Sarafin, 30 crăiţari
Andrei Câmpian paroh, 30 crăiţari, Moisă Baba, 30 Lupu Marin, 30 Ţunea,
30, Păun Curui. Suma 16 florinţi. În Dalboşeţ, 1 noiembrie 1803. S-au
cumpărat de la Marcu Roşchescu din Pârvova. Au scriat aicea în luna lui
ianuarie 12 zile 1804. Acest Sfânt Triod este a sfinţii bisărici a satului
Dalboşeţ”.
Pe acelaşi Triod găsim o altă însemnare:
“Să să ştie precum că am dit eu Petru Stoica la obştea satului
Dalboşeţ cărţi bisericii anume: 1. Penticostari a 20 fl. un Ceaslov 12 fl., o
Liturghie 10 fl. Insceptare pă la luna lui septembrie, suma 42 fl. la 8 zile.
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Atuncea primesc banii patruzecişidoi de florinţi. Înailezungşain. Dat în
Dalboceţ în 10lea iulie anu(l) 1813. Martori: Ilia Budescu, fraităr, Păun
Curiţa, Pau Marin, Ilie Beţa, Vidu Stina, Păun Olariu, Andrei Cîmpeanu –
paroh (în) Dălboceţi, Irimia Pungilă – învăţători”.
Din “Cartea de Aur” a bisericii introdusă de către preotul Ilie
Imbrescu la finele anului 1909, ne dăm seama de dorinţa credincioşilor
acestei parohii de a cumpăra carte bisericească. Astfel în 1899 Chita Stână,
pe lângă alte donaţii amintite, cumpără o Evanghelie de lux cu 120 coroane.
Iosif Stoinel, colonel (r), donează colecţia “Cantorul bisericesc”, pe anul
1909. Tot acum, Marina Cogea, Petru Curiţa şi fiica lor Păulina cumpără o
Evanghelie.
În anul 1925 Bădâni Nicolae, preot, Budescu Petru şi Grozav Vasile,
învăţători, Marin Nicolae, Băcilă Busuioc, Prisca Iosif, Peţa Ion, cantori, au
cumpărat de Sf. Rusalii, Molitvetnic cu 350 lei.
O importantă donaţie a primit biserica noastră din partea preotului
şi istoricului Coriolan Buracu, deputat al Judeţului Caraş, în anul 1928,
constând dntr-un dulap-bibliotecă din stejar cu 400 volume, de la
“Societatea “Biblioteca I. G. Bibicescu”” din Turnu Severin.
În inventarul bisericii din Dalboşeţ s-au găsit următoarele cărţi
bisericeşti valoroase:

Octoih cu litere chirilice, Sibiu 1861





















Apostol cu litere chirilice, Sibiu 1840
Ceaslov cu litere chirilice, Sibiu 1845
Penticostar cu litere chirilice, Bucureşti 1889
Penticostar cu litere chirilice, Mănăstirea Neamţ 1834
Apostol cu litere latine, Bucureşti 1888
Octoih cu litere latine, Bucureşti 1916
Minei cu litere chirilice, Blaj 1838
Minei cu litere latine, Bucureşti 1927
Cuvântări bisericeşti cu lit. chirilice, Sibiu 1855
Triod cu litere chirilice, Sibiu 1860
Octoih cu litere latine, Bucureşti 1916
Triod cu litere latine, Bucureşti 1922
Minei 12 buc cu litere latine, Bucureşti 1893
Evanghelie cu litere chirilice, Bucureşti 1903
Evanghelii cu litere latine, Bucureşti 1883
Evanghelii cu litere latine, Bucureşti 1895
Molitvelnic cu litere latine, Bucureşti 1950
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Cazania cu litere latine, Bucureşti
Ceaslov cu litere latine, Caransebeş 1933
Liturghier 2 buc, cu litere latine, Sibiu 1902

Molitvelinc cu litere latine, Bucureşti 1920
Antologhion 3 buc cu litere latine, Caransebeş 1936
Chiriacodromion – cuvântări bisericeşti pentru fiecare
duminică a anului cu binecuvântarea P.S.S. Andrei Baron de
Şaguna, mitropolitul Ardealului şi întocmite de P.S. episcop al
indiscifrabil Nichifor Teodosie, Sibiu anul 1885
 Biblia tipărită la Sibiu între 1856-1858, are pe prima pagină
următoarea inscripţie: “În 16-lea maiu 1873 au repausat acest
mare arhiereu Andreiu ca episcopu şi mitropolitu al Românilor
greco-orientali din Ungaria, Banat şi Transilvania şi în 16-lea
septembrie a acestuia, următoriulu acestuea consilierul
indescifrabil, adecă din reprezentanţii poporului şi ai clerului
alesu episcopului Aradului Procopiu Ivacicoviciu, cu mare
solemnitate şi introdusu în scaunulu arhiepiscopatu
mitropolitani, ca activu Arhiepiscopu şi mitropolitu, am
această să se scieea celor de acumu şi a următorilor în 14
Octomvrie 1873. Eu Ştefanu Câmpianu … şi parohu alu
biserica naşcerii preasănţei Născătoare de D-zeiu din
Dalboseţiul.”
Monumente religioase pe raza satului, altele decât biserica, sunt
cele trei cruci. În apropierea bisericii, în centrul localităţii, se află o cruce
ridicată de familia Petru Câmpianu, nu se ştie în ce an (f. veche). Are
pictate pe ea icoane ce înfăţişează Răstignirea lui Isus şi Învierea Domnului.
Pe dreapta şoselei Bozovici-Şopotu Nou, în centrul satului, se află o altă
cruce, ridicată de familia Ştefan Marin. Nu se cunoaşte anul construcţiei.
Are pictate aceleaşi icoane. Aici se oficiază serviciul religios în noaptea
Învierii Domnului şi luni la Rusalii, când se iese cu litia.
Cea de-a treia cruce este amplasată în afara satului la intersecţia
şoselei Prilipeţi-Şopotu Nou cu drumul comunal spre Lăpuşnicu Mare. A
fost ridicată de familia Lala Dionisie, având aceleaşi icoane.
Vizite canonice în parohia noastră au fost următoarele:

1782, 21 septembrie, episcopul Vichente Popovici împreună cu
arhimandritul Feldvari şi Nicolae Stoica de Haţeg sfinţesc
Biserica de pe vale (aşa cum am relatat mai sus).
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1891, mai 21, P.S. Niculae Popea însoţit de Filaret Musta
(protosincel), George Petrescu (profesor de muzică la Institutul
Teologic), diaconul Traian Badescu (secretar consistorial) şi
Alexie Frateşiu (contabilul Episcopiei) oficiază vecernia în
biserica noastră.
A fost întâmpinat în faţa bisericii de un numeros public în frunte
cu preoţii Nicolae Câmpianu, din localitate şi Nicolae Goanţă din Moceriş.
Serviciului divin i-au urmat cuvântările de mulţumire pentru vizită.
Credincioşii l-au înconjurat cu multă bucurie “într-un mod
nemincinos, nefăţarnic, într-un mod mişcătoriu şi înălţător din inimă”
(Foaia diecesană Nr. 22/14 iunie 1891, pag. 5).
 13 septembrie 1921, biserica este vizitată de episcopul Dr. Iosif
Traian Badescu cel dintâi episcop bănăţean şi almăjan, urmaş al
grănicerilor. A fost primit cu mare fast de preotul Nicolae
Bădini şi primarul Iosif Fuicu. De la intrarea în sat (a venit de la
Moceriş) şi până la Biserică au fost amenajate 2 arcuri din
crengi de brad şi flori. A oficiat vecernia.





În 15 iunie 1934 credincioşii parohiei noastre primesc vizita
episcopului Dr. Vasile Lazărescu. I.P.S oficiază vecernia.
Biserica mai este vizitată în 18 mai 1948 de către episcopul
Veniamin Nistor însoţit de consilierul Dr. Marcu Bănescu.
Î.P.S. Dr. Vasile Lăzărescu, pe 9 septembrie 1951, vizitează din
nou parohia noastră, oficiind Sf. Liturghie, când s-a făcut şi
sfinţirea bisericii, după 123 de ani de la zidirea lui.



19 mai 1959 – în mijlocul credincioşilor din Dalboşeţ s-a aflat
vicarul Mitropoliei Banatului Dr. Gheorghe Cotosman.

Periodic Biserica a fost vizitată şi de preoţii protopopi, care au
semnat în matricolele pentru botezaţi, morţi şi cununaţi, aşa
cum apare scrisul elegant al preotului, mare istoric, Dr. Ion
Sârbu din Rudăria.
Biserica a fost deservită de preoţi, fără îndoială din cele mai vechi
timpuri, dar până după militarizarea populaţiei, documentele nu pomenesc
numele celor care au slujit Sf. Liturghie în comuna noastră.
Cea mai veche ştire ajunsă la noi, provine din însemnările
protopopului Nicolae Stoica de Haţeg care nota la 1752 “În Mehadia, 1-ul
dascăl, un Pătru. Apoi Stanciu (Ştefan Dimitrievi). Dându-i nămeastnicu
(locţiitor, vicar) fata, aicea l-au preoţit şi după doi ani, greşind ceva,
episcopul pre nămeăstnicej în Dîlboceţ pre ginere – său în Bănia, preoţi i-au
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mânat”. Din cele transmise de protopop ştim numele preotului venit în
Dalboşeţ, dar nu ştim cât a stat. Avem însă, certitudinea că prima biserică
din satul nostru a fost construită foarte devreme.
Tot Stoica de Haţeg mai notează că la anul 1789 a izbucnit în Almăj
o epidemie de dezinterie (cursura grea) care a făcut multe victime, mureau
în sate câte 10-12 persoane. Printre cei răpuşi de boală se numără preoţii
din Bozovici, Lăpuşnic, Topleţ, Isalniţa şi cei doi preoţi din Dalboşeţ, tata şi
feciorul. Iarăşi nu cunoaştem numele lor.
Din documentele cunoscute până acum am putut afla numele
preoţilor care au slujit parohia noastră, doar din anul 1794, adică în urmă
cu 213 ani:
 1. Andrei Câmpianu
1794-1832
 2. Ilie Badescu
1832-1841
 3. Adam Goanţă
1841-1842
 4. Ştefan Câmpianu
1842-1866
 5. Nicolae Câmpianu
1866-1902
 6. Ilie Imbrescu
1902-1915
În amintirea credincioşilor vârstinici ai parohiei noastre a rămas ca
un preot cu mult har şi ataşament faţă de impulsionarea activităţilor
cultural-artistice, menite să ridice nivelul de înţelegere şi de conştiinţă al
celor pe care-i păstorea.
Pe lângă mai multe lucrări de înfrumuseţare a sfântului lăcaş, de
numele său se leagă şi buna funcţionare a corului bisericesc, a reuniunii de
citire şi cântări, dar mai ales cultivarea sentimentelor şi convingerilor în
puterea şi dreptatea divină. A avut un aport de netăgăduit în promovarea
ideilor unităţii de sânge şi spiritualitate a românilor.
 7. Arsenie Golumba
1915-1916
 8. Pavel Popescu
1917-1918 – moare de tifos
 9. Nicolae Novacovici
1918-1920
 10. Nicolae Bădîni
1921-1960 – este hirotonisit în anul
1914, de către episcopul Caransebeşului Dr. Miron Cristea, viitorul patriarh
al României, ca diacon pentru parohia Rudăria, iar în luna decembrie a
aceluiaşi an devine presbiter.
Începând cu anul 1916 este preot căpitan în armata austro-ungară,
iar din 1918 în armata română până în 1920, când este instalat în Dalboşeţ.
În matricola pentru cununaţi îl găsim slujind câteva luni, alături de preotul
Nicolae Novacovici.
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Probabil în 1918, la declararea păcii, Domnia Sa a considerat că
numai este legat prin jurământ de monarhia austro-ungară şi a venit acasă.
Aşa se explică prezenţa sa în calitate de preşedinte al Consiliului Naţional
Român al satului Dalboşeţ.
Născut la 13 octombrie 1890, în satul Moceriş din părinţii Ana şi
Dionisie Bădâni, învăţător. A urmat şcoală primară de stat în Bozovici,
liceul în oraşul Beiuş, iar teologia la Caransebeş. A păstorit parohia noastră
timp de 39 de ani.
A avut o serie de calităţi dintre care se desprind cu putere o voce şi
un auz muzical inegalabile şi perseverenţă în realizarea scopului propus.
Efectul cel mai emoţionant al activităţii preoteşti pe care a depus-o se
resimţea în noaptea de Înviere când intona, ca nimeni altul, Hristos a
Înviat. Mult după dispariţia dânsului, ecoul şi reverberaţiile acestui
minunat cântec bisericesc mai persistau în mintea credincioşilor. Orele de
religie pe care le preda în şcoală erau pilduitoare şi urmăreau insuflarea
credinţei în Dumnezeu.
Tot ca un merit trebuie să subliniem longevitatea păstoririi
credincioşilor din localitatea noastră.
 11. Macu Cuzmanovici
1951-1954
 12. Ioan Negrei
1963-1978 – prin grija sa, sprijinit
fiind de credincioşi, în anul 1975 se spală pictura bisericii. În urma
lucrărilor s-a scos la lumină frumuseţea şi valoarea ei.
 13. Iosif Berbentea
1978-1988 – a urmat cursurile
Seminarului Teologic din Caransebeş şi, apoi, ale Institutului Teologic din
Sibiu. În scurta-i viaţă a fost preot în satul Moceriş, apoi 10 ani în Dalboşeţ.
Începând cu anul 1988 este ridicat la rangul de protopop de Oraviţa.
Fiind o fire activă s-a preocupat să modernizeze casa parohială şi
să înfrumuseţeze Sf. Biserică. Reface uşile de la intrare, gardul lateral al
avliei, reacoperă cu plăci de cupru clopotniţa şi zugrăveşte în alb toată
faţada „ca să poată fi zărită de departe”, cum îi plăcea să spună. Dorinţa
aceasta pentru multă lumină probabil a fost un presentiment al trecerii sale
timpurii într-un loc veşnic luminat.
 14. Gheorghe Bihoi
1988-2002 – activitatea desfăşurată
a fost bine caracterizată în cuvântul rostit de prof. Nistor Budescu, la
festivitatea din 06.08.2002, prijeluită de pensionarea dumnealui: „Stimată
asistenţă, orice dispariţie este tristă. Despărţirea de Părintele Bihoi, însă, are
o doză suplimentară de tristeţe, din cel puţin două motive:
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În primul rând că pleacă din localitatea noastră un slujitor al
altarului de o factură aparte, un stâlp al bisericii almăjene.
Iar, în al doilea rând, pentru că această plecare nu este un act de
voinţă personală, ci o consecinţă a manifestării surprinzătoare a unui destin
de neînţeles.
Vreme de 14 ani, părintele Bihoi a slujit cu vocaţie şi devotament
biserica noastră şi a militat neobosit pentru propagarea în conştiinţa
credincioşilor a celor mai înalte idei ale spiritualităţii şi moralei creştine.
A fost corect, cinstit, exigent faţă de sine, generos şi înţelegător faţă
de alţii.
A căutat să facă din puterea miraculoasă a credinţei un balsam, o
alinare a celor aflaţi în suferinţă, o pârghie de îndreptare a celor şovăitori
sau debusolaţi.
Adesea îl cita pe marele poet al neamului nostru George Coşbuc
care, în poezia Moartea lui Fulger, spunea:
„ Credinţa-n zilele de-apoi e singura tărie-n noi“.
Numai cine a văzut stingându-se o fiinţă dragă poate înţelege
geniala intuiţie a marelui poet.
Ne vom aminti cu plăcere, dar şi cu nostalgie, de vocea caldă şi
auzul muzical perfect, de conţinutul profund moral, instructiv şi educativ
al predicilor sale, de lacrimile vărsate rezonând la durerea celorlalţi, de
dorinţa mistuitoare de a se identifica cu preceptele moralei noastre
ortodoxe.
Rezumând aceste câteva cuvinte: Părintele Gheorghe Bihoi va
rămâne în amintirea şi în conştiinţa noastră ca o pildă vie de dăruire în
nobila misiune de păstorire a sufletului omenesc.“
 15. Ion Stroescu
- vine în satul nostru ca paroh în
anul 2002, fiind hirotonisit ca preot în data de 6 august la mănăstirea
Almăj-Putna de IPS Laurenţiu, Episcop de Caransebeş, actualmente
mitropolit al Ardealului.
Deşi foarte tânăr, prin predicile frumoase şi pline de simţire,
reuşeşte să-şi atragă sprijinul credincioşilor în realizarea mai multor lucrări
de reparaţii la casa parohială, unde introduce apă curentă, construieşte
baia, înlocuieşte geamuri, uşi şi podele.
În august 2003 s-a împrejmuit cimitirul în faţă cu gard din sârmă.
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În biserică s-a vopsit iconostasul şi întregul mobilier cu vopsea albă
şi bronz, mărind în felul acesta frumuseţea lăcaşului. În anul următor se
vopseşte întregul acoperiş (fig. 44).
La 1 august 2004, parohia noastră primeşte vizita canonică a IPS
Dr. Laurenţiu Streza, însoţit de PC preot-protopop Nicolae Periş, PC pr.
consilier economic Nicolae Madinia şi stareţul mănăstirii Almăj-Putna,
călugărul Sava.
Pictura bisericii a fost din nou spălată şi completată cu încă zece
scene de către pictorul Igor Isac din Republica Moldova (fig. 46).
În 2 iunie anul curent pictura restaurată a fost sfinţită la slujba
Vecerniei, săvârşită de P.S. Lucian Mic, episcopul Caransebeşului (fig. 47).
Cu această ocazie preotul paroh Stroescu a primit distincţia de sachelar, iar
primarul Fuicu Vasile diplomă de excelenţă. La oficierea vecerniei au
participat şi preoţii Ioan Velcotă (Şopotu Vechi), Moise Gherescu (Moceriş),
Ioan Gherescu Bozovici, protopopul de Băile Herculane, Nicolae Periş şi pr.
inspector Ţunea Mihai (Reşiţa) .
Toate acestea au avut ca efect atragerea oamenilor spre biserică,
formarea unui comportament cucernic la mulţi dintre ei.
Trebuie să amintim şi alţi locuitori ai satului care, împreună cu
preoţii, au trudit pentru buna desfăşurare a activităţii religioase. Cantorii şi
epitropii au fost întotdeauna susţinătorii Sf. Biserici.
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Figura 44: Biserica

În trecut, era o mare cinste, o mândrie pentru fiecare tânăr să cânte
în strană. Acest lucru însă nu era uşor, trebuiau câţiva ani ca să înveţi de la
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preot mersul slujbei, în acelaşi timp să fii un model de bună purtare şi
cinste.

