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„STÂLPII CASEI“

Cãtre sfârºitul toamnei trecute am primit din America, de la Alexandru
Nemoianu, o scrisoare surprinzãtoare nu atât prin emoþia faþã de tema
înfãþiºatã (pe care o încearcã ori de câte ori evocã „locurile“ ºi oamenii
lor din Borloveni) ci prin ideea de a veni „acasã“ în prag de iarnã, cãlã-
torind „peste mãri ºi þãri“. Era o noutate de program personal ºi am
fost sigur cã motivele sunt importante ºi meritau urmãrite. Ceea ce îmi
scrisese confirma aceastã pãrere: „În 30 Noiembrie, la Borloveni, va
avea loc o comemorare ºi recunoaºtere publicã a strãbunicului meu
matern, Colonelul Protopop K.u.K Pavel Boldea (1864-1920). (Informaþii
despre el puteþi afla în volumul meu „Borloveni“). În asta, eu vãd mai
ales afirmarea importanþei „locului“, identitãþii. Lucru de mare importanþã,
mai ales azi. Am sã fac efortul sã fiu acolo. Voi „rupe“ o Sãptãmânã ºi
voi face turul de forþã al unui dublu zbor transatlantic într-o Sãptãmânã.
Cel care a pregãtit toate detaliile este vrednicul Profesor Pavel Panduru
din Prigor, care a fost onorat cu Premiul ARP (de care ºtiu bine cã s-a
bucurat enorm).Am aflat cã la Borloveni vor veni destul de mulþi, din
Almaj ºi împrejurimi. Mã bucur cu anume îngrijorare. Gândul drumului
mã bucurã dar îl voi face cu toatã grija ºi seriozitatea. Sunt perfect
conºtient de greutãþile lui Iarna.“

Era, deci, nu „ocazie“ ci moment solemn când „pãrinþii“ erau evo-
caþi, pomeniþi ºi aºezaþi încã o datã în locul meritat nu doar prin efor-
tul rudeniilor ci mai ales al „celor ce simt urmãrile“ ºi le recunosc, adicã
al „oamenilor Locului“. De la aceºtia, am mai primit dupã câteva zile ºi
o chemare trimisã de reprezentatul lor care, fiind profesorul Pavel Panduru
din Prigor, îmi era prea bine cunoscut ºi îl preþuiam. El îmi scria, între
altele, aceste cuvinte: Nãdãjduind cã ne vom putea bucura de prezenþa
Dumneavoastrã în mijlocul nostru pentru a consfinþi importanþa ºi nece-
sitatea acestui eveniment în viaþa Þarii Almãjului ºi a Banatului; vã aºtep-
tãm cu sufletul ºi trupul împodobit ca pentru sãrbãtoare cu nestematele
ospitalitãþii ºi omeniei caracteristice nouã, almãjenilor.

Erau cuvinte ce arãtau nu doar solemnitatea momentului ci mai
cu seamã modul ceremonios, gama bunei-cuviinþe ºi reflexul sufle-
tului delicat ce definesc pe omul de „locuri vechi“, aparþinãtoare Tradiþiei
ºi unui timp paralel. ªi rãspunsul meu s-a alcãtuit în aceeaºi limbã de
comunicãri intensificate de alegerea cuvintelor ºi de aºezãrile lor nimerite:
29 Noiembrie 2007, Sf. Mucenici Paramon, Filumen ºi Valerian • Dragã
Domnule Pavel Panduru, anunþul privitor la comemorarea protopopului
militar col. Pavel Boldea, unde mã ºi invitaþi, l-am primit prea târziu pen-
tru a-i putea da curs astfel încât aº vrea sã vã rog sã mã iertaþi, cãci
voi lipsi. Însã esenþial mi se pare cã acest eveniment se produce mulþu-
mitã eforturilor ce aþi fãcut ºi, înainte de acestea, felului cum sunteþi
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PROTOPOPUL COLONEL
PAVEL BOLDEA, UN

ROMÂN FRUNTAª AL
ALMÃJULUI GRÃNICERESC

Atunci când vorbim despre Biserica
Ortodoxã Românã din Banat, gândul ne duce
la un nume ilustru ºi reprezentativ pentru
aceastã aºezare: Protopopul colonel Pavel
Boldea, personalitate de seamã a Bisericii
noastre ortodoxe, faþã de care astãzi man-

ifestãm o preþuire profund respectuoasã, cinstindu-i memoria:
preot, dascãl ºi militar de înaltã þinutã moralã, smerenie dar ºi
de o remarcabilã erudiþie, care au devenit peste ani tot mai
impunãtoare.

Încercarea temerarã de a scrie astãzi despre protopopul
Pavel Boldea este plinã de neprevãzut pentru cã vredniciile preo-
tului, dascãlului ºi militarului de odinioarã au fost întotdeauna la
înãlþimea vremurilor pe care le-a trãit ºi cãrora le-a dat strãlu-
cire cu prezenþa sa, încât aceastã uriaºã responsabilitate îl
copleºeºte pe cel ce ºi-o asumã.

Oricine încearcã sã dea astãzi înapoi câteva file ale istoriei
noastre bisericeºti din Banat, va întâlni numele lui Pavel Boldea,
cel ce a fost învãþãtor apoi preot la Borloveni, capelan ºi profe-
sor la Budapesta iar, în cele din urmã, ºeful canonicilor militari
ortodocºi din Imperiul austro-ungar, cea mai înaltã funcþie în ie-
rarhia militarã religioasã, fiind aºezat prin faptele sale în „Pan-
teonul“ marilor bãrbaþi ai Bisericii ºi ai Neamului. Opera sa de
ctitorire care poate fi întâlnitã la tot pasul în Borloveni poartã
încã însemnele „epocii Boldea“, dar ea trebuie cãutatã mai departe,
chiar peste hotarele þãrii, la Viena, unde s-au creat prin directa
sa îndrumare instituþii ecclesiastice ºi ºcolare ce s-au dovedit în
timp a fi adevãrate ºi inexpugnabile cetãþi ale romanitãþii.

Rândurile care urmeazã sunt închinate unui om care nu a
cunoscut odihna, un om al Banatului pe care credincioºii l-au aju-
tat întru fãurirea operei sale, l-au regretat când i-a pãrãsit luând
drumul Budapestei ºi Vienei ºi l-au aºezat apoi pentru totdeau-

întocmit în respectul pentru cele ce au fost ºi pentru pomenirea a tot
ceea ce conteazã. Aceste atitudini le-am observat nu doar în cãrþile, eroice
ºi ele, ce aþi scris ci ºi în acþiunile fãcute cu bunãvoire ºi cu credinþã
chiar dacã recunoºtinþa, ori þinerea lor în minte, apar rareori ºi, câteo-
datã, deloc. Ca ºi alþii, ºtiþi cã nu aþi fãcut decât ceea ce trebuia ºi
datoria a fost plãtitã; o datorie faþã de tot ce ne-a fãcut posibili
ºi ne-a adus în istorie. Pomenirea de la Borloveni se adaugã
numeroaselor fapte bune unde aþi fost artizan; sunt locuri — ºi sunt niºte
chipuri — ce le cunosc bine din spledidele pagini ale lui Alexandru Nemoianu,
ale cãrui admirabile rememorari ar trebui incluse în mitologia acestui
þinut ºi vor fi introduse cândva. O veþi înfãptui ºi acum cu aceeaºi tul-
burãtoare simplitate pe care numai gesturile mari o au ºi o pãstreazã
indiferent de timpuri ºi de geografii. Trag nãdejdea sã puteþi continua
astfel mulþi ani ºi urma faptelor ce aþi îndeplinit — ºi veþi mai face — sã
nu se ºteargã. Punând una peste alta înºtiinþãri ºi chemãri, m-am gân-
dit ce ar fi trebuit sã fac, totuºi, ºi eu deºi nu aveam nici vremea tre-
buitoare ºi nici starea potrivitã pentru un drum lung la vreme de iarnã.
Cel mai la îndemânã a fost sã dãruiesc câteva sute de cãrþi îngrijite ºi
editate în anii aceºtia, al cãror sens era întocmai cel ce urma sã se
evoce în Þara Almajului, în preajma „Casei Boldea“; le-am trimis cât am
putut mai repede ºi m-am bucurat sã ajungã acolo la timp ºi sã fie puse
în mâinile mulþimilor ce au populat locurile în acea zi. Cãci, aºa cum am
aflat de îndatã, au fost cu adevãrat „mulþimi“ iar descrierea lor — rezul-
tatã din reportaje ºi fotografii — impresioneazã ºi ne dã un exemplu ce
trebuie desluºit.

La drept vorbind, pentru aceºti poporeni ce au venit, de peste
ºapte sate, sã pomeneascã pe unul dintre ei care le-a fãcut „cinstea ºi
modelul“, toþi cei ce se includ în aceastã categorie sunt un fel de „voievozi
secreþi“, un soi de cãpetenii înnãscute ºi recunoscute, „înfãptuitori“ de
proporþii mari la proporþiile þinutului unde au apãrut ºi care, de fapt, ilus-
treazã însãºi imaginea ºi întinderea „lumii care are importanþã“. „Popi
de þarã“, primari sârguincioºi, þãrani luminaþi ºi harnici, înþelepþi plugari,
cãrturari ºi monahi, „dãruitori“ ºi fãcãtori de instituþii, de drum, pod ºi
sãlaºe de pe urma cãrora ceva însemnat ºi memorabil rãmâne ºi se
evocã oricât ar fi omul de uitãtor ºi timpul de ºtergãtor de urme — aceºtia
sunt „prinþii populari“, embleme ºi exemple, „Stâlpii Casei“. 

Un astfel de „stâlp al Casei“ a fost ºi protopopul Pavel Boldea, a
cãrui pomenire au fãcut-o deopotrivã rudeniile lui, cãrturarii „Locului“ ºi
mulþimi care au simþit cã vrednic era de „veºnica lui pomenire“. Cãrti-
cica aceasta exemplificã, în fond, sensurile acestui fel de a re-face înþe-
lesurile simple ale lumii ori de câte ori acestea sunt necesare spre a
avea un viitor; de aceea am ºi fãcut-o, pentru a fi, la rândul ei, „model
ºi exemplu“ pentru cei ce vor sã le cunoascã. 

ARTUR SILVESTRI
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societãþii „România Junã“ din Viena, înfiinþatã în 1870 de cãtre
studenþii bucovineni. Tot la Viena înfiinþeazã Capela ortodoxã ro-
mânã, unde se întâlneau toþi intelectualii români din Viena, con-
tribuind la dezvoltarea ºi pãstrarea conºtiinþei ºi apartenenþei
românesti ºi la rãspândirea culturii ºi unde a adunat copii români
de pe la diferitele pensioane ajutându-i sã deprindã graiul româ-
nesc ºi dragostea faþã de glie ºi bisericã, fapt recunoscut ºi de
ministrul plenipotenþiar al României de la Viena, Nicolae Miºu,
care într-o notã adresatã guvernului român scria: „Capela românã
din Viena a devenit, în ultimul timp, un centru important al ro-
mânilor aflãtori la Viena. Ea îngrijeºte nu numai de nevoile sufleteºti
ale conaþionalilor noºtri, dar contribuie ºi la rãspândirea culturii
române printre ai noºtri... În acest an s-a alcãtuit ºi o ºcoalã de
catehism pe lângã capelã, frecventatã de toþi copii românilor din
Viena ºi chiar de fetele române aflate în diferitele institute cato-
lice de aici...“

La 27 februarie 1903, Pavel Boldea a primit — pe cale diplo-
maticã — de la regele Carol I al României ordinul „Steaua României“,
în grad de ofiþer, oferit pentru serviciile prestate ofiþerilor români,
ataºaþi ºi comandanþi la mai multe regimente austro-ungare, pen-
tru serviciile aduse limbii române ºi bisericii strãbune, cât ºi ca
recompensã ºi recunoºtinþã pentru serviciile prestate regimen-
tului 6, devenind astfel primul preot ortodox român care posedã
acest ordin.

