
OLTENII IN BANAT 

Dr. GH. GîRDU 

Migraţia populaţiei între Oltenia şi Banat sau invc1 s a· 
fost cunoscuta multă vreme şi mai ales în timpul războaie
lor daco-romane şi apoi în perioada cnezatelor lui Ioan şi 
Farcaş în Terra Zwerino (Banatul şi Oltenia). După înfrîn
gE:'rea E~rmatei la Mohacs 1526, Banatul ajunge sub stilpîni
rea turceasca pinii la pacea de Ja Passarovitz din 1718, timp 
în care noii sUipinL austriecii, aduc 13 OOO de olteni pentru 
întărirea cetăţii Timişoaru. 

In secolul 1 'i şi începutul secolului al 18-lca mulţi lo
cuitori din Oltenia, pentru a scăpa de traiul mizer şi asu
prirea din ţară, mai ales cea din timpul fanarioţilor, s-au 
3-~wzat la fraţii lor. românii din Banat. Aci au găsit condiţii 
de muncă la minele şi domeniilE' camerale (cărbunari şi că
răuşi). Cei 5tab.iliţi în special in regiunea montană a jucl0-
ţului Caraş au fost numiţi de către băştinaşi „bufani", „ba-
foni'' sau ,,ţerani", fiindcă veneau cu tot avutul lor în spi-

nare. La rîndul lor ;ic~<,;-.ia numeau pe autohtoni .,frătuii''. 

Este cunoscut faptul că aust;riecii au fost susţinuţi i:; 
luptele contra turcilor de unii boieri olteni printre care di-· 
pitanul Fota WHăcescu din Şomăneşti, care a luptat la a
sediul Vienei in 1683, iar miliţiile olteneşti de sub con
c.lucen'a serdarului Barbu Brăiloiu, Constantin Obedeanu. 
boieri olteni, proprietari în Gorj, au întrînt la Bengeşti şi 
T9.-Jiu în 1'/'16 ,.cetele de slujitori străine", trimis0 de ~.Ji
colae Mavrocordat asupra lor. Fiind alături de austri"ci. 
Vintil:î, Matei şi Raciu Sănătescu din Sănăteşti, judeţul Gorj. 
au fos~ ridicaţi ]p, 1 angul de boieri de clasa a 11-a, de că
tre împăratul Cino] al VI-lea. 

Jndat5 după încheierea păcii de la Passarovitz, cîţiva 
dintre boierii rdugiaţi în părţile Transilvaniei. au refU?at 
a se mai întomce în Muntenia sau Oltenia şi cu ajutorul 
generalului Tigc au trimis o listă generalului Stainville, de
clarînct r:il doresc să riimînă credincioşi Austriei1• 

Mulţi dintre aceştia au indeplinit în timpul ocupaţiei. 
Olteniei de către austrieci funcţii în administraţia numită de· 
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Cur~ea de la "', il'llu Astfel co:1silic~rii împ:irălP.5li şi prim:1 
sfătuitori ai banului OEl·niei, C. Cantacuzino, au fost 
boierii olteni : GrigorF~ Vli!:,,lo, monahul Dumitraşcu Bră
iloiu, Stoica llell'.1P~cu şi Constantin Slrîmbeanul. 

Cunoa~;ll'rn c<l in 1736, a fugit şi s-a aşezat în Vd.rşeţ 

în Banat, Vasile diaconul Loga, venit clin Rome.inia de la 
Ivlăni'.istired Tis:nana cu .JU de rnmilii. U a dc·schis o şcoaL't 
în comuna Screcti~;tc·a Marc', în Vcîrşc·ţ sau Scredişl0a J\I;cii. 

Din această şcoală au crescut cîţiva meşteri iscusiţi şi oa
meni luminaţi Cd!l' au alime!.1lat mi:înăstirilc ~j şcolile ro;~1:1-
neşti din Banat, cu zugravi, călugZiri şi clasdîli. Pe cliacon'.11 
Loga îl g,isil11 c.i ~· zu9rci\ iL bisi·rica din Clopodia cu fiul 
său Georqe ld J '.·c:; şi cu Ioan Popovici. Nepotul acestui 
preot„. Cons: antia Diaconovici Loua. a fost cd mai marc 
dascăl al l'.illl·l'iniu~:·. 

