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PREFAŢĂ

În  perioada  anilor  1940,  conducătorul  de  atunci  al  României, 

Mareşalul Antonescu, a instituit obligativitatea învăţătorilor din comune de a 

alcătui monografiile localităţilor în care îşi desfăşurau activitatea, urmând ca 

manuscrisele să fie predate instituţiilor abilitate pentru păstrarea lor, nefiind 

obligatorie şi publicarea lucrărilor.

Arhivele Statului – Filiala Mehedinţi păstrează, în copie, în asemenea 

lucrări, în parte recuperate de la Ministerul Învăţământului, în fondul căruia, 

probabil,  se  mai  găsesc  şi  altele.  Destul  de  puţin,  dacă  ne  gândim  că 

Mehedinţul  numără  59  de  comune,  potrivit  reformei  administrative  din 

1968.  După  1990 au  mai  apărut  câteva  monografii  locale,  în  bună parte 

redactate conform cerinţelor şi preceptelor şcolii sociologice a lui Dimitrie 

Gusti,  sau  a  discipolilor  săi,  printre  care  H.  H.  Stahl,  fără  însă  a  epuiza 

subiectul.  Au mai  rămas destule  localităţi  mehedinţene  necunoscute,  câtă 

vreme nu li s-au elaborat monografiile. 

Tocmai de aceea este binevenită încercarea institutoarei Fickl Maria, 

de la Şcoala cu clasele I – VIII Eşelniţa, de a concepe schiţa monografică a 

localităţilor  din  defileul  Dunării,  care,  administrativ,  dar  nu  şi  prin 

mentalitate,  aparţin Mehedinţului,  întreaga zonă fiind plasată sub spectrul 

cutumelor bănăţene. Dincolo de menţionarea acestor localităţi în alte lucrări, 

scrise de alţi auotori, este de apreciat bogăţia de informaţii, relevantă aici 

mai ales prin noi amănunte, neabordate până acum. 

Încă  de  la  începutul  lucrării,  semnificativă  este  aserţiunea  potrivit 

căreia  „o trăsătură comună a  tuturor  etniilor  din această  regiune,  care  se 

deosebesc prin religiile lor este cultul Maicii Domnului,  Fecioara Maria.“ 

Poate să fie o bună explicaţie pentru convieţuirea paşnică a mai multor etnii 
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din zonă, neinvestigată suficient până acum, cu toate că pe 15 august,  de 

Sfânta Maria Mare,  este şi  ziua Mariei,  legată indisolubil  de Dunăre.  De 

altminteri,  importanţa  bătrânului  fluviu  pentru  locuitorii  acestui  areal 

geografic  rezultă  şi  din  obiceiurile  populare  specifice  la  Eşelniţa  şi 

Ogradena:  îmbăierea  copilului,  la  naştere,  cu  apă  din  Dunăre  şi  prima 

molitvă  făcută  cu apă  din Dunăre.  Aici  se  mai  pot  adăuga şi  obiceiurile 

practicate  la  miezul  nopţii  de Bobotează,  când,  în  timp ce bat  clopotele, 

locuitorii merg la Dunăre şi se spală pe ochi, iar fetele ascund busuioc la 

măritiş, în funcţie de cum era găsit busuiocul ulterior (practică divinatorie, 

cu suport magic).

În  fine,  să  mai  menţionăm că  cele  mai  complexe  date  din această 

schiţă  monografică  se  regăsesc  în  subcapitolul  dedicat  Orşovei,  care  nici 

până în ziua de azi  nu beneficiază de o monografie serioasă,  cu toate că 

bogatul trecut istoric al acestei localităţi ar necesita o lucrare de anvergură. 

De asemenea, încă un merit al lucrării de faţă îl constituie informaţiile 

despre  primele  atestări  documentare  ale  ţiganilor  de  pe  Clisura  Dunării, 

ataşate în final. În concluzie, lucrarea se impune ca o contribuţie importantă 

în cunoaşterea localităţilor din Defielul Dunării şi dăiunirea lor în timp.

Doctor  ISIDOR  CHICET

Centrul Cultural Mehedinţi 
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"Sfântă Maică şi Fecioară

ruga ta caldă coboară

peste lumea asta rece

peste versul care trece".

(Pr.Sever NEGRESCU- Adiere)

Din  punct  de  vedere  geografic,  zona  Defileului  Dunării  este  greu 

accesibilă  şi  destul  de  puţin  cunoscută,  dar  potenţialul  creator  şi  bogăţia 

manifestărilor de spiritualitate ale localnicilor, etnici români, sârbi, cehi şi 

slovaci,  germani,  maghiari,  romi,  turci,  sunt  pe  măsura  splendorii 

magnificului peisaj al Cazanelor Dunării.

O  trăsătură  comună  a  tuturor  etniilor  din  această  regiune,  care  se 

deosebesc prin religiile lor, este cultul Maicii Domnului, Fecioara Maria.

Acest  proiect  este  dovada bunei  înţelegeri  în  care  trăiesc  locuitorii 

satelor dunărene, în ciuda climatului tensionat din Balcani.

Prin  cultură,  satele  dunărene  pot  iniţia  legături  de  prietenie  şi 

parteneriat în domeniul economic, turistic, al sporturilor nautice, al vânătorii 

şi pescuitului, al protecţiei mediului, sănătăţii, educaţiei, învăţământului etc.

În Defileul Dunării, ca un colier de perle se întind următoarele sate 

din amonte în aval: Sviniţa, Dubova (sat Eibenthal), Eşelniţa dar şi oraşul 

Orşova.

Sviniţa este o comună cu un număr de 1300 locuitori şi marchează 

limita vestică a judeţului Mehedinţi, la 80 km. de Drobeta Turnu-Severin, în 

amonte de Dubova.
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Istoricul  comunei  atestă  staţiuni  arheologice  cu  locuri  din  epoca 

fierului, din perioada romană şi feudală. Tri Kule, formată din  trei turnuri 

situate pe malul Dunării, a fost construită în perioada 1438 -1442, în scopul 

apărării contra turcilor.  