Figura 46: Aspect din biserică

Cântăreţi de strană au fost:
 1868-1910 ― Baba Iosif, Băcilă Busuioc, Marin Nicolae
 1910-1960 ― Piţigane Iosif, Berbentea Dănilă, Marin
Filip, Budescu Ion, Peţa Ion, Băcilă Nistor (Târbănel),
Nistor Bâta
 1960-2000 ― Nistor Bâta, Iosif Prisca (Ţâţan), Ilie
Voichescu (Licsăndria), Fănină Nistor (Tărâţă), Ştefan
Dolângă, Ion Băcilă (Blogoel)
 2000 ― Voin Ionică, Giura Nicolae.
Dirijori de cor:
 Spausta Vilhelm I
 Spausta Vilhelm II
 Băcilă Ion
Epitropi:
 1870-1875 ― Lala Teodosie, Băcilă Nicolae, Peţa Iosif
 1875-1881 ― Vuescu Călin, Lala Păun, Prisca Petru
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1881-1893 ― Baba Iosif / Pecină Vasile
1893-1898 ― Peţa Păun, Epure Călin, Câmpianu
Stanomir
1898-1908 ― Peţa Pavel, Epure Mihai, Mercea Vasile
1908-1910 ― Epure Mihai, Budescu Marian, Ciocloda
Dumitru
1910-1919 ― Serafin Petru, Budescu Marian, Mercea
Nicolae
1920-1923 ― Stoinel Iosif, Prisca Alimpe, Marşavela
Iosif
1924-1932 ― Stoinel Iosif, Băcilă Radivoi, Dumescu
Nicolae
1932-1938 ― Stoinel Iosif, Badescu Nicolae, Ciuciuc
Iosif, Prisca Iosif, Dumescu Nicolae
1939-1948 ― Fuicu Iosif, Berbentea Dănilă, Băcilă
Radivoi, Dumescu Nicolae
1949-1952 ― Frenţ Dănilă, Uscatu Ion
1952-1958 ― Frenţ Dănilă, Stoinel Ilie
1958-1962 ― Peţa Pavel, Purea Iosif, Câmpian Nistor
1962-1978 ― Purea Iosif, Câmpianu Nistor, Peţa Pavel
1978-1982 ― Purea Iosif, Bâta Petru
1982-2002 ― Bâta Petru, Băcilă Alexa, Stoinel Nicolae
2002-2006 ― Voin Ion, Voichescu Iosif, Bâta Vasile
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Figura 47: Vizita IPS Lucian, episcopul Caransebeşului

În anul 1922 ia naştere în Dalboşeţ Biserica creştin-baptistă. Primii
creştini baptişti care s-au botezat au fost: Iosif şi Victoria Pătraşcu, care au
aflat tainele credinţei baptiste din predicile păstorului Dănilă Goga din
Bozovici (fig. 48).
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Figura 48: Casa de rugăciune

În anul 1932, creştin-baptiştii din Dalboşeţ şi-au construit Casa de
Rugăciune, în care astăzi se roagă 100 de suflete. Ca pastori de-a lungul
timpului au fost Dănilă Goga şi Trăilă Budu-Bozovici, Efta şi Nicolae
Românu-Lăpuşnicu Mare, Nicolae Voichescu-Dalboşeţ, Pavel PetruţRudăria şi Nicolae Lică Lopătiţă-Gârbovăţ. Ca diaconi au servit Ion Prâsca,
Gheorghe Bâta, Ilie Baloia şi Nistor Stoinel (Ţâcnej).
Tot din Dalboşeţ s-a ridicat ca pastor Jarcu Aurel Emil, care a
predicat la Casa de Rugăciune din Milcoveni (fig. 49).
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Figura 49: Corul creştin-baptist în anul 1953

233

Dalboşeţ – Studiu monografic

Icoana Budescu
Bu

CAPITOLUL VI
Învăţământ, cultură, sport
“Şoala este pârghia cea mai puternică pe care se reazimă existenţa şi înălţarea
neamurilor” (Costache Georgescu, „Despre patriotism”)

A) Învăţământ
Din lipsa documentelor sau a nedescoperirii lor încă, nu putem
stabili cu precizie vechimea şcolii înfiinţate în satul Dalboşeţ. Forme de
educaţie au existat însă dintotdeauna şi au evoluat de-a lungul timpului.
Educaţia, învăţământul, întărirea organismului, pregătirea
copilului pentru viaţă încep de timpuriu în casa părintească. Experienţa de
viaţă, înţelepciunea poporului se transmiteau de la o generaţie la alta prin
învăţătura creştină, folclor, artă populară şi meşteşugărească.
Despre şcoală ca instituţie organizată, putem vorbi doar din epoca
modernă.
Prima menţiune despre „şcoala naţională în Almăj se datorează
protopopului Mehadiei, Nicolae Stoica de Haţeg, în Cronica Banatului, dar
el se referă la o şcoală care are deja învăţător la catedră, ales şi plătit de
obştea sătească, ce-nvăţa copiii în limba română, alfabetul, silabisirea, cititscrisul şi socoata. Însă cu mult înainte în tinda şi curtea bisericii sau în casa
preotului copiii silabiseau din ceaslov sub îndrumarea acestuia, ajutându-l
la rândul lor la desfăşurarea slujbelor”.
Acest fapt este dovedit de numărul mare de tipărituri vechi
bisericeşti, aduse în Almăj de către preoţi din tiparniţele ţării româneşti,
mai ales de la Râmnicu Vâlcea. În această formă se poate spune că era „un
învăţământ organizat”, la Dalboşeţ, încă la anul 1765, an în care este
menţionată existenţa bisericii din lemn.
Dezvoltarea procesului de învăţământ organizat în şcolile naţionale
din Almăj a fost strâns legată de multiplele reforme şcolare ce le-a iniţiat şi
experimentat Curtea din Viena în întregul imperiu. Iosif al II-lea, fiul
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împărătesei Maria Tereza, vizitând Almăjul în anii 1768 şi 1773, şi-a dat
seama de starea jalnică a educaţiei tineretului din această zonă, fapt ce l-a
determinat să scrie în raportul său: „Chiar şi cnezii (primarii) sunt
analfabeţi şi sunt nevoiţi să publice cu viu grai ordinaţiunile aduse de
husari.” Ca urmare a acestui fapt, după prima sa vizită în Banat, el dă ordin
ca în fiecare aşezare să se deschidă o şcoală.
După militarizarea Almăjului (1773), împărăteasa Maria Tereza şi
fiul său Iosif al II-lea, au fost preocupaţi de instruirea tinerilor din graniţa
militară, pentru ca ei să devină atât buni militari, cât şi cetăţeni instruiţi în
spiritul curentului filozofic iluminist al acelor timpuri. Potrivit legislaţiei
şcolare existente în acea vreme, în fiecare sat trebuia înfiinţată câte o şcoală.
Şcoala din Dalboşeţ, ca şi celelalte din satele almăjene, a fost
organizată ca „Şcoala naţională grănicerească”. Învăţătorii din şcolile
naţionale trebuiau să cunoască bine limba română şi cea germană, şi să-şi
însuşească metoda pedagogului austriac Sagan von Felbiger.
Ţinând seama de măsurile luate de autorităţi după anul 1775, şi
îndeosebi după 1777, când apare acea „Ratio educationes”, implicând
înfiinţarea de şcoli în fiecare sat, se poate afirma cu destul temei, că în
Dalboşeţ a funcţionat şcoală organizată.
Ordinul din 1777 prevedea şi obligativitatea frecventării şcolii de
către toţi copiii cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani. Programul desfăşurării
cursurilor era de 4 ore zilnic, 2 înainte şi 2 după masă. Mai târziu vârsta
şcolarizării s-a modificat, fiind de la 6 la 12 ani, iar între 12 şi 20 de ani,
tinerii erau obligaţi să participe în sărbători, la cursurile şcolare speciale
(aşa-zisa procitanie), orientate cu deosebire spre formarea deprinderilor
practice. Interesantă este şi prevederea potrivit căreia obligativitatea
frecventării „procitaniei” era limitată „până la însurăciune”.
În vremea aceea, cursurile începeau de obicei la 1 octombrie şi se
terminau în luna august, fiind împărţite în două semestre, cu o vacanţă de
7-10 zile între ele. La finele fiecărui semestru se dădeau examene în
prezenţa „scaunului şcolar”, care pe timpul graniţei, era format din ofiţerul
ce răspundea de şcoală, preotul satului şi părinţi ai elevilor. Fiind şcoli
săteşti cu caracter naţional, lecţiile se desfăşurau în limba română, limba
românilor din sat. Totuşi este greu de stabilit cu exactitate anul când a luat
fiinţă şcoala din satul nostru.
Despre existenţa unei şcoli la Dalboşeţ aflăm din anumite lucrări de
specialitate. Astfel, Petre Radu şi Dimitrie Onciulescu în lucrarea
„Contribuţii la istoria învăţământului din Banat, până la 1800”, semnalează
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faptul că în anul 1778, la Dalboşeţ, funcţiona o şcoală trivială germană
grănicerească, iar Vasile Nemeş, în „Despre satul lui Eftimie Murgu”,
aminteşte că la anul 1796, era învăţător la şcoala naţională din sat, Păun
Băcilă.
Şcoala naţională din Dalboşeţ, asemeni celorlalte din Almăj, a
întâmpinat o serie de dificultăţi datorită lipsei de învăţători calificaţi şi a
situaţiei economice precare a acestor localităţi în anumite perioade.
Datorită faptului că această zonă a fost ocupată aproape un an de către
turci (1788-1790), apoi s-au desfăşurat luptele dintre austrieci şi aceştia, în
satele almăjene şcolile şi bisericile au fost distruse şi unele arse, iar
populaţia s-a refugiat la sălaşele din munţi. Toate acestea au făcut ca
frecvenţa copiilor la şcoală să fie slabă.
Începând însă cu anul 1807, prin apariţia legii fundamentale din
graniţă (Constituţia confiniară), se petrec schimbări importante în
activitatea şcolilor. Astfel s-a stabilit obligativitatea comunioanelor de a
asigura baza materială a şcolii, sub supravegherea companiei. Se prevedea
efectuarea robotei săteşti „la înnoirea şi repararea şcoalelor de naţie...
facerea lemnelor de foc”. Comandanţii de companie se îngrijeau şi de
procurarea de rechizite: hârtie, negreală, creta, pleivasuri, cărţi pentru
şcolari şi pentru cele necesare pentru învăţători, căzând, de asemenea, în
sarcina cancelariştilor de la companie corespondenţa şi păstrarea arhivei
şcolii respective.
Ne este cunoscută plângerea pe care o face învăţătorul Ilie
Chelteanu din Dalboşeţ, care înaintează companiei o listă cu numele
copiilor ce „nu scriu pentru că părinţii lor nu le-au cumpărat ce le trebuie”
(Liviu Groza, „Grănicerii bănăţeni”).
Din „Raportul şcolar sumar pe anul 1808” aflăm că la Dalboşeţ era
un număr de 127 case, o parohie unde servea Andrei Câmpeanu, catihet,
care predă elevilor de două ori pe săptămână religia. Ca învăţător era Păun
Băcilă, în vârstă de 36 ani şi cu o vechime la catedră de 12 ani. Pentru
munca prestată, învăţătorul Păun Băcilă a fost remunerat în anul 1808, cu
52 florini, 7 măsuri de grâu, 6 stânjeni de lemne şi 6 lumânări.
Banii pentru şcoală se adunau cu tasul la biserică, al doilea din cele
trei, era destinat şcolii.
Din partea companiei supraveghetorul de clasă era fraitărul
Lupscha Csarkesko, care de două ori pe săptămână vizita şcoala şi urmărea
buna desfăşurare a procesului de învăţământ şi frecvenţa elevilor.
Regimentul lua măsuri drastice împotriva învăţătorilor care scuteau elevii
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de şcoală sau îi foloseau pentru diferite servicii personale. Pentru
nefrecventarea şcolii erau pedepsiţi atât părinţii cât şi şcolarii în culpă.
Compania urmărea şi frecvenţa elevilor care urmau şcoala trivială din
Bozovici, fapt ce reiese din raportul companiei Dalboşeţ către compania
Bozovici, nr. 1113 / 3.IX.1840, prin care se înştiinţează că elevul Pistrilă
Pavel din Şopot a plecat cu tatăl său la Biserica Albă, fiind învoit 6 zile.
Elevul se va prezenta la şcoală la reîntoarcere.
Notarea elevilor se făcea săptămânal prin calificative. Catalogul
purta semnătura învăţătorului, a preotului-catihet, şi a comandantului
companiei. La sfârşitul anului şcolar, catalogul era depus la cancelaria
companiei. Cu timpul, întărindu-se administrarea comunelor de către
cnezii locali (primarii satelor), o parte din sarcinile de alimentare a
fondurilor şcolare a căzut în seama comunei.
Ordinul regimentului din Caransebeş, nr. 1070/19.IV.1841, dispune
comandanţilor de companii din Bozovici, Prigor şi Dalboşeţ să ia măsuri la
comune ca „din fondul comunal să se plătească câte un florin premiu
elevilor merituoşi la învăţătură”. Ordinul mai specifica faptul că din acel an
elevii vor primi îmbrăcăminte şi încălţăminte în loc de cărţi.
Cu toate măsurile luate de autorităţi, numărul copiilor care
frecventau şcoala era mic faţă de efectivul celor de vârstă şcolară. În anul
1808, în Dalboşeţ erau 127 de case, în care să presupunem că locuiau doar
60-65 copii de vârstă şcolară. Cu toate acestea, în clasele I-IV, în acest an
găsim doar 18 elevi şi toţi erau băieţi. Prin urmare, despre şcolarizarea
fetelor nici nu putea fi vorba.
În anul şcolar 1843-1844, învăţător la Dalboşeţ era Ilie Câmpeanu,
care învăţa 69 elevi (Ţara Almăjului, Cercetări monografice realizate de
Institutul Social Banat-Crişana, pag. 75).
Pedepsele aplicate elevilor erau aspre, aproape ca ale adulţilor.
Ordinul comandei regimentului numărul 6218 din 10 iulie 1850, prevedea
ordinea aplicării pedepselor la şcolari: atragerea atenţiei, cu arătarea
greşelilor în faţa clasei, dojana în faţa clasei şi a supraveghetorilor, arestul
la companie; bătaia la spate în faţa comandantului companiei, a cneazului,
învăţătorului şi a preotului-catihet, după ce elevul a fost examinat de
medicul companiei (L. Smeu, „Almăjul grăniceresc”, pag. 120)
Până la desfiinţarea Graniţei militare, în anul 1872, numirea
cadrelor didactice o făcea comanda regimentului, iar directorul şcolilor
naţionale grănicereşti a vizat dacă învăţătorul solicitant are o pregătire
corespunzătoare.
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Şcoala naţională din Dalboşeţ şi din celelalte sate almăjene a
întâmpinat o serie de dificultăţi datorită lipsei de învăţători calificaţi.
Pentru îmbunătăţirea încadrării şcolilor cu învăţători în anii 1820-1830 s-au
înfiinţat cursurile de pedagogie la Caransebeş, de către directorul şcolilor
naţionale grănicereşti Constantin Diaconovici Loga. Iniţierea unor
asemenea cursuri a fost anunţată şi companiei Dalboşeţ prin Ordinul
comandei regimentului nr. 1764/25 iunie 1838. La Dalboşeţ îl găsim însă,
încă din 1807, pe Constantin Teişan, ca învăţător cu „calificaţiune”,
obţinută după mai multe cursuri şi cu experienţă didactică (Însemnare pe
Mineiul 1810, Râmnic).
La „şcoala preparanda” înfiinţată la Caransebeş în 1830 pentru
tinerii „candidaţi de învăţători”, îl găsim printre alţii şi pe Andrei
Câmpeanu din Dalboşeţ, care a urmat 3 ani consecutivi cursurile în
semestrul de iarnă şi a primit „calificaţiunea”.
Fiind inspectaţi de către C.D. Loga, directorul şcolilor naţionale, de
mai multe ori, învăţătorul Andrei Câmpeanu din Dalboşeţ, împreună cu
Ion Simonovici din Bozovici şi Vasile Pistrilă din Gârbovăţ au fost propuşi
regimentului ca să fie evidenţiaţi în munca lor didactică. (L. Smeu, operă
citată, pag. 127)
Noul director al şcolii naţionale, Nicolae Andreevici, a început în
1860 organizarea „conferinţelor învăţătorilor”, la care se ţineau lecţii
practice, se organizau discuţii şi se dădeau îndrumări metodice. Cei din
Almăj participau la Mehadia. În anul 1865 a fost înfiinţată Asociaţia
învăţătorilor români din confiniul militar.
Instruirea metodică a elevilor s-a făcut treptat, trecându-se şi la
folosirea manualelor tipărite ca: abecedarul, cartea de citire, cartea de
aritmetică. După anul 1829 apare o nouă programă de învăţământ, care
diversifică obiectele de bază, eşalonându-le în cei 6 ani de şcoală (vârsta 612 ani).
La şcolile naţionale din Bozovici, Prigor şi Dalboşeţ, sedii de
companie, până pe la 1857 se predau elevilor din anii 5 şi 6 (clasele V-VI)
noţiuni sumare de gramatică şi se făceau exerciţii de socoată, de citire, de
scriere şi caligrafie în germana-gotică.
În anul 1838, la examenul final din luna august la Bozovici, Prigor
şi Dalboşeţ au asistat Johan Schabliak, directorul şcolilor triviale şi germane
de la Panciova, şi C.D. Loga. Cursurile cuprindeau 33 ore săptămânal şi se
ţineau luni, marţi, miercuri, vineri sâmbătă, joi fiind zi liberă. Predarea
materiei se realiza alternativ, cu cei mici înainte de masă, iar cu cei mari
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după masă, conform orarului emis în anul 1829, numit şi „Luarea aminte
preste ceasurile de săptămână”.
În anul 1774, la 1 noiembrie a fost inaugurată la Bozovici Şcoala
trivială germană (Trivial-Schule), care cu unele mici întreruperi şi-a
desfăşurat activitatea aproape un secol, până în anul 1872. Scopul înfiinţării
acestei şcoli a fost acela de a pregăti absolvenţi care să cunoască limba
germană pentru a putea fi folosiţi ca subofiţeri în armată, cancelarişti în
administrarea satelor, precum şi pe învăţătorii şi preoţii cu sumare
cunoştinţe de limbă germană. La şcoala trivială (cu trei clase) se recrutau de
preferinţă copiii familiilor de funcţionari sau din comunioanele cele mai
înstărite. Când nu se completa numărul repartizat pe companii cu aceştia,
se recurgea la copiii familiilor mai sărace, dar premianţi ai şcolii naţionale,
cu cunoştinţe satisfăcătoare de limba germană. Pentru aceştia, manualele şi
rechizitele erau donate de către compania de care aparţineau.
În anul şcolar 1832/1833, de pe raza viitoarei companii Dalboşeţ
erau înscrişi la şcoala trivială Bozovici 21 elevi, 20 erau români şi unul
german. Cei 20 elevi erau fii de grăniceri, iar celălalt fiu de funcţionar. Cât
priveşte repartiţia pe satele componente, aceasta era următoarea: din
Dalboşeţ frecventau 4 elevi, din Lăpuşnic 16, iar din Şopot 1. În anul şcolar
1868-69 din satele companiei Dalboşeţ, frecventau şcoala din Bozovici 31
elevi, 28 fiind fii de grăniceri, 2 de funcţionari şi unul de meseriaşi.
Repartiţia pe sate a cunoscut modificări esenţiale: 15 elevi proveneau de la
Dalboşeţ, 7 din Lăpuşnic, 4 din Şopot, iar 5 din Moceriş.
Copiii grănicerilor din Almăj care se remarcau la învăţătură şi
doreau să urmeze o şcoală militară, sau Şcoala clericală de la Vârşeţ,
trebuiau să fie absolvenţi ai Şcolii triviale germane de la Bozovici.
Absolvenţii primeau de la comanda militară “actul de slobozenie”, şi
trebuiau să cunoască acceptabil limba germană, aşa cum a fost Gheorghe
Cazacu din Dalboşeţ, recomandat pentru Şcoala de brigadieri silvici din
Caransebeş. Printre cei 2000 de absolvenţi ai Şcolii triviale din Bozovici se
numără şi ofiţeri şi subofiţeri din Dalboşeţ, aşa cum au fost:
- generalul Traian Băcilă, mort la Viena;
- coloneii Iosif Balaci, Nicolae Marcu, Iosif Marin, Iosif Băcilă;
- locotenent-coloneii Gheorghe Băcilă, Ion Curiţa;
Toţi aceştia, după absolvirea şcolii triviale, au urmat la Academia
militară din Viena. Locotenenţii Iancu Băcilă, Iosif Băcilă, Ion Marcu,
Uscatu Gheorghe, Iosif Baba, Ilie Popistaş s-au numărat şi ei printre elevii
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fruntaşi la învăţătură ai Şcolii naţionale din Dalboşeţ, care au urmat apoi la
Bozovici.
Manualele necesare şcolilor erau asigurate de către conducerea
regimentului. Şcolile erau obligate ca din timp să înainteze tabele cu
necesarul de manuale noi, care împreună cu cele rămase de la elevii care au
promovat clasele, să asigure întregul stoc.
Începând cu anul 1850, pe lângă obiectele de învăţământ amintite
(religia, cititul, scrierea şi socotitul), se introduc cunoştinţe de agricultură,
creşterea vitelor, albinăritul şi cultura pomilor fructiferi. Cadrele didactice,
prin jurământul depus, erau obligate să întreprindă acţiuni care să
trezească interesul pentru activităţile agricole care, mai târziu, să le asigure
existenţa.
În arhiva şcolii din Dalboşeţ se păstrează cataloage şi registre
matricole din anii 1887, 1888, 1897, 1898, 1899. Din registrul pentru anul
şcolar 1897-1898 aflăm că în clasele I-IV, care-şi desfăşurau cursurile
dimineaţa, erau cuprinşi 74 elevi, 46 fete şi 28 băieţi.
Clasele V-VI erau frecventate de 41 elevi, din care 10 fete şi 31
băieţi. Un total de 115 elevi pe şcoală. Observăm că scade aproape la
jumătate numărul celor care frecventau cursurile ciclului superior, şi mai
ales al fetelor. Această situaţie este urmarea a două cauze: părinţii făceau
faţă cu greu cheltuielilor pentru procurarea manualelor, şi rechizitelor
necesare la cursuri, iar fetele erau folosite la muncile casnice. A doua cauză
trebuie căutată în interesul autorităţilor maghiare, care administrau de
acum zona, ca românii să nu facă studii înalte, ci să muncească. Planul de
învăţământ prevedea predarea mai multor discipline.
Planul de învăţământ
Anul şcolar 1897-1898
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Obiectul de învăţământ
Purtarea morală
Diliginţa
Menţiunea
Facultăţile
Relgie şi morală:
- Rugăciunile
- Istoria bibliei, testamentul nou şi vechi
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6