In anul 1 ;·.io, după cc~ Austria a fost conslrînsi:î s<l re
tragil trJ.pde cli,1 Oltenia, prin pacea de la. Bel1rad clh 
1739, ca urnwre Lt ruzboiului austro-turc ( 1736-1739), aa 
mai sosit Îil i;drl<!î, olteni din Gorj si ?\Il'11edinţi, care s-a1 

aşezat în locurile n:unloc.se întemeind comunele Oraviţa. 
Moldavu ~oui'.i, C~trbmi.:u, Boc;a i\Iontctni"i. Recita MonLar:.L'i. 

Cei mai mulţi oamPni emi~1ranţi după 1740, erau boieri ca-
re, îngroziţi, au fugit din cauza turcilor ce i-.au exploatat, 
jefuit ş1 dezbrtîcat de toată aver::a lor, datorită faptulm cu 
pe timpul ocupaţiunii austriece a Olteniei, s-au bucurat de 
unele hi iwfac:Ni ~i rcco;n peHst~ JH'll Lr u serviciile pe care 

le-au adus ca „vecl1i şi cre~lincioase slugi ale Casei de Aus
tria". Dună plcc<;rpa austril•cilor, unii dintre aceşti boieri 

trec mai tîrziu în Banat, diutînd sprijin şi adăpost „I.a iz
voarele necesare în îndurare şi bunăvoinţă a Casei Imperi
ale din Viena", dltii rămaşi în Oltenia doresc din suflet re
întoarcerea Austriei., iar alţii au intrat în legătură cu ruşii 
duşmanii turcilor asupritori. Dintre boierii olteni care au 
fost siliţi să-şi părăsească moşiile împreună cu familiile lor 
şi s-au stabilit în Banat, au fost Barbu Brăiloiu şi George 
Brădiceanu. Despre C:eorge Brădiceanu, ştim că era din 
Brădiceni. iar Barbu Brăiloiu se pare că locuia la Văclr~nL 
în petiţia lor scrisă în latineşte adresată în .1749 către Ma
ria Terezia, solicită „o slujboliţă", cu care să-şi procure hra
na cotidianu. impiii ăteasa le-a aprobat să li se acorde din 
nou funcţia de „Plăeşi" şi „Scăunaşi", pe care au mai a
vut-o în Valahia3

• lui George Brădiceanu îi revine meri.tul 
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că a dus în Banât entuziasmul şi flaciira românească, tra:-is
rnisă urmaşilor sZ1i care au luptat acolo pentru existenţa 
neamului romAnesc. Fiul suu, Ion, clin comuna Boldur, tre-· 
ce la Lugoj unde creşte urmaşul Vasile, tatăl lui Coriolr>•1 
Brădiceanu marele lupliitor pentru cauza românilor din Ba
nat ş1 Tr:rnsilvan~a. Fiii acestuia sînt Caius fost diplomn.L 
român şi Tiberiu Brădiceanu, distinsul folclorist şi compo
zit.or. 

In dezvoltaJea creaţiei spirituale, culturale şi artistic"' 
in Banat, o contribuţie însemnată au adus-o învăţătorii ')i 
preoţii olteni ·veniţi după anul 1740. Faptul că ei au emi
grat <lupii aceastil dată se observă din datele biografice şi 
din activitatea desfăşurată prin anii 1745, 1747 sau 1754. U-

nele date sînt c.unoscute din însemnările protosingeluh11 

Arsenie Radivoievici de la Carloveţ, făcute în 1758 cu ocn
zia vizitei canonice efectuate în 70 ele parohii din cite avea 
eparhia4

• în 110Wrilr:' sale arată comunele vizitate făcînd tot
oclatli biografia fif'cărui slujitor, clin care rezultă locul dt' 