Azi, satul se află pe pantele abrupte şi pietroase, amplasament rezultat 

după formarea lacului de acumulare Porţile de Fier I. Populaţia, în proporţie 

de peste 90% sârbi, se ocupă în special cu mineritul, creşterea animalelor şi 

pescuitul.

Dovedind un remarcabil spirit gospodăresc, comuna are o foarte bună 

sistematizare, cu aducţiune de apă potabilă, străzi asfaltate, un cămin cultural 

unic  în  judeţ  atât  prin  felul  cum  este  întreţinut  cât  şi  prin  activitatea 

desfăşurată cu tinerii, o bază sportivă modernă.

În mai 2000, Sviniţa a fost gazda Maratonului Cântecului şi Dansului 

Sârbesc, acţiune în care au evoluat peste 20 de formaţii de cântece şi dansuri 

din toate satele locuite de sârbi.

Comuna  Sviniţa  este  un  exemplu  pentru  toate  comunele  judeţului 

Mehedinţi.

Comuna  Dubova  şi  satul  Eibenthal.  Situată  la  27  kilometri  de 

Orşova şi străbătută de drumul naţional 57, comuna Dubova se află situată 

pe malul stâng al Dunării, în golful dintre cele două Cazane. Cazanele Mari 

şi Cazanele Mici ascund o bogăţie şi o frumuseţe de neegalat, ceea ce face 

din aceste aşezări un punct  de atracţie permanent  pentru turiştii  din toate 

colţurile Europei.

Comuna  Dubova  are  trei  sate  componente  şi  anume:  Dubova, 

Eibenthal şi Baia-Nouă. În Dubova locuiesc cetăţeni de origine română, iar 

în satele Eibenthal şi Baia-Nouă, cetăţeni de origine cehă, cu preponderenţă.

Localitatea  Dubova  este  cea  mai  veche  aşezare  din  întreg  defileul 

Dunării, săpăturile arheologice confirmându-i existenţa încă din paleoliticul 
8



mijlociu, dovezi găsindu-se în peşterile Climente I, Climente II şi în peştera 

Veterani, pe care romanii o fortifică datorită importanţei acesteia în apărarea 

drumului construit de romani, pe malul drept al Dunării.

Importanţa geostrategică a zonei creşte în evul mediu, când austriecii 

investesc multă energie şi pricepere în a fortifica întreaga zonă. Locuitorii 

sunt  supuşi  direcţi  ai  Împăratului  de  la  Viena,  cetăţile  lor  sunt  declarate 

"imperiale", ei înşişi constituiţi în  "confini" grănicereşti având mari facilităţi 

funciare (comunităţi de avere) şi fiscale.

Dintre localităţile componente,  prima atestare  documentară  aparţine 

fostului sat Tisoviţa şi în amonte satele actuale Eibenthal şi Baia-Nouă, care 

fac obiectul unei colonizări cu cehi din ţinutul Boemia, în vremea celei de a 

doua colonizări a Banatului. Astăzi, în cele două sate trăiesc urmaşii acestor 

coloni.  În  traducere,  Eibenthal  înseamnă  Valea  Anin.  Colonizarea  cu 

populaţie  cehă,  de  religie  romano-catolică,  s-a  făcut  de  către  Imperiul 

austriac,  la  graniţele  acestuia,  cu  dublu  scop:  cultivarea  şi  prelucarea 

lemnului  de  tisă  pentru  mobilierul  marilor  Cancelarii  din  vestul 

continentului, cât şi pentru paza frontierelor Imperiului.

Construcţia Hidrocentralei Porţiele de Fier I a dat o lovitură întregii 

zone riverane Dunării, printre care şi comunei Dubova, pe care a afectat-o în 

toate  direcţiile,  satele  s-au  strămutat  pentru  totdeauna,  lunca  de  sute  de 

hectare,  cu  cel  mai  fertil  teren  arabil,  a  fost  inundată  în  totalitate  iar 

populaţia a sărăcit în decursul anilor. Sătenii comunei au rămas numai cu 

terenurile de pe dealuri, pământuri neproductive grâului şi porumbului.

Pe versanţii abrupţi ai Dunării, constituiţi din calcare mezozoice, care 

adăpostesc  plante  mediteraniene,  carpato-balcanice pe o suprafaţă  de 215 

hectare, dar şi pe ambele Ciucare, Ciucarul Mare şi Ciucarul Mic cresc din 

abundenţă pomi,  plante,  flori  declarate  cu regim  de ocrotire  oficială  ca: 

alunul  turcesc,  Alsine,  arţarul  mediteranian,  clopoţeii  Cazanelor,  laleaua 

Cazanelor  Dunării  (Tulipa  Hungarica),  liliacul  sălbatic,  scumpina, 
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sâmbovina, stânjenelul de stâncă, talpa ursului, vanilie tiratcare, şopârliţa cu 

frunză grasă, cimbrişorul balcanic,  brânduşa bănăţeană, degeţelul bănăţean. 

Fauna  este  de  asemenea  foarte  diversă:  ariciul,  acvila,  brosca  ţestoasă, 

bufniţa,  corbul,  fluturaşul  de  stâncă,  salamandra,  şoimul  dunărean,  râsul, 

ursul, veveriţa, vipera, barza albă, etc.

Comuna Dubova are în imediata apropiere a Dunării Peştera Ponicova 

în două etaje cu stalactite şi stalagmite, Peştera Veterani şi Peştera Cuina 

Turcului. În apropierea acestor peşteri s-au aflat Cetăţile Lylco şi  Peci din 

sec. XIII - XVII.

Există  pe  teritoriul  comunei,  în  apropierea  râului  Mraconia, 

"Mânăstirea  de  sub  ape"  în  curs  de  amenajare,  în  amintirea  mânăstirii 

construite  în  jurul  anului  1700,  inundată,  în  urma  formării  lacului  de 

acumulare al hidrocentralei.