7
8

9

10

11

Catehismul
Limb a maternă:
- Deprinderi în vorbă şi cugetare
- Scrierea
- Cetirea
- Gramatica
- Stilistica
- Ortografia
Limba maghiară
Matematică:
- Socoteala mintală cu cifre
- Geometria
Ştiinţele istorice:
- Geografia
- Istoria
- Drepturile şi datorinţele civile
Ştiinţele naturii:
- Istoria naturii
- Fizica
- Economia şi grădinăritul
Ştiinţele de artă:
- Cântarea bisericească
- Cântarea populară
- Desenul
- Gimnastica
- Lucru de mână

După tradiţia orală, primul local al şcolii a fost construit, ca şi
biserica, din lemn şi acoperit cu şindrilă. Că a existat local de şcoală nu
poate fi îndoială, ştiut fiind că la 1796 era învăţător Păun Băcilă, aşa cum
am arătat mai înainte. P. Radu şi D. Onciulescu amintesc în lucrarea
“Contribuţii la istoria învăţământului din Banat până la 1800” că, în anul
1788, la Dalboşeţ funcţiona o Şcoală trivială-germană, care ulterior a fost
desfiinţată. Credem însă că această informaţie este eronată, deoarece la
această dată Dalboşeţul aparţinea de compania militară Bozovici şi aceste
şcoli erau înfiinţate numai la sediile de companie.
În anul 1823 se ridică un local nou pentru şcoală, în centrul satului,
vis-à-vis de biserică, construit din piatră şi cărămidă, cu trei săli de clasă,
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cancelarie şi sală pentru păstrarea materialului didactic. Noul local s-a
construit cu sprijinul soldaţilor de la companie şi prin robota sătenilor. Ca
urmare a creşterii numărului de elevi care frecventau şcoala, în anul 1964,
prin cumpărarea casei învecinate de la locuitorul Gheorghe Pecină, s-a mai
construit încă o sală de clasă, localul dispunând de 4 săli. (fig. 50)
După anul 1872, când regimentul grăniceresc a fost desfiinţat şi
teritoriul său a fost preluat de administraţia maghiară, şcoala devine
“comunală”, adică subordonată noilor autorităţi. De acum situaţia
românilor a fost foarte grea, şi datorită faptului că şcoala ajunge un
puternic instrument de maghiarizare. Învăţătorii români trebuiau să facă
faţă politicii brutale de maghiarizare, contracarând-o prin educarea
patriotică a şcolarilor, şi prin menţinerea mereu trează a conştiinţei
naţionale.
Dacă până în 1907 se mai preda şi în limba maternă, de-atunci ca
urmare a legii contelui Appony, s-a stipulat o obligativitate a predării
numai în limba maghiară, aceasta în timp ce toate cheltuielile bunei
funcţionări a şcolilor şi plata învăţătorilor erau suportate de locuitorii
satului.
Toate obiectele de învăţământ se predau în limba maghiară, chiar şi
religia, iar şcoala se intitula “Şcoala elementară româno-maghiară din
Dalboşeţ”. În cataloage, numele elevilor erau maghiarizate: Ion devine
Ianoş, Ilie-Illiaş, Dionisie-Denes, Maria-Marişka, Vasile-Vazul, NicolaeMicloş, Petru-Peter etc. (fig. 51)
Acest fapt i-a îndepărtat pe copii de şcoală încât, de exemplu, în
anul 1910, din cei 2408 locuitori, doar 892 (adică 37%) ştiau citi şi scrie.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea au mai funcţionat şi
următorii învăţători: Maxim Novacovici, Noşevicu Gheara, Traian Băcilă,
Traian Cabaşa, Irimia Pungilă, Vicenţiu Ciosa, Traian Călbază, Gheorghe
Ofta, Ion Ciosa.
Făurirea României Mari la 1 decembrie, 1918, pune capăt
procesului de maghiarizare forţată a populaţiei româneşti, autorităţile
maghiare sunt înlocuite cu cele româneşti, limba română îşi recapătă
dreptul firesc şi devine limba oficială a statului.
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Figura 50: Şcoala veche
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Legea din 26 iulie 1924 creează cadrul unificării învăţământului pe
întreg teritoriul ţării şi posibilitatea organizării unitare a învăţământului
primar şi a pregătirii învăţătorilor. În lege, s-au mai prevăzut:
obligativitatea, gratuitatea învăţământului şi legiferarea cursului
“supraprimar” conciclic, de 3 clase, care repeta materia celor 4 clase, pentru
elevii care nu urmau la liceu sau alte şcoli.
În perioada interbelică, conform noii legislaţii, şcolile foste
grănicereşti s-au transformat în şcoli primare de stat. În anul 1930, la
Dalboşeţ frecventau cursurile 285 elevi şi funcţionau învăţătorii: Petru
Budescu-Dăghiţă, director; Vasile Grozav (fig. 52) şi Eufrosina Drăgilă,
învăţători. Deşi aceşti învăţători erau renumiţi pentru buna lor pregătire
pedagogică, unii elevi absolveau doar patru clase. Piedici permanente în
calea învăţământului de 7 ani au fost: costul ridicat al manualelor şi
rechizitelor şcolare, sărăcia multor părinţi, mentalitatea altora de a-i reţine
pe copii pentru muncile gospodăreşti, şi obiceiul ca fetele să se căsătorească
la 13-14 ani.

Figura 52: Absolvenţii şcolii împreună cu învăţătorul Vasile Grozavu

Cu toate acestea, pe lângă intelectualii formaţi în timpul stăpânirii
austro-maghiare, dintre care amintim pe căpitanul Gheorghe Băcilă,
locotenent-colonelul Ion Curiţa, colonelul Iosif Stoinel şi medicul Ilie Pâţa,
în perioada interbelică s-au ridicat alţi intelectuali valoroşi.
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Figura 52: Absolvenţii şcolii împreună cu învăţătorul Vasile Grozavu

Cu toate acestea, pe lângă intelectualii formaţi în timpul stăpânirii
austro-maghiare, dintre care amintim pe căpitanul Gheorghe Băcilă,
locotenent-colonelul Ion Curiţa, colonelul Iosif Stoinel şi medicul Ilie Pâţa,
în perioada interbelică s-au ridicat alţi intelectuali valoroşi.
Gheorghe Băcilă a publicat numeroase articole privitoare la istoria
Banatului Severin, colaborând şi cu Patriciu Dragalina la adunarea
materialului bibliografic pentru lucrarea acestuia, intitulată “Din istoria
Banatului
Severin”.
Pentru
publicaţia
austriacă
“Europöische
Wanderbilder” a scris un documentar geografic asupra porţiunii OrşovaCaransebeş. Locotenent colonel Ion Curiţa, care, convins de rolul literaturii
în formarea conştiinţei naţionale a unui popor, a scris numeroase articole în
gazetele “Tribuna din Sibiu” şi “Tinerimea Română” din Bucureşti.
Articolele sale aveau un puternic conţinut patriotic şi condamnau
numeroasele neajunsuri din “imperiu”.
Dintre lucrările publicate se remarcă mai ales “Misterul sângelui”,
pentru care este răsplătit cu Coroana României în grad de cavaler (C.I.
Buracu).
Este de neînţeles şi credem revelator cazul tânărului Ilie Pâţa, care
provenind dintr-o familie cu o situaţie materială modestă, a solicitat
guvernului român bursă de studii pentru facultatea de medicină din
Bucureşti. Fiind refuzat, se adresează guvernului maghiar care, paradoxal,
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îi asigură gratuitatea studiilor la Facultatea de Medicină din Budapesta,
unde va şi profesa ca medic. Dar dorul de Dalboşeţ şi regretul că n-a putut
profesa în propria-i ţară nu l-au părăsit până la moarte.
Deşi taxele pentru şcolarizare erau mari, între cele două războaie,
mai mulţi elevi şi studenţi din Dalboşeţ reuşesc să termine cursurile unor
licee şi facultăţi.
În această perioadă învăţători erau Petru Budescu, care îndeplinea
şi funcţia de director, Vasile Grozav, Tonita Tonelli şi Magdika Margit,
aduse din imperiu, probabil, pentru a veghea modul în care erau
îndeplinite dispoziţiile administraţiei.
Primii doi aveau o pregătire profesională recunoscută, mult tact
pedagogic, şi o ţinută autoritară, ce inspira respect din partea elevilor,
părinţilor şi chiar a autorităţilor. Pentru aceste calităţi erau apreciaţi nu
numai în depresiune, ci şi în afara ei. Un aspect demn de relevat este
românismul înflăcărat de care erau animaţi şi curajul de a nu se supune cu
docilitate ordinelor maghiare. Un exemplu elocvent este următorul: la
începutul secolului al XX-lea s-au creat reuniuni de citire şi cântări în mai
toate satele almăjene, din dorinţa de a iniţia activităţi care să menţină vie
conştiinţa identităţii noastre naţionale. În replică, administraţia maghiară
înfiinţează la Bozovici “Casina maghiară”, obligând învăţătorii din zonă să
sprijine financiar activitatea acesteia. Învăţătorii Petru Budescu din
Dalboşeţ şi Emilian Novacovici din Gârbovăţ, cu toate ameninţările de
destituire, au refuzat plata oricărei cotizaţii.
Şi astăzi bătrânii care le-au fost elevi vorbesc cu un respect religios
despre metodele atractive şi antrenante pe care le foloseau şi povestesc cu
mândrie că în armată, mulţi au fost gradaţi şi că erau socotiţi oameni de
nădejde. Unii absolvenţi, deşi au avut ca pregătire doar 7 clase, au fost
numiţi în funcţii destul de importante unde s-au descurcat bine. Un
exemplu concludent este Iosif Stoinel, care a fost “fineanţ” la Şteierdorf şi
în Almăj.
Tot în legătură cu renumitul dascăl Petru Budescu, cu curajul,
demnitatea şi dârzenia sa, se mai evocă şi următorul episod: la sediul
partidului politic, aflat la guvernare, se discutau cu ministrul educaţiei
naţionale, în trecere prin localitate, aspecte privitoare la activitatea
partidului şi la viitoarea campanie electorală. Cei prezenţi s-au plâns că
directorul şcolii, aflat în opoziţie, le creeză greutăţi. Este chemat îndată de
domnul ministru care-l anunţă că vor avea o discuţie. La care directorul
răspunde: “cu plăcere domnule ministru, dar nu aici”, dar “unde?”
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întreabă ministrul, la care învăţătorul răspunde: “numai la şcoală”. Faptul
că ministrul era totodată şi un mare savant în sociologie, nu l-a intimidat pe
temerarul dascăl.
Scuturarea jugului austro-ungar şi înfăptuirea, la 1 decembrie 1918,
a Marii Uniri (idealul înflăcărat al românilor), a generat transformări
radicale şi în viaţa almăjenilor. Aşa cum am arătat a luat sfârşit acţiunea
furibundă de maghiarizare a românilor, administraţia maghiară este
înlocuită cu cea românească, limba noastră devine limbă oficială a statului,
desăvârşind actul istoric al unirii.
Se adoptă legi care vizează atât dezvoltarea structurală a
învăţământului, cât şi îmbunătăţirea conţinutului său instructiv şi mai ales
educativ. Entuziasmul general s-a resimţit şi în atitudinea dascălilor, a
elevilor şi părinţilor. Un prim succes a constat în sporirea interesului
pentru şcoală, în cuprinderea cât mai deplină la cursuri a copiilor de vârstă
şcolară şi asigurarea unei bune frecvenţe, condiţia însuşirii ritmice a
materiei.
O trăsătură caracteristică a învăţământului a constituit-o
preocuparea noii conduceri de a se elabora programe analitice accesibile
aşa încât educaţia să devină prioritară, însuşirea cunoştinţelor să se
împletească armonios cu formarea deprinderilor practice cerute de avântul
economiei. Volumul cunoştinţelor era relativ redus, dar temeinic asimilat.
În pofida faptului că în unii ani şcolari numărul elevilor şi
preşcolarilor depăşea 200, chiar 250 de copii, continuarea studiilor în cele
două licee mai apropiate (din Oraviţa şi Caransebeş), era foarte slabă.
Această situaţie a fost mai pregnantă în Banat, unde natalitatea era mai
redusă, la aceasta adăugându-se dorinţa bănăţeanului de a avea copiii
lângă el, pentru sprijin în gospodărie şi la bătrâneţe, precum şi taxele de
şcolarizare mari.
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Figura 56: Absolvenţii şcolii împreună cu învăţătorii Eufrosina şi Ion Chivu

