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Preotul IOSIF CORIOLAN BURACU în memoria almăjenilor

Nume legendar în Almăj, un Mare Român, un luptător pentru limbă, neam și
credință. Născut la Prigor în 15 mai 1888, a fost cel care a militat cu înflăcărare pentru
ideea de Românie Mare și pentru românism.

A fost unul din cei 11 copii ai unei familii de țărani din Valea Almăjului/Caraș-
Severin, originară din comuna Crușova, situată în Macedonia Sârbească, la nord de orașul
aromân, Bitolia. Studiile liceale le-a urmat la Braşov, după care a absolvit Institutul Teologic
din Caransebeş, iar la 20 iulie 1912 este sfinţit preot în comuna Mehadia. În numai doi ani
se afirmă ca luptător pentru cauza Unirii cu România, fiind apreciat de generalul Nicolae
Cena şi cunoscut de toţi românii din această zonă, motiv pentru care în ziua de 26 iulie
1914 a fost arestat din altarul Bisericii. Este trimis apoi pe front, dar în anul 1918 revine şi
organizează Consiliul Naţional Român şi Gărzile Naţionale din districtul Mehadia
(cuprindea 20 de comune), unde este ales preşedinte. Părăseşte pe ascuns Mehadia şi se
înrolează în armata română ca preot cu gradul de căpitan, deoarece a fost pus sub urmărirea
autorităţilor militare sârbeşti pentru că a făcut demersuri pentru a susţine cauza românească,
înmânându-i generalului francez Berthlot, ce se afla în trecere prin Mehadia, un memoriu
foarte bine documentat. 

Între 15 mai 1924 și 1 decembrie 1928 I. C. Buracu  a fost director al Palatului
Cultural din Turnu Severin, în această calitate iniţiind trimiterea a 47 de biblioteci din stejar
cu 400 de cărţi românilor de peste graniţe. Primeşte foarte multe scrisori de recunoştinţă
pentru donaţiile de carte românească de la preoţi şi învăţători români din fosta Iugoslavie,
oameni ce îşi exprimau nevoia de carte în limba strămoşească.

Viaţa preotului Buracu, ca şi Unirea de la Alba-Iulia, constituie o pagină de istorie
a neamului românesc, ceea ce impune ca generaţiile următoare trebuie să cinstească eroul,
omul, care s-a jertfit pentru realizarea României Mari și consolidarea României întregite.

Volumul însumează material despre viața și activitatea preotului Iosif Coriolan
Buracu la comemorarea a 130 de ani de la nașterea acestuia și ca semn de recunoștință față
de patriotismul, curajul, demnitatea și măreția faptelor lui Iosif Coriolan Buracu.

Se regăsesc în această publicație pagini semnate de autori almăjeni și nu numai,
inclusiv de rude din neamul Buracu/Burac, nepoata ilustrului preot, Mihaela Ciobotea
Buracu care trăiește la București.

„Iosif Coriolan Buracu în memoria almăjenilor“ este un volum apărut printr-un
proiect al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-
Severin (CJCPCT CS ‒ manager, prof. Ioan Benga), finanțat de Ministerul Culturii și
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Identității Naționale la Editura Tim Reșița, 2018 având implicarea deosebită a directorului
Editurii Tim, prof. Gheorghe Jurma. Coordonatorii cărții, prof. Pavel Panduru și Angelica
Herac, referent de specialitate la CJCPCT CS recomandă lecturarea acesteia ca pe o pagină
de istorie locală și națională, dar mai ales ca pe o datorie morală față de înaintașii care
și-au sacrificat viața pentru Marea Unire.
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