Satul Eibenthal, vizitat frecvent de rudele şi de turiştii din Republica 

Cehă, Austria şi Germania, pentru a se bucura de darurile naturii din zonă, 

are  o  biserică  catolică  în  stil  gotic  de  peste  150 de  ani,  de  o  frumuseţe 

deosebită,  bine întreţinută,  cu o orgă veche în  stare de funţionare şi  una 

electronică,  primită  ca  donaţie.  Tot  în  Eibenthal,  pe  râul  Tisoviţa  se  pot 

vizita cele două cascade, de un pitoresc deosebit, unicat în zonă, aflate în 

imediata apropiere a satului.

Satul Eibenthal se află aşezat pe o uriaşă rezervă de azbest şi crom, 

care au fost expoatate perforând dealurile din împrejurimi, dar şi cupru şi 

alte bogăţii subterane. La fel Baia-Nouă este proprietara uneia dintre cele 

mai mari rezerve de antracit, fapt care a determinat locuitorii din zonă ca 

principala lor ocupaţie să fie mineritul.

Zona  constituie  un  punct  de  atracţie  turistic  prin  "TABULA 

TRAIANA", de pe malul drept al Dunării, zidită în stâncă între anii 101-105 

d.Hr. din dispoziţia împăratului Traian, când Imperiul roman a cucerit Dacia 

regelui Decebal.
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Situată între Carpaţi şi Balcani, străbătută de fluviul Dunărea, comuna 

Dubova  şi  satele  sale  constituie  un  potenţial  turistic  de  neegalat,  prin 

diversităţile  biologice  şi  heterogenităţile  structurii  ecologice,  de  mare 

însemnătate ştiinţifică şi peisagistică, care sunt ocrotite şi protejate de lege.

Eşelniţa.  Această  localitate  este  atestată  documentar  la  data  de 

25.02.1484,  printr-un act emis de Matei Corvin. Şi-a schimbat de două ori 

vatra (chilia - cum îi place d-lui Grid Modorcea să spună), prima dată la 

1650 când a coborât din munte, din cauza jivinelor, pe malul Dunării într-o 

vale edenică, 

apoi, la 1970 când a fost înecată de Lacul de acumulare Porţile de Fier I 

(sună tot a jivină).

În anul 1996, 14 septembrie, ziua Înălţării Sfintei Cruci, la Eşelniţa a 

fost  sfinţit  şi  inaugurat de vrednicul de pomenire mitropolit  NESTOR un 

Muzeu Parohial, eveniment încărcat de smerenie şi sensibilitate. Născut din 

lacrimile  strămutărilor,  s-ar  fi  putu  numi  "Muzeul  din  ape",  -  având  să 

adăpostească acea creştere în posteritatea unor personalităţi, ar fi putut reţine 

un nume dar, n-a făcut-o. Nu s-a născut în nouă luni ci în nouă ani, având 

părinţi pe bunii enoriaşi tineri şi bătrâni de frumuseţe, iar exponate cât să 

cuprinzi în braţe şi în suflet: imagini din fostele sate ucise de înec, Tisoviţa, 

Ogradena, Plavişeviţa, Eşelniţa veche, bunuri de patrimoniu (cărţi, icoane, 

potire, pisanii) de la fostele biserici ale satelor amintite.  De la mânăstirea 

Mraconia  se  păstrează  uşile  împărăteşti  şi  o  candelă  (din 1990 în cadrul 

parohiei Eşelniţa fiinţează cenaclul "Candela din Dunăre", fiind editată şi o 

foaie religioasă cu acelaşi nume).

Mraconia  este  una  dintre  cele  mai  vechi  mânăstiri,  atestată 

documentar la 1453, posibil o primă ctitorie a sfântului Nicodim care pe aici 

a trecut în chip miraculos Dunărea organizând din 1370 viaţa monahală la 

Vodiţa, după sistemul atonit. Distrusă în timpul războiului ruso-austro-turc 
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(1787-1792), refăcută şi demolată apoi în 1968, Mraconia se află azi în plin 

proces de refacere, pe un alt loc, prin stăruinţa preotului Cristian Târtea. Şi-a 

tras numele  râului Mrăcunei, care înseamnă Apa întunecată.

În două dintre  icoanele  expuse în  Muzeu apare în  planul  secundar 

Dunărea: Sf. Nicolae, 1787 - se observă pe Dunăre şi o luntre cu doi pescari 

şi Sf. Mihail, 1796, pe plan secundar asemănător - o despicătură a Dunării la 

care sfinţii stau cu spatele aşezaţi, parcă  pe un cap de ostrov. Importantă 

este  apariţia  considerată  unicat  este  cea  a  Maicii  Domnului  cu  Pruncul, 

provenind de la Ogradena şi datând din prima jumătate a sec. al XVIII-lea. 

Două motive ne îndreptăţesc să o considerăm unicat:  iia românească este 

veşmânt sfânt atât pentru Maica Domnului cât şi pentru Prunc, iar în mâna 

dreaptă a Maicii Domnului apare floarea de crin, specifică Bisericii catolice, 

fapt ce demonstrează buna convieţuire a ortodocşilor cu romano-catolicii în 

satele din clisura Dunării, de-a lungul timpului.

Rostul exponatelor din Muzeul Parohial Eşelniţa este acela de a privi 

întrebătoare pe cei ce le vor admira. Sunt, în acest sens ochii sfinţilor din 

icoane, grafia manuscriselor, literele cărţilor, filigranele ornatelor şi cutele 

pietrelor, toate iradiind parcă mirarea şi fluiditatea unor secole ce nu mai pot 

apune de-atâta istorie.