origine al acestora, J•Xi11itatea unde a învăţat carte, dac<! 
au bibliotecă, ~:umc1 pe care o dă ca sindocie şi taxa p\·a
tru şcoală. Se mai desprinde că ei au fost pregătiţi în cen
tre de învăţătură bine organizate ca. cel de la Tismana c~1 
arhimandritul Ioan, cel ele la Craiova, Rîmnic, Hurez sau de 
la Brădiceni cu magistratul Preda. De asemenea, rezultă că au 
fost repartizaţi în comune cu populaţie românească ca Vin
ga, Cenad, Gelu Sdu Comloşul Mare şi au numele sîrbizat. 
Pornit;} pentru deznaţionalizare ierarhia privilegiată carlo
viţian:J. pretindea candidaţilor la prcoţi0 sîrbizarea numelui, 
prin adă.ogarca te:-minaţiei „ici", şi „viei" inclusiv pentru 
candidaţii veniţi din Ţara Românească. Numele de Sindicul, 
Stoica, Barbu din comunele oltene Brădiceni, Pcştişani. 
Craiova, au devenit după instalarea în satele româneşti din 
Banat în Sindiculomzovici, Stoicovici, Barbulovici. De as~·
menea, pentru a se arăta originea acestor preoţi se menti
onează că sînt n·niţi din Caravlaşca, adică din Româ.rii~ 
N;~aqri1, fiind dedu~ din cuvîntul „Cara" ce înseamnă pe 
turceşte ,.negru", iar cuvîntul „Vlaşca" este numirea slavo
nească dată TEirii Româneşti. 

Tot din ca te90ria celor care au contribuit la păstrarea 

fiinţei naţionale româneşti în Banat fac parte dascălii şi 

preoţii care ştiau să scrie rom.aheşte şi sîrbeşte, despre a 
căror activitate şi origihe s-au găsit însemnări pe cărţi, pe 
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inventare sau inscripţii de la monumentele descoperite cu 
ocazia întocmirii unor monografii de sate. Astfel este cazul 
însemnărilor din unele invEntare şi inscripţii din comuna 
Şemlact1l Mic, de prin anii 1730 şi 1755, despre Giurgico 
Lazarovici, despre Ion Popovici născut la Brădiceni di!l 
Gorj. despre Dionisi.e Petrovici născut în Valahia din Vla
tiia şi despre Anania Ioanovici născut la Cîrpa. De asen1e
nea, numele olteneşti ca Andrei şi Petre Peştişan, Alexa. 
şi Atanasie fopovici sau Marian sînt menţionate de prin 

anul 1767 în unele nrnhicoie aflate Ia Lugojul din Banat. 
In Banat nevoia cărţilor de şcoală şi de cult era mare 

cu toate că se n;ai aduceau cărţi din Ţara Românească, în 
special de loi. Rîm11ic. Din acest motiv pentru acoperirea ce
rinţelor, preoţii şi dascălii recurgeau Ia vechiul sistem al 
copiştilor. Primii copişti ce apar în Banat provin din Mol
dova, Transilvanic:. şi Oltenia, dar începînd cu a doua ju
anul 1767 în unele matricole aflate la Lugojul din Banat. 
unii de origine olteană. Activitatea copiştilor era îndrepta
tă spre cărţi cu caracter bisericesc şi lucrări servind învă
ţămîntul teoloqic. Jn Oraviţa şi-n satele din jur se înfiri
pează o întreagă şcoală de copişti". 

Cele mai interesante lucrări copiate sînt ale unor das
căli originari clin StolojanH Gorjului. Cea mai veche lucrare 
cunoscută este o colecţie cu conţinut variat - Miscelaneu 
teologic - in limba slavă scris în 1758 de „dasdi(lul) Ion 
din Oravi(ţa). Fopov(ici), feciorul popi(i) Vasile din Stoh(o) 
Jan Popov(ici), 1758 fev(ruarie) 19 dn(i)". Cartea cu texte 
variate a avut o lungă circulaţie fiind supusă uzurii. Din 
însc~mnări marqinale rezultă că a fost folosită şi în sal.ul 
kc.ichitova de lîng~i Oraviţa. Unul din posesorii mai recenţi 
notează ca suvenire de la „Constantin Sima învăţritaoriu. 
Scris la 14 septembrie 1906 cînd a nins iarna". 