În perioada care a urmat, învăţători au fost: Petru Budescu, Vasile
Grozav, Eufrosina Drăgilă (din Prilipeţ) (fig. 56), apoi Iosif Grozav (infirm
din cauza unui accident la coloana vertebrală suferit în anii şcolarităţii), Ion
Chivu (căsătorit cu domnişoara Drăgilă), Ion Ciubotaru şi Florica
Ciubotaru, ambii veniţi din Ardeal. Aceştia s-au străduit să realizeze un
învăţământ de calitate, în care sârguinţa, ordinea şi disciplina au fost
dominante; s-a pus accent şi pe activitatea cultural-artistică cu şcolarii şi
adulţii. Munca depusă a fost încununată de rezultatele obţinute la
examenele de absolvire a şcolii, care se ţineau în diverse centre şi la
emulaţiile culturale organizate, unde Dalboşeţul se situa pe locuri fruntaşe.
Dintre absolvenţii şcolii, în perioada interbelică, care şi-au
continuat studiile, amintim pe:
 Ioan Veverca. A urmat liceul la Caransebeş şi Academia
Comercială la Bucureşti, unde a rămas ca asistent universitar. Remarcânduse în activitatea desfăşurată, a fost trimis să facă aspirantura la
Universitatea din Köln. Aci obţine titlul de doctor în ştiinţe economice şi
politice, cu teza de răsunet “Mitul planificării”. Revenind în ţară, a fost
numit directorul general al Băncii din Timişoara, apoi a fost promovat în
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posturi importante în capitală, iar în ultima parte a vieţii a fost cercetător
ştiinţific în cadrul Academiei Române, secţia agrară. Ca o dovadă a valorii
sale intelectuale, a fost cooptat în colectivul de mari personalităţi ştiinţifice
ale vremii, care a elaborat Enciclopedia României, în patru volume (apărută
sub coordonarea lui Dimitrie Gusti).
A mai publicat volumele:
- “Nicolae Şuţu”, Bucureşti 1936, volum premiat de Academia de
Comerţ şi Industrie, în acelaşi an;
- “Ion Ghica”, scrieri economice, Bucureşti, 1937;
- “Statul major economic”, Bucureşti, 1940;
- “Naţionalism economic”, Bucureşti, 1941.
Tatăl său, Ernest Veverca, originar din satul ceh Ravenska, a fost
un simplu dogar.
 Ilie Stoinel. A urmat liceul la Caransebeş şi Academia
Comercială la Bucureşti. După absolvire a obţinut titlul de doctor în ştiinţe
economice şi sociale, apoi a fost numit director la casa centrală de asigurări
sociale, subordonată Ministerului Muncii. A publicat numeroase studii de
specialitate, făcând dovada unui spirit creativ. Datorită onestităţii
exemplare şi firii sale blajine şi drepte, a fost apreciat şi îndrăgit de
colaboratori. Tatăl său era “canţelarist” (funcţionar) la notariatul comunei.
 Petru Budescu jr. (fiul învăţătorul Petru Budescu). A urmat
liceul la Caransebeş şi Drepul la Cluj, obţinând titlul de doctor în ştiinţe
juridice. A fost judecător la Recaş, procuror la Curtea Marţială din
Timişoara, şi judecător la Tribunalul Regional Banat. A sprijinit financiar
biserica şi şcoala. A avut reputaţia de magistrat de o mare probitate,
loialitate şi integritate morală. Îşi iubea mult satul natal, o dovadă
constituind-o trimiterea vara la Dalboşeţ a celor doi copii: Valeria şi Mircea
ajunşi, mai târziu, profesor universitar doctor inginer şi respectiv inginer.
 Nicolae Dolângă. A absolvit Şcoala Normală din Caransebeş în
anul 1938 ca elev distins. A funcţionat în calitate de învăţător la Oraviţa,
Verneş şi Socol, de unde a plecat pe front. După un lung prizonierat se
reîntoarce şi revine la catedră, funcţionând la Bozovici şi Şopotu Nou. A
condus timp de 20 de ani cercul pedagogic al învăţătorilor din zonă. Avea
reputaţia unui foarte bun metodist şi a unui cadru cu preocupări
intelectuale deosebite, dornic să împărtăşească din preţioasa sa experienţă
şi celorlalţi. Părinţii erau ţărani şi ca să-l întreţină la şcoală au vândut
câteva “nive” de pământ.
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 Nistor Prisca. A absolvit liceul la Oraviţa, apoi Facultatea de
Drept la Bucureşti. După o scurtă perioadă de avocatură este chemat
asistent universitar la aceeaşi facultate. Fiind un tânăr serios, perseverent şi
cu reale calităţi intelectuale, urcă toate treptele ierarhiei universitare,
ajungând în final profesor universitar doctor. Mai mulţi ani deţine şi
funcţia de prodecan. A avut o mare contribuţie la elaborarea constituţiei
ţării şi a manualelor şcolare de constituţie. S-a remarcat şi prin numeroase
studii de specialitate care s-au bucurat de o bună primire. Fiind dalboşean,
a cochetat şi cu poezia, publicând volumul de versuri “Simfonii Nocturne”.
Din păcate, s-a stins prea devreme, în plin avânt creator. Era fiul unui
comerciant din Dalboşeţ.
 Nicolae Popistaş. A absolvit Şcoala Normală în capitală. Între
anii 1944 şi 1946 a fost învăţător la şcoala primară Dalboşeţ, după care îşi
continuă studiile la Facultatea de Drept din Bucureşti, pe care o absolvă cu
bune rezultate. Funcţionează în calitate de consilier juridic la Ministerul de
Externe, Ministerul Metalurgiei şi Construcţiilor de Maşini, la Consiliul
Sindical Bucureşti etc. A făcut dovada unor calităţi ca modestia,
colegialitatea, corectitudinea. Era fiu de ţărani, cu destule greutăţi, iar tatăl
său a decedat când avea doar 3 ani. Locuieşte în Bucureşti, dar vine cel
puţin o dată pe an atras de noianul amintirilor încrustate adânc în propria
conştiinţă şi de farmecul meleagurilor natale.
Tot în această perioadă, şi în cea care i-a succedat, deşi norii
întunecaţi ai războiului începeau să ameninţe pacea şi viaţa împovărată,
dar destul de tihnită a românilor, câţiva dalboşeni au luat hotărârea de a-şi
“înşcola” copiii, trimiţându-i mai departe la licee şi facultăţi. Aşa au fost:
Iancu Pescaru, Ilie Radomir, Iosif Badescu-Misoi, Florica Câmpeanu,
Valeriu Juriţa şi Maria Stână, care au devenit economist, jurist, profesori,
inginer-miner şi respectiv învăţător, cu toţii destoinici şi apreciaţi.
Şcolile de nivel superior învăţământului primar erau la distanţă,
mijloacele de transport se reduceau la căruţă şi sanie, taxele de şcolarizare
erau mari, îmbrăcămintea “nemţească” se procura cu greutate şi era foarte
scumpă. Toate acestea au făcut ca numărul acestor vlăstare dornice de
învăţătură să fie mic, lăsând loc altora mai puţini vitregiţi de soartă să
ocupe posturi de conducere în Almăjul nostru. Tot în rândul tinerilor
respectivi trebuie amintit liceeanul Ionică Prisca, care, în clasa a VII-a de
liceu (penultima a liceului “Dragalina” din Oraviţa), s-a stins în floarea
vieţii, răpus de o boală nemiloasă.

251

Dalboşeţ – Studiu monografic

Icoana Budescu
Bu

În anii războiului şi în perioada imediat următoare, şcoala Dalboşeţ
a funcţionat cu 7 clase, şi a avut la catedră învăţătorii: Ion şi Eufrosina
Chivu, Drăgilă Viorica, Grozav Iosif, Grozav Dimitrie, Ciubotariu Ion şi
Ciubotariu Florica (educatoare) (fig. 57), Lemne Leonid, Suciu Maria
(refugiată din Basarabia), Mazilu Eugen, Novacovici Sofia ş.a.

Figura 57: Preşcolarii împreună cu educatoarea Ciubotariu Florica

Al doilea Război Mondial a constituit un act monstruos de
minimalizare şi distrugere a fiinţei umane. Asemeni celorlalte ţări călcate
de tăvălugul războiului, România a avut pierderi umane şi materiale
considerabile, care au împins-o cu decenii în urmă, agravând şi mai mult
mizeria şi sărăcia în care se zbătea populaţia. În plus, regimul care se
insinua la conducerea ţării cu sprijin din exterior, a provocat derută şi
teamă în rândul oamenilor. O analiză obiectivă, fără prejudecăţi, a realităţii
politice şi economico-sociale de atunci ne obligă să evidenţiem ceea ce a
fost pozitiv, cât şi erorile comise.
Cu toate greutăţile arătate mai înainte, majoritatea copiilor
continuau să vină la şcoală, frecvenţa lăsând însă de dorit. Recesiunea şi
înapoierea generată de război, şi de urmările lui, cât şi de factori de altă
natură, trebuiau repede înlăturate.
Ştiind că “nimic nu costă mai scump decât neştiinţa” (Gr. C.
Moisil), s-a trecut la măsuri energice. Se impuneau formarea de noi cadre
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bine pregătite, înlăturarea analfabetismului, ridicarea nivelului de cultură.
În acest context rolul şcolii trebuia să dobândească noi dimensiuni.
După cum s-a văzut din datele citate, procentul ştiutorilor de carte
era destul de redus, chiar sub 50%. Pentru redresarea acestei situaţii,
cadrele didactice au fost puse să organizeze activitatea de alfabetizare, fie la
şcoală, fie pe grupe de case sau sălaşe. Între anii 1946-1950 au terminat
cursul de alfabetizare peste 200 de cetăţeni. Este drept că unii din ei au
privit această problemă formal, urmărind mai cu seamă obţinerea
adeverinţei pentru o eventuală angajare în muncă. Dar pentru învăţători a
însemnat un mare efort şi chiar o ştirbire a prestigiului şi autorităţii lor. Mai
mult, unii cursanţi au devenit “scriitori” de sesizări şi reclamaţii. Dar, a
trecut şi această etapă. Din păcate, au venit altele după cum vom vedea.
A urmat Reforma din 1948 care, s-a pretins, că a aşezat
învăţământul pe baze noi, a pus problema legării şcolii de viaţă. Reforma a
fost urmată şi în satul nostru de câteva etape importante. Şcoala de 7 ani s-a
menţinut până la sfârşitul anului şcolar 1953-1954, când clasele V-VII se
desfiinţează ca urmare a scăderii efectivelor de elevi sub normativele
prevăzute de lege.
Directori în acest timp au fost în ordine: Chivu Ion, Bolboroiu
Constantin şi Brezoi Iosif, iar predarea lecţiilor s-a făcut de către învăţătorii
Voiculescu Elena, Dincă Lucia, Cristescu Ilie, Frâncu Pavel, Pescaru Ileana,
Cernăianu Fevronia, Chelaru Adriana, Ciunel Elena, Coica Octavia, Achim
Mircea ş.a. De subliniat că doar geografia şi istoria au fost predate de
profesorul calificat, Craia Petru, care ulterior s-a transferat la Oţelul Roşu.
Este de la sine înţeles că această mare fluctuaţie de cadre
(transferări după 1-2 ani de activitate) nu a fost benefică pentru calitatea
procesului instructiv-educativ, fiind încălcat principiul didactic al
continuităţii.
Începând cu anul şcolar 1945-1946, se reînfiinţează gimnaziul mixt
din Bozovici, care a exercitat o adevărată atracţie pentru almăjeni. Mai
mulţi elevi din Dalboşeţ au urmat cursurile acestui gimnaziu cu 4 clase,
până pe 15 septembrie 1948 când se transformă în şcoala elementară de 7
clase. Înfiinţarea acestui gimnaziu a fost binevenită pentru almăjeni,
întrucât el echivala cu cursul inferior al fostelor licee teoretice cu clasele IVIII. Aşa că cei care doreau să termine liceul mai aveau de făcut doar
clasele V-VIII la liceele din Oraviţa sau Caransebeş (de regulă). Se poate
aprecia că deşi a funcţionat în forma iniţială doar trei ani şcolari, gimnaziul
a dat un serios impuls formării de noi intelectuali din rândul almăjenilor.
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În spiritul noilor direcţii de dezvoltare a învăţământului, cu
începere de la 15 septembrie 1957, se reînfiinţează clasa a V-a la şcoala
noastră, cu un efectiv de 35 elevi. Numărul mare de copii se explică prin
faptul că şcoala de centru “colecta” elevi din satele aparţinătoare Bârz şi
Boina şi, în mai mică măsură, din satul Moceriş.
Crearea şcolilor de 4 ani din satele Bârz şi Boina a reprezentat un
factor de combatere şi prevenire a analfabetismului care, datorită izolării şi
distanţei de 5 şi respectiv 11 kilometri de Dalboşeţ, era destul de răspândit.
Unitatea din Bârz a dispus de un local nou (împărţit cu cooperativa de
consum) ce cuprindea o sală de clasă spaţioasă, o cameră pentru învăţător
ce servea şi de cancelarie, un hol şi o magazie de lemne.
Şcoala din Boina îşi desfăşura activitatea în sălaşul unui cetăţean şi
dispunea de condiţii de ordin material mai slabe. Munca instructiveducativă era realizată de soţii Sofia şi Adrian Mirea, care au manifestat
interes pentru cuprinderea şi pregătirea copiilor.
În anul şcolar 1959-1960 ciclul gimnazial a fost complet, şi asupra
lui nu a mai planat pericolul desfiiinţării.
Începând cu anul şcolar 1964-1965, s-a adăugat clasa a VIII-a,
încheind în acest fel generalizarea învăţământului de 8 ani. În acest timp,
încadrarea şcolii a cunoscut un salt. Enumerăm învăţătorii şi profesorii de
atunci: Pescaru Ileana, Lopătiţă Lucreţia, Pătruică E., Surulescu Floarea,
Frâncu Irina, Budescu Icoana, Băcilă Semenica.
Până în anul 1959 director a fost Frâncu Pavel, între 1959-1961 –
Budescu Nistor (promovat în funcţia de şeful Secţiei raionale de
învăţământ Bozovici), 1961-1962 – Andrei Dănilă, 1963-1964 – Frâncu Pavel,
1965-1980 – Budescu Nistor, 1980-1997 – Budescu Icoana (când s-a
pensionat), 1997-1998 – Mihailo Ana, 1999-prezent – Râncu Pavel.
Au mai funcţionat perioade mai lungi sau mai scurte profesorii
Goşa Ananie, Găină Nicolae, Morateli Gina, Geam Norica, Băleanu Maria,
Şuveţ Petru, Drăghici Dumitru, Băcilă Iosif, Şerban Carmen, Curiţa Ion ş.a.
De asemenea au mai funcţionat Oneţ Manuela – învăţătoare, Cinterilă
Maria şi Bihoi Sofia – educatoare.
Vom ilustra progresul realizat prezentând situaţia unităţilor de
învăţământ din cadrul comunei Dalboşeţ în anul şcolar 1982-1983. Astfel de
la două şcoli când de 4 ani, când de 7 ani, cu 4-5 învăţători, şi câteva zeci de
elevi, se ajunsese la 6 unităţi cu peste 300 de elevi şi preşcolari şi cu 19
cadre didactice calificate, dintre care 10 profesori cu studii superioare
complete. Spaţiul de şcolarizare a crescut de la 6 la 17 săli de clasă.
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Un salt însemnat s-a făcut şi pe linia dotării cu material didactic:
dacă înainte inventarul se compunea din câteva obiecte rudimentare şi
adesea improprii scopului didactic urmărit, s-a ajuns la o zestre ce
cuprindea sute de aparate care integrate cu competenţă în lecţii, au înlesnit
practicarea unui învăţământ din ce în ce mai calitativ şi eficient.
Eforturile materiale şi financiare făcute n-au rămas fără ecou pe
planul pregătirii forţei de muncă. Astfel, din cei 298 de absolvenţi ai şcolii
Dalboşeţ, din ultimii 15 ani, 128 au devenit muncitori calificaţi, 35 au lucrat
în agricultură, 15 au fost ingineri şi studenţi în institute politehnice, 50
tehnicieni, 17 profesori, învăţători şi educatoare, 15 medici şi asistenţi
medicali, 7 alţi specialişti etc. Toţi aceştia au desfăşurat o activitate
apreciată şi recunoscută.
Aşa cum am mai arătat, şcoala a avut doar 3 săli de clasă, apoi s-a
mai adăugat încă una. Spaţiul de şcolarizare fiind insuficient, s-a lucrat în
două schimburi (dimineaţa şi după-masa), fapt care s-a repercutat negativ
asupra eficienţei muncii şcolare. Funcţionarea în două schimburi impieta şi
asupra frecvenţei elevilor navetişti din satele arondate circumscripţiei
noastre şcolare. În aceste condiţii s-a pus în mod hotărât problema
construirii unui nou local care să permită funcţionarea într-un singur
schimb. Trebuie spus că odiseea realizării acestui obiectiv a ridicat
numeroase probleme. Mai întâi au fost făcute demersuri către organele
centrale (Consiliul de Stat), în vederea exproprierii grădinii dispensarului
uman şi trecerea sa în proprietatea Ministerului Învăţământului, apoi
trebuia dusă muncă de lămurire cu biserica şi cu alţi vecini pentru a ceda
teren astfel încât construcţia să poată fi înălţată nestingherit. Au urmat
intervenţii insistente întreprinse de conducerea raionului către organele
regionale Banat pentru elaborarea proiectului de construcţie şi a devizului,
apoi pentru acordarea fondurilor necesare. Jumătate din acestea ni s-au
oferit nerambursabil de către stat, iar cealaltă jumătate a reprezentat
contribuţia “voluntară” a cetăţenilor. Materialele de construcţie (ciment,
cărămidă, fier-beton etc.) s-au adus din diverse centre din ţară şi au fost
descărcate în gara Iablaniţa, situată la 50km de Dalboşeţ. Transportul lor sa făcut cu mare greutate, cu multe eforturi. Se poate concluziona că noua
construcţie s-a ridicat prin munca bătrânilor şi a elevilor, mobilizaţi de
cadrele didactice şi organele comunale. Pe atunci nu totul era făcut de alţii,
mai trebuia să punem mână şi noi!
Şi astfel a apărut în Almăj încă o şcoală nouă (prima fiind cea din
Rudăria). Edificiul cu etaj era spaţios, luminos şi cuprindea 10 săli de clasă,
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o sală profesorală, o cancelarie şi magazia de lemne la subsol. A fost dată în
folosinţă la 1 septembrie 1972. (fig. 53, 54, 55)
Toată localitatea s-a mândrit cu noul local pe care-l considera cea
mai impunătoare clădire şi cel mai important edificiu de cultură din sat. El
şi-a pus în mod vădit amprenta pe succesele şcolare obţinute atunci şi în
continuare.
În calitate de profesoară cu un stagiu de 40 de ani de activitate în
depresiunea noastră, consider că este bine să aduc în discuţie următorul
aspect: comparativ cu alte zone ale Banatului numărul intelectualilor
almăjeni era destul de redus. Aşa cum am arătat, acest fapt s-a datorat în
cea mai mare măsură lipsei unui liceu în apropiere.