Şi cum să apună când s-a crezut de către unii istorici, dar mai ales de 

către localnici că la Ogradena (o - grade = veche cetate) ar fi fost capitala 

Daciei Malvensis. Aici există râul Mala, care mult timp s-a numit Malva. La 

vărsarea acestuia în Dunăre s-a descoperit o necropolă datată din secolele 

VI-IV î.d.Hr., cuprinzând un bogat inventar (cuţite, vârfuri de lănci, mărgele 

de chilimbar şi  sticlă).  În încăperea de etnografie a Muzeului  parohial se 

păstrează un opaiţ dacic. Cercetările istorice au dus la concluzia că zona era 

locuită  de  pescarii  epipaleoliticului.  Obiectele  descoperite  în  zonă  (la 

punctul  numit  de săteni  Cuina  Turcului  -  în  special)  din podoabă de os, 
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ornamente cu decor geometric şi figurina antropomorfă reprezentând un idol 

feminin  unic  în  epipaleoliticul  european  sunt  dovezi  certe  ale  vechimii 

locuirii acestor meleaguri.

În  muntele  Ciucaru  Mare  sau  Cazanele  Mari  din  dreptul  localităţii 

Dubova există două foarte vechi şi importante peşteri. Primele cercetări ale 

peşterii Gura Ponicovei (sau a Liliecilor) aparţin lui Munk, 1872 şi duc la 

concluzia că este cea mai importantă peşteră din Defileul Dunării. Are mai 

multe săi şi un sistem superior numit Galeria Liliecilor care se închide într-o 

adevărată  catedrală  subterană  de  peste  100  m  lungime,  60  lăţime  şi  30 

înălţime.  Aici  s-a găsit  un fragment  de ceramică hallstattiană.  Cercetările 

faunistice au evidenţiat existenţa în peşteră a unor specii unice în Europa, 

chiar  de  ursus  spelaeus.  Peştera  Veterani  sau  Peştera  din  Pânză  Curii 

aparţine unor timpuri preistorice fiind considerată de către daci sanctuar a lui 

Zamolxis. A fost folosită ca punct strategic atât de daci, cât şi de romani, 

austrieci şi turci, putând adăposti peste 700 de soldaţi. Menţionăm faptul că 

Veterani,  aghiotantul  lui  Ianovici  -  comandantul  oştilor  austriece  din 

Caransebeş au întocmit în anul 1692 planul peşterii, republicat în 1929 de 

Kubacika, fiind probabil cel mai vechi plan de peşteră din lume. În peşteră 

îşi  ţes  şi  azi  pânza  numeroşi  păienjeni  şi  se  adăpostesc  mulţi  şi  coloraţi 

fluturi precum şi scorpionul carpatic.

În  muntele  Ciucaru  Mic  (Cazanele  Mici)  funcţionează  încâ  cinci 

sacovişte  printr-un  procedeu  de  prindere  a  peştilor  moştenit  de  la  daci. 

Sacoviştea  este  o  plută  de  lemn  permanent  ancorată  la  mal,  într-un  loc 

special  dat  de un anumit  unghi al  curenţilor  de apă.  De pe această  plută 

pescarul lasă şi ridică periodic un sac mare prins pe o pârghie de lemn. Când 

sacoviştea este plină cu peşti, pescarii asemni apostolilor odinioară, spun că 

parcă ridică apa la cer pe vârful munţilor. Tot în Cazanele Mici se află un loc 

numit "La icoană". Superstiţioşii îşi amintesc de o icoană pictată pe stâncă şi 

cred într-un blestem al locului, aici înecându-se foarte mulţi. Măicuţele de la 
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mânăstirea Sf. Ana, din Orşova au "ridicat" blestemul prin amplasarea unei 

frumoase  icoane  în  marginea  drumului.  În  acelaşi  munte  fundaţia  "Iosif 

Constantin Drăgan" a sculptat pe o stâncă un măreţ chip a lui Decebal. Pe 

creştetul  acestei  statui  se  observă  o  cruce  neagră,  părăsită  şi  bătută  de 

vânturi, pusă acolo de ultimul călugăr de la mânăstirea Mraconia.

Strămutările au născut ecouri permanente în cântecele bătrânilor, în 

obiceiurile locului şi în felul de a fi al oamenilor. Pe lângă Muzeul parohial 

fiinţează un grup vocal  bărbătesc condus de rapsodul Năcuţă  Ciuru. Tot 

aici, în Eşelniţa, trăieşte Ana Rogobete, cea care a compus şi interpretează 

Balada  Satelor  Strămutate.  Amintim  două  obiceiuri  din  fostele  sate, 

obiceiuri care ne fac să bănuim că Dunărea are, dacă nu izvoare, cel puţin 

rădăcini biblice. La naştere, pentru prima dată pruncul era îmbăiat cu apă din 

Dunăre, asemeni prima molitvă - slujbă de curăţire - era făcută tot cu apă din 

Dunăre, şi tot aşa Botezul pruncului. Să ne gândim că în apa Botezului omul 

se întâlneşte  cu Hristos,  devine creştin şi  se umple de energiile Duhului 

Sfânt...  .  Aceasta este primul obicei.  A dispărut. Al doilea obicei, care în 

parte  reînvie  la  Eşelniţa,  specific  Ogradenei,  constă  în  faptul  că  la 

Bobotează, în noapte de cinci spre şase ianuarie - în miezul nopţii clopotele 

bisericii bat timp de un ceas. În acest interval oamenii se duceau la Dunăre şi 

se spălau pe ochi iar fecioarele alergau la o piatră de pe mal şi ascundeau sub 

ea un fir de busuioc pe care după slujba Bobotezei, îl căutau. Dacă busuiocul 

era  îngheţat însemna că fata lua un băiat mai mult bogat decât frumos, dacă 

nu era îngheţat însemna că se mărită după un băiat mai mult frumos decât 

bogat,  iar  dacă  busuiocul  nu mai  era  găsit  însemna  că  fata  mai  avea  de 

aşteptat.  Important  este  că  în  acel  miez  de  noapte  apele  Dunării   erau 

considerate sfinţite.