În 1906 se retrage la Sibiu pentru a sta alãturi de fiul sãu
Romulus, detaºat aici ca ºi cadru militar, dar ºi alãturi de mitropo-
lia ortodoxã pentru a o sprijini prin prestigiul câºtigat. La 12 august
1908, la Laibach este înaintat la gradul de colonel ºi primeºte
ordinul Francisc I, în rang de cavaler. În 1912 se reîntoarce la
Viena unde, doi ani mai târziu, este numit ºeful clerului militar
ortodox. Pentru vredniciile dovedite protopopul Boldea a fost dis-
tins cu cinci ordine austriece, un ordin românesc ºi unul iugoslav.

Dar aºa cum scrie astãzi strãnepotul marelui protopop,dom-
nul profesor Alexandru Nemoianu, în intimitatea fiinþei lui protopo-
pul a rãmas un þãran din Borloveni, purtând în inima lui dragostea
de satul în care s-a nãscut, de pãmântul sãu ºi casa pe care a
moºtenit-o ºi cãreia i-a impregnat un aer de tradiþie ºi continui-
tate profund româneascã ºi ortodoxã, rãmânând pânã astãzi o
emblemã pentru Borloveni. De aceea, dupã ce ºi-a vãzut visul
împlinit prin realizarea României Mari, la sfârºitul lui decembrie

na în pãmântul sãu, pe care l-a iubit ºi l-a respectat, iar astãzi
îi cinstesc memoria. 

S-a nãscut la 18 noiembrie 1861 la Borloveni, sat care
mai pãstreazã încã ceva din gândul curat, care sapã fântânile la
margini de drum pentru cãlãtorii osteniþi ºi însetaþi, dãruindu-þi
starea lãuntricã a unei regãsiri originare, mult aºteptate. A urmat
cursurile ºcolii confesionale din satul natal, apoi ºcoala trivialã
din Bozovici, gimnaziul la Biserica Albã ºi Institutul Teologic din
Caransebeº, absolvind cursurile teologice în 1883 cu rezultate
excepþionale. In acelaºi an este numit preot pe seama parohiei
Borlovenii Vechi, pe care o va pãstori timp de cinci ani, ridicându-o
pe cele mai înalte culmi din punct de vedere spiritual ºi material.

La 1 septembrie 1888 este numit preot militar, pentru cer-
cul militar al Budapestei ºi profesor la ºcoala militarã, sprijinit
fiind de cãtre generalul Traian Doda ºi episcopul Ioan Popasu.
Tot în acest timp a predat voluntar limba românã elevilor români
din Budapesta, fiind totodatã prietenul ºi consilierul lui Emanuil
Gojdu, datoritã cãruia foarte mulþi tineri români din Transilvania
ºi Banat au absolvit institute de învãþãmânt superior din strãinã-
tate. În periplul sãu budapestan a participat ºi a sprijinit toate
activitãþile culturale ºi naþionale româneºti.

La 1 martie 1897 este transferat la Viena ca preot mili-
tar ºi profesor catihet la recomandarea Consistoriului mitropo-
litan din Cernãuþi. Întrucât la Viena existau peste cincizeci de elevi
români ortodocºi, care erau obligaþi sã meargã la învãþãturã la
un preot ortodox grec care nu cunoºtea limba românã, Comite-
tul Cercual Scolar din Viena l-a numit catihet român pentru Viena,
lucrând intens pentru dezvoltarea spiritualã ºi curat româneascã
a elevilor sãi. Datoritã abilitãþilor ºi capacitãþii intelectuale, a fost
numit concomitent profesor ºi la ºcoala militarã, ºcoala de arti-
lerie, ºcoala superioarã de fete a ofiþerilor din Viena, la institu-
tul din Hirtenberg, apoi la Academia militarã din Wiener-Neustadt
ºi cea tehnicã din Modling, devenind un adevãrat mentor pentru
tineretul din Viena.

Pentru munca depusã, a fost apreciat ºi cinstit de cãtre
Comendantura Vienei, inclusiv prin faptul cã a fost poftit de cãtre
împãrat sã cãlãtoreascã alãturi de el în ºareta imperialã pentru
a participa la înmormântarea celor asasinaþi din familia regalã
sârbeascã Obrenovici. Pentru faptele sale nobile ºi pentru spriji-
nul acordat cauzelor româneºti, este ales membru de onoare al
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Cherescu, Vasile Grecu, Moise Gherescu ºi ieromonahul Radu
Andrei — stareþul mãnãstirii Almãj-Putna, dupã care cei prezenþi
s-au îndreptat spre casa familiei Boldea, pe frontispiciul cãreia
a fost montatã o placã comemorativã cu urmãtorul conþinut: „În
aceastã casã s-a nãscut ºi a murit protopopul militar, colonel
Pavel Boldea (1861-1920), personalitate de seamã a Vãii
Almãjului ºi a Banatului, cu o viaþã dedicatã Bisericii ºi Nea-
mului.“ Dezvelirea plãcii comemorative a fost fãcutã de cãtre
urmaºii protopopului: profesorul Alexandru Nemoianu, economist
Otilia Bârsan, avocat Ioan Bârsan ºi actor Pavel Bârsan. Apoi,
prof. Pavel Panduru — directorul ªcolii de Arte ºi Meserii Prigor,
a spus cã protopopul Pavel Boldea a fost martor ºi împlinitor al
cuvântului lui Dumnezeu în biserica sa, fãcând din crezul, viaþa
ºi iubirea sa o adevãratã ofrandã adusã Bisericii noastre
strãmoºeºti ºi tezaurului sãu, lãsând în urma sa fapte care-i fac
numele vrednic de pomenire în istoria naþionalã ºi a Bisericii. El
a fost fiu al Borlovenilor, al Almãjului ºi al întregii naþiuni, urcând
pe toate treptele sacerdotale, de la diacon la protopop, prin slu-
jire plinã de devoþiune pentru Bisericã ºi neamul românesc. Pri-
marul comunei, Verindeanu Pavel, spune câteva cuvinte despre
sat, apoi profesorul de religie Petricã Zamela rosteºte o admirabilã
cuvântare despre viaþa protopopului Pavel Boldea, subliiniind impor-
tanþa acestui eveniment pentru spiritualitatea ºi cultura
bãnãþeanã ºi româneascã. Cu ocazia acestui eveniment, Cãmi-
nul Cultural din Borlovenii-Vechi a primit numele „Protopop Colonel
Pavel Boldea“.

Începând cu orele 13 a avut loc la ºcoala din localitate un
simpozion în cinstea marelui patriot, preot ºi dascãl Pavel Boldea,
sub conducerea prof. Pavel Panduru, organizatorul manifestãrii.
La simpozion au vorbit: Alexandru Nemoianu, istoric ºi filosof al
culturii, vorbind despre familia protopopului, Otilia Bârsan ºi ginerele
protopopului — avocatul Ioan Bârsan, relateazã aspecte din viaþa
familiei, apoi vorbesc despre protopop profesorul poet Nicolae
Sârbu, director al Bibliotecii Judeþene „Paul Iorgovici“ din Reºiþa,
scriitorul Nicolae Danci-Petniceanu din Timiºoara, prof. Nicolae
Andrei din localitatea Bãnia, profesorii Gheorghe Rancu ºi Dãnilã
Sitariu din ªopotu-Vechi, primarul Iancu Panduru ºi Vlaicu Costel
de la Mehadia. Profesorul-poet Iosif Bãcilã a vorbit despre acti-
vitatea de cercetãtor a vieþii românilor de peste hotare ºi de
promotor cultural a domnului profesor Alexandru Nemoianu, iar

1918 se retrage la pensie la Borloveni iar la 1 decembrie 1920
pãrãseºte aceastã lume, fiind depus în cimitirul particular al fa-
miliei Boldea, odihnindu-ºi trupul la umbra pietrei funerare pe care
sunt inscripþionate cuvintele „ªi-n gând tu tot ce-þi pui e numai
vis, / cãci Dumnezeu te poartã în voia lui.“

prof. PETRICÃ ZAMELA

MANIFESTAREA CULTURALÃ DEDICATÃ
MEMORIEI PROTOPOPULUI ªI FAMILIEI

NOBILIARE BOLDEA

Pentru cã aniversãrile, comemorãrile sunt momente de
comuniune, de binecuvântare ºi bucurie, de întãrire a credinþei
ºi a iubirii frãþeºti între oameni, vineri, 30 noiembrie 2007, în
localitatea Borlovenii-Vechi din Þara Almãjului (Caraº-Severin) —
locul unde istoria noastrã sfântã trebuie rostitã cu evlavie spre
a rodi în faptele noastre, almãjenii, ºi nu numai ei, au cinstit memo-
ria unui ilustru înaintaº, protopopul militar colonel Pavel Boldea,
aducându-ºi aminte dupã îndemnul scripturistic de înaintaºii care
au purtat cu falã ºi demnitate numele de român ºi creºtin, fãcând
din acestea obiective majore ale vieþii lor. 

Primirea inviþatilor a avut loc între orele 10-11 la ºcoala
din localitate ºi s-a fãcut de cãtre organizatori. Evenimentul a debu-
tat cu un parastas la Biserica Ortodoxã din localitate, oficiat de
cãtre un sobor de preoþi almãjeni, în frunte cu Nicolae Pereº,
Protopopul zonal. La sfârºitul ceremoniei religioase, preaonora-
tul protopop Nicolae Pereº a evocat personalitatea protopopu-
lui militar Pavel Boldea în faþa unei asistenþe care a umplut pânã
la refuz biserica, subliniind importanþa acestui eveniment pentru
viaþa spiritualã ºi culturalã a localitãþii ºi nu numai a ei. 

În acordurile muzicii fanfarei elevilor din Borlovenii-Vechi, con-
dusã de profesorul de religie Zamela Petricã, întreaga asistenþã,
formatã din locuitorii satelor Borloveni si Pãtaº ºi din invitaþi,
s-a deplasat la mormântul protopopului, din cimitirul particular
al familiei nobiliare Boldea, unde s-a oficiat o slujbã de pomenire
de cãtre soborul de preoþi format din: protopop Nicolae Pereº,
preoþii Gheorghe Vlasie, Martin Valuºescu, Pavel Iovanescu, Ion
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nea realitate, la temelia cãruia au stat moºii ºi strãmoºii
noºtri, printre care se numãrã ºi cei din stirpea nobiliarã a
Boldeºtilor, lãsând de multe ori la o parte grijile lor pentru
ca nouã sã ne fie bine astãzi-atât cât ne poate fi de bine.