Este adevuTc.t c::i dascălul Ion a fost fiul popii Vasile 
din Stolojani de pc Jaleş din judeţul Gorj pentru ci:\ pe n: t 
triod tipărit Ia 17'.il, aflat la parohia Stolojani, există o 
însemnare de m~ntî. „Acest sfînt şi dumr.ezeie.s:: Triod ce 
l-au dăruit pop(a) Vasile ot Stoloja(ani) bisericii lui ce <iu 
făcut el... şi I-am legat eu Filip Danii! ot Stoloj(ani) sin 
popii Vasile şi osteneala de la sine". Popa Vasile şi fiul său 
din Stolojani nu poartă numele de Popovici. DasciHul Ion 
a devenit Popovici pentru autoritatea eclesiastică de lu 
Vîrşeţ. Cu toate acestea şi in Stolojanii Gorjului există 
familii cu numele de Popovici6

• 



Un ult cL..1sdil iJopovici Radu Stolojan ongmar tot dia 
Stoloj.:mii ele pe JEt_Jcş cu siguranţă înrudit cu Ion, a copiat 
tot la Oraviţa la 1764 o carte de rugăciuni. Copistul face 
menţiunea că „a scris dascălul Radu Popovici StolojanuI 
fiindu în Oraviţa Jnl(i)e 8, anul 176-1, nepotul cg(u)menu(lul) 
tismeneanului, fiindu dascăl în Oraviţa 1765 (ianuarie 15). 
Şi mîna care au înscris în pămîntu va putrezi, iară acestt! 
rugciciuni de muJţi cărturari se varu ceti". 

Dascălul l~adu ţine să menţioneze că este nepotul egu
menului de la Mănăstirea Tismana unde a învăţat desiqur 
îndeletnicirea de copist şi a emigrat ca şi dascălul Ion, 
qata format, la Oraviţa, care era o aşezare de copişti (bu
fonif. 

La zece ani al treilea Popovici Marco Romanescul das
călul, învătător in satul Brebul, fiul preotului Alexei di11 
iudeţul Gorju de sus, copiază la 1773 „Legenda Duminicii". 
In cuprins sînt presfaate Dasagii lungi cu m~n~:nni ;Jrn;nii 
cu privire la munca lui cerindu-şi scuze pentru evcntua lele 
greşeli ce se vor afla. La finalul cărţii menţionează că a
ceastă carte „iaste a sf(i)ntii sale părintelui Mihai din Câl
nicu şi iaste sf(î)nta Epistolie şi cele 12 vineri mari şi altele. 
Şi s-au scris în zJlele înnalţilor împăraţi Iosifu şi maic<l-s.J. 
Maria Tharaziia (s1c), în anulu ce-au răpostau Ioan arh(i) 
episcopul Carlovetului şi a toată U(n) grovl1hiia, Ţării n<'
natului şi a altoru eparhii ecsarhu. Şi s-au scrisu d0 co:'1c 
mai micu şi mai plecatu întru toate alu tuturora care mai 
j( os) mă voi isc&.li, fiind dascălu sau învăţător(i) de copii 
în sai(ul) f:relmlui în proţăşului Pogoniciului fecioru aln 
preotului, erei Alexie de la sudu Gorjiiu de Sus, de pe cipa 
Jiului rcmâncsc. Şi s-au scris de Marco Romanesculu das
călul Popovici". 

Rezultă că Marcu profesa îndeletnicirea dr copist cli:1 
moment ce cartea a fost făcută la comand.'l prl'otului djn 
Câlnic comună apropiată de Brebu. Fără îndoială că este tot 
din Stolojani ca şi Ion şi Radu. Pentru a-şi sublinia ori~!i
nc~a n~dem că inte~ccala între numele de botez şi Popovici. 
demonstrativul „Romanescul"8

• -

Cei trei copişti Ion, Radu şi Marcu originari din Stolo
jani de munte cu•n reiese chiar din însemnările lor, ad;că 

din judeţul Gorj ele sus, erau versaţi în asemenea lucrări. 

îndeletnicire moştenită prin tradiţie din şcoala învăţal~i 111: 

Gorj la Tismana seu poate chiar la Stolojani. 
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Pe Ungă cărtue lăsate de copiştii de origină bufa.ni, Ion. 
Radu şi Matc.:u în Ore.vita şi Brebu, desigur şi multe altde 
necunoscutE! încă, ttu mai fost şi alte localităţi und'e au Iost 
asemenea })reotupdti în special în satul Maidan dih apro
pierea Oraviţei. 

Maria Tereza fiind ctinvinsJ. că mulţimea braţelor mun
citoare Şi avuţia oraşelor siht garanţia propăşirii Austriei. 
tl dispus să se deschidă din nou porţile Timişoarei inva;:iu
uii ~tri:iinilor. 