Felul de a fi al oamenilor din această zonă  mai poate fi urmărit ca un 

fir  roşu  în  extraordinara  colecţie  etnografică  a  familiei  Doina  şi  Teodor 
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Grigore din Eşelniţa. Această colecţie s-a născut dintr-o pasiune mare cât 

două vieţi! Deasupra uşii de la intrarea în casa familiei GRIGORE străjuiesc 

precum o pisanie plină de sacralitate laică următoarele rânduri: "Triumf - un 

mănunchi  de  calităţi  specifice  artei  mari  în  corpul  modest  al  satului 

românesc:  armonie,  vivacitate,  sensul  profund  al  diversităţii  şi  repetiţiei, 

organicitate.  Oamenii  care  au  făcut  aceste  obiecte  erau  bogaţi  de  mult. 

Făceau  obiecte  vii  şi  puternice  pentru  că  ştiau  să  pună  în  acord  perfect 

funcţia şi forma. Ştiau să nu pună materie în plus. De ce Triumf? Pentru că 

EI au fost o lume de învingători şi au învins într-un mod nobil, adică fără 

conştiinţa victoriei."

*

Ca o concluzie generală a celor spuse vrem să credem şi să nădăjduim 

cu dragoste că Dunărea la Eşelniţa şi în "Cazane" a fost înrudită cu "apa" 

originară, reprezentând o energie duhovnicească din care şi alături de care s-

a născut şi a crescut prin Tradiţie şi Scriptură, neamul nostru.

Orşova, aşezare  bimilenară  situată  la  confluenţa  râului  Cerna  cu 

bătrânul Danubiu, a avut în curgerea timpului un hronic zbuciumat, care a 

culminat  poate cu acea strămutare completă a sa dintre anii 1966 - 1974. 

Odată  cu  ridicarea  noului  oraş,  ce  integrează  acum şi  trei  aşezări  rurale 

situate odinioară în imediata-i vecinătate - Jupalnic, Tufări şi Coramnic - dar 

mai cu seamă în anii următori acestei strămutări, a apărut şi o necesitate ce 

ne-a fost exprimată tot mai des şi de tot mai multă lume de vârste diferite: 

scrierea  istoricului  acestei  aşezări,  aşa  cum  a  fost,  pe  măsura  faptelor 

petrecute  în  acest  colţ  de  permanenţă  românească,  dar  şi  de  convieţuire 

temporară  sau  definitivă  cu  alte  etnii  aşezate  aici  sau  prin  preajmă.  S-a 

născut astfel acel caracter aparte al Orşovei, pe care atât de plastic îl creiona 
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cândva scriitorul Petru Dumitriu:  "În orăşelul  de pe malul Dunării,  unde  

mergeam  la  şcoala  primară  (Montesquieu  îl  aminteşte  în  notele  lui  de  

călătorie:  "Orşova,  fortăreaţa  austriacă pe  Dunăre,  unde nemţii  pier  ca  

muştele") se vorbea o limbă latină, română, două limbi slave, sârbo-croată  

şi cehă, o limbă fino-ugrică, maghiara, pe lângă germană şi    idiş şi turcă,  

şi  limba ţiganilor, dialect hindus. Asta m-a  învăţat să nu bag de seamă  

naţionalităţile,  ci  doar  făpturile  omeneşti,  şi  mi-a  dat  sensul  şi  gustul  

civilizaţiilor felurite care alcătuiesc doar una singură".

De  la  început  lucrarea  a  generat  fireasca  întrebare:  istoricul  cărei 

Orşove?  A  celei  vechi  -  urbe  a  cărei  vatră  este  defintiv  scufundaată  în 

adâncul apelor lacului de acumulare "Porţile de Fier", ori a noii aşezări, a 

cărei naştere şi al cărei prezent l-am trăit zi cu zi? Răspunsul cel mai bun 

pare a fi unul singur: realizarea unei monografii istorice simple, începând cu 

cele  mai  vechi  urme  ale  omului  pe  spaţiul  de  la  confluenţa  Cernei  cu 

Dunărea, dar,  adesea,  şi  din imediata  vecinătate până în acest  început de 

mileniu trei, istorie în scrierea căreia evenimentele de intensitate deosebită 

să  fie  reliefate  la  adevărata  lor  valoare,  fiecare  în  parte,  toate  alcătuind 

componente ale aceluiaşi întreg, nicicând rupte de istoria neamului. O carte 

despre cei care au fost, despre faptele lor - bune, rele - pentru cei de azi, dar  

şi pentru cei care vin, interesul pentru această întreprindere fiindu-ne tot mai 

des exprimat de concetăţeni aparţinând celor mai diferite generaţii, dar şi de 

mulţi ce trăiesc în alte orizonturi. O lucrare ce-i o nouă etapă în cunoaşterea 

acestor meleaguri, cercetări ulterioare putând s-o completeze, actualizeze şi 

chiar  să-i  îndrepte  unele  concluzii  aparţinând  momentului,  cunoaşterii 

noastre până azi. 

Istoria oraşului de la confluenţa Cernei cu Dunărea, în ansamblul ei 

sau pe secţiuni distincte, i-a preocupat de mult pe cărturari şi cercetători, mai 

cu seamă pe unii profesori sau intelectuali locali, astfel că periodic au apărut 

monografii sau referiri ample privind trecutul Orşovei. Istoriografia acestor 
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meleaguri este deci apreciabilă, dăinuind de cu mult peste un veac, interesul 

pentru antichităţile sale fiind încă şi mai vechi.