Pentru tot ceea ce a fãcut Familia Boldea, ºi mai ales pro-
topopul Pavel Boldea, ca multe visuri sã devinã realitãþi, noi ne-am
simþit datori a le mulþumi în umilul, dar înãlþãtorul nostru mod,
fãcând din aceastã zi o sãrbãtoare ºi îndatorându-ne a le urma
calea începutã ºi a le face mereu proaspãtã memoria urmaºilor
noºtri.

Prof. PAVEL PANDURU

UN OM DE O BUNÃTATE FÃRÃ SEAMÃN.
CÂTEVA REPERE BIOGRAFICE

Pavel Boldea, mai târziu protopopul Pavel Boldea, a fost
fiul cel mare a învãþãtorului Pavel Boldea (1841—1914) ºi a soþiei
sale Maria,nãscutã Popâºti din Bozovici. Pavel Boldea, tatãl, avea
cinci copii: Pavel, viitorul prelat militar, Cãlina (Cãla), mãritatã cu
Iosif Buracu din Prigor, mama preotului iconom-stavrofor, colonel
Coriolan Buracu; Grigorie (1871—1932), ofiþer în armata chesaro-
crãiasã ajuns apoi colonel în Armata românã; Mãriuþa (1879—
1959), cãsãtoritã cu protopopul militar Iosif Serafim; (fiica lor,
Silvia s-a cãsãtorit cu ofiþerul Traian Popa din Sibiu care în anul
1918 a avut un rol decisiv alãturi de Dr. Iuliu Maniu în pãstrarea
ordinii în Viena ameninþatã de comuniºti) ºi Vasile Remus, cãsã-
torit cu o fatã din familia Becia din Pãtaº, ajuns învãþãtor în
Borloveni. Învãþãtorul Pavel Boldea are o preocupare de excepþie
pentru toþi copiii în ceea ce priveºte educaþia lor, crescuþi în spi-
ritul cinstei ºi omeniei, a dragostei faþã de þarã ºi neam, faþã de
biserica strãmoºeascã, o instituþie cãreia familia Boldea îi acordã
cea mai mare cinste. Fetele învãþãtorului Pavel Boldea s-au cãsã-
torit bine ºi au constituit ramuri satelite ale casei Boldea în Prigor,
Rudãria, Pãtaº dar mai ales în afara Almãjului. Se pare cã cea
mai mare bucurie i-a produs-o fiul cel mare Pavel Boldea care
þine sus stindardul familiei Boldea ºi cãruia i se atribuie deschiderea
unei noi pagini în istoria casei Boldea. În casa Boldea existau mai

profesorul Pavel Panduru a citit un material scris de Domnul Prof.
Univ. Dr. Artur Silvestri — cea mai puternicã voce a românismu-
lui azi — despre Alexandru Nemoianu, apoi a relatat câteva aspecte
din viaþa aceluiaºi om de culturã ºi mare patriot. Din partea Aso-
ciaþiei Române de Patrimoniu de la Bucureºti, al cãrei preºedinte
este Domnul Prof. Univ. Dr. Artur Silvestri, un Mecena al culturii
române, mare luptãtor pentru pãstrarea valorilor culturale ºi inte-
lectuale a românilor, au fost distribuite invitaþilor cãrþi de mare
valoare culturalã ºi þinutã intelectualã, 275 de volume din 5 titluri.
Întreaga asistenþã aduce mulþumiri pentru acest dar domnului
profesor. Manifestarea a fost coloratã de acordurile muzicale ale
marilor doinitori Iosif Ciocloda ºi Iosif Puºchiþã. La manifestare
au mai participat primarii Verindeanu Pavel din Prigor ºi Imbrescu
Ilie de la Eftimie-Murgu, profesor Zamela Petricã, Mavrea Petru,
grefier-ºef al judecãtoriei Bozovici, profesorii pensionari Nicolae
Ioana, ªuveþi Petru, Popovici Vasile, Pavel Gãinã, Micicoi Dãnilã —
contabil-ºef al Centrului Bugetar Bozovici ºi cadrele didactice din
Prigor, Pãtaº ºi Borlovenii-Vechi, evocând în acorduri coloristice,
semantice ºi sentimentale personalitatea protopopului ºi a fam-
iliei nobiliare Boldea, cea care a fost un liant spiritual pentru zona
Vãii Almãjului. 

Dupã simpozion, toþi cei prezenþi au fost fost invitaþi sã guste
din mâncãrurile tradiþionale de post, special pregãtite pentru acest
eveniment, savurându-le pe fundalul sonor al muzicii fanfarei din
Borloveni, taraful ªcolii de Arte ºi Meserii Prigor ºi a doinelor
cântate de Iosif Ciocloda ºi Iosif Puºchiþã.

La reuºita manifestãrii ºi-au adus din plin contribuþia tinerele
cadre didactice ale ºcolilor din comuna Prigor ºi familia sponsoru-
lui Imbrescu Mihai.

Ziua de 30 noiembrie 2007 a reprezentat o zi aparte în
conºtiinþa tuturor românilor almãjeni, plãmãdiþi din acelaºi lut nobil,
dar înþesat cu lacrimi, dor ºi cântec bãnãþean, când toþi au fost
gãtiþi de sãrbãtoare, parcã mai mult ca niciodatã, deoarece
sãrbãtoreau aºa cum numai în Banat se sãrbãtoreºte, cu
falã ºi cu „gealã“, pe cel care a stat pentru ei la temelia
unor idealuri de veacuri, pe cel ce a simþit cu adevãrat ro-
mâneºte fãcând ca inimile borlovenilor, almãjenilor ºi bãnãþe-
nilor sã fie acoperite de „roºu, galben ºi albastru“, mai ales
cã evenimentul se desfãºura în preajma zilei de 1 decem-
brie, zi în care în urmã cu peste 80 de ani acest vis deve-
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se remarcã prin aceeaºi conºtinciozitate fãrã cusur în îndeplinirea
sarcinilor încât a avut onoarea de a fi dus cu „careta imperialã“
sã serveascã slujba de înmormântare a celor asasinaþi din fami-
lia regalã sârbeascã Obrenovici ºi sã stea în preajma unor per-
sonalitãþi capabile sã ajute cauza româneascã. În toatã aceastã
perioadã de stat la Viena predã dezinteresat în ºcolile româneºti
de aici ºi sprijinã activitãþile Societãþii România Junã din Viena
(în care activaserã la vremea lor Eminescu ºi Slavici ºi atâþia alþii)
devenind membru de onoare ºi apoi conducãtor al ei. Prin strã-
dania lui Pavel Boldea s-a întemeiat Capela Românã Ortodoxã din
Viena care va deveni reperul societãþii româneºti din capitala
Imperiului. Primeºte, ca o recunoaºtere a meritelor sale, în anul
1903, prin Decret regal special semnat de Carol I, Ordinul „Steaua
României“ clasa I pentru care — pentru a putea fi purtat — primeºte
derogare specialã de la Împãratul Franz Iosef. Este ulterior avansat
la gradul de maior ºi, la cerere, este transferat la Sibiu, inima
românimii transilvãnene, unde rãmâne pânã în anul 1914, la de-
clanºarea rãzboiului. Acum este din nou mutat, la cerere, la
Leibach, unde este ºi avansat la gradul de colonel — cel mai mare
grad la care putea ajunge un capelan. Este decorat cu Ordinul
Francisc Iosef I în rang de Cavaler, pe lângã alte multe decoraþii
înalte. Prestigiul calitãþilor sale atinge apogeul când este numit
ºeful elementului militar ortodox din monarhia austro-ungarã de
la grupul de armatã „Boroevici“, care opera în rãzboiul cu Italia.

Pavel Boldea, un om de o bunãtate fãrã seamãn, are grijã
de fraþii ºi nepoþii lui pe care îi ajutã sã apuce câte o carierã în
viaþã. Aceeaºi grijã o are ºi pentru fiul sãu Romulus pe care l-a
purtat în ºcoli de elitã ºi cãruia i-a asigurat un trai egal cu al celor
din nobilimea imperialã. Pe tot timpul absenþei lui Pavel Boldea
din satul natal acesta þine o strânsã legãturã cu membri fami-
liei pe care îi ajutã sã întreþinã casa cu cele mai riguroase re-
guli. Se întoarce în Borloveni, ca pensionar, în anul 1918 ºi trãieºte
în casa natalã poate cele mai fericite clipe din viaþa sa pânã la
sfârºitul zilelor. Aici a fost înconjurat cu dragoste de nora sa Otilia
Boldea împreunã cu nepoata, Victoria, pe care o ridica adesea
în braþe „s-o vadã taica pe ea preoteasã“. Preotul Coriolan Buracu
însemna în notele sale zilnice „În 1 Decembrie 1920 a încetat
din viaþã marele meu binefãcãtor, unchiul Pavel Boldea, în etate
de 59 ani la Borloveni. A fost gãsit dimineaþa mort în pat cu figu-
ra zâmbitoare ºi liniºtitã. La înmormântare au fost nouã preoþi

multe portrete excelente, unul în ulei, mare, precum ºi mai multe
fotografii fãcute prin anii 1880 la Budapesta. Tabloul îl reprezin-
tã ca o figurã distinsã, subþire ºi sigurã de sine. Nevasta lui apare
îmbrãcatã þãrãneºte, în costum naþional, iar el e în redingotã ºi
þine în mânã un baston cu mâner argintat.

Tânãrul Pavel Boldea a urmat ºcoala primarã în Borloveni
unde ascultã pe lângã limba românã ºi limba germanã care i-a
fost de mare folos în carierã având în vedere cã învãþa în perioa-
da graniþei militare. Este trimis apoi la ºcoala germanã din Bozovici
(înfiinþatã special pentru copiii grãnicerilor), gimnaziul superior din
Biserica Albã (aici obligatoriu trebuia sã înveþe limba maghiarã
ºi limba sârbã). Îºi încheie studiile în anul 1883 la Seminarul Teo-
logic din Caransebeº, dupã care se cãsãtoreºte cu Silvia (fiica
învãþãtorului Nicolae Iovãnescu din Marga) ºi e hirotonit ca preot
pe seama parohiei Borloveni. Este primit cu multã cãldurã de sã-
teni; se remarcã prin obþinerea unor frumoase realizãri pe seama
parohiei din Borloveni prefigurându-i familiei Boldea un viitor feri-
cit în ceea ce priveºte activitatea casei Boldea pentru comuni-
tatea sãteascã ºi nu numai.