I.a anul J 7lill, se înfiinţează la Viena o comisie de co
lonit:are fiind ndu~i din l3anat pL=ste români : cehi, sloveni, 
italieni, francezi. t-nglezi, unguri, gc~rmani. In urma acestei 
acţiuni au 1nceplll să soseasc.1 în l3anat mai multe fomili1 
venite îndeosebi din Oltenia şi Moldova, repartizînJu-li-sP 
locuinţe în districtele Lugoj, Oraviţa, CaransebQŞ şi Meha
diu. VestC>a c11:~spw 0mi9rnr0a muntenilor în număr mar~ a 
consternat cercurile toacucătoare de la Vieha şi au dat un 
ordin în 1767 ca rom[mii d.in Muntenia şi Moldova să nu 
mai trcaci:i în Hana.t. Mai mult s·a ordona.t a:nbasadoturni 
din Consla!1tinopc1l al Austriei S~i stărub pc lî:lgi:i „Poar
tă" sil se dea ierte.re şi să fie rechemaţi „toţi acei r:rnnlc'ni 
şi molcloVl~ni. cari, din cauza domniei api:is'l.tc.1rc a go5pc
darilor MavroconJ;;,~ şi Ştefan Racoviţă au fost siliti o. se 
expatria". Cu toate incercările pentru reîntoarcere, romei '.·1 i.l 
au ri"lmas alături ele fraţii lor în regiunile muntoase~ di~1 
districtele : Orat•iţa, Lugoj, Caransebeş şi Mehadia!•. 

D~!>prc oltenii clrn accasUî perioad!t aşezaţi în lfonat a
V<':n informaţii c:ir:.!1-0 cons: 1 ipţie !dtlrwar;c{t dln 1767 J 

preoţimii tlin epur!1ia dr> Timi~O<Fil · i Caransebc>~; ele- !';'l'l 

jurisd ictia mitropoliei Carloveţului10• 
Est(' intcrPsunt r'~ dln Stolojani ele pe Jah:$ Gorj satul 

emigranţilor topişti Ion, Radu $i Marcu, au mai etnigtat în 
răstimp de 30-40 ani ni$te preoţi probabil tot din cauza 
L~ucilor. AstfPl. prit> zapisul din 4 Septembrie 1783, Lalil: a 
lui Gheorghe Mt~m<lianu din Clwcea flanatului, fecioru! lni 
Gheorghe Pateu din Stolojani judeţul Gorj împreunQ. tu fra
tele s:lu Iovt:t'.1, au dat ·vărului lor Şlefot1 porecla Paicu, fe
ciorul popii Pfirnil, de potnană moşia din StolojanL 1ii11d
di ~i s-au aşezat in l3anat. Venind uneie clin rudele lor c:ire 
au zis că ~noşia e!·o de mulţi bani. l-au apucat pe Ştefan 

la Vârşeţ de a pli.'iti 21 stînjeni cu cîte 25 florinţi. Cînd au 

.t.lf> 



fiicut cftrten au fos~ martori : Preotul Pavel din Vârşcţ, iar
zapisul a fost scris de dascălul Mladin. Există afirmaţia cct 
acesta „e primul document cunoscut care ne vorbeşte ele 
trtlnsmutări de iomâni din aceste sate". Afirmaţia nu co;·es-· 
pun de realităţii deoarece din notările copiştilor de la 17 58. 
Ion, Ra.du şi Marcu, rezultă că strămutările din satele de p<~ 
Vale<1 Ja0ieşului şi în special din i.3tolojani sînt mult mai 
vechi. 

De men~ionat că fraţii Lazăr şi lovan Paicu din Che
cea anulează la 20 iulie 1792 actul dat lui Ştefan Paicul 
pentru că l-au fi:icut pe bani, care nu i-au dat. In acest fel 
ei dau :zapis al1ui văr, diaconul Dumitraşcu din Stolojani. 
Actul este crutent!ficat la sud Gorj la 8 aug. 1794 de Cons
tandin Gean, undl~ au fost de faţă atît cumpărătorul cit şi 
vînziltorul. Din aceste acte vedem că atît locuitorii din Sto
loj ani Gorj mergeau în Banat cit şi emigranţii mai veneau 
prin s.J.tul lor natal. 