Figura 53: Şcoala cu clasele I-VIII
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Figura 54: Absolvenţii şcolii, promoţia 1963

Până în anul 1957, almăjenii care voiau să se facă “domni” urmau
de regulă liceele din Oraviţa şi Caransebeş. Deplasarea era anevoioasă,
cheltuielile de cazare şi şcolarizare erau mari, inaccesibile pentru cei mai
mulţi dintre ţăranii noştri almăjeni.
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Figura 55: Absolvenţii şcolii, promoţia 1982/1983

Dar, în şcolile din izolatul nostru Almăj erau mulţi copii inteligenţi,
cu reale aptitudini îndeosebi pentru ştiinţele exacte, dar şi cu harul poeziei,
pentru că aşa cum spunea un celebru matematician şi poet român: “undeva
sus, la mare înălţime, există un loc unde matematica se întâlneşte cu poezia
şi muzica”. Aceste calităţi ale almăjenilor i-au impresionat pe reputaţii
profesori ai liceului orăviţean care, nu o dată, au exclamat: “Vedeţi, mintea
almăjenilor e ascuţită ca briciul!”
În septembrie 1957 ia fiinţă liceul din centrul depresiunii, moment
deosebit de important în catapultarea almăjenilor spre intelectualitate.
Calităţile de care vorbeam şi înfiinţarea liceului explică numărul
mare de cadre universitare, cercetători ştiinţifici, scriitori şi alţi intelectuali
de prestigiu, ridicaţi de pe aceste meleaguri.
După cum vom vedea în continuare, asemenea intelectuali s-au
ridicat şi din Dalboşeţ. Ei au dovedit, în majoritatea cazurilor, capacitate şi
profesionalism, spirit novator şi de iniţiativă, cinste, devotament.
Redăm lista acestora:
1. Învăţatori şi institutori:
Maria Stână-Crăciun
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Natalia Bâta Guran
Floarea Gherman Surulescu
Floarea Voichescu Jarcu
Lucica Câmpianu
Ilie Stoinel
Adrian Popistaş
Loredana Şein Popistaş
Florin Curiţa
Oneţ Manuela
Străin Mirela
Floarea Câmpeanu Zaharia
Cristina Ungar Marin
Mirela Popistaş Marin
Nicoleta Giura
Violeta Brumaru
Mirabela Sandu Budescu
Adrian Marşavela
Gheorghe Marşavela
Marian Marin
Nuţa Anghel Valuşescu
2. Profesori
Iosif Badescu-Misoi
Florica Câmpeanu Iana
Nistor Budescu
Ion Budescu
Nicolae Dolângă
Ion Marin Almăjan
Sofia Dolângă Galiş
Petru Câmpeanu
Semenica Băcilă Coşa
Nicolae Gherman
Petru Juriţa
Iosif Stoinel
Loala Ţunea Matei
Paulina Stoinel Popescu
Iosif Băcilă
Nicolae Băcilă
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Nistor Băcilă
Elisabeta Mondoc Puia
Petru Băcilă
Vasile Bâta
Nistor Gherman
Ilie Băcilă
Călin Fuicu
Iliana Râncu
Florina Băcilă
Violeta Stanec Voin
Mondoc Alina
Oneţ Nicoleta
Loredana Marişescu Stanciu
Leonardo Gherman
Aurelian Străin
Cristian Careba
Aurica Mercea Careba
Nicoleta Careba
Diana Băcilă
Cristian Piţigane
Daniel Piţigane
Adamescu Iosimela
Luciana Lepşi Marin
Marcela Sandu
Luminiţa Drăgilă
3. Medici
Elena Voichescu-Gomoi – pediatru
Sorin Pescaru – cardiolog
Mihai Băcilă – ginecolog
Zeno Andrei – pediatru
Puiu Fuicu – pediatru
Feri Feigl – generalist
Nistor Piţigane – veterinar
Ilie Câmpeanu – veterinar
4. Asistenţi medicali
Lia Ciortuz Cioroabă
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Antonela Stanec Bratosin
Mica Jarcu
Aurelia Sârbu Feigl
Maria Marin
Icoana Marin
Lenocica Marin
Niculiţă Marin
Florica Sârbu
Maria Fănină Badescu
Florica Avram Bristian
Valeria Chera
Nicolae Câmpeanu-Piu
Adina Herac
Petru Câmpeanu
Natalia Serafin Drăgilă
Aurica Serafin Lopătiţă
Nicoleta Badescu
Elena Serafin Motorga
Elisabeta Feigl
Nelu Marin
Nicoleta Marin
Ica Băcilă
Ninel Sârbu
Mirela Curiţa
Florentina Marşavela
Mirela Stanec
5. Ingineri
Valeriu Juriţa – miner
Ilie Câmpeanu Ticu – silvic
Ilie Stoinel Jarcu – mecanic
Călin Dumitru – chimist
Mihai Anghel – T.C.M.
Ionică Serafin – electrotehnică
Dinicu Budescu – automatizări şi calculatoare
Ilie Voichescu – mecanic
Nelu Voichescu – mecanic
Nistor Pădureanu – zootehnist
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Gabriel Pădureanu – zootehnist
Mihai Imbrea – zootehnist
Ionică Baba – TCM
Nicolae Brebu – TCM
Ion Uscatu – agronom
Gheorghiţă Herac – automatizări
Traian Herac – automatizări
Dumitru Popescu – zootehnist
Ion Mihailo – mecanică agricolă
Ion Curiţa – zootehnist
Gheorghiţă Câmpeanu – T.C.M.
Adriana Ciortuz – mecanică agricolă
Adriana Balog-Imbrescu – agronom
Violeta Goşa Magiar – agronom
Ovidiu Curiţa – turism
Păun Marin – zootehnist
Tudor Becia – mecanica agricola
6. Subingineri şi tehnicieni
Nicu Stână
Nicu Uscatu
Iosif Stoinel Jarcu
Ion Stoinel Brebu
Marioara Voichescu
Nelu Feigl
Aurelian Curiţa
Sofia Budescu
Mişu Anghel
Nicu Avram
Ilie Frâncu
7. Informaticieni
Ninel Frâncu
Florin Jarcu
8. Jurişti şi ziarişti
Romică Marişescu
Ionuţ Budescu
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Sofia Buluta Brancovan
Adrian Popescu
Nicu Fuicu
Nina Curiţa
Stelian Cioroabă
Petru Novac Dolângă
9. Economişti
Sofia Băcilă Coici
Nicoleta Budescu
Gabriela Stoinel Găină
Mariana Băcilă
Liliana Stoinel Voichescu
Ilie Voichescu
Ilie Paul Râncu
Nelu Jarcu
Ilie Anghel
Ana Becia Stână
Ana Pădureanu
Corina Cârpan
Beatrice Goşa
Elena Badescu
10. Ofiţeri
Ilie Cizmariu – locotenent-colonel
Călin Anca – maior
Petru Budescu – locotenent
Nicolae Gherman – locotenent
Mulţi absolvenţi au ajuns şefi de instituţii, directori de
întreprinderi, cadre universitare, oameni de cultură, dovedind calităţi
umane şi profesionale remarcabile.
Unii dintre aceşti specialişti au participat la conferinţe şi acţiuni cu
caracter ştiinţific sau tehnic, pe multe meridiane şi paralele ale globului
pământesc, fapt care onorează şcoala şi satul în care îşi au rădăcinile.
Cunoscând modestia care-i caracterizează, cu părere de rău nu le
cităm numele.
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Datele privitoare la absolvenţii noştri converg către concluzia că
aşa cum trenul ajunge la destinaţie mergând numai pe drumul de fier, tot
aşa la orice profesie intelectuală se ajunge numai prin şcoală.
O manifestare de prestigiu pe care am avut cinstea (împreună cu
încă două şcoli din judeţ) să o găzduim a fost “Simpozionul Naţional de
Geomorfologie”, organizat sub egida Ministerului Învăţământului în anul
1984. Simpozionul a cuprins două părţi şi s-a desfăşurat în tot atâtea zile
(fig. 65).

Figura 65: Simpozionul de geomorfologie

Prima parte a avut loc la Reşiţa şi a fost consacrată susţinerii mai
multor comunicări ştiinţifice axate pe tema “procese geomorfologice
actuale”, urmate de discuţii interesante şi îndrumări utile în predarea
geografiei la toate nivelurile.
În ziua a doua s-a organizat o aplicaţie practică în teren pe
marginea celor discutate în prima zi, urmată de asemenea, de discuţii şi
concluzii. Această parte s-a desfăşurat la Dalboşeţ şi Domaşnea.
Interesul deosebit pe care l-a stârnit simpozionul transpare din
participarea la cele două activităţi: au fost prezenţi profesori universitari de
la toate facultăţile de geografie din ţară, în frunte cu renumiţii geografi
Grigore Posea, Alexandru Roşu, Ion Ilie şi mulţi alţii care au predat atât în
ţară cât şi la facultăţi vestite din SUA, Franţa, China, Anglia etc. De
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asemenea, au fost prezenţi toţi profesorii de geografie din judeţul CaraşSeverin.
Activitatea a fost un succes şi a servit dezideratului legării
bagajului de cunoştinţe teoretice de aspectele practice, concrete, pe care le
presupune ridicarea nivelului ştiinţific şi educativ al predării geografiei.
Participanţii şi-au făcut o impresie deosebită despre localitatea
noastră şi condiţiile în care funcţionează şcoala, cât şi despre rezultatele
obţinute de elevi.
Această manifestare cu caracter naţional nu era posibilă fără
sprijinul generos al conducerii administrative şi economice a comunei şi
fără receptivitatea şi aportul părinţilor elevilor.
Numărul mare de foşti elevi ai şcolii Dalboşeţ care în ultimii ani au
absolvit diverse facultăţi, poate părea neverosimil persoanelor mai în
vârstă care ştiau că, înainte, în Dalboşeţ erau puţini intelectuali cu studii
superioare. Explicaţia acestui fenomen constă în crearea în ultima vreme a
unui număr foarte mare de facultăţi, mai mare decât în unele ţări europene
cu o bogată tradiţie în domeniu.
Se cunoaşte că mulţi oameni de cultură incriminează această
dezvoltare structurală fără precedent şi fără discernământ şi o consideră
dăunătoare calităţii învăţământului. Legat de acest aspect, ei cer ca şcoala
să înceteze de a mai fi o instituţie care eliberează doar diplome şi certificate.
Pentru a depăşi această ipostază accentul trebuie să se deplaseze
hotărât spre calitate şi competenţă, astfel încât educaţia să înceteze de a mai
fi o activitate empirică sau de rutină. Ea trebuie să devină o operă de
permanentă inovare, în care incultura, impostura, incapacitatea şi
imoralitatea să fie excluse cu desăvârşire.
În toate orânduirile sociale şcoala a fost cea dintâi instituţie. Iată de
ce, în România, acum, învăţământul a fost decretat prioritate naţională.
Sperăm că aceasta nu va fi o vorbă goală, iar procesul diletantizării şcolii va
fi eliminat din această instituţie considerată cândva sfântă.
În ultimii 3-4 ani baza materială a şcolii Dalboşeţ a cunoscut o mare
dezvoltare. S-au introdus încălzirea centrală şi geamuri termopan, s-a
amenajat laboratorul de informatică, s-a îmbogăţit şi diversificat aparatura
electronică. Toate acestea au făcut ca nivelul ştiinţific, educativ şi metodic
al procesului de învăţământ să se ridice pe o treaptă mai înaltă.
În anul şcolar 2005-2006 efectivele de copii au fost următoarele:
- la grădiniţă: 32 preşcolari;
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- la şcoală, în clasele I-VIII: 9, 9, 18, 7, 11, 8, 11 şi respectiv 16 elevi,
iar încadrarea se prezintă astfel:
a) Educatoare: Jarcu Floarea Elena; Blaj Magdalena.
b) Învăţători: Stoinel Ilie Dana; Stoinel Talica; Purea Emilia.
c) Profesori: Râncu Pavel – director, Mihailo Ana, Popescu
Paulina, Pădureanu Rafila, Sandu Marcela, Băcilă Petru, Băcilă
Nistor, Bâta Vasile, Surulescu Nicolae, Dumescu Aurelian –
seminarist.
Dacă baza materială şi încadrarea sunt corespunzătoare, numărul
copiilor de vârstă şcolară însă a scăzut mult ca urmare a unei natalităţi în
regres şi a exodului spre centre urbane, fapt ce aruncă asupra perspectivei
şcolii şi grădiniţei un con de umbră şi de îngrijorare. Sperăm ca această
situaţie de neacceptat se va redresa cât mai repede posibil.

B) Cultura
Perioada de început a culturii în Almăj trebuie pusă în legătură cu
evoluţia istorică şi politică a acestui ţinut românesc. Întrucât în perioada
secolelor XIII-XV, Banatul de Severin avea contacte mai mult sau mai puţin
numeroase cu românii din estul cetăţii Severin, se poate spune că formele
de cultură ce apar în Almăj sunt asemănătoare celor din Ţara Românească.
În acest timp cultura gravita în jurul bisericii, iar şcolile formate
aveau drept scop să pregătească preoţi, dar mai cu seama „cântăreţi de
strană” care să dea răspunsurile la slujbele religioase.
Deşi dovezi nu s-au găsit, existenţa acestora nu poate fi pusă la
îndoială pe motiv că mitropolia Severinului îşi exercita jurisdicţia religioasă
şi asupra cnezatelor româneşti din Almăj, pomenite în documentele regelui
Sigismund din anul 1430.
Datorită stăpânirii turceşti, după anul 1552, Bănia Severinului îşi
mută reşedinţa la Caransebeş, de unde Almăjul începe să resimtă o nouă
influenţă. În Transilvania s-au tradus în limba română mai multe cărţi
bisericeşti şi s-a trecut la răspândirea lor. De la nucleul cultural de aici a
ajuns învăţătura dăscălească în limba română şi în Almăj.
Cu toate acestea, înainte de anul 1900, nu se poate vorbi de o
activitate culturală în adevăratul sens al cuvântului. Această activitate
începe cu adevărat în anul 1902 când, un grup de oameni inimoşi şi cu
dragoste de neam, pun bazele Societăţii Culturale „Casina Română”. Din
266

Dalboşeţ – Studiu monografic

Icoana Budescu
Bu

acest grup făceau parte preotul Ilie Imbrescu, învăţătorul Petru Budescu şi
notarul Carol Ristici, iar în cadrul societăţii urma să fiinţeze „Reuniunea de
Cetire şi Cântări”.
Pentru a preîntâmpina posibile piedici şi chiar persecuţii din partea
administraţiei locale, binecunoscută pentru atitudinea sa intolerantă,
statutul Reuniunii, redactat în limba română, a fost trimis Guvernului
maghiar spre aprobare. Budapesta aprobă documentul respectiv, iar
Reuniunea îşi desfăşoară activitatea fără întrerupere până în preajma celui
de-al doilea Război Mondial. Un grup de intelectuali, la iniţiativa
doctorului Sorin Pescaru (din Timişoara, dar originar din Dalboşeţ), face
demersurile necesare către judecătoria din Bozovici pentru reînfiinţarea
fostei reuniuni şi aprobarea noului statut.
Redăm mai jos cele două statute şi un articol revelator din
calendarul „Minerva”:

Statutul iniţial al Asociaţiei „Reuniunea de Citire şi Cântări” din
Dalboşeţ
I. Numele, scopul şi mijloacele
§. 1. Numele. Numele reuniunei e: „Reuniunea de cetire şi cântări din
Dalboşeţ”, care e de a se întrebuinţa şi pe ştampila reuniunei.
§. 2. Scopul. Scopul reuniunei e: a) Înfiinţarea unei casine şi a unei
biblioteci corespunzătoare cultivării publice a poporului; b) înfiinţarea unui cor
vocal.
§. 3. Mijloacele. Taxele de înscriere: Taxele în bani ale membrilor,
dăruirile şi venitele, ce vor întra cu prilejul petrecerilor şi producţiunilor, ce le va
da reuniunea.
II. Membrii reuniunei
§. 4. Membrii reuniunei sunt: fundatori, ordinari şi ajutători.
§. 5. Membru fundator poate fi ori-cine, dacă plăteşte odată pentru
totdeauna 20 coroane la fondul reuniunei, sau dacă dărueşte cărţi de cetit sau
mijloace de cântări în acest preţ pe seama reuniunei.
§. 6. Membru ordinar poate fi ori-care locuitor din Dalboşeţ şi jur cu
trecut nepătat. După mărimea taxei membrii ordinari sunt de trei feluri: a) cari
plătesc anual 5 coroane; b) cari plătesc anual 2 coroane şi c) cari plătesc anual 1
coroană, care taxă la fiecare membru singuratic o statoreşte comitetul.
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§. 7. Membru ajutător poate fi ori-cine, dacă plăteşte anual la fondul
reuniunei cel puţin atâta, cât un membru ordinar.
Atât membrii ordinari cât şi cei ajutători plătesc 50 fil. taxă de înscriere.
III. Drepturile şi datorinţele membrilor
§. 8. Fiecare membru ordinar sau ajutător înscris, care a plătit taxa de
membru, are drept sĕ cetească foile reuniunei în localul aceleia, să împrumute cărţi
de cetit din bibliotecă şi sĕ iee parte ca membru activ în corul vocal.
§. 9. Membrii ordinari au asemenea drept de vorbit, de propus şi de votat
în adunările generale. Sunt alegători şi pot fi aleşi. Membrii fundatori şi ajutători
au numai vot de sfătuire. ― Dacă vre-un membru fundator vrea sĕ se folosească şi
de drepturile membrilor ordinari, sau de ale celor ajutători, trebuie sĕ se înscrie şi
ca membru ordinar sau ajutător.
§. 10. Fiecare membru ordinar prin întrarea în sinul reuniunei se supune
statutelor, regulamentului trebilor din lăuntru, precum şi hotărârilor comitetului.
E dator să iee parte la adunările generale.
IV. Organisarea reuniunei şi conducerea.
§. 11. Organele reuniunei sunt: adunarea generală şi comitetul.
A) Adunarea generală.
§. 12. Adunarea generală e întrunirea membrilor ordinari la conchemarea
preşedintelui. Este adunare generală ordinară şi extraordinară.
§. 13. Adunarea generală ordinară se ţine în fiecare an în jumătatea
primă a lunei Ianuarie; extraordinară de câte ori se află comitetul de lipsă, sau la
cererea motivată a 1/3 parte din membrii.
§. 14. Trebile adunării generale sunt: a) alegerea funcţionarilor şi altor 3
membrii în comitet; b) examinarea raportului anual despre lucrările şi averea
reuniunei, statorirea budgetului, pe care le înaintează comitetul adunării generale;
c) absolvarea comitetului; d) schimbarea statutelor şi a regulamentului trebilor din
lăuntru; e) desfacerea reuniunei.
§. 15. Adunarea generală numai atunci poate aduce hotărîri cu putere,
dacă sunt de faţă jumĕtate din membrii ordinari. Dacă însă membrii nu vin în
numĕrul trebuincios, atunci cel puţin peste o sĕptemână este de a se conchema din
nou adunare generală, care poate aduce hotărîri cu putere fără privire la numĕrul
membrilor de faţă.
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§. 16. Adunarea generală hotăreşte cu maioritate de voturi, afară de
punctele d) şi e) din §.14, în care caz e lipsă de maioritatea de 2/3 din numĕrul
membrilor ordinari înscrişi.
B) Comitetul.
§. 17. Comitetul duce la îndeplinire hotărîrile adunării generale, resoalvă
trebile ce vin înainte, administrează averea după mijloacele reuniunei, hotăreşte
asupra procurării foilor, cărţilor de cetit şi mijloacelor de cântări (notelor, de lipsă).
§. 18. Comitetul se alege dintre membrii reuniunei pe 3 ani şi stă din
următorii membrii: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, cassar, bibliotecar şi 3
membrii în comitet. Toţi aceştia pot fi aleşi din nou.
§. 19. Preşedintele conduce trebile reuniunei şi o representă,
supraveghează administrarea averei reuniunei, activitatea funcţionarilor, ţinerea
statutelor şi a regulamentului trebilor din lăuntru.
§. 20. Vicepreşedintele înlocueşte întru toate pe preşedinte, când acela e
împedecat.
§. 21. Secretarul poartă procesele verbale în şedinţele comitetului şi
adunării generale care sunt de a verifica prin subscrierea preşedintelui,
secretarului şi alor 2 membrii, face corespondenţele şi raportul anual şi le subscrie
împreună cu preşedintele.
§. 22. Cassariul adună taxele dela membrii şi ori-ce venite în bani pe
seama reuniunei şi le administrează, e rĕspunzĕtor cu averea sa pentru ori-ce
pagubă ce ar conveni din negrija sa, stă sub controla directă a comitetului.
§. 23. Bibliotecariul administrează biblioteca şi mijloacele de cântări ale
reuniunei şi mijloacele de cântări ale reuniunei, veghează asupra foilor şi a altor
lucruri aflătoare în local reuniunei, stă la disposiţia membrilor şi e rĕspunzĕtor
pentru cărţile reuniunei.
§. 24. Comitetul e dator a încredinţa cu formarea şi instruarea corului
vocal pe o persoană potrivită şi a se îngriji de lucrarea plină de succese a acesteia.
§. 25. Comitetul ţine şedinţe de câte ori află de trebuinţă pentru
resolvarea trebilor ce vin înainte. Hotăreşte cu majoritate de voturi.
§. 26. Comitetul e rĕspunzĕtor solidar adunării generale.
V. Hotărîri de încheiere.
§. 27. În caz când adunarea generală ar hotărî desfacerea reuniunei,
biblioteca şi averea reuniunei va trece în proprietatea comunei bisericeşti, gr. or.
rom. din Dalboşeţ.
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§. 28. Hotărîrile asupra schimbării statutelor şi asupra desfacerii
reuniunei, şi în acest caz asupra întrebuinţării averei reuniunei, înainte de ducere
la îndeplinire sunt a se arĕta ministrului reg. ung. al afacerilor interne.
§. 29. Între marginile acestor statute este de a se alcătui regulament al
trebilor din lăuntru, care se va primi de adunarea generală.
§. 30. Dacă reuniunea nu şi-ar ţine cercul de lucrare cu privire la scop şi
ducerea la îndeplinire hotărîte în statute, întru cât prin lucrarea ei mai departe s’ar
primejdui interesele materiale, ale statului sau ale membrilor reuniunei se
suspende fără amânare de cătră guvern, şi după resultatul cercetării, ce se va
porunci, după suspendare se şi disoalvă definitiv, sau eventual se îndatoreşte la
ţinerea cea mai strînsă a statutelor sub pedeapsa disolvării.
Dalboşeţ, la 19 Octombre 1902.
Carol Ristici mp.
preşedinte.