Primele  mărturii  privind  descoperirile  romane  de  pe  teritoriul 

orşovean le aflăm într-o culegere de texte antice provenite din Dacia romană 

şi elaborată la cumpăna veacurilor XV-XVI de Ioannes Mezerzius, umanist 

la  Conventul  monastic  din  Cluj-Mănăştur.  Le  urmează,  respectând 

cronologia, descrierea Orşovei, cu cetatea feudală şi localitatea civilă, făcută 

în perioada stăpânirii otomane a zonei de către învăţatul turc Evliya Celebi 

în  notele  sale  de  călătorie  (1660).  Apoi  prin  anul  1690  aefectuat  aici 

observaţii  de  teren  eruditul  italian  Luigi  Ferdinando,  conte  de  Marsigli, 

rezultatele  consemnându-le  în  lucrarea  sa  "Danubius  Pannoca  Mysieus" 

(Haga-Amsterdam,  1726).  El  a  prezentat  în  dreapta  Cernei  cetatea 

postaureliană peste care s-a suprapus cea medievală.

Primele note de hronic orşovean, valoroase pentru evenimentele din 

secolul  al  XVIII-lea  şi  anii  de  început  ai  celui  următor  le  datorăm 

cronicarului-preot  din  Mehadia,  Nicolae  Stoica  de  Haţeg,  mărturiile  sale 

fiind izvor de seamă pentru cercetările pe care le-am întreprins pentru o serie 

de capitole ale monograifiei oraşului.

În  ceea  de-a  doua  jumătate  a  veacului  trecut  apar  primele  note 

monografice  asupra  Orşovei  şi  satelor  din  jur  în  volumele  lui  Anton 

Boleszny  "Die  Donaukatarakte.  Veteranische  Hohle  und  Festung  Peth 

zwichen Baziasch, Orşova und Turnu-Severin"şi Pesty Frigyes. "A Szoreny 

Bansag es Szoreny varmegy tortenete."

O monografie mai completă, adusă până la începutul anilor interbelici 

şi  utilizând,  alături  de  lucărirle  istorice  cunoscute  până  atunci,  materiale 

arheologice  din  zonă  păstrate  în  Muzeul  gimnaziului  local  (azi  muzeul 

liceului "Traian Lalescu") ne-a lăsat-o profesorul de istorie Daniil Laitin. I-a 

urmat,  cronologic,  monografia  realizată  de  dr.  Theodor  Trâpecea  (1958) 

pentru ca în anul sărbătoririi împlinirii a 18 veacuri de atestare documentară 
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a oraşului şi inaugurării noii localităţi pe actualul său amplasament să vadă 

lumina  tiparului   lucrarea "Orşova - vatră de istorie,  poartă de lumină". 

Această din urmă lucrare, la realizarea căreia au lucrat un grup de autori 

(unii locali, alţii severineni) are pe de o parte avantajul informării celui care-

i  parcurge  filele  asupra  unor  fapte  inedite  până  la  acel  moment,  dar  şi 

dezavantajul restrângerii până la denaturare sau anihilare a unor evenimente 

definitorii pentru istoria Orşovei şi împrejurimilor sale cum ar fi începutul 

vieţii umane în defileul Dunării şi pe cursul inferior al Cernei, rolul zonei în 

perioada  războaielor  austro-turce  şi  înfiinţării  regimului  grăniceresc, 

dezoltare modernă a localităţii  spre urbanizare, luptele eroice din zonă în 

vara-toamna anului 1916 şi în august-sptembrie 1944 şi altele.

Se  adaugă  acestor  lucrări  un  mare  număr  de  studii  şi  materiale 

arheologice şi  istorice referitoare la  Orşova şi  împrejurimile  sale  care  au 

apărut  ca  urmare  a  cercetării  pluri-şi  interdisciplinare  prin  crearea 

colectivului Grupului de cercetări complexe "Porţile de Fier". S-au obţinut 

astfel  într-un  timp  relativ  scurt  numeroase  informaţii  de  mare  valoare 

ştiinţifică din acest defileu.

*

Atenţia de care Orşova s-a bucurat în rândul istoricilor - mai ales la 

finele secolului XIX -, s-a repercutat  asupra prezentării sale într-o serie de 

enciclopedii;  dar  tocmai  aceste  prezentări  indică  azi  mai  bine  limitele 

scrierilor  timpului  şi  a  recepţionării  lor  de  autorii  acelor  lucrări 

monumentale.

La  finele  veacului  trecut  sunt  două enciclopedii  care  transmit  date 

despre  Orşova;  sunt  informaţii  sumare,  uimitor  de  reduse  chiar  pentru 

avântul ce-l cunoştea localitatea, dar explicabile tocmai prin faptul că sursele 

de informare erau ceva mai vechi: "Grand dictionnaire universel  du XIX 
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siecle" par Pierre Larousse rezumă: "Orşova (Veche) fortificaţie a Imperiului 

Austriac, sub oraş, pe malul drept al Dunării la confluenţa cu Cerna. 1000 de 

locuitori, punct avansat al comerţului Germaniei cu Principatele dunărene în 

timp ce "La grande ecyclopedie"  editată la Paris între 1885-1901 oferă date 

mai complete: "Orşova. Oraş al Ungariei, comitatul Caraş-Severin, pe malul 

stâng  al  Dunării  la  confluenţa  cu  Cerna;  3600  locuitori.  Este  un  punct 

imporntant al navigaţiei fluviale pe Dunăre şi loc de joncţiune al căilor ferate 

maghiare (de la Timişoara)  şi române (spre Vârciorova). La 2 km., în aval 

se află Orşova Nouă, fortificaţia din insula Ada Kaleh. Loc al luptelor dintre 

turci şi austrieci, în 1718 a fost cucerită de aceştia (turci) după un asediu de 

o lună la 15 august 1738, ei stăpânind-o până în 1878...".