Un alt preot tot din Stolojani. emigrat cu fraţii Paicu 
în satul Coşil'iului din Banat, a fost popa Avram fecior<.11 
popii Ion Coici"tEci, care dă la 19 oct. 1783 aceluiaşi Ştdan 
Paicu, z<tpis de vinzare a unui loc de vie din teiul Coică
iesc cu şapte florinţi, răscumpărat fiind vîndut de moşri [ 
său Dumitru Zorilă lui Nica, Barbu şi Amza Paicul. Cu. 
martori în Hanat <!ll fost, popa Trăilă, Branco şi dascălul 
Dumitru. Despre acest act se vorbeşte şi în cerceta.rea fă
cută la 9 sept. 1735 în pricina dintre familia Paicu şi cha
conul Mihăilă Lăscăteu, în care Ivan Paicu cu cetaşii lui a
prezentat un zapis din 1721 răscumpărat de la un pop.:i 
Avrum sau popa Ion feciorul lui Dumitru, ce se află în ţn.r :1 
nemţească11 • 

Numele emigranţilor olteni desigur că este foarte ma
re ca dovadă că ele se înlllnesc şi astăzi în Banat ca : Sto
lojanu din Stolojani ; Arcanu din Arcani ; Pocrca.nu din Po-
cruia . Izvernicec..nu din Izvarna, Tismeneanu din Tism~'1d.. 

Br<ldiceanu din Brădiceni, Părăianu din Părău, Pădiţeanu din 
Padeş, Peştişanu din Pcştişani, Arjoca din Arjoci şi altele. 

Trebuie să arătăm că atît emigranţii olteni din Ba.1ct 
aşa cum am zis, denumiţi butani, cit şi urmaşii lor au con
tinuat permaaent lupta pentru păstrarea fiinţei naţionctlc, 

pentru dezvoltarea economică şi culturalizarea Banatului. 
Permanent au p<l~-:trat portul, obiceiurile şi dialectul olte-
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nesc. Copiştii de manuale bisericeşti şi şcolare au continuâ t 
opera lor ln toate satele, culminînd cu valoroasele manua
le necesare învd.ţărr.întului teologic de la Vârşet cu dc.JsL;
bire rlupil 1822. ln rîndul acestor copişti un rol l-a avut 
familiei Lungu devE'nită Popovici după trecereea lor în ta~1-
mci preoţeasciL Din familiile bufaniior au ieşit oameni neh1-
fricaţi în. luptele pentru apărarea naţională. Sînt cunoscu~~ 
luptele ţăranilor rom<111i din părţile Făgetului conduşi de 
preoţii din Co~;;-uu şi Coşteiu în revoluţia de la 1848 ;:irr!
cum, şi r-Jctivitatea unor oameni politici pentru înfiiptuirell 
st.atului naţional unitar român12

• 

Tot hufanii ~i urmaşii lor sînt aceia care au dat opere 
ele valoare litr_,rar~1. pedagogică, plastică şi altele. Astfel, dirt 
familia Brădiceanu s-au rerna!"cat Coriolan, nepotul lui 
George şi fiii acestuia Caius şi Tiberiu. Coriolan Brădicc•c-.
nu ( 1849---1!)09) c: fost un cunoscut om politic şi clistin-; a
vocat !n Lugoj, lu;.:\i:itor al emancipării naţionale cu o ac
tivitate literară bo~F~tă în special comedii şi nuvele inspir.::-i
te din trecutul Dmu,tului. Fiul s::iu Caius a fost un însem:rn ~ 
t'_:~):c:-::i::;L 10n:i.1 b Vie:-iC1, iar Tiberiu distins foclorist şi 

corn pozi tor. 
Un doctrinar politic clarvăzător din Lugoj, a fost Aurel 

C. Popovici (18LiJ- -1917), înrudit cu Coriolan Brădiceanu 
care l-a trimis J;_i studii. A avut o intensă activitate ziaris
tică, preocupînclu-sE: în special d~ problema românilor .>ub
JUgati. 