Dupã naºterea lui Romulus, preoteasa Silvia moare de tuber-
culozã ºi este înmormântatã spre odihna veºnicã la Marga. Acest
eveniment neaºteptat schimbã radical viaþa lui Pavel Boldea. Încã
din timpul vieþii preotesei Silvia, soþul ei, Pavel, intrã în atenþia
celor care conduceau zona, mai ales a generalului Traian Doda.
La îndemnul acestuia ºi cu sprijinul acordat, Pavel Boldea se anga-
jeazã ca ºi capelan rezervist în armatele chesaro-crãieºti ºi,
imediat dupã moartea soþiei Silvia, trece în cadrele active ale
capelanilor militari deschizând drumul unei strãlucite cariere fiind
mereu exemplu descendenþilor casei Boldea. În 1888 este numit
capelan al cercului militar Budapesta unde rãmâne pânã în anul
1897. Se remarcã printr-o conduitã remarcabilã în îndeplinirea
sarcinilor militare ocupându-se în paralel de promovarea intere-
selor româneºti. Se implicã atât ca prieten cât ºi consilier al lui
Emanoil Gojdu considerat pionul închegãrii societãþii civile tran-
silvane care va face posibilã integrarea lentã a spaþiului transil-
van în trupul României Mari din anul 1918.

Se implicã activ la propãºirea acþiunilor româneºti din
Budapesta, a predat religia pentru copiii români din oraº fãrã a
fi retribuit. I se recunosc meritele atât pe tãrâm militar cât ºi
social motiv pentru care este chemat la Viena ºi avansat. Aici
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ºi asfaltarea altor strãzi lãturalnice din satele comunei, care au
fost incluse într-un program S.A.P.A.R.D.; nu putem uita ºi cã
trei sate beneficiazã de apã curentã (ºi anume Prigor Borlovenii
Vechi ºi Pãtaº) ºi, de asemenea, modernizarea cãminelor cultu-
rale din toate satele ºi a instituþiilor de învãþãmânt ca ºi constru-
irea unei noi grãdiniþe la Prigor. Avem depuse proiecte care duc
la modernizarea comunei noastre, cum ar fi proiectul de canalizare
a localitãþii Prigor — la care aºteptãm „sã se dea drumul la
finanþare“ — precum ºi canalizarea celor douã sate de pe Nera
iar în ceea ce priveºte cel mai nou sat, se pare cã va beneficia
ºi el de apã curentã ºi canalizare. Sper cã alãturi de consãtenii
mei vom finaliza lucrãrile începute ºi vom demara proiectele care
vor da posibilitatea comunei noastre sã intre în primul eºalon al
satelor europene.

PAVEL VERINDEANU, primar comuna Prigor

BORLOVENII-VECHI — UN NUME DE
EROI ÎNSTELAÞI 

Mulþumesc organizatorilor pentru invitaþia de-a participa la
venerarea pãrintelui protopop Pavel Boldea, mulþumesc în spe-
cial domnului profesor Pavel Panduru, cu care m-am cunoscut în
vara ce a trecut, cu prilejul manifestãrilor culturale de la Mehadia.
Sunt bucuros cã am participat la aceste manifestãri, aici, la
Borlovenii-Vechi, unde bucuria s-a încununat cu o altã bucurie,
aceea de a-l cunoaºte personal pe strãnepotul Marelui Preot Pavel
Boldea, pe dl. profesor Alexandru Nemoianu, un cãrturar însem-
nat al românitãþii de pretutindeni cu care am convorbit pânã acum
doar prin telefon. Dorim sã pãstrãm o relaþie permanentã
spiritualã, dorind sã-l avem oaspete la viitoarele manifestãri de
la Mehadia, în premierã la „Simpozionul Cetãþii“, cu istorici, cu
oameni de înaltã spiritualitate.

În ceea ce mã priveºte , am manifestat un cult aparte pen-
tru înaintaºii evenimentelor culturale, asemenea înaintaºi pentru
noi fiind generalul Nicolae Cena ºi protopopul Iosif Coriolan Buracu
pe care i-am venerat în vara trecutã în ziarul local „Vestea“, prin
editarea unei cãrþi ºi prin aplicarea unor plãci comemorative, aºa

ºi o mare mulþime adunatã de prin satele Almãjului“. Mormân-
tul este în cimitirul Casei Boldea. 

Învãþãtor GHEORGHE RANCU

FILE DIN ISTORIA „ÞÃRII ALMÃJULUI“,
IERI ªI, MAI ALES, AZI 

Am deosebita onoare de a participa la comemorarea Pro-
topopului col. Pavel Boldea, o personalitate marcantã a „Þãrii
Almãjului“, ºi sunt mândru cã a vãzut lumina zilei în comuna noas-
trã la 6 noiembrie 1862, în satul Borlovenii Vechi.

Dacã rãsfoim paginile de istorie ale „Þãrii Almãjului“, vom
vedea cã aceastã minunatã depresiune intramontanã din inima
Banatului a dat naþiunii române marii personalitãþi care trebuiesc
reamintite ori de câte ori avem ocazia tinerei generaþii. Pe lângã
acest mare borlovan, comuna Prigor a dat poporului român mai
mulþi oamenii „ge falã“ cum spunem noi almãjãnii, nu pot sã nu
îl amintesc pe nepotul lui Pavel Boldea ºi anume preotul Coriolan
I. Buracu, care va deveni o personalitate „sacrã“ a Prigorului ºi
nu doar. Voi lãsa profesorii de istorie care ºtiu cel mai bine sã
ne prezinte personalitãþile din satele almãjene, sunt convins cã
ºi astãzi se nasc aici oamenii importanþi de care istoria va vorbi
mai târziu.La propunerea domnului Director Pavel Panduru ºi la
iniþierea mea, Consiliul Local a aprobat ca din aceste zile cãmi-
nul cultural din Borlovenii Vechi sã poarte numele Protopopului
col. Pavel Boldea. Dacã oamenii de istorie studiazã trecutul, eu,
cu permisiunea dumneavoastrã, vreau sã vã prezint pe scurt
comuna noastrã.

Dacã vrei sã pãtrunzi pe la rãsãrit în Valea Almãjului, prima
comunã cu care intri în contact este Prigorul, care are în com-
ponenþã cinci localitãþii: Prigor, Pãtaº, Borlovenii Vechi, Borlovenii
Noi ºi Putna, cu o populaþie de aproximativ 3.000 locuitori, iar
un teritoriu administrativ cu o suprafaþã de aproximativ 30 100
hectare. În ultimii ani s-au realizat unele progrese în mai multe
sectoare. Infrastructura comunei Prigor s-a modernizat în mod
vizibil prin asfaltarea drumurilor care fac legãtura cu celelalte sate
cum ar fi Borlovenii Vechi — Prigor ºi Prigor — Putna încã în lucru
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Anul 1888 marcheazã destinul tânãrului preot Pavel Boldea. Este
propus — ºi susþinut — ca preot militar în parohia româneascã
din Budapesta, propus, susþinut ºi încurajat de cãtre generalul
în retragere Traian Doda, preºedintele fondator al Comunitãþii de
Avere din Caransebeº. Este imperios necesar sã facem o digre-
siune cu privire la aceastã intervenþie din partea generalului
Traian Doda, personalitate marcantã a spiritualitãþii româneºti,
din Banatul istoric.

Cu un an mai devreme, respectiv în anul 1887, generalul
Traian Doda, în plinã sesiune parlamentarã budapestanã, în ca-
litate de deputat al Cercului electoral Severin, a prezentat preºedin-
telui maghiar al Dietei un memoriu-protest prin care declara cã
se retrage de la lucrãrile parlamentului, fãrã a renunþa la man-
datul de deputat, pe considerentul cã românii, pe care-i repre-
zintã în parlament, nu se bucurã de drepturi politice ºi civile, aºa
cum se bucurã maghiarii, saºii ºi secuii. Preedintele maghiar al
Dietei s-a simþit ofensat iar pe general l-a considerat un agita-
tor împotriva statului maghiar; Traian Doda a fost dat în jude-
catã, amendat ºi condamnat de Tribunalul din Arad la 2 ani
închisoare.

Cu atitudinea naþionalã a generalului Taian Doda s-a soli-
darizat scriitorul Ioan Slavici, care a publicat un articol în „Tri-
buna“ de la Sibiu. Pentru aceeaºi motivaþie de substanþã naþionalã
ºi rãzvrãtire împotriva statului maghiar, scriitorul Ioan Slavici a
fost judecat, amendat ºi el ºi condamnat la un an închisoare pe
care l-a executat în închisoarea de la Vaþ, un orasel pe malul stâng
al Dunãrii, pe aproape de Budapesta (generalul Traian Doda n-a
fãcut puºcãrie, fusese graþiat de împãratul de la Viena). 

Generalul Traian Doda a fost ºi a rãmas un naþionalist ro-
mân luminat, unul care milita pentru reîntregirea neamului româ-
nesc, un adept al sloganului lansat de Ioan Slavici prin „Tribuna“
de la Sibiu, în martie 1884, în primul numãr al publicaþiei al cãrei
director era: „Soarele pentru români de la Bucureºti rãsare“. La
Budapesta exista o puternicã miºcare româneascã, o colonie a
românilor constituitã din: bãnaþeni, ardeleni, regãþeni, bucovineni
ºi basarabeni, puterea economicã deþinând-o aromânii (negus-
tori, angrosiºti, comercianþi, cu ateliere de manufacturã etc.).
În aceastã colonie trebuia sã fie un pãstor de suflete româneºti,
unul care sã le pãstreze conºtiinþa nealteratã, conºtiinþa de neam,
sã le îndrume paºii întru unitate de spirit ºi faptã româneascã.

17

cum ºi dumneavoastrã, almãjenii, l-aþi venerat pe Marele Preot
aici, la el acasã, printr-o placã comemorativã.

Actul dumneavoastrã este un act de culturã pro memo-
ria ºi acest act este o pildã de urmat pentru primarii, preoþii ºi
dascãlii din întregul Banat, tãrâm ancestral însemnat ºi înstelat
cu nume de eroi. Montãm plãci comemorative înaintaºilor români
pentru a avea unde sã ne întoarcem atât noi cât ºi urmaºii noºtri.
La rãdãcinile neamului se aflã osânza ºi mustul care fierbe întru
tradiþia româneascã.

Borlovenii-Vechi, 30.11.2007

IANCU PANDURU, primar de Mehadia

DIN STEJAR, STEJAR RÃSARE

Pãrintele Protopop Pavel Boldea (1861-1920) a studiat
primele clase primare în satul natal, cu tatãl sãu, apoi a urmat
ªcoala „trivialã“, ªcoala germanã din Borloveni, metropola Þãrii
Almãjului, instituþie ºcolarã cu tradiþie, fondatã în 1777 (a doua
în Banatul istoric, dupã ªcoala trivialã din Mehadia anului 1774).
Ne gasim în Veacul Luminii, cu irizãri spirituale, iluministe, benefice,
venite de la Curtea Imperialã vienezã, fapt cultural cunoscut ºi
receptat de luminatul dascãl ºi pãrinte Pavel Boldea.

Dupã trei ani de germanisticã, tânãrul Pavel Boldea frecven-
teazã ªcoala Civilã din Oraviþa, de aici trece la Gimnaziul Supe-
rior din Biserica Albã, ca, în final, sfãtuit de tatãl sãu, urmeazã
ºi absolvã în chip strãlucit Institutul Teologic-Pedagogic din
Caransebeº, institut supranumit „Cuib de vulturi“, locaº de învãþã-
mânt românesc binecuvântat, unde creºteau ºi se formau
luminãtorii satelor bãnãþene, candele pe cãrãrile devenirii conºtiin-
þei de neam ºi limbã întru reîntregirea pãmântului românesc.