"Enciclopedia română" a lui Constantin Daicoviciu consemna în anul 

1904 despre Orşova un articol mai cuprinzător: "Orşova (Ruşova) oraş în 

Caraş-Severin Ung. (Banat) cu 3564 locuitori (1891) din care peste 1000 

români, staţiune de cale ferată şi port dunărean. Situat pe marginea Dunării 

în susul gurei Cernei pe marginea şesului ce însoţeşte ambele râpe ale râului 

Cerna.  Regiunea  Orşova  a  prezentat  întodeauna  mult  interes  militar  prin 

aşezarea ei la împreunarea căii navigabile a Dunării cu calea, astăzi şi ferată 

a Porţii  Orientale,  ce conduce la Timişoara prin Caransebeş şi  Lugoj. Pe 

muntele Alion, din stânga Cernei, se găsesc urmele bateriilor gener. Laudon 

din 1789. În josul gurii Cernei, insula Ada Kaleh poartă încă uvragele vechei 

cetăţi a Ruşoavei,  care ţine debuşoarea defileurilor Banatului, constând în 

două bastioane casemate unite printr-o curtină servind de casarmă defensivă 

şi  stăpânită  de  un turn  maximilian  cu  4  etaje.  Pe  dreapta  Dunării  fortul 

Elisabeta, azi în ruine, fu construit de austriaci în 1736 pentru a completa 

acţiunea  cetăţii  Ruşavei.  Orşova  veche  corespunde  pare-se  vechi  cetăţi 

romane Tierna ale cărei ruine se văd şi azi. În timpul voievodatelor Orşova 

era o cetate tare, zisă Urşeia, pe care o rad Mongolii, însă o restabileşte Bela 

IV. O fu disputată în urmă rând pe rând de Români, Turci şi Austrieci până 
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în  zilele  noastre.  Tratatul  de  la  Berlin  dă  Austriei  insula  Ada  Kaleh  cu 

cetatea Ruşavei."

Anul  următor,  în  "Paulus  -  Encyclopadie  der  classichen  

altertum-wisenschaft" cetatea Dierana este corect localizată pe malul stâng 

al fluviului, se insistă asupra originii dacice a numelui ei şi sunt prezentate 

pe  larg  descoperirile  arheologice  de  până  atunci.  Autorul  presupune 

atribuirea rangului de collonia Diernei încă sub Traian.

Un spaţiu amplu i-a fost atribuit Orşovei (cu insula Ada Kaleh 

la un loc) şi de Enciclopedia italiană de ştiinţă, literatură şi artă  din 1949, 

spre deosebire de spaţiile mai mult decât modeste ce i-au fost acordate de 

Marea Enciclopedie Sovietică : "Orşova, oraş în SV României, în regiunea 

Timişoara, pe Dunăre. 5 mii de locuitori (1948). Producţie fabricaţie textilă, 

mănuşi, încălţăminte, mobilă". Această lipsă de atenţie se manifestă şi la alte 

publicaţii străine şi autohtone.

 

* *

O monografie a oraşului Orşova ar fi însă incompletă, dacă ea nu ar 

cuprinde măcar câteva date referitoare la mânăstirea Sfânta Ana.

Aşezată  pe  coama  "Dealului  Moşului"  ce  domină  Orşova  şi 

împrejurimile sale, mânăstirea Sfânta Ana - monument unic în felul său - 

ţine să amintească celor ce-i trec pragul că şi aceste locuri sunt încărcate de 

istorie, că şi aici, într-o atmosferă de reculegere şi în dangătul clopotelor de 

fiecare zi, a reînviat activitatea monahală, cu îndemnul sacru al vieţii moral-

creştine:  ora et labora (roagă-te şi munceşte), spre binele societăţii noastre.

Mănăstirea a  fost  ctitorită  de cunoscutul  ziarist  din anii  interbelici, 

Pamfil  Şeicaru  (1894  -  1980),  care  a  luptat  aici  în  calitate  de  tânăr 

sublocotenent al Reg. 17 Infanterie în anii Războiului pentru Reîntregirea 

neamului (1916 - 1918) şi care, pentru faptele sale de arme, a fost distins cu 
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titlul de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul" de către regele Ferdinand I al 

României.

Mânăstirea a fost înălţată ca semn de mulţumire adus lui Dumnezeu 

de ctitor  pentru că l-a ocrotit  pe toată durata războiului,  de la Orşova la 

Mărăşeşti,  pentru că i-a salvat  viaţa fiind îngropat chiar pe acest  deal de 

obuze împreună cu prietenul şi camaradul său Petre Glăvănescu, fapt pentru 

care Pamfil Şeicaru se leagă să ridice această mânăstire. Nu trebuie uitat că 

Pamfil Şeicaru este şi ctitorul monumentului Eroilor de la Mărăşeşti.

Construcţia mânăstirii s-a desfăşurat între anii 1936 - 1939 pe baza 

unui proiect al arhitectului bucureştean Ştefan Peterneli, execuţia lucrărilor 

fiind efectuată şi condusă de Gheorghe Betelevici din Cernăuţi, iar diriginte 

de şantier inimosul Grigore Sârbu, care ulterior a devenit primarul oraşului 

Orşova.

Arhitectura mânăstirii se înscrie în maniera vechilor noastre biserici 

de lemn, cu inerentele modernizări aduse stilului rustic tradiţional românesc. 

Pe  o  fundaţie  de  beton  şi  piatră,   pardosită  cu  cărămidă  arsă,  se  înalţă 

biserica propriu-zisă, din cunumă de bârne încheiate în sistemul constructiv 

"Blockbau", având şarpante din lemn şi învelitoare cu şindrilă de brad.

În proiecţie verticală, mânăstirea Sf. Ana are forma unui "U" mare. În 

centru se află biserica cu turla ei ce avea iniţial geamuri pictate în imitaţie de 

vitralii, pe cele două laturi sunt chiliile, care, împreună cu biserica închid o 

curte interioară. Pereţii interiori ai bisericii au fost pictaţi, dar în anii 1970 

aceştia au fost acoperiţi cu var alb

Când  mânăstirea  trebuie  sfinţită  episcopul  Vasile  Lăzărescu  şi-a 

manifestat opoziţia deoarece nu a fost cerut acordul autorităţilor bisericeşti 

înaintea  începerii  construcţiei.  Astfel  sfinţirea  ei  a  fost  împiedicată  mult 

timp, atât din cauza izbucnirii celui de-al doilea război mondial, cât mai ales 

după război ale regimului ateist.