Urmaşii diaconului Vasile Loga de la Tismana, au adu~ 
de ast,menea o contribuţie valoroasă la viaţa politică şi 

litf'far;1 a Bana:ulm. Aşa CI fost nepotul s1u, ConstanliH 
Didconovici loga (1770-1850), marele redeşteptător ai 
rom,inilor biiniîţeni, care împreună cu Ţichindeal şi Iorqo
vici au fornnt în literatură trilogia corifeilor bănăţeni. ln 
scrierile sale s-a preocupat de gramatică şi ortografie, de 
or~1anizarea şcol!Jor şi de dezrobirea românilor subjugaţi în 
statele „AustriPi Mari". 

Un alt urmaş al acestei familii cu o activitate procliqi
oasă, il fost Dr. Cerne! Diaconovici ( 1859-1923). L-a preo
cupat 7Îaristica şi ciiferite lucrări de finanţe. In cadrul As
trei a reuşit să redacteze valoroasa lucrare „Encicloperli·t 
Rom[rni:i". 

Tot un bufon <lin Banat, care s-a distins în literatură. 

a fost dr. Gheorghe Crăiniceanu din Ciclova MontanZi (n. 
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1851), 1nc~dic milHc:~r. care pe lingă publicaţiile din divers~ 
rnvisle ca : „Famllia" sau străip.e, a tipărit volumul „Igie
na ţăranului", premiat de Academia Română. 

Dintr-o familie de bufani se trage şi Damaschin J3o
jinc:l (1801) din Cârleşti, care împreună cu St. Neagoe şi 
Moise Nicoară scocte „Calendarul român cu litere lali1w''. 
A scris o interesa!1tLJ carte de învăţături pentru creştereo 
tineretului român. Nepotul său de frate Axentie Bojinc;.î. a 
dus o luptă neobosită pentru redeşteptarea românilor din 
Banat, asemenea cu a altor bărbaţi de valoare din acel tir-:1i-, 
cum <t fost Eftimie Murgu. 

Un scriitor hilnăţean de origine olteană sau „bufan" ?. 

fost profesorul şi pedagogul Ştefan Velovan (n. 1853) clin 
Rusca :1\foniană, cu care s-a mîndrit şcoala normală de în
vJţători din Cralova. A studiat filosofia la Viena şi ped~·· 
gogia la Gotha, în Germania, fiind director al Institutului 
PedaJogic diu Carn.nsebeş, profesor la Bucureşti, Cîmpulun0 
şi Craiova. A facut parte din comitetul de acţiune pentru 
înfiinţare:! unor zi<HC:' româneşti în Timişoara la 1893 alături 
de Coriolan Drăciiceanu şi Dr. Gh. Popovici. 

Piistrarea qrni1tlui, portului şi obiceiurilor olteneşti ele-el 
lungul timpului în Banat rezultă din lucrările unor piuori 
şi di.n obiceiurile locuitorilor, care încă se păstrează. în 
picturib lui l'acsico, mai ales în tabloul cu un grup de 
băni1ţeni din lfl20, se reliefează costumul acestora care 0 sk 
originar oltenesc, cc se păstrează prin tradiţie. De altfei. 
Ranatul a păstrat totdeauna cea mai strînsă legătură cu 
Oltenia. Asa cum :-tr<lta un bănăţean „Descinclenti în oricci
re sat de pe linia Craiova -· · Bozovici - Biserica Albă şi 
veti rămîne uimiţi de constatarea, că jocurik~ şi cîntec0le 
populare sînt de o asemi:;na:::-e aproape perfectă, indiferent de 
vremuri şi n~9immi politice"13

• 

Rolul ol1enilor în Banat este foarte sugestiv ilustrat tk~ 
un vrednic seriilor bănăţean, care zice „Bravii noştri „hu-
fani" vc~niţi odin'.omă din Oltenia spre a scoate la lumina 
zilei comorile imense, preţioa~e. ascunse în adîncurile sub
solului b'lni1ţ<;an, zllieri oropsiţi de greutatea muncii ist:n i
toare şi pli!l.8 de primejdii i;:utropiţi de năvăliri străine . şi 
ispitiţi ele a:i1i!giri ostile idealului nostru românesc, au slal 
ţn trecut 51 stau ~i azi neclintiţi la obîrşia şi cinstea str~;

m0ş~·ască"14. 



Banatul zilelor noastre, participant valoros la opera 'de 
construire a noii civilizaţii, socialiste, işi trage deopotrivă. 
seva, .din valorile tradiţionale şi contemporane ale poporu
lui romi\n. 
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