Dupã absolvirea institutului, Pavel Boldea se cãsãtoreºte
cu Silvia Ivãnescu, fiica preotului Gheorghe Ivãnescu din Marga,
a fost hirotonit ºi numit preot în Borlovenii-Vechi, anul 1883.

La 1 septembrie 1884, i se naºte unicul fiu, Romulus, bucu-
ria vieþii ºi lumina sufletului sãu; n-a mai avut ºansa altor copii
deoarece preoteasa Silvia, în plinã tinereþe, în anul 1887, a tre-
cut la cele veºnice, rãpusã de-o boalã necruþãtoare în acea vreme.
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în vremea Primului Rãzboi Mondial, a funcþionat ca ºef al cleru-
lui militar de la Comandamentul trupelor de pe frontul italian, cu
sediul în oraºul Laibach-Liubliana, din fosta Jugoslavie.

Militant pentru reîntregirea neamului românesc, Pavel
Boldea a fost ºi pe frontul italian ; o dovadã o constituie dezertarea
in corpore a soldaþilor români din Regimentul 43 Infanterie la ita-
lieni, constituirea unei „Legione romena“ (Legiunea românilor) în
Italia, care va lupta pentru unitatea statului român, legiune din
care a fãcut parte ºi medicul Ioan Þeicu, din Ilidia, cunoºtinþã a
familiei Boldea din Borlovenii-Vechi, prieten cu Romulus Boldea.
Dupã Unire, preotul militar Pavel Boldea s-a pensionat ºi s-a retras
în satul natal, unde la 1 decembrie 1920 a trecut la cele veºnice.

Închei acest medalion rememorând imaginea apostolicã a
lui Romulus Boldea, odrasla Marelui Preot. A urmat studii mili-
tare, ajungând locotenent-colonel în armata imperialã, apoi colonel
în armata românã, a fost prefect de Severin ºi deputat în Par-
lamentul României Mari, membru fondator al Partidului Naþional
Creºtin, partid constituit din fuzionarea Partidului Agrar al lui
Octavian Goga ºi a Ligii Apãrãrii Naþional-Creºtine a profesoru-
lui A.C. Cuza.

În 1940, colonelul Romulus Boldea fusese ales preºedin-
tele Ligii Antirevizioniste din Judeþul Severin si a militat pentru
respectarea celor stabilite prin Tratatul de la Trianon, din 4 iunie
1920. Revizioniºtii maghiari de atunci, ca ºi astãzi, nu au fost
ºi nu sunt de acord cu aceste prevederi, ei viseazã o nouã rãpire
a Ardealului de Nord, în care scop bat pe la porþile Occidentu-
lui. Revizioniºtii maghiari interni ºi externi din nou fac ceea ce au
fãcut în perioada interbelicã, între altele promoveazã ideea auto-
nomiei unor judeþe din Ardeal, cã de la autonomie la ruperea
Ardealului de la patria mumã nu-i decât un pas.

Astãzi, mai mult decât oricând, e nevoie stringentã de un
nou Colonel Romulus Boldea, în contextul apãrãrii ºi ocrotirii pã-
mântului românesc, udat cu lacrimile strãmoºilor noºtri. Iar între
strãmoºi zãresc, prin ceaþa diafanã, siluetele apostolice ale celor
doi Boldea, tatãl ºi fiul, ºi animat de cele vãzute grãiesc metaforic:
„Din stejar, stejar rãsare“; ºi aceasta se întâmplã adesea în Þara
Almãjului.

Mehadia, 1 noiembrie 2007 

NICOLAE DANCIU PETNICEANU
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Acest pãstor de suflete fusese desemnat ºi ales în persoana preo-
tului Pavel Boldea, în care generalul Traian Doda investise întrea-
ga sa încredere. Desigur cã generalul, cu obârºia în Prilipeþ, pe
aproape de Borlovenii-Vechi, îl ºtiuse pe preotul Boldea încã de
pe bãncile Institutului Teologic din Caransebeº; apoi Traian Doda
se ºtia tot aºa de bine cu bãtrânul dascãl Pavel Boldea. Pe
câteºtrei îi legau sentimentele patriotice de almãjeni, dar îi lega
mai presus sentimentul naþional, conºtiinþa de buni români, de
militanþi pentru ideea nationalã.

ªi preotul Pavel Boldea fusese la înãlþimea aºteptãrilor ge-
neralului Traian Doda; el fusese primul preot militar, dar ºi primul
preot în parohia româneascã din Budapesta, cum fusese cu un
veac în urmã Constantin Diaconovici Loga, primul cantor în Bi-
serica Ortodoxã Românã din Budapesta ºi întâiul învãþãtor român,
care a introdus limba românã în parohia ºi colonia româneascã
budapestanã.

Ca sã-ºi îndeplineascã misia cu care fusese trimis la
Budapesta, lui Pavel Boldea nu i-a fost uºor, dimpotrivã, a dat
piept cu fel de fel de greutãþi, stavile puse în calea sa de cãtre
autoritatea maghiarã într-o vreme când ungurii îºi propuseserã,
între altele, sã maghiarizeze tot ce era sfânt ºi românesc. Pen-
tru aceasta, Dieta de la Budapesta prepara si cocea în umbrã
o lege de maghiarizare forþata, una a Contelui Adalbert Appony,
ce va ieºi la luminã la începutul veacului urmãtor (1907).

Preotul militar Pavel Boldea a fost paroh ºi profesor de religie
în câteva unitãþi ºcolare — ºi asta pânã în anul 1897, când din
anumite raþionamente naþionale ºi-a aranjat mutarea în colonia
româneascã din Viena, pentru a fi mai aproape de Cancelaria
Coroanei, în ideea de-a fi util cauzei românilor cãci în aceastã
cancelarie se emiteau acte ce puteau sã ocroteascã, sã prote-
jeze neamul românesc din Banatul istoric; el ºtia cã, odinioarã,
Banatul fusese dominion al Coroanei, protejat de influenþele nefaste
de la Budapesta. Preotul ºi profesorul Pavel Boldea atât la
Budapesta cât ºi la Viena, a creat „viaþa româneascã“ din punct
de vedere spiritual, a catalizat ºi unit sufletele românilor întru
ideea naþionalã; în colonia româneascã de la Budapesta ºi în colo-
nia româneascã de la Viena plutea duhul cucernic, reverbera glasul
Marelui Preot pentru conservarea fiinþei neamului românesc.

Între anii 1908-1914, Pavel Boldea a fost protopop mili-
tar, cu gradul de maior, în garnizoana Sibiu, iar între anii 1914-1918,
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o însemnare — 18 ani, iar dupã protocolul de casã 17 ani (1807-
1824). La construcþia Bisericii un ajutor deosebit l-a dat ºi locote-
nentul Moise Guran din regimentul confiniar româno-bãnãþean,
detaºat la cazarma din Borlovenii-Vechi, unde în 1824 se naºte
fiul sãu, Alexandru Guran, viitorul general. Construcþia Bisericii
se terminã în anul 1824 ºi este sfinþitã la 28 iulie 1824 de pro-
topopul Nicolae Stoica da Haþeg. Biserica are o formã dreptun-
ghiularã, fiind construitã în stil baroc-vienez din piatrã de carierã
ºi cãrãmidã arsã. Grosimea zidului este de 1,30 m, altarul are
o lungime de 3,50 m ºi este despãrþit de naos printr-un iconos-
tas de zid gros de 0,50 m, naosul are o lungime de 10,60 m
ºi este despãrþit de pronaos printr-un zid de 0,30 m ºi înalt de
1 m, pronaosul are o lungime de 4,90 m. Deasupra lui se înalþã
turnul clopotniþei care se sprijinã în pronaos pe 2 stâlpi prisma-
tici. Turnul este o prismã patrulaterã, la bazã cu latura interioarã
de 2,10 m ºi grosimea zidului de 0,70 m. Scheletul acoperiºului
bisericii e din lemn, acoperiºul e din þiglã în doua ape. Curtea
bisericii are 840 mp, iar suprafaþa clãditã a bisericii, mãsuratã
la temelie are 240 m. Biserica are hramul Adormirii Sf. Apostol
ºi Evanghelist Ioan. La sfinþirea bisericii participã ºi preotul Iancu
Pistrilã din Sopotul Vechi, care pãstoreºte biserica pânã la anul
1878. Biserica s-a pictat în anul 1847 de cel mai renumit pictor
de biserici din acea vreme, Dimitrie Turcu, cu preþul de 300 fl.
banca, din care se pãstreazã numai câteva icoane, deoarece cupo-
la a fost dãrâmatã în anul l928, pereþii au fost vãruiþi, iconosta-
sul fiind pictat din nou. În anul 1870, biserica se renoveazã ºi
se picteazã de pictorul orãviþean Nicolae Hasca cu preþul de 220
fl. banca. Clopotele au fost donate de familia Boldea, care de-
a lungul istoriei a ajutat de nenumãrate ori biserica din Borloveni,
cu bani, cãrþi ºi pãmânt. Din 1879 ºi pânã în 1883 administreazã
biserica preotul Petru Popovici, nãscut în Rudãria. Începând cu
1883 pãstoreºte parohia din Borloveni, preotul Pavel Boldea, fiu
al satului, nãscut în 1861, fiul învãþãtorului Pavel Boldea ºi a
Mariei.

Pavel Boldea, preotul, este cel mai mare dintre fraþi, cãsã-
torit cu Silvia Iovãnescu, din Marga. Pavel Boldea, un muntean
tare ca piatra, înalt, blond, cu ochi albaºtri, aºa cum îl descrie
istoricul ºi scriitorul Alexandru Nemoianu, se dedicã cu toate pu-
terile sale parohiei din sat. A instruit feciorii ºi fetele în cântare
bisericeascã, înfiinþând un cor. Prin cuvântãrile potrivite ºi sfa-
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BISERICA DIN BORLOVENII-VECHI

Existã mãrturii ale creaþiei spirituale ºi materiale care înving
ºi biruiesc veacurile. Oamenii trãiesc o vreme, câþiva zeci de ani,
dar mintea ºi mâinile lor dau seama ºi sfinþesc locurile ºi tim-
purile prin ceea ce lasã nepieritor urmaºilor. Cei vechi au avut
întotdeauna sufletul înãlþat spre acest gând, gând din care s-a
nãscut ºi Biserica Ortodoxã din Borlovenii-Vechi, leagãnul ºi vatra
sufletului nostru, însemnul nostru în lume, dar ºi întoarcerea noas-
trã veºnicã în lume ºi din lume. Prima bisericã a fost constru-
itã, conform tradiþiei, pe vechea vatrã a satului, Scorþari-Leu, dar
a fost arsã de turci la o incursiune a lor în Valea Almãjului. Dupã
1751, se construieºte în Borloveni o bisericã din bârne de lemn
ºi acoperitã cu ºindrilã, care se gãsea aºezatã pe locul curþii casei
Solomiei Copie, la nr. 67, azi curtea casei lui Borchescu Pavel
de la nr. 192. Tot conform tradiþiei, primul preot care a slujit la
Biserica din Borloveni a fost Trãilã Moti, un fecior frumos, cu un
glas deosebit. Trãilã Moti administreazã Biserica pânã în anul 1775
când îl gãsim ca preot la Putna. Urmãtorii preoþi care slujesc
Biserica sunt Petru Stanislav Popovici din Rudãria, în jurul anului
1775, ºi Constantin Giurginca din Petnic în jurul anului 1778.
Biserica a fost mijlocul cel mai eficient — ºi la început singurul —
de a transmite poporului diferite ordine ºi comunicãri de la
conducãtori. Amintim câteva din circularele care au fost afiºate
spre comunicare pe uºa bisericii din Borloveni:

1. Executarea regelui Franþei, Ludovic al XVI-lea ºi a reginei
Maria Antoaneta (circulara transmisã de la Varseti la 1 IX 1793).