Petru Budescu mp.
secretar.

„A vĕzut ministerul reg. ung. al afacerilor interne.”
Din însărcinarea ministrului
Szabo
László m.p.
senator ministerial

Statutul actual al Asociaţiei „Reuniunea de Citire şi Cântări” din
Dalboşeţ
Subsemnaţii, membri fondatori identificaţi în tabelul anexat, am hotărît
crearea asociaţiei „REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN DALBOŞEŢ”
în condiţiile stabilite în prezentul Statut:
Cap I: Dispoziţii Generale
Art. 1. Asociaţia „REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN
DALBOŞEŢ” din România este o organizaţie de persoane fizice şi juridice,
neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, înfiinţată în
temeiul O.G. 26/2000 şi are personalitate juridică.
Art. 2. Asociaţia „REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN
DALBOŞEŢ” este organizată şi funcţionează pe baza actului Constitutiv şi a
prezentului Statut.
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Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată.
Sediul asociaţiei este în comuna Dalboşeţ, Căminul cultural din Dalboşeţ,
jud. Caraş-Severin.
Cap. II: Scopul şi obiectivele Asociaţiei:
Art. 4. Asociaţia „REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN
DALBOŞEŢ” din România are ca scop
a) reînfiinţarea vechii Casine şi a unei Biblioteci corespunzătoare
cultivării publice a poporului
b) sprijinirea şi continuarea activităţii corului vocal din Dalboşeţ;
c) sprijinirea morală şi materială a tinerilor cu dorinţă de învăţătură din
Dalboşeţ;
d) promovarea şi sprijinirea de activităţi sportive;
e) alte activităţi necesare realizării scopurilor menţionate şi interesului
comunitar din Dalboşeţ;
Obiectivele Asociaţiei „REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN
DALBOŞEŢ” din România sunt circumscrise realizării unui interes general şi
comunitar, raportat la scopul descris la art. 4, necesare îndeplinirii acestuia,
sprijinirea morală şi materială a oricărei persoane merituoase, precum şi cultivarea
publică a membrilor comunităţii.
Cap. III: Membrii Asociaţiei – moduri de dobândire şi pierdere a calităţii
de membru
Art. 6. Pot deveni membri asociaţi ai Asociaţiei „REUNIUNEA DE
CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN DALBOŞEŢ” persoane fizice sau juridice din com.
Dalboşeţ, ţară sau străinătate care sprijină moral şi material asociaţia.
Art. 7. Calitatea de asociat se conferă de către Adunarea Generală a
Asociaţiei.
Propunerea trebuie să vină din partea a cel puţin doi membri ai Asociaţiei
„REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN DALBOŞEŢ” şi trebuie să fie
acceptată atât de către persoana fizică sau juridică propusă, cât şi de către
Adunarea Generală a Asociaţiei „REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN
DALBOŞEŢ”.
Art. 8. Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei are loc prin:
a) încetarea existenţei persoanei juridice;
b) renunţarea la calitatea de membru;
c) condamnare penală.
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Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se constată sau se decide de
către Adunarea Generală.
Cap. IV: Drepturi şi îndatoriri ale membrilor Asociaţiei
Art. 9. Membrii asociaţiei „REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI
DIN DALBOŞEŢ” au dreptul:
a) să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi
să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al
Asociaţiei;
b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
c) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul şi obiectivele
Asociaţiei în vederea promovării şi apărării acestora.
Art. 10. Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:
a) să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de
conducere ale Asociaţiei şi să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor
Asociaţiei;
b) să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală, conforme
Codului de etică Profesională adoptat de Adunarea Generală a Asociaţiei;
c) să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestările
organizate de către aceasta activităţi de propagandă politică faţă de alţi membri ai
Asociaţiei sau faţă de terţe persoane aflate în legătură profesională cu Asociaţia.
Cap. V: Organizare, conducere, control
Art. 11. Asociaţia are următoarele organe:
a) Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei;
b) Consiliul director;
c) Comisia de cenzori.
Art. 12. Organele de conducere în întregul lor şi fiecare din membrii
acestora răspund de activitatea organului respectiv în faţa Adunării Generale.
A. Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei
Art. 13. Adunarea Generală se compune din totalitatea asociaţilor şi este
organul suprem de conducere a acesteia.
Art. 14. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară, respectiv
extraordinară după cum urmează;
- în sesiune ordinară, o dată pe an, în prima decadă a lunii septembrie.
- în sesiune extraordinară, ori de câte ori trebuie rezolvate probleme
importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare.
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Art. 15. Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de
către Consiliul Director în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării
adunării, prin publicarea unui anunţ într-un ziar de largă circulaţie şi prin
afişarea la sediul Asociaţiei.
În convocare vor fi precizate ziua, ora şi locul unde se desfăşoară
adunarea precum şi ordinea de zi.
Convocarea adunării extraordinare se face la iniţiativa Consiliului
Director sau la propunerea unei treimi din membrii Asociaţiei.
Art. 16. Adunarea Generală este valabil constituită, dacă sunt prezenţi
cel puţin două treimi din totalul membrilor existenţi la data convocării.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus
unu din membrii prezenţi, cu excepţia aprobării şi modificării Statutului, caz în
care se cere majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.
Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special
de către un secretar desemnat de către Consiliul Director.
Art. 17. Atribuţiile Adunării Generale:
a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b) dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
c) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi a bilanţului
contabil;
d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
e) aprobarea şi modificarea Statutului;
f) alegerea şi revocarea cenzorului sau a membrilor Comisiei de cenzori;
g) aprobarea înfiinţării de filiale;
h) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase după lichidare;
i) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut.
Art. 18. Deliberările Adunării Generale se consemnează, prin grija
secretarului, într-un registru de deliberări, accesibil oricărei persoane interesate, la
care se vor anexa procesele verbale de şedinţă.
Art. 19. Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru
asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
B. Consiliul Director al Asociaţiei
Art. 20. Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi
este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de patru ani. Structura şi numărul
membrilor Consiliului Director sunt stabilite de către Adunarea Generală la
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propunerea membrilor Consiliului Director în funcţie de nevoile activităţii pe care
aceştia o susţin în conformitate cu prevederile prezentului statut. Mandatele
membrilor Consiliului Director pot fi înnoite în cadrul unei şedinţe ordinare a
Adunării Generale.
Art. 21. Consiliul Director iniţial este format din 13 membri, având
următoarele funcţii: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, casier, bibliotecar,
dirijorul corului şi 7 membri, după cum urmează:
- Dr. PESCARIU SORIN – Preşedinte;
- Av. BUDESCU ION – Vicepreşedinte
- Ing. IMBREA MIHAIL-IOSIF – Secretar;
- Prof. RÎNCU PAVEL – Casier;
- Prof. GHERMAN NICOLAE – Bibliotecar;
- BĂCILĂ IOAN – Dirijorul corului;
- Dr. BĂCILĂ MIHAI – membru;
- Pr. STROESCU ION – membru;
- Primar FUICU VASILE – membru;
- Prof. BUDESCU NISTOR – membru;
- Prof. GĂINĂ NICOLAE – membru;
- Înv. IORGA ION – membru;
- Ing. PĂDUREANU NISTOR – membru.
Preşedintele conduce treburile asociaţiei şi o reprezintă, supraveghează
administrarea averii asociaţiei, activitatea funcţionarilor, respectarea Statutului şi
a Regulamentului de ordine interioară.
Vicepreşedintele înlocuieşte în toate pe preşedinte, când acesta este în
imposibilitate obiectivă de a-şi exercita atribuţiile.
Secretarul întocmeşte procesele-verbale în şedinţele Consiliului Director
şi ale Adunării Generale, care vor fi verificate şi confirmate prin semnătura
preşedintelui, secretarului şi altor membri, întocmeşte corespondenţa şi raportul
anual, şi le semnează împreună cu preşedintele.
Casierul adună taxele de la membrii asociaţiei şi orice alte venituri în bani
pe seama asociaţiei şi le administrează sub controlul direct al Consiliului Director.
Bibliotecarul administrează biblioteca şi mijloacele de cântări ale
asociaţiei, veghează asupra documentelor şi a altor lucruri aflate în sediul
asociaţiei, stă la dispoziţia membrilor şi răspunde pentru cărţile asociaţiei.
Directorul corului este dator a forma şi instrui corul vocal şi de a se
îngriji de activitatea acestuia.
Consiliul Director are libertatea de a se întruni ori de câte ori activităţile
prevăzute în Statut o cer.
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Art. 22. Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada
dintre sesiunile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele care intră în
competenţa sa.
Art. 23. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor
Adunării Generale.
Art. 24. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada
anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil,
proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
- aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Art. 25. Consiliul Director pregăteşte Adunările generale, ordinare şi
extraordinare, şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare.
Art. 26. Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în
faţa Adunării Generale.
Art. 27. Fiecare membru al Consiliului Director este individual
responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau
dispoziţiilor primite.
C. Comisia de Cenzori
Art. 28. Comisia de Cenzori reprezintă organul de control financiar
intern al Asociaţiei
Art. 29. Primul cenzor al Asociaţiei este ales de membrii Comisiei de
Cenzori.
Membrii Comisiei de Cenzori sunt:
- BUDESCU PETRU;
- JARCU ION;
- FEIGL ION.
Art. 30. În realizarea componenţei sale, Comisia de cenzori:
- verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
- întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
- poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Art. 31. În condiţiile legii şi în limita posibilităţilor Asociaţiei
„REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN DALBOŞEŢ”, membrii Comisiei
de Cenzori au dreptul să fie plătiţi pentru activitatea depusă în cadrul Asociaţiei.
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Cap. VI: Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 10.000.000 (zece
milioane) lei.
Art. 33. Veniturile Asociaţiei pot proveni din:
- cotizaţiile membrilor
- dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în
condiţiile legale
- dividendele Societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie
- venituri realizate din activităţi directe
- donaţii, sponsorizări sau legate
- alte venituri.
Cap. VII: Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei
Art. 34. Asociaţia se dizolvă:
- de drept;
- prin hotărâre a judecătoriei;
- prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 35. Asociaţia se dizolvă de drept prin:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea scopului pentru care a fost constituită;
c) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă,
în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt, nu se produce
schimbarea acestui scop;
d) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului
Director, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care
Adunarea Generală sau Consiliul Director trebuia constituit;
e) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege (trei
persoane), dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
Art. 36. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale.
În această situaţie, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesulverbal în formă autentică, se depune la judecătorie, pentru a fi înscris în Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art. 37. Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile
legii.
Art. 38. Bunurile rămase, în urma lichidării Asociaţiei, vor fi transmise
către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau
asemănător.
Cap. VIII: Dispoziţii comune şi finale
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Art. 39. Asociaţia are sigiliu şi însemne proprii.
Art. 40. Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a
Asociaţiei, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai în formă
scrisă şi cu îndeplinirea reglementărilor legale.
Art. 41. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte
dispoziţii legale în vigoare.
Art. 42. Prezentul Statut a fost aprobat de Adunarea Generală a
Asociaţiei „REUNIUNEA DE CITIRE ŞI CÂNTĂRI DIN DALBOŞEŢ” din
România.

Reuniunea de cântări din Dalboşeţ.
Din îndemnul preotului Ilie Imbrescu, şi cu ajutorul d-lor: Carol Ristici,
Petre Budescu, şi alţi fruntaşi, s’a întemeiat Reuniunea de cetire şi cântări din
Dalboşeţ, în luna Octombrie 1902.
Statutele acestei reuniuni au fost aprobate în acelaş an, de ministerul de
interne ungar, şi atunci membrii reuniunii au înfiinţat o «cazină» şi corul,
compus astăzi din 40 de membrii.
Corul bărbătesc al reuniunii a studiat în grabă liturgia pe 4 voci de I.
Vidu aşa încât peste câteva săptămâni s’a produs la Sărbătoarea Naşterii
Mântuitorului, cu un succes uimitor. Acest succes a însufleţit în urmă
Reuniunea, hotărînd-o să studieze şi alte cântări, şi la 13 Februarie s’a produs cu
un concert, cel d’întâi în Dalboşeţ.
În cursul anului 1903 s’au adăogat elemente nouă, formându-se un cor
mixt, şi de atunci până în prezent Corul s’a produs cu 8 concerte, şi a cântat
neîntrerupt la biserica locală. În afară de aceasta, Reuniunea şi-a mărit cercul de
activitate, alcătuind şi diferite reprezentaţii teatrale.
Cultul muzicei a trezit în inimile coriştilor pe lângă dragostea de frumos,
dragostea de neam, şi de ceiace este cu deosebire al nostru.
Cel mai măreţ ceas al Reuniunii a fost sărbătoarea muzicală dela
Expoziţia din Bucureşti, unde inimile cântăreţilor de aci şi de acolo, s’au unit
pentru totdeauna.
ILIE IMBRESCU, paroh greco-ortodox român, este dirigintele Reuniunii
de cetire şi cântări din Dalboşeţ din Banat. S’a născut la 1874 în Borlovenii-Vechi
din părinţi ţărani. A studiat 6 clase de gimnaziu, apoi a urmat studii teologice în
Caransebeş, terminându-le în 1897. În anul 1900 a fost ales şi în 1902 întărit de
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consistoriul din Caransebeş, apoi hirotonit preot de S.S. Episcopul Popea, pentru
parohia Dalboşeţ, unde păstoreşte până astăzi.

Din vechime se cunoaşte că Dalboşeţul s-a numărat printre
aşezările fruntaşe ale Văii Almăjului. Dar statutul de localitate fruntaşă, şi
preţuirea de care s-a bucurat de-a lungul timpului se datoresc în primul
rând tradiţiei sale intelectuale şi intelectualilor valoroşi ce s-au ridicat de
aici.
Înfiinţarea Casinei Române, a Reuniunii de Cetire şi Cântări, a Corului
bisericesc, iar mai târziu a fanfarei şi altor formaţii, sunt mărturii ale
vocaţiei cultural-artistice a locuitorilor acestor meleaguri îmbinate într-o
formă geometrică aproape perfectă şi cu o simetrie uimitoare faţă de râul
Nera, care o străbate de la est la vest.

Figura 61: Corul ţărănesc în 1902

Primul moment cu adevărat emoţionant al corului este
participarea, în anul 1906, sub bagheta preotului Ilie Imbrescu, la concursul
coral desfăşurat la arenele romane din Bucureşti cu prilejul inaugurării
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steagului Societăţii Culturale „Carmen” şi a unei expoziţii jubiliare (fig. 61,
62, 63, 64). La această manifestare corului i se decernează diploma de
onoare cu medalia de aur, iar dirijorului Ilie Imbrescu i se acordă Diploma
specială cu medalie de aur. Aceeaşi distincţie o primesc şi renumiţii dirijori
şi compozitori Ion Vidu (Lugoj) şi Iosif Velceanu (Reşiţa).
La marele festival coral de la Bucureşti au mai participat corurile
din Bozovici, Cacova, Oraviţa, Ticfani, Reşiţa şi Bocşa (din judeţul Caraş) şi
din Lugoj, Chizătău şi Coştei (din judeţul Severin).
Tot acum corurile reunite sub bagheta maestrului Ion Vidu au
executat „Hai la horă”, de G. Dima şi împreună cu muzica militară au
interpretat „Pui de lei” de Ion Vidu. Succesul a fost răsunător. Este uşor de
intuit efectul afectiv şi emoţional pe care acest eveniment l-a avut asupra
coriştilor noştri. El rămâne ca un moment de referinţă în viaţa comunităţii,
fiind evocat mereu cu mare satisfacţie. Activitatea corului a continuat cu
aceeaşi râvnă şi ardoare.
Aceste momente importante din viaţa şi activitatea satului au o
semnificaţie mult mai profundă decât aparenţele o lasă să se înţeleagă. Ele
sunt consecinţa firească a evoluţiei istorice şi sociale a poporului român, a
luptei sale dârze pentru menţinerea fiinţei şi identităţii naţionale, la care
atentau cu neruşinare duşmanii săi declaraţi sau ascunşi.
Crearea unei epopei naţionale a fost o preocupare fundamentală a
patrioţilor sfârşitului secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
patrioţi animaţi de aspiraţii înalte, de libertate naţională şi emancipare
socială.
Acţiunile Casinei, Reuniunii şi Corului nu erau spontane şi nu
aveau un iz de „modă”. Ele aveau un caracter conştient şi izvorau dintr-o
adâncă înţelegere a realităţilor sociale. Astfel, a devenit tot mai evident că
la răscrucea marilor furtuni ale vremii, poporul nostru îşi scria istoria,
adesea tragică, a luptei pentru libertate, suveranitate şi demnitate.
Pe de altă parte, cultura cotropitorilor străini era dominată de
notele discordante ale naţionalismuli şi şovinismului, racile străine
spiritului poporului nostru.
În acest context istoric, lupta românilor a îmbrăcat cele mai diverse
forme: de la confruntări violente până la înfiinţarea de formaţii artistice
care să întreţină vie flacără românismului şi interesul pentru limba şi
tradiţia neamului nostru, grav mutilate de asupritori.
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Figura 62: Corul ţărănesc în 1935