21



Odiseea  acestei  ctitorii  s-a  putut  încheia  abia  la  2  decembrie  1990 

când sfinţirea a fost făcută de episcopul Damaschin Severineanul.

Se  împlineşte  astfel,  după  o  jumătate  de  veac,  un  act  de  firească 

dreptate şi de cuvenită reparaţie morală.

Astăzi,   mânăstirea  Sfânta  Ana  este  un  aşezământ  de  călugăriţe, 

respectat  de  credincioşi  şi  din  ce  în  ce  mai  căutat  de  turişti.  Hramul 

mânăstirii este în 25 iulie, ziua adormirii Sfintei ANA.

PRIMELE ATESTĂRI DOCUMENTARE 

ALE ŢIGANILOR  DE  PE CLISURA DUNĂRII

Aproape tot  ceea ce se ştie despre istoria mai  veche a ţiganilor  se 

datorează  lingvisticii.  Limba  ţigănească,  numită  şi  rromii  sau  romanes, 

aparţine familiei limbilor indo-europene.

Se  acceptă  în  general  ca  prin  informaţie  scrisă  despre  prezenţa 

ţiganilor pe teritoriul  României datează din 1385. Printr-un act emis în 

acel  an,  dominitorul   Ţării  Româneşti,  Dan  I,   între  altele  dăruieşte 

mănăstirii  Tismana  posesiunile  care  aparţinuseră  anterior  mănăstirii 

Vodiţa şi care fuseseră donate acesteia de către VladislavI: între acestea se 

află şi 40 de şălaşe din ţigani (aţitani). Posesiunile în cauză fuseseră parte 

din domeniul mănăstirii Vodiţa, pe malul Dunării, în extremitatea vestică 

a ţării, mănăstire care fusese ctitorită de Vladislav I în anii 1370/1371 şi 

care  îşi  încetase (activitatea)  la  scurt  timp,  probabil  în 1376,  în cursul 

evenimentelor  politice  şi  militare  petrecute  în  zonă  şi  al  conflictului 

teritorial pentru Severin dintre Ţara Românească şi regatul Ungariei. Tot 

în 1370-1371 trebuie să se fi produs şi donaţia iniţiată în favoarea Vodiţei. 

Textul  acesteia,  care  s-a  păstrat,  menţionează  posesiunile  pe  care  le 

enumera actul lui Dan I din 1385 mai puţin cele 40 de sălaşe de ţigani. 
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Aceasta înseamnă fie că ţiganii au fost donaţi mănăstirii ulterior, printr-un 

act de donaţie care nu s-a mai păstrat, fie că ei au fost omişi din actul de 

donaţie iniţial. Suntem înclinaţi să credem că ţiganii au ajuns în stăpânirea 

Vodiţei  printr-un  nou  act  de  donaţie.  Cum Vladislav  I  a  murit  foarte 

probabil în 1377, înseamnă că donaţia a avut loc în intervalul 1371/1377. 

În  aceşti  ani  putem  plasa  încadrarea  sălaşelor  de  ţigani  în  Ţara 

Românească.  

Faptul că la Vodiţa  (şi apoi la Tismana) ei sunt robi, nu este un indiciu al 

vieţuirii lor de multă vreme în Ţara Românească. Ţiganii robi existau şi în 

ţările balcanice, iar dacă ţiganii treceau în Ţara Românească sau Moldova 

ca oameni liberi, regula a fost aceea ca ei să fie imediat robi, intrând de 

drept în stăpânirea domniei. 

Credem că este de acceptat ca acum , în timpul domniei lui Vladislav I, 

foarte probabil la începutul deceniului opt al secolului al IV-lea, au ajuns 

în Ţara Românească primii ţigani, veniţi sau aduşi din sudul Dunării în 

jurul anului 1370, la interval de câteva decenii de la apariţia în Peninsula 

Balcanică. 

Ţiganii au sosit în ţările române nu într-un singur val, ci pe parcursul mai 

multor  secole.  Din  secolul  al  XIV-lea  începând  avem mărturii  despre 

ţiganii care trec la nordul Dunării. 

De asemenea putem menţiona faptul că printre etniile ce coabitau în Banat 

cu românii aflăm despre evrei, ţigani, şvabi şi macedoneni în secolul al 

XIX-lea. 

La 13 februarie 1842 se cerea ca în situaţiile ce vor prezenta preoţii, pe 

lângă numărul de romani, greci, sârbi şi numărul ţiganilor să fie introdus. 

Într-o  circulară  din  8  martie  1850,  protopopul  Iacobescu  al  Mehadiei 

dădea  indicaţii  cu  privire  conscripţiile  semestriale:  „nemţii  şi  boemii, 
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acolo unde sunt, nu trebuie trecuţi fiindcă nu sunt în legea noastră sub 

semnele de makedo-români nu se înţeleg ţiganii cum au presupus unii, ci 

românii  din  provincia  Makedonia  în  patria  Austriei  şi  locuitori  care 

altminterea  cu nume nedrept ţantari se numesc.“ 

Dintr-o  circulară  din  4  decembrie  1869  a  episcopului  Ioan  Popasu, 

privitoare la alegeri de membri mireni în Consistoriul diecezan  aflăm că 

parohiile  Ogradena,  Dubova,  Plavişeviţa  şi  Tişoviţa  formau  un  cerc 

electoral şi aveau un număr total de 1335 locuitori români de alte etnii.

Împrejurările actuale din ţările Europei centrale şi de sud-est facilitează 

procesul  de  etnogeneză  rromă.  Căderea  comunismului  a  însemnat  şi 

abandonarea politicilor asimilaţioniste faţă de ţigani şi recunoaşterea lor 

ca minoritate naţională. Rromii din România tind să se transforme într-o 

minoritate  naţională  modernă.  La  aceasta  se  adaugă  susţinerea 

internaţională a rromilor din ţara noastră.  
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