2. De la Protopopiatul Mehadiei — Toate pânzele subþiri sca-
mate sã fie adunate ºi sã fie predate la companii pe bazã de dovadã
pentru soldaþii rãniþi din spitalul din Timiºoara. (25 IV 1809).

3. Nicolae Stoica de Haþeg — atenþioneazã locuitorii Vãii
Almãjului asupra pericolului de ciumã (circulara nr. 5 din 1814).

În anul 1789 vine la Borloveni preotul Ilie Miulescu, din
Domaºnea, care slujeºte Biserica între anii 1789-1821, locuind
în casa cu numãrul 102.

În toamna anului 1800 cu binecuvântarea episcopului Iosif
Sacabent; mormaitorul, Lorent Sevald de la Orºova, începe con-
struirea bisericii primind suma de 1120 de florini banca, anti-
cipat pentru construcþia bisericii. La Bisericã s-a lucrat — dupã
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din nou de Î.P.S. Mitropolit Vasile la 6 octombrie 1957. În anul
1962 se face o nouã reparaþie a bisericii de cãtre meºterii
Dobroica Mihai ºi Toma Budescu, când au fost scoase de sub
var 4 icoane pictate de Dimitrie Turcu pe pereþii laterali. În 1962
se stricã gardul de piatrã ºi se construieºte altul din ciment, pe
care se fixeazã un gard de fier. Zidul este fãcut de regretatul
meºter zidar Mengu Mircea din Borloveni, iar gardul de fier este
opera meºterului Sitaru Luca din Prigor. Lucrarea a costat 20000
lei, bani adunaþi de la sãteni, prin grija preotului Gheorghe Vlase.
Cu ajutorul unei echipe de meºteri din Rudãria se începe repararea
ºi pictarea bisericii de cãtre pictorul Dumitru Valeriu din Lãpuºnicul
Mare care încã este în lucrare. 

În istoria îndelungatã a bisericii, cele mai multe cãrþi nece-
sare bisericii au fost donate de Nicolae Stoica de Haþeg, Coriolan
Buracu ºi familia Boldea.

PAVEL GÂRJOABÃ

CEL CE NE SPUNE CÃ NICIUNDE
NU-I MAI FRUMOS ªI MAI BINE CA

LA „ACASA“ TA
Însemnãri despre profesorul, cercetãtorul,

despre prietenul ºi almãjanul de omenie
Alexandru Nemoianu

Alexandru Nemoianu trãieºte în alte zãri, dar sufletul i-a
rãmas aici, „La poale de Semenic“, pe dealurile Pãtaºului ºi ale
Borlovenilor, din strãvechiul areal al Banatului de sud. Din când
în când, din scrisori, telefonic ºi mesaje pe Internet ne transmite
salutãri, urãri de bine ºi doriri de viaþã lungã, încurajându-ne cu
iubire în ceea ce facem ºi ceea în ce gândim. Colaboreazã la
diverse publicaþii din þarã ºi strãinãtate, fiind preocupat (chiar finan-
ciar) de destinele revistei „Almãjana“, publicaþie culturalã editatã
de cercul literar artistic al liceului teoretic „Eftimie Murgu“ ºi cen-
trul zonal de învãþãmânt Bozovici, iar atunci când o primeºte, este
emoþionat pânã peste, poate ºi dincolo de aceste nemargini ale
sufletului sãu nezviduit. Tipãreºte cãrþi din care aflãm dragostea-i
statornicã pentru locurile în care a copilãrit, pentru strãbunii care

23

turi binevoitoare a cãutat sa întãreascã religia ºi moralitatea în
popor. Averea bisericeascã a sporit-o în decurs de 5 ani, cât a
stat în fruntea parohiei, de la 200 fl. la 5500 fl. ºi de la 80 de
acoave de rãchie la 300 acoave, a înfiinþat o magazie cu cucu-
ruz, grâu, secarã ºi fasole unde enoriaºii se puteau împrumuta,
atunci când aveau nevoie.

În anul 1888 preotul Pavel Boldea pleacã din sat dar, cu
sufletul mereu aproape de oamenii din sat, cu gândul la locurile
natale, se înroleazã în corpul canonicilor din armata imperialã
austriacã. Datoritã inteligenþei sale ºi perseverentei în muncã
ajunge protopop militar în grad de colonel, ºeful preoþilor militari
români din întreaga armatã imperialã. Dupã plecarea preotului
Pavel Boldea, la parohia din Borloveni vine preot Vasile Popovici
din Pataº. Urmeazã la parohia din Borloveni preotul David Popovi-
ci, nãscut la Ilidia, pânã în anul 1907, când vine la parohia din
Borloveni preotul Iosif Serafin, nãscut în Pataº la 1871, cãsã-
torit cu Mariuþa, fiica învãþãtorului Pavel Boldea. 

În anul 1900 pãrãseºte Borloveniul ºi se înroleazã ca preot
militar în armata chezaro-crãiascã ºi urcã în rang pânã la pro-
topop militar, în grad de colonel. Localitatea Borloveni — prin
enoriaºii sãi — se mândreºte cu faptul ca la biserica lor din sat
au slujit ca preoþi doi fii ai Vãii Almãjului care au fãcut cariere ºi au
ajuns pânã în cele mai înalte funcþii în ierarhia militarã preoþeascã. 

În anul 1900 vine ca preot în sat un alt fiu al satului, un
om cu o deosebitã culturã ºi iubitor de neam, Timotei Borchescu,
fiul prim al codreanului Ioan Borchescu ºi a Mariei, nãscutã Gacila.
Preotul Borchescu Timotei, în timpul funcþionarii sale ca paroh
construieºte pe banii sãi — cu ajutorul enoriaºilor — casa paro-
hialã, pe care mai târziu o doneazã Bisericii; se stinge din viaþã
în vara anului 1943. 

La 1942, preot la Borloveni vine Alimpe Aldescu, nãscut
la 21 octombrie 1909, fiul lui Pãun ºi Mariei Aldescu din Bozovici.
Preotul Aldescu a fost un om blând, harnic ºi bun gospodar atât
acasã cât ºi la parohie. La venirea comuniºtilor la putere, împreu-
nã cu alþi preoþi, învãþãtori ºi profesori înfiinþeazã un grup anti-
comunist din 120 de persoane, cu sediul în Oraviþa. Din acest
grup fãcea parte ºi prof. Ilie Rusmir din Borloveni. Pãstoreºte
parohia pânã în anul 1976, când este pensionat. 

Din acest an ºi pânã în prezent, parohia Borloveni este pãs-
toritã de preotul Gheorghe Vlase din Topleþ. Biserica a fost sfinþitã

22



ºi alte minuni! / În Valea aceasta a Miracolelor, / numele poetu-
lui / e mai adevãrat decât frunza / ºi, tot mai firesc, nesfârºit de
albastru, / tãria lui þine cerul aproape — / ca o poveste, / ca o
cãlãtorie, / cu cât s-au înmiresmat tufele de sângeri: / a fost, este,
va sã fie!

Borloveni, toamna 2007

IOSIF BÃCILÃ

SENIORUL 

„Sat din margine de codru /Rãsfirat sfios în vale /ºi se-adunã
azi copiii Risipiþi în lumea mare. /Toþi cu inima deschisã /Lãsând
griji — lãsând amar /Se întorc în Borloveniul / Îmbrãcat aniver-
sar.“ Se întorc, pentru cã toþi împreunã dorim sã dãm glas unui
sentiment uman înãlþãtor, sentimentul recunoºtinþei ºi al preþuirii
faþã de înaintaºi.

Poate de undeva, de pe un cleanþ de munte, duhul colonelu-
lui protopop Pavel Boldea vegheazã asupra noastrã, bucurându-se
cã noi, cei de astãzi, îi acordãm preþuirea cuvenitã. Fiu de grãnicer
— ajuns prin strãdanie ºi inteligenþã acolo unde doar gândul poate
sã ajungã, SENIORUL familiei Boldea, cavaler al ordinului Franz
Iosef, este unul dintre stâlpii pe care se sprijinã românismul ºi
identitatea noastrã.

Dumnezeu i-a îngãduit sã trãiascã ºi sã vadã înfãptuitã doar
România Mare. Cu siguranþã cã SENIORUL nu putea sã îºi închipuie
ce vremuri se vor abate peste vreo 25 de ani asupra familiei sale.
Cine îºi putea închipui cã fiul sãu — Romulus Boldea, ajuns pre-
fect al judeþului Severin ºi apoi preºedinte al Comunitãþii de Avere
— va suferi, împreunã cu familia, prigoana unui regim adus ºi instau-
rat de ocupaþia sovieticã.

Dacã suntem astãzi aici, suntem ºi pentru a arãta cã pres-
tigiul familiei Boldea nu a putut fi ºters cu buretele istoriei înmuiat
în cerneala roºie a comunismului. Suntem mãrunþiþi neînsemnaþi
pentru alþii, dar o spunem cât putem de tare cã nu admitem ca
cineva sã ne nesocoteascã identitatea ºi sufletul de român.