Figura 63: Corul ţărănesc în 1962
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Figura 64: Echipa fluieraşilor

Pe această linie s-a înscris şi înfiinţarea Reuniunii de Cetire şi
Cântări şi a Corului. În unele perioade numărul membrilor ajungea la 90 şi
chiar 100. Aceştia plăteau cotizaţie şi făceau donaţii.
Donaţii s-au mai făcut şi de persoane din afară. Se făceau
abonamente la „Foaia poporului”, editată la Sibiu, „Foaia poporului
român”, editată la Budapesta, „Foaia noastră”, editată la Cluj, la revista de
satiră şi umor „Foaia babelor” de la Timişoara şi altele. Aici se citeau cărţi,
ziare, se învăţau şi interpretau cântece din repertoriul naţional.
Părintele Ilie Imbrescu, vestit în egală măsură ca preot şi dirijor, îşi
înscrie în perimetrul preocupărilor culturale şi obiectivul pregătirii unui
viitor dirijor al corului. Dintre tinerii cu care a lucrat, îl remarcă pe Spausta
Wilhelm-tatăl, datorită sensibilităţii şi talentului înnăscute. Îl învaţă
totodată secretele flautului, de care nu se va despărţi până la bătrâneţe.
După primul Război Mondial, acesta preia ştafeta, asigurând
continuitate şi permanenţă formaţiei.
În anul 1923, Corul se afiliază la “Asociaţia corurilor şi fanfarelor
din Banat” cu sediu la Lugoj şi participă alături de corurile din Bozovici şi
Prilipeţ la cea dintâi emulaţie a corurilor almăjene.
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Un alt moment important îl constituie anul 1936, când s-au împlinit
30 de ani de la marele concert coral de la Bucureşti şi când la Timişoara are
loc o festivitate omagială la care participă şi corul nostru.
După al doilea Război Mondial, activitatea dirijorală este preluată
de Spausta Wilhelm-fiul, instruit de tatăl său în învăţarea notelor, a
abilităţilor receptării şi însuşirii pieselor corale, şi în stăpânirea flautului.
Ca urmare, obţine premii la concursurile de la Timişoara (1954), Oraviţa
(1956), Reşiţa (1973).
De asemenea, participă la diverse festivaluri şi concursuri ce au
avut loc la Timişoara, Reşiţa, Oraviţa, Băile Herculane etc.
Dintre soliştii vocali care au încântat publicul, îi amintim pe:
învăţătoarea Fevronia Cernăianu, directorul căminului cultural Nistor
Dumitru, medicul Gheorghiţa Albăstroiu, primarul Petru Cioroabă. După
cum se poate vedea, pe atunci, entuziasmul artistic cuprinsese toate
păturile populaţiei. Ca un alt aspect pozitiv, subliniem că formaţia corală a
fost mereu prezentă în viaţa comunităţii: la diverse sărbători, botezuri, la
biserică, la înmormântări ş.a.
Anul 1972 este anul celei de a 70-a aniversări a înfiinţării corului
când, în semn de recunoaştere a activităţii meritorii desfăşurate, se
organizează la Dalboşeţ un festival coral la care participă şi corurile din
Marga, Mercina, Rudăria.
Tot în această perioadă corul mixt se restrânge numeric (şi poate
valoric) transformându-se în cor bărbătesc. Unul din factorii depreciativi
care a determinat această schimbare a fost îmbătrânirea şi dispariţia unor
corişti de excepţie, cum au fost: Călin Baba, Nistor Pescaru-Cojocaru, Lae
Herac, Gheorghe Popistaş-Roacă, Iosif Prâsca-Ţâţan, Iosif Piţigane, Nistor
Buluta-Colegu, Ion Curiţa-Breana, Ilie Voichescu Lixăndria, Ion Iapă, Lae
Stână, Ilie Stoinel, Gheorghe Popescu, Nicolae Anca ş.a.
Anul 1992 mai aduce cu sine o nouă schimbare în viaţa corului.
Dirijorul său, Wilhelm Spausta (Vilmoş), îmbătrânind, a început să simtă
povara anilor; au apărut dificultăţi de auz şi vedere. Ca urmare, a cerut să
fie înlocuit şi astfel, cum zic unii, “dinastia” Spausta a apus.
În acest an corul aniversa 90 de ani de la înfiinţare, prilej cu care
profesorul Nistor Băcilă (originar din Dalboşeţ) a fost investit cu datoria de
onoare de a instrui şi dirija corul, pentru ca făclia aprinsă în 1902 să nu se
stingă. Este ajutat în această muncă de tatăl său, Ion Băcilă-Blogoel.
De-a lungul timpului corul a interpretat piese aparţinând unor
compozitori prestigioşi, ca de pildă: Ion Vidu, Timotei Popovici, Nicolae
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Ursu, Sabin Drăgoi, Gheorghe Goian, Iosif Velceanu, Dumitru Georgescu
Chiriac ş.a.
În prezent componenţa corului este următoarea: Nistor Băcilă, Ion
Băcilă, Mihail Iosif Imbrea, Aurel Băcilă-Miuţa, Nicolae Câmpianu, Aurel
Serafin, Nicolae Badescu, Petru Voichescu, Ion Voichescu, Nicolae
Voichescu, Păun Bâta, Petrişor Bâta, Iosif Stână, Ion Uscatu, Nicolae Pârsca,
Filip Popistaş, Pavel Purea, Aurel Dumitru, Augustin Iapă, Mihai Stoinel,
Ion Stoinel, Ion Voin, Nistor Marius Băcilă, Iosif Goşa, Gheorghe Goşa, Ilie
Dan Stoinel, Pavel Frâncu-Picu, Ion Mihailo, Goşa Mihai, Nicolae Giura,
Gheorghe Serafin, Aurelian Dumescu, Ionuţ Băcilă, Ionuţ Uscatu, Nicu
Marşavela.

Figura 60: Casa culturală “Almăjana”

În anul 1931, din iniţiativa corului bisericesc Dalboşeţ, în memoria
celor 8 ofiţeri şi 69 soldaţi dispăruţi în primul Război Mondial, a fost ridicat
un monument care-i consacră ca eroi. I-aş numi mai degrabă martiri pentru
că au fost obligaţi să lupte împotriva fraţilor lor români. Numele acestora
nu trebuie uitat, căci uitarea înseamnă trădare. În alergarea implacabilă a
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vremii viaţa, faptele omeneşti, şi evenimentele nu s-au oprit în loc nici aici –
ele se succed mereu îmbrăcând noi forme şi căpătând noi dimensiuni.
Văzând lucrurile mai profund decât sugerează stratul sub care ni
se înfăţişează ele, trebuie să dezvăluim rolul excepţional pe care l-a avut
Casina în păstrarea limbii şi obiceiurilor, în cunoaşterea şi promovarea
valorilor morale şi spirituale ale poporului român, negate sau minimalizate
tendenţios de străini.
Cu toate că în plan economic şi edilitar Banatul şi Ardealul au
înregistrat progrese evidente în perioada dualismului austro-ungar,
tendinţele de maghiarizare şi de sugrumare a identităţii noastre au dat
curaj ţăranilor din Dalboşeţ de a participa la unele manifestări organizate
de fraţii de peste munţi şi au trezit irezistibil dorinţa de alipire la patriamumă, prin înfăptuirea idealului milenar al românilor, Unirea.
Participarea la emulaţii artistice a contribuit la cunoaşterea
localităţii, a dus faima acestei aşezări cu oameni paşnici şi muncitori.
Credinţa, educaţia şi cultura, au ajutat românii să învingă
vicisitudinile unui destin istoric adesea nemilos. Cu 24 de secole în urmă
Platon atrăgea atenţia asupra forţei extraordinare pe care o poate emana
unitatea dintre instrucţie, educaţie şi religie, forţă care a împiedicat
erodarea sentimentelor şi idealurilor înalte ale românilor şi ne-a perpetuat
fiinţa.
Activitatea culturală din localitate a avut consecinţe dintre cele mai
faste:
- a trezit interesul oamenilor simpli faţă de carte şi cultură;
- a apropiat nivelul acestora de nivelul intelectualilor cu care
veneau în contact;
- i-a făcut să preţuiască şcoala şi pe intelectuali şi, nu în ultimul
rând, i-a îndemnat pe ţărani să-şi dea copiii la şcoală
Din cele arătate se desprinde concluzia că educaţiei, religiei şi
culturii trebuie să le acordăm toată atenţia, ele fiind condiţia primordială a
continuităţii noastre în acest spaţiu geografic. Nu întâmplător a apărut
proverbul cu valoare de axiomă: “Perenitatea unui popor stă în cultura sa”.
Casina a funcţionat între anii 1902-1951, adică până la construirea
actualului cămin cultural (fig. 60). Terenul pe care s-a ridicat acest
impunător edificiu de cultură a fost cumpărat în anul 1935 de către
deputatul social-democrat Eftimie Gherman, din Lăpuşnicu Mare, cu suma
de 3500 lei. Vestitul politician a mai donat căminului denumit pe atunci
“Astra” şi un aparat de radio, obiect rar în acea vreme.
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Reuniunea de citire şi cântări a activat fără întrerupere între anii
1902-1940.
Activitatea cultural-artistică din Dalboşeţ s-a îmbogăţit şi
diversificat prin înfiinţarea fanfarei în anul 1927. Fanfara era formată din 12
membri şi a fost condusă de renumitul trompetist Gheorghiţă PădureanuPlearcă, ajutat de fratele său Pavel. Fanfara a cântat după ureche, deşi
“primaşul” ştia destul de bine notele întrucât a făcut parte din fanfara
regimentului 96 Infanterie Caransebeş, unde se număra printre cei mai
cunoscuţi trompetişti. În fanfară au mai activat fraţii Crâsta, Nicolae Anca,
Ion Orbulescu-Iapă, Moş Mata, Florea Bolobrece şi mai târziu fiul acestuia
Gheorghe Florea-Bolobrece.
Înclinaţia spre doina noastră almăjană interpretată cu mare
măiestrie de vestitul taraf din Moceriş, condus de Ioţa Proca-Orbul, de
taraful lui moş Simu din Bozovici (tatăl fraţilor Ion Luca Bănăţeanu şi Simu
Luca), de valorosul taraf din Rudăria condus de tata Emil şi fiul său Pătru
Vlădia, de fanfarele din Dalboşeţ, Lăpuşnicu Mare şi Bănia, de Sâmu
(saxofonistul din Moceriş) şi de mulţi solişti vocali deosebit de apreciaţi la
restaurantul “Pomul Verde” Caransebeş te fac să exclami cu mare emoţie:
“Ascult-o bine cum adie
Din munţii noştri până-n vale
Şi spune de cunoşti vreun cântec
Mai dulce şi mai plin de jale.”
Dâlboceanul nostru Gheorghe Florea – Bolobrece, stabilit la
Oraviţa, a dus faima cântecelor almăjene în Valea Caraşului, în fosta
Iugoslavie şi în alte ţări din Europa. Era alintat cu numele emblematic
“nana Florea”.
Dalboşenii au fost mari iubitori de cântec, mai ales de doină, şi au
cântat-o pe câmp la muncă, în pădure la tăiatul lemnelor, la păstoritul oilor,
la nunţi şi petreceri, pe scena căminului nostru cultural şi altor cămine.
Cel mai frumos, cu o voce încărcată de emoţie şi farmec, au cântat
Iosif Prisca-Ţâţan, Ion Blogoel, Mihai Stoinel Şaicu, profesorul Nicolae
Gherman (câştigătorul unor concursuri de folclor şi creatorul unui disc ce
evocă ingenios graţia plaiului natal şi nobleţea nativă a almăjanului simplu
apăsat de griji şi nevoi dar pătruns de bunăcuviinţă, modestie şi respect),
solistul consacrat Florin Pistrilă, Dănilă Dumescu, Petru Avram-Şămanţu şi
mulţi alţii.
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Dalboşenii erau harnici gospodari primăvara, vara şi toamna, iar
iarna se manifestau ca mari amatori de petreceri. Cu nostalgie ne amintim
de balurile familiale (toată lumea era îmbrăcată în “ţoale” româneşti), de
balurile obişnuite prilejuite de sărbătorile de iarnă, când în Dalboşeţ au
cântat fanfare, dar mai ales tarafuri vestite conduse de mari viorişti din
Moceriş, Rudăria, Bozovici (cu Ion Luca Bănăţeanu adus special de la
Bucureşti). În alţi ani, în perioada de la ajunul Crăciunului şi până după
Bobotează au cântat, fără să mai plece acasă, muzica de viori din Naidăş, în
frunte cu renumitul Ilia Canta şi cealaltă muzică de viori, tot din Naidăş,
condusă de magicianul lautei care era moş Becica. Aşa se petreceau
oamenii înainte!
Din păcate, farmecul acestor petreceri ce făceau parte din viaţa
spirituală a comunităţilor săteşti a fost anulat de gălăgia infernală a
discotecilor. Ce involuţie!
Pe scena căminului cultural s-au mai produs: ansamblul Doina
Banatului şi ansamblul sârb din Timişoara, ansamblul Lazăr Cernescu din
Caransebeş, ansamblul Doina al armatei, ansamblul Ciocârlia din
Bucureşti.
O apariţie foarte plăcută a fost ansamblul din Novi Sad şi mai ales
apreciaţii solişti vocali, tot de la Novi Sad, Traian Coracu şi Petru Şămanţu,
îmbrăcaţi în frumoase şi autentice costume româneşti cu tricolor.
Activitatea cultural-artistică era destul de bogată şi diversificată.
Astfel, în perioada interbelică, vechea formaţie de teatru datând
din anii de început ai activităţii Casinei, îşi continuă activitatea prin
antrenarea tinerilor care începuseră să se ridice: Meilă Anghel, Petru Băcilă,
Vilmoş Spausta, Pavel Peţa, Maria Stoinel-Şaicu, Irma Savici, Nicolae şi
Maria Uscatu, Iosif Băcilă-Budulan ş.a. În general, piesele puse în scenă
aveau o ridicată valoare educativă.
Numeroasele serbări realizate cu participarea corului, a echipelor
de teatru şi de dansuri, a recitatorilor, erau denumite generic “conţărt”. Pe
atunci, aceste “conţărturi” erau principalul mijloc de distracţie, relaxare şi
de descreţire a frunţilor asudate de multe şi grele munci.
După război, în munca de teatru au mai fost antrenaţi: Elena
Dumitru, Mihail Stoinel, Victoria Feigl, Florica Gherman şi cadrele
didactice: Ileana Pescaru, Irina Frâncu, Semenica Băcilă ş.a. Echipa de
teatru concura la reuşitele serbărilor care se prezentau periodic în sat şi în
satele învecinate.
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O altă formaţie care s-a afirmat prin costumaţie, ţinută scenică şi
abilitate în executarea jocului popular almăjenesc a fost echipa de dansuri
din care au făcut parte: Ion şi Anica Blogoel, Elena Peţa, Veta şi Iosif Goşa,
Victoria Feigl, Nicu şi Elena Spausta, Gusti şi Stanca Iapă ş.a. Ca o
curiozitate, subliniem că brâul şi doiul se jucau “contratimp” (pe timpul
doi), manieră învăţată de la mai vârstnicii şi iscusiţii jucători care au fost
Lae Herac-Durac, Iosif Ţâţan, Iosif Purea Brancu, Nistor Ţunea Chioran.
Alături de celelalte formaţii a participat cu regularitate la prezentarea unor
programe artistice prilejuite de sărbătorile noastre naţional-istorice şi
religioase.
Dar cele mai frumoase rezultate au fost obţinute de brigada
artistică în care au activat: Irina Frâncu, Ileana Pescaru, Icoana Budescu,
Semenica Băcilă, Lopătiţă Lucreţia, Polina Băcilă, Elena şi Nicu Spausta,
Nistor Dumitru, Iosif Stână ş.a. (fig. 66)