Prea mult ºi-au bãtut alþii joc de noi spunându-ne cine sun-
tem, ce suntem ºi mai ales ce trebuie sã facem. Mã doare cã
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i-au luminat drumurile vieþii, reflecþiile-i pertinente despre istoria,
folclorul ºi tradiþiile Vãii Almãjului. Preþuieºte oamenii de aici, cu
preocupãrile, cu simþirea ºi firea lor, cu felul simplu de a trãi cu sme-
renie ºi falã, respect ºi demnitate, credinþã în Dumnezeu. Sfãtu-
ieºte pe cei tineri sã munceascã în gospodãriile din satele lor:
cosind, arând, semãnând ºi apoi culegând roadele câmpului, alte-
ori vorbind ºi lumii prin telefoanele ºi computerele moderne ori
fãcând parte din ansamblurile artistice ale ºcolilor almãjene, ale
cãminelor culturale, din formaþiile muzicale ale bisericilor comunitare
unde sã se apropie de spiritul ºi morala creºtinã. Cãlãtoreºte în
lumea întreagã ºi (re)venit în Almãj ne convinge de pãrerea cã
niciunde nu-i mai frumos ºi mai bine ca la „acasa“ ta ºi a Dumisale,
ca la „acasa“ din Valea Miracolelor. ªi dacã despre Dumneata ºi
despre opera Domniei tale, prietene al inimii mele ºi prietene al
almãjenilor, se comenteazã la Radio ºi Televiziune, scriu ziarele
ºi revistele Caraºului, cele din Bucureºti ºi de peste hotare, înseam-
nã cã trebuie sã te bucuri, sã-þi mãrturiseºti sie-þi cã n-ai trãit
degeaba…

Aºa cum, dealtfel, se ºi bucurã astãzi — la aceastã sãrbã-
toare de strãdalnicã pomenire ºi proslãvire a înaintaºilor — Alexandru
Nemoianu, înconjurat fiind de cei apropiaþi, de prieteni ºi de cei
împovãraþi de mirajul cuvântului românesc. Închei, împresurând-ul
(în sincera-mi ispitã pãtimaºã) cu câteva versuri din cartea „Dru-
mul unei sãrbãtori“, apãrutã la editura TIM Reºiþa, carte lansatã
nu demult la Reºiþa ºi Timiºoara:

Poem din Valea Miracolelor
(Bigãr — Paralela 45) lui Alexandru Nemoianu

«În Valea aceasta a râurilor, / a pietrelor, / a morilor / ºi a
florilor — / pasãrea cu aripi de lunã / adunã / potecile dinspre
Fântâna cu Leacu, / dinspre Dragomireana ºi dinspre buna-bunã!
/ În Valea aceasta a dorurilor, / a curcubeielor ºi a ciutelor / cu
ochii blânzi ºi peste fire de umezi, / grâul se pârguie, fãrã vârstã,
/ cântând / „Sfinte Dumnezeule“, „Doina Gosnei“, / „Fire-tran-
dafire“ –/ „Sânziana e mireasã / ºi Cuvântul mire“! / În Valea
aceasta a iorgovanilor, / coborâtori din zei, / împãtimiþi ca zeii,
/ Pan, Glad, Ioan Sârbu, Murgu ºi Doda / s-au altoit frasini, fagi,
ulmi, / mesteceni ºi goruni, / livezi cu cireºi, meri, peri, pruni,
/ purtând pe umeri mãnãstiri, biserici, / nunþi, nedei, botezuri
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MEMORIALUL COLONEL PROTOPOP
PAVEL BOLDEA DIN BORLOVENII-VECHI

De multe ori importanþa „locului“ este datã de oamenii care
s-au nãscut ºi au trãit în aceste þinuturi ºi care prin activitatea
lor s-au fãcut cunoscuþi lumii. Putem spune fãrã sã exageram
cã Banatul Montan nu duce lipsã de astfel de locuri ºi de oameni
de valoare moralã ºi intelectualã de excepþie. Mehadia, consi-
deratã în trecut ca un centru militar dar ºi cultural al spaþiului
dintre Timiº ºi Cerna, printr-un Nicolae Stoica de Haþeg, printr-un
general Nicolae Cena ºi mulþi alþii, a devenit în timp un loc cu
care noi, cei de astãzi, ne putem mândri ºi o datorie moralã a
noastrã este de a ne aduce aminte ºi de a întreþine vie memo-
ria celor care, prin munca sau jertfa lor, au fãcut cinste locului
în care au trãit. 

Un alt loc binecuvântat de Dumnezeu, cu oameni de înaltã
þinutã moralã, este ºi Valea Almajului. Traian Doda, Iosif Coriolan
Buracu, protopopul militar Pavel Boldea sunt numai câteva din
numele care, prin rezonanþa lor, dau valoare locului de unde
rãdãcinile lor au primit seva care i-a ajutat sã devinã falnicii strã-
jeri ai ideii de românism ºi pãzitori ai identitãþii naþionale cu care
posteritatea azi se poate mândri. 

Iatã cã ºi în Mehadia ºi Valea Almajului, la Prigor ºi Borlovenii
Vechi, prin manifestari de genul celor petrecute în decursul aces-
tui an (2007), la Mehadia — montãri de plãci comemorative (Ioan
Grigore, Nicolae Stoica de Haþeg, Iosif Coriolan Buracu, Ion
Cornianu), simpozioane ºi alte activitãþi cultural-artistice, se
încearcã punerea în valoare a tradiþiilor locale ºi rememorarea
unor personalitãþi locale. Totodatã, prin aceste acte culturale se
realizeazã ºi menþinerea unor legãturi strânse între aceste douã
spaþii spirituale care au fost ºi sunt Mehadia ºi Valea Almajului,
în special Prigorul ºi Borlovenii Vechi, prin iniþiativa unor inimoºi
animatori de culturã ºi traditie cum sunt profesorul Pavel Panduru
ºi scriitorul Nicolae Danciu Petniceanu, cu sprijinul administra-
þiilor locale ale celor douã comune. 

Astfel, profesorul Pavel Panduru, delicat, competent, conge-
ner de excepþie, n-a uitat cã în vara ce a trecut a fost oaspete
de onoare la manifestãrile culturale de la Mehadia, unde a þinut
un expozeu despre protopopul Iosif Coriolan Buracu cu prilejul
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sunt nevoit sã o spun, dar o fac cu inima îngheþatã de perspec-
tivele unui viitor nebulos: „Spre rãsãrit cu ochii-n lacrimi / Am
stat un timp îngenunchiaþi /ºi-am învãþat în cãrþi de ºcoalã /Cã
suntem prieteni — suntem fraþi. / Am tot crezut ce ne-au spus
alþii /Minþindu-ne mereu – mereu, /Îndepãrtându-ne de lume
/ De datini ºi de Dumnezeu./.../ Acum ne-ntoarcem spre apus,
/Dar în genunchi, ca mai-nainte /Cu mâna-ntinsã ºi cerºind /Zâm-
bind prin lacrimi ºi cuvinte. /Tu, Doamne, mã-nþelegi ce vreau,
/Ce simt ºi cât mi-e de ruºine, /Umbreºte-mi gândul pãcatos!
/ºi fa-mã sã-nþeleg cã-i bine!...“

Suntem aici pentru un „restitutio“ pentru o familie ºi seniorul
sãu. Cu siguranþã, duhul celui care vegheazã asupra noastrã de
pe un cleanþ de munte, ne ºoptete pe apele înspumate ale
Neãrgãniului: „Aici am fost mereu lângã ai mei /Am înþeles ºi
codrul ºi izvorul /Am suferit, am râs ºi am doinit /Primind în
suflet dragostea ºi dorul.“

Iar noi, cei prezenþi, tragem o învãþãturã pentru noi ºi pen-
tru urmaºii noºtri: „Nu mor strãmoºii niciodatã /Rãzboiul lor prin
noi ºi-l poartã; / Cãci li-e þãrâna spulberatã /Dar nu le e spe-
ranþa moartã. /Strãveche jertfa lor se-mparte /Din moºi în moºi
— din tatã-n tatã ºi azi de dincolo de moarte / Ei ne mai cer o
judecatã.“ Lãsaþi-mã sã cred, cã noi astãzi am fãcut aceastã jude-
catã ºi cã nimeni nu va mai îndrãzni vreodatã sã ne spunã ce ºi
cum sã facem.

Noi, trãitorii din Almãj, participãm cu sufletul ºi cu smere-
nie la acest moment de excepþie. Alãturi de noi sunt ºi persoane
venite din altã parte, dar legate sufleteºte de familia Boldea, de
aceste locuri din acest colþ de rai. Printre noi se aflã ºi domnul
profesor Alexandru Nemoianu, venit din America, strãnepot al
SENIORULUI Pavel Boldea — care a copilãrit aici ºi care ºi-a lãsat
o parte din sufletul sãu aici, pentru totdeauna. A auzit mereu
glasul pãmântului chemându-l ºi a venit permanent sã îºi vadã
satul copilãriei ºi al amintirilor. A fãcut acest lucru pentru cã: „Este
plãmãdit din lutul acestui pãmânt /Udat cu speranþe ºi lacrimi
amare, /Crescut în iubire de neam ºi cuvânt /În foºnet de codru
ºi cânt de izvoare.“

Prof. NICOLAE ANDREI
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atenþia ºi m-au impresionat: „dacã nu ar fi existat familia Boldea
nu ar fi existat nici Borloveniul“. 

Am avut marea onoare de a însoþi pe drumul spre casa
Boldea, unde urma sã fie dezvelitã ºi sfinþitã placa comemora-
tivã „Protopop militar colonel Pavel Boldea“, pe cel ce descinde
cu atâta grandoare ºi onoare din familia Boldea, profesorul Alexan-
dru Nemoianu. Pe neaºteptate ni s-a ivit ocazia de a face câte-
va schimburi de idei „pe viu“, susþinut de primarul Iancu Panduru,
pe marginea perspectivei ºi a pericolului globalismului, a istoriei
Mehadiei ºi a ceea ce a însemnat Mehadia ºi mai reprezintã încã
în sufletul domniei sale. Cunoºtinþa cu Domnia Sa am fãcut-o prin
intermediul Internetului cu ocazia trimiterii pe e-mail a ultimelor
numere din publicaþia noastrã „Vestea“ din Mehadia, ºi cu aces-
te ocazii ne-am expus reciproc anumite opinii ºi idei dar abia
prezenþa sa în acest moment îmi contureazã adevãrata dimen-
siune a personalitãþii sale ºi-mi întãreºte convingerea de la început:
un suflet mare de român, un demn urmaº al acestei familii care
a reprezentat de-a lungul timpului unul din stâlpii greu de clintit
ai românismului, cu rãdacina adânc înfiptã în glia Þãrii Almaju-
lui. Iatã cã astãzi, prin profesorul Alexandru Nemoianu, avem o
ramurã viguroasã de românism în America, care rodeºte atât
de puternic ºi acest fapt nu face decât sã ne dea o mare bucurie. 
Dezvelirea plãcii s-a fãcut într-o atmosferã impresionantã, datã
atât de mulþimea asistenþei, cât ºi de cãtre descendenþii pe linie
maternã a marcantei personalitãþi, strãnepoþii Alexandru
Nemoianu ºi Otilia Bârsan, iar sfinþirea s-a fãcut de cãtre un sobor
de preoþi în frunte cu pãrintele protopop Nicolae Pereº, din Bãile
Herculane. Celebra „Casã Boldea“ cunoscutã mie din scrierile pro-
fesorului ºi neobositului cugetãtor al spiritului bãnãþean Domnul
Alexandru Nemoianu, mi-a creat un sentiment al împlinirii, al rea-
lizãrii unui vis ºi anume de a lua contact, de a simþi energia tainicã
a acestui loc care poate fi considerat un templu al spiritualitãþii
bãnãþene, unde vii sã te închini acelor cãrora mândria ºi iubirea
de neam ºi cuvânt le-au fost mai presus de orice: este locul unde,
de-a lungul timpului, s-au zãmislit acele idei de unitate naþionalã
dar unde ºi astãzi, prin descendenþii acestei familii, flacãra ideii
de românitate este încã vie ºi este purtatã cu mândrie în lume. 