Figura 66: Membre ale brigăzii artistice

Textele brigăzii erau axate pe problematica nouă a satului de
atunci: proslăvirea muncii, popularizarea realizărilor economico-sociale şi
edilitar-gospodăreşti dobândite, cu accent pe cele locale. Nivelul maxim de
interpretare a fost atins în perioada anilor 1960-1963 când, la concursul
brigăzilor ţinute la Timişoara, brigada noastră a fost răsplătită cu premiul
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al II-lea pe regiunea Banat. Brigada a avut o prezenţă lăudabilă şi la
concursurile ţinute la Băile Herculane, Orşova, Bozovici.
După cum am precizat mai înainte, în sfera activităţii de la Casină
se înscriau la loc de frunte citirea cărţilor, revistelor şi ziarelor româneşti şi
am văzut ce impact a avut acest lucru asupra conştiinţei, sentimentelor şi
orizontului cititorilor.
Activitatea Reuniunii de citire şi cântări s-a derulat între 1902 şi
1940, când datorită norilor grei ce planau asupra Europei, şi-a încetat rolul
important ce i-a revenit. Ca în toate domeniile, munca de culturalizare a
stagnat, obiectul ei fiind luat de griji apăsătoare.
După terminarea războiului, treptat, a început să renască, să se
revigoreze, în pofida climatului de derută şi teamă ce s-a instaurat.
Se ştie că omul este – sau ar trebui să fie – nu numai un consumator
de alimente ci, în egală măsură, un consumator de hrană spirituală, care săl facă mai bun, mai înţelept, şi mai generos. Un fapt pozitiv semnalat în acei
ani l-a reprezentat creşterea interesului pentru carte şi lectură.
Înainte de ultimul război, în Dalboşeţ existau trei biblioteci şi
anume:
biblioteca Reuniunii de Cetire şi Cântări;
biblioteca societăţii culturale “Astra”;
biblioteca donată de I.C. Bibicescu, originar din Turnu
Severin, fost guvernator al băncii Naţionale a României, şi adusă de
deputatul Coriolan Buracu, originar din Prigor
Despre numărul cititorilor din perioada interbelică nu s-au găsit
date. Cert este că au fost cititori.
După al doilea Război Mondial, acum 40-60 de ani, ţăranii din
Dalboşeţ luau cu traista cărţi de la nou înfiinţata bibliotecă sătească.
Exemple de astfel de cititori pasionaţi au fost: Păun Budescu (un mare
admirator al împăratului Napoleon), Tudor Câmpeanu, Elena Dumitru,
Petru Bâta ş.a. Ei veneau în opinci iar în traistă aveau cărţi; acum suntem în
pantofi şi cu cravată, dar în geantă rar când avem o carte.
Deşi biblioteca are un spaţiu destul de bun în cadrul casei
culturale, şi dispune de un fond de carte ce cuprinde 10.195 volume,
bibliotecara Alina Popescu trebuie să facă eforturi mari pentru a-şi realiza
planul de cititori. Tineretul mai ales preferă discoteca, iar vârstnicii
televizorul. O lovitură zdrobitoare o dă lecturii, culturii în general,
arghirofilia (boala modernă ce se întinde la noi ca o pecingine). O activitate
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demnă de subliniat a depus-o profesoara Irina Frâncu care, mulţi ani, a
îndeplinit funcţiile de bibliotecar şi director al căminului cultural.
Dalboşeţul este supranumit “satul cu cinci poeţi”. Într-adevăr,
puţine localităţi de mărimea sa se pot mândri cu atâţia scriitori cunoscuţi şi
apreciaţi. Faima scriitorilor noştri a depăşit cu mult graniţele Almăjului.
Despre ei se vorbeşte cu respect, în diverse publicaţii literare.
Toţi au ceva în comun şi anume: satul în care s-au născut, originea
ţărănească, mediul mitologic românesc, respectul pentru vorba domoală,
inteligentă şi neostentativă, dragostea pentru codrul care freamătă şi
pentru Nera cu clipocitul apelor sale cristaline.
Toţi au iubit şi mai iubesc încă colinele dulci cu parfum emanat
generos de fâneţe, cireşi, meri şi pruni, îşi aduc aminte cu nostalgie de
toamnele dalboşene cu bogata lor paletă de culori galben-ruginii, mistuite
în asfinţituri roşietice, care-ţi picură în suflet dor şi bunătate, de ţăranii
noştri de odinioară, molcomi dar harnici, cu inima şi sufletul pline de
căldură, în care s-au păstrat nealterate credinţele, obiceiurile, datinile,
graiul şi virtuţile neamului nostru şi în care s-au zămislit minunatele
noastre doine.
Volumele de poezie şi de proză ale scriitorilor din Dalboşeţ sunt în
esenţa lor o sinteză meşteşugită a naturii dumnezeieşti cu care au fost
înzestrate aceste pitoreşti meleaguri. În plus de aceste daruri, dalboşenii de
care vorbim au avut o contribuţie binefăcătoare asupra afirmării şi
dezvoltării culturii în acest minunat colţ de ţară şi chiar în afara lui.
Aceşti scriitori, care prin destin şi dăruire au dat o nouă aureolă
localităţii, sunt:
 Ion Marin Almăjanu
A fost mulţi ani directorul prestigioasei edituri “Flacăra” din
Timişoara, iar înainte de pensionare a îndeplinit funcţia de director al
Direcţiei pentru Cultură şi Culte a judeţului Timiş.
A publicat volumele: “Sunt dator cu o durere”, “Sentimentul
puterii”, “Tornada”, “În afara gloriei”, “Mătuşa mea Maria Tereza” ş.a.
Unele din aceste volume au fost prezentate şi la Dalboşeţ, în
prezenţa unor colegi de breaslă şi a sătenilor curioşi sau amatori de
literatură. Despre ecoul acestor scrieri s-a vorbit mult şi, în genere, el este
binecunoscut.
 Nicolae Dolângă

289

Dalboşeţ – Studiu monografic

Icoana Budescu
Bu

Poet şi etnolog apreciat. A fost mulţi ani redactorul emisiunii
“Izvoare fermecate” apoi director al studioului teritorial de radio
Timişoara.
Este autorul volumelor: “Ţara Almăjului”, “Ţara Nerei”, “Tărâmul
cuvântului”, “Cea mai frumoasă uitare”, “Veghea solară” ş.a. Este doctor în
filologie, titlu ce apare ca o încununare meritată a dragostei pentru folclor,
cultură şi filozofie.
 Petru Novac Dolângă
Poet apreciat şi ziarist neobosit. A colaborat la mai toate ziarele
bănăţene, dovedind pricepere în analiza faptelor, surprinderea şi redarea
curajoasă a adevărului.
A publicat volumele de poezie: “Nesomnul fântânilor”, “Celestia”,
“Cârtiţa albă”, precum şi volumul de interviuri “Mărturisiri şi repere”, cu
personalităţi literare importante din Banat şi din ţară. A condus cu abilitate
şi echilibru dialogul cu interlocutorii.
 Iosif Băcilă
Este profesor pasionat de aspectele semnificative ale culturii
Almăjului. În calitate de redactor al revistei “Almăjana” a Liceului “Eftimie
Murgu” din Bozovici, dovedeşte iniţiativă şi interes.
A publicat volumele: “Poeme”, “Lumina cântecului”, “Oglinzi în
inima pietrei”.
 Sorin Pescaru
Este doctor în medicină şi conferenţiar universitar la Facultatea de
Medicină din Timişoara. A publicat numeroase articole şi comunicări
ştiinţifice, 5 monografii. Volumul “Aritmiile” s-a bucurat de o bună primire
din partea specialiştilor.
A participat la conferinţe şi simpozioane pe probleme de
cardiologie în mai mult centre medicale din Franţa.
A avut iniţiativa reînfiinţării “Reuniunii de cetire şi cântări” din
Dalboşeţ, care şi-a încetat activitatea în anul 1940, şi a editării revistei
“Foaie dălboşeană” pentru Almăj.
 Nistor Budescu
Este profesor de matematică, a fost directorul şcolii şi inspector
şcolar raional şi judeţean. A desfăşurat o activitate neobosită în tabăra de
matematică a judeţului, a participat la diversele faze ale concursului
“Traian Lalescu” şi ale olimpiadei de matematică.
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A publicat volumul “Probleme pentru concursuri şi olimpiade” şi
peste 150 probleme în gazetele şi revistele de matematică, parte din acestea
fiind incluse în diferite culegeri.
 Ion Budescu
Timp de 30 de ani s-a numărat printre coordonatorii Redacţiei
Literar-Culturale de la TVR şi Radio Bucureşti.
Este autorul volumelor de versuri: “Viaţa cu mine, viaţa fără de
mine”, “Omul interior”, “Ucroniile”, “Cuţitele, torţele, măştile” şi al
antologiei de versuri “Arta fericirii”.
Despre poeziile sale au scris elogios personalităţi proeminente ale
culturii româneşti: Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Zaharia Stancu,
Livius Ciocârlie, Cornel Ungureanu ş.a.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi este prezentat
în mai multe istorii literare. A prezentat câte un volum la Timişoara, Reşiţa,
Băile Herculane şi Dalboşeţ, unde au participat nume sonore ale literaturii:
Alex Ştefănescu, Laurenţiu Ulici, Anghel Dumbrăveanu, Ioan Horia, Cornel
Ungureanu, Nicolae Ioana, Octavian Dobrin etc.
La formele de activitate culturală cu mare influenţă asupra
publicului, în perioada care a precedat pătrunderea televizorului în case,
trebuie să adăugăm cinematograful. Acesta a funcţionat în clădirea
căminului şi rula 1-2 filme săptămânal. Partea bună a acestui gen de
activitate a constat în atragerea cetăţenilor spre cămin, iar partea negativă,
în vizionarea unor filme menite să “îndoctrineze”.
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Figura 58: Muzeul satului, anul 2005

O manifestare cu totul ieşită din comun a constituit-o desfăşurarea
celei de a 4-a (după Bucureşti, Cluj şi Timişoara) ediţii a popularului
concurs “Cel mai bun continuă”, Dalboşeţul fiind prima localitate rurală
care a avut privilegiul de a găzdui un concurs de o asemenea anvergură.
Concursul s-a transmis de către TVR în direct şi a putut fi văzut în
toată ţara. Pentru asigurarea unei transmisii corespunzătoare au fost aduşi
80 tehnicieni din Bucureşti, 20 de la televiziunea din Timişoara, şi 1 car de
televiziune. Au mai participat profesori universitari (care au apreciat şi
notat răspunsurile concurenţilor), actori, interpreţi de muzică de operă şi
de muzică uşoară dintre care amintim: Cosma Braşoveanu, Cristina
Deleanu, Ioana Bulcă, Catiţa Ispas, Maria Slătinaru Nistor (renumită solistă
care a cântat pe marile scene ale lumii Metropolitan din New York, Scala
din Milano ş.a.), Sorin Postelnicu etc. Concursul a avut loc din iniţiativa
omului de televiziune Ion Budescu şi a fost un veritabil succes. Anul 1980
va rămâne un an memorabil în istoria mişcării culturale a localităţii.
Trebuie să adăugăm că satul, oamenii, cadrul geografic, căldura cu care au
fost primiţi, i-au impresionat în cel mai înalt grad pe oaspeţi.
O altă activitate care s-a desfăşurat în Dalboşeţ a fost “memorialul
Ion Luca Bănăţeanu” care a reunit mari viorişti din ţară. Cu această ocazie a
fost evocată personalitatea artistică excepţională a almăjanului nostru, care
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a avut meritul de a fi organizat şi dirijat orchestra Radiodifuziunii Române.
Spectacolul a fost o încântare pentru iubitorii folclorului românesc,
interpretat cu măiestrie de rapsozii prezenţi.
Dalboşenii au primit cu interes şi desfăşurarea “Festivalului
cultural-artistic al Văii Almăjului”, ediţiile din anii 1999 şi 2002, care au
avut loc la Dalboşeţ.
Asemenea acţiuni cu caracter complex sunt îndrăgite de locuitori.
O dovadă o constituie participarea largă a acestora, cât şi a celor care,
purtaţi de destin, au plecat de pe meleagurile natale. S-a văzut cu claritate
rolul acestor festivaluri de-a fi un mijloc de a evoca personalitatea unor
almăjeni de certă valoare literară, istorică, ştiinţifică şi militară, de a
prezenta frumosul port şi folclor almăjean, de a reuni almăjenii. Necesitatea
organizării acestor festivaluri se impune cu atât mai mult, cu cât multe din
satele noastre sunt atinse de cangrena depopulării. Înfăţişând istoria
acestora ca o sumă de oameni valoroşi, de conştiinţe înaintate, caractere
puternice şi fapte generoase, poate vom influenţa opţiunile tineretului
nostru sătesc atras irezistibil de mirajul aglomerărilor urbane.
Tot pe această linie amintim participarea la întâlnirile fiilor
Banatului, ţinute la Muzeul Satului din Bucureşti, în anii 1988, 2005 şi 2007,
unde şcoala noastră a făcut o frumoasă impresie. Au fost prezentate
şezători cu obiceiuri din sat, recitări în grai bănăţean, cântece şi dansuri cu
specific almăjan. De mult succes s-au bucurat obiceiul legat de măsuratul
oilor, dansurile noastre almăjene cu mişcări mai lente, dar pline de graţie şi
eleganţă, precum şi costumaţia vie şi de bun gust. (fig. 58, 59)
Prezenţa şcolii din Dalboşeţ la aceste întâlniri a fost răsplătită de
felicitările călduroase aduse de către organizatori elevilor şi cadrelor
didactice care i-au pregătit şi însoţit, cât şi prin prezentarea, în repetate
rânduri, pe posturile de televiziune, a unor crâmpeie din program.
Din datele inserate în acest capitol răzbate ideea că Dalboşeţul s-a
numărat, din totdeauna, printre localităţile fruntaşe ale acestei “văi
fermecate” nu numai în ce priveşte făurirea unei vieţi prospere sau pe
câmpul de luptă pentru apărarea gliei strămoşeşti şi a neamului, ci şi în
acest proces de transformare şi reflectare spirituală a dezvoltării unui
popor, numit sintetic cultură.
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Figura 59: Muzeul satului, anul 1988

C) Sport
De-a lungul timpului dalboşenii s-au dovedit nu numai făuritori şi
consumatori de cultură, ci şi mari amatori de sport.
În perioada interbelică Bozoviciul şi Dalboşeţul erau singurele
localităţi almăjene care aveau echipă de fotbal. Poate şi din cauza aceasta
între cele două localităţi a persistat o mare rivalitate. Echipa noastră era
formată din Ion Băcilă-Puţu, Aurel Jurjescu-Puţu, Pavel Peţa, Vilmoş
Spausta, Ion Iapă, Ilie Careba-Cârnat, Nistor Ţunea etc.
Cel care a urcat treptele performanţei a fost Ion Băcilă-Puţu care,
elev fiind la Liceul Economic din Timişoara, a jucat la echipele I.L.S.A.,
Banatul, iar în campionatul divizionar “A” din anul fotbalistic 1931-1932,
Ion Băcilă-Muli (cum i se spunea) joacă extremă stângă la celebra echipă
timişoreană RIPENSIA (alături de Bindea, Beke, Ciolac, Schwartz, Dobay,
Kotormany, Lakatoş, Dehereanu, R. Wetzer, Rudy Bürger, Miti Pavlovici).
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După ultima conflagraţie se afirmă noi fotbalişti: Marian Băcilă
Budulan, Lae Careba Creţu, Ioţa Dumitru, Nicolae Cucu, Ioţa şi Meilă
Badescu – Misoi, Iancu Pescaru etc.
De reţinut că ambele echipe amintite şi-au făcut pe banii lor
echipamentul şi tot pe banii lor s-au deplasat la meciurile din alte localităţi.
Formaţia de după război a evoluat în campionatul din zona
Oraviţa, apoi în cel din zona Mehadia. Un mare merit în antrenara acestei
echipe l-a avut Cornel Bugariu, unul dintre renumiţii componenţi ai echipei
“Caraşul” Oraviţa.
Acestei formaţii i-a succedat alta, alcătuită din: Petrică Piţigane,
Filip Popistaş, Ion Voichescu, Nistor Budescu, Gheorghe Serafin, Aurel
Băcilă, Lica Budescu, Pavel Frâncu-Picu, Ioţa Bâta, Mihai Stoinel, Iosif
Stoinel, Iosif Stanec.
Denumirea echipei era “Luminătorul” Dalboşeţ, denumire parcă
predestinată fiindcă această echipă a obţinut cu adevărat rezultate
luminoase cu echipe din Moldova, Berzasca, Anina, Mehadia, Băile
Herculane, Orşova, Bozovici (eternul rival). Echipa învedera o tehnică
demnă de o categorie superioară celei în care a evoluat. Unii dintre jucători
au fost cooptaţi în formaţia Bozoviciului, în campionatul regional. Un
jucător bozovicean (căruia i se zice Neamţu) spunea: “Echipa noastră a fost
mai puternică, dar voi aţi avut fotbalişti mai talentaţi.”
Da, am avut, dar acum nu mai avem! Nici formaţii artistice nu prea
sunt. S-au mai făcut încercări de formarea altor echipe pe parcurs, dar
rezultatele lor au fost modeste.
Încheiând acest capitol într-o notă optimistă, să spunem că nu este
imposibil să reînnodăm frumoasa tradiţie care a făcut din Dalboşeţ o
localitate fruntaşă şi cunoscută.
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Nume şi prenume dispărute
Nume
Boboloş
Cogea
Dănescu
Lala
Valuţan
Pâţa
Golub
Iacobescu
Bala
Lepa
Rubaci
Orza
Marcoviciu
Petran
Covaciu
Chirilă
Vela
Jurjescu
Veverca
Goga
Crâsta
Libu
Irimia

Prenume
Atanase
Adam
Curea
Pau
Martin
Vidu
Ignat
Lazăr
Trăilă
Iacob
Spiridon
Iovan
Novac
Simion
Radivoi
Teodosie
Ianăş
Vicenţiu
Maxim
Costa
Alimpe
Stanomir
Busuioc
Alexa
Căta
Solomia
Chita
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Catrina
Călina
Rusălina
Liuba
Marinca
Drăgana
Eufrosina
Paraschiva
Cătălina
Eva
Sânziana
Păuna
Nastasia
Dochia
Carolina
Petria
Magdalena
Ighita
Iustina
Iuliana
Marinca
Marta
Marina
Pelaghia
Ştefania
Sauta
Zaharia
Lupu
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Nume şi prenume apărute
Nume
Bratosin
Oniga
Cioroabă
Stroescu
Oneţ
Sandu
Ruţă
Marişescu
Craioveanu
Mavrea
Balogh
Lopătiţă
Ciortuz
Velcotă
Herdi
Becia
Adamescu
Roman
Jurca
Cârpan
Chirilă
Brumaru
Motorga
Chera

Prenume
Adina
Roxana
Sorana
Sorina
Alina
Beatrice
Bianca
Isabela
Liliana
Gabriela
Diana
Lorena
Loredana
Floredana
Florina
Florentina
Antonela
Adriana
Dana
Mălina
Crenguţa
Corina
Mirela
Carmen
Lia
Rodica
Cristina
Luciana

Delia
Mihaela
Ramona
Nicoleta
Iosimela
Oana
Marcela
Mirabela
Denisa
Alin
Dinicu
Caius
Sorin
Florin
Adrian
Cristian
Claudiu
Alex
Mirel
Doru
Lucian
Leonardo
Marius
Laurenţiu
Stelian
Valentin
Romică
Liviu
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Tânără cu leagăn

Ortace

298

Dalboşeţ – Studiu monografic

Icoana Budescu
Bu

Costum pentru copil
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Costume populare pentru tineri
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Costum de mireasă
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Tineri în costum popular
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Port popular de copii
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Port 304
popular
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Car cu boi

Preşcolari, anul 1964
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Cristofor Feigl (împreună cu Barbara Feigl au fost primii colonişti austrieci)
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Barbara Feigl (împreună cu Cristofor Feigl au fost primii colonişti austrieci)
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Firma
companiei
I Dalboşeţ
Elevii
clasei
I, anul şcolar
1967-1968
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310
Soldat în
permisie
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Casă grănicerească de la 1872
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Casă grănicerească
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Casă grănicerească
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Zid construit în timpul Mariei Tereza

Măsuratul oilor

314 oilor
Măsuratul
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Măsuratul oilor

Măsuratul oilor
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Familie germană
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Ed.

Districtus Walachorum, Ed. Analele
Şcolile româneşti bănăţene în secolul al
XVIII-lea, Orăştie



1865
72. Woerl J. E.

României,

Banatului, Timişoara

1896
71. Vela Tincu N.

apelor

Ştiinţifică, Bucureşti

1930
70. Vuia Iuliu

Geografia

Istoria bisericească politico-naţională,
Sibiu



Istoria războiului

dintre 1792-1815,

Freiburg
73. Zaberca Vasile



1985

Înfăptuirea reformei agrare din 1921 pe
teritoriul

Comunităţii

de

Avere

a

fostelor regimente grănicereşti nr. 13 şi
14 din sud-vestul României, Banatica,
Reşiţa
74. ―――――――



Documente

–

D.J.A.N.

Filiala

Caransebeş
75. ―――――――



Documente – D.J.A.N. Filiala Timişoara

76. ―――――――



Albumul tuturor întâmplărilor parohiei
ortodoxe române din Dalboşeţ

77. ―――――――



Cartea de aur a Sfintei Biserici din
Dalboşeţ

Date despre localitate au fost primite de la Anghel Mihai de 88 de ani,
Brumaru Sofia (74 ani), Feigl Natalia (78 ani) şi Serafin Aurel.
Date meteorologice – Staţia meteorologică Bozovici
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