Prezenþa localnicilor în numãr atât de mare, de-a lungul
întregii desfãºurãri a manifestãrii, oglindeºte onoarea lor ºi mân-
dria acestor oameni de a cinsti memoria acestei mari persona-
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dezvelirii plãcii comemorative pe faþada liceului „Nicolae Stoica
de Haþeg“. Aºadar, oaspete ºi amfitrion de excepþie, a lansat invi-
taþia ca domnul primar Iancu Panduru, N.D. Petniceanu ºi sub-
semnatul, Constantin Vlaicu, sã participam la un eveniment
similar, iniþiat ºi organizat de domnia-sa în localitatea Borlovenii-
Vechi. Ocazia aceasta s-a ivit la 30 noiembrie 2007, prin orga-
nizarea sub patronajul Domniei Sale ºi cu sprijinul primãriei
Prigor, a „Memorialului Pavel Boldea“. Aºadar, am purces dând
curs invitaþiei. 

Timpul ploios specific unei toamne prelungite ne înfãþiºeazã
o Þarã a Almajului tristã, „bacovianã“. Monotonia drumului ºi a
peisajului mohorât încercãm sã o alungãm cu un schimb de idei
împreunã cu primarul Iancu Panduru ºi dl. Nicolae Danciu
Petniceanu, legate de problemele comunei, evident din poziþia
unor buni cetãþeni, dar ºi a unor acþiuni culturale plãnuite a se
desfãºura în viitorul apropiat. Dar în curând ajungem la intrarea
în Borlovenii Vechi. Aici totul se schimbã; ploaia rece ºi frigul de
afarã devin niºte elemente nesemnificative în faþa priveliºtei ce
ni se înfãþiºeazã. În faþa bisericii, marea de oameni, în atmos-
ferã de sãrbãtoare, ne dã de la început o perspectivã asupra
dimensiunii ºi amplorii manifestãrii ºi totodatã devine pentru noi
edificator fenomenul Boldea, de fapt semnificaþia acestui feno-
men ºi amprenta efigiei marii familii — care a dat atâtea ºi atâtea
personalitãþi — lãsatã asupra locuitorilor acestui sat de munte cu
oameni paºnici ºi muncitori. 

Slujba religioasã închinatã memoriei ºi sufletului marelui preot
colonel Pavel Boldea, a marcat începutul manifestãrii la Biseri-
ca Ortodoxã Românã din Borlovenii Vechi — micuþã dar frumos
aranjatã, cu picturi murale de o calitate remarcabilã, dar neîncãpã-
toare acum pentru mulþimea de rugãtori. Dacã sufletele oamenilor
ar avea o dimensiune materialã, în mod sigur ar fi fost neîncãpã-
toare ºi pentru sufletele mari ale acestor oameni care cu sigu-
ranþã au creat cãldura atmosferei din incinta Casei Domnului,
atmosferã încãlzitã ºi de emoþia datã de importanþa momentului. 

A urmat slujba de pomenire de la mormânt. Pe drumul pânã
la cimitir, pe straduþa îngustã, marea de oameni se unduia între
zidurile imense caracteristice clãdirilor din Banatul de Munte,
aceasta devenind neîncãpãtoare. Cuvinte prinse întâmplãtor din
gura unui localnic, cum probabil multe au fost spuse, mi-au atras
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tre culturale din þarã ºi din lume, omagiazã cu pioºenie mereu
alte ºi alte personalitãþi, despre care încã se ºtie prea puþin. Apoi
valoroasele informaþii culturale trec, spre a fi tezaurizate, în paginile
revistei „Almãjana“, pe care profesorul ºi poetul Iosif Bãcilã (din
Dalboºeþ ºi Bozovici) ºi editorul Gheorghe Jurma o trimit în lume
în haine de sãrbãtoare. Existã încã în Valea Almãjului o stare, o
atmosferã, o pioºenie faþã de tradiþie ºi valoare. Scriitorii Ion Marin
Almãjan ºi Nicolae Danciu Petniceanu o transfigureazã artistic. Alþi
intelectuali o imortalizeazã în monografii ºi studii (Gheorghe Rancu,
Pavel Panduru, Dãnilã Sitariu, Nicolae Andrei, dr. Iosif Bãdescu).

Primarii sunt alãturi de „intelighenþia“ ºi nu au uitat sã fie
prezenþi la manifestãrile culturale, sã le ajute, sã deschidã brâul
sau hora. Toate acestea ca o datorie fireascã ºi o mândrie dãtã-
toare de roade. Aºa ºi sãrbãtoarea de la Borlovenii Vechi. O zi
rece, dar sufletele calde ºi entuziaste ies biruitoare. Este oma-
giat nu doar colonelul preot Pavel Boldea. Un tânãr profesor a
fãcut cu copiii o fanfarã. Profesorul Alexandru Nemoianu a venit
pentru aceastã zi din America.

Iar noi, cei de faþã, ne frãmântãm cum sã nu se piardã
asemenea tradiþii ºi trãsãturi de viaþã româneascã nobilã ºi curatã.
Înþelegem cã Valea Almãjului e încã o oazã, care luptã din rãs-
puteri cu o posibilã deºertificare spiritualã ºi pierdere de identi-
tate româneascã. Un deºert posibil, perfid, ameninþãtor.

NICOLAE SÂRBU, scriitor, Reºiþa 
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litãþi, rãdãcinã a ideii naþionale pe aceste meleaguri, întãritã prin
seva sufletelor acestor oameni simpli ºi pãstrãtori de tradiþii ºi
valori, iubitori de frumos, cãrora trecerea timpului nu a reuºit
sã le schimbe mentalitãþile ºi obiceiurile, cel mai probabil aceleaºi
cu cele ale strãmoºilor lor, rãmase aceleaºi ca în „vremea lui Pavel
Boldea“. Constat cã acest loc poate fi, fãrã îndoialã, un bastion
peste care ideea globalismului m-aº bucura sã cred cã nu va trece
niciodatã, deoarece aceºti oameni pãstreazã ºi conservã în sufle-
tul lor spiritul ºi tradiþia locului, au simþul valorii ºi bunul simþ de
a-l promova prin manifestãri cum a fost ºi cea de astãzi. 

Din expunerea Domnului profesor Nemoianu în cadrul sim-
pozionului am reþinut cã „faptul de a fi ºi a trãi în Almaj numai
oamenii de aici îi înþeleg însemnãtatea“; profunzimea acestor
cuvinte am pãtruns-o în mijlocul acestor oameni unde pot spune
cã ºi eu am avut pentru câteva momente revelaþia acestui sen-
timent. Odatã cu aceastã revelaþie, mi-am amintit cuvintele scrise
de dânsul în volumul „Acum“: „(Þara Almajului) este un loc pen-
tru care meritã sã trãieºti ºi sã mori ºi în a cãrui þãrânã este o
cinste ºi o binecuvântare sã te odihneºti“, un adevãr care la
Borlovenii Vechi l-am putut simþi pe de-a-ntregul. Aº dori sã cred
cã toþi cei care au participat la aceastã manifestare au avut parte
de emoþia ºi trãirile intense de care ne-am bucurat ºi noi. 

30.11.2007, Borlovenii Vechi

CONSTANTIN VLAICU 

OAZA ÎMPOTRIVA DEªERTULUI
PERFID ªI POSIBIL 

În asemenea zile, cum e aceasta, pe care o trãim la Borlo-
venii Vechi, îmi pare rãu cã nu m-am nãscut în Valea Almãjului.
Am avut acelaºi sentiment ºi în alte dãþi, când la mereu proaspã-
tul Festival al Vãii Almãjului, sunt omagiate personalitãþile din acest
spaþiu românesc al foºtilor grãniceri. În fiecare an, aceastã emu-
laþie culturalã are loc în altã comunã de aici, iar celelalte vin cu
ce au ele mai preþios în lada de zestre spiritualã. Intelectualii locu-
lui, rãmaºi sã facã apostolat la vatrã (cum sunt profesorii Pavel
Panduru ºi Iosif Bãcilã), alãturi de cei activând azi în mari cen-
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CEEA CE ARE IMPORTANÞÃ!

Am avut imensul privilegiu de a-mi petrece vacanþele copilãriei, ado-
lescenþei ºi tinereþii în VALEA ALMÃJULUI, în satul Borlovenii Vechi, în
casa bunicului meu matern, lt. colonel în rezervã Romulus Boldea.

În acele locuri ºi în acea casã am învãþat noþiunile fundamentale
ale vieþii ºi existenþei: ordinea, buna cuviinþã, respectul datorat înainta-
ºilor ºi tradiþiei ºi, finalmente, diferenþa dintre bine ºi rãu. Mai mult încã,
locurile din Borloveni au devenit pentru mine punctele de referinþã; ast-
fel, „râul“, oricât de mare ori mic ºi oriunde îl voi fi întâlnit, a rãmas Nera,
„pãdurea“, la fel a rãmas „cultura“ din susul casei Boldea, „dealul“ a rãmas
Bujorul ori Coasta Pãtaºului ºi aºa mai departe. Iar acum, la anii la care
am ajuns ºi când în faþã îmi apare, tot mai limpede, poarta care deschide
marile dezvãluiri, am început — sau cred cã am început sã vãd — ce are
ºi ce nu are importanþã. Iar pentru asta, încã o datã, rãmân dator Borlove-
niului ºi Vãii Almãjului.

Când eram copil ºi tânãr, am fost încredinþat cã ordinea lumii sub
care trãiam era vinovatã de tot rãul ºi doar de va fi schimbatã ºi totul
se va preface în bine. Am primit darul sã vãd acea ordine lumeascã dusã
ºi sã vãd alte ordini lumeºti. Am avut deci ocazia sã vãd cã aceste or-
dini ale lumii nu sunt ºi nu pot fi perfecte ºi a trebuit sã înþeleg (anevoie
ºi în durere) cã nu în ele sau prin ele ne putem afla bucuria, pacea ºi
rostul existenþei, ci în altã „parte“. Iar acea altã „parte“ sunt dragostea
celor din jur ºi amintirea ºi trãirea valorilor ce ni le-au dat cei care ne-au
iubit necondiþionat ºi fãrã motiv ori merit din partea noastrã.

Sunt convins cã fãrã Borloveni, casa Boldea ºi Valea Almãjului nu
aº fi putut sã îmi pãstrez echilibrul mental (atâta cât este) ºi nici sã îmi
aflu pace ºi rost (atât cât sunt) ºi asta cred cã are importanþã! La fel
cum cred cã aºezãrile lumeºti ºi ordinea lor vor trece, dar Valea Almãju-
lui ºi satul Borlovenii Vechi nu vor trece!

ALEXANDRU NEMOIANU

Un adaos din 10 Ianuarie 2008
„Un Prinþ Popular“ este un dar care, pentru mine, este dincolo de

posibilitatea preþuirii, copleºitor. În acestã superbã carte, dincolo de „meri-
tele“ lui temporare, Pavel Boldea este doar o mãrgicã dintr-un colier care
merge din veci ºi în veci. Cãci cartea asta spune. Cã locurile stau stra-
jã la un trecut mare ºi tot ele fac cu putinþã un viitor mare. „Mare“ însem-
nând cu rost aºezat din veci.

Bucuria mea este fireascã dar la fel este ºi cea a Almajului. Nici
acest „loc“ nu este uitat. ªi acest „loc“ ºtie azi cã „Nu suntem singuri“.
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