
Caraşul e un judeţ de contraste. posedă zăcăminte minerale bogate, dar e
greu accesibil. Câteva drumuri de fier  răzbesc dinspre miazănoapte până la unele
din ocnele de fier şi din minele de cărbuni, îngăduind exploatarea lor. Acolo au
luat naştere centre industriale de înfăţişarea Reşiţei, a acestei aglomerări de
20 de mii de oameni, numai trepidaţie şi cu asfaltul totdeauna pe topite, printre
furnale, laminoare, fabrici, uzine şi ateliere. Dincolo de aceste capete de drum de
fier, masivul greu de străbătut şi puţin umblat al Semenicului şi munţii Almăjului.
Satele pe care le ocrotesc sunt mai puţin orăşenizate decât cele din unele judeţe
mult mai puţin industriale. iar în golful oraviţei şi pe pragul din Şesul bănăţean,
ce ţine de judeţul Caraş, trăieşte o ţărănime înstărită şi mândră de sine, care nu
vrea să aibă de-a face cu lucrătorii. oraviţa, centrul ei administrativ, e una din
cele mai modeste reşedinţe de judeţ: locuitorii ei nu reprezintă nici 5% din populaţia
judeţului. Cu toată aparenţa contrarie, Caraşul e un judeţ pronunţat ţărănesc, în
care sunt încrustate câteva centre industriale.

Închizând între limitele sale povârnişul apusean al munţilor Banatului,
judeţul Caraş e greu accesibil dinspre răsărit. Cu excepţia drumului naţional de
la Mehadia până la Steierdorf-Anina şi judeţean de acolo la oraviţa, căile de
comunicaţie ocolesc, toate, masivul Bănăţean: Dunărea şi drumul Clisurei prin
sud; drumul de fier şi drumul orşova–timişoara la răsărit; iar drumul de fier de
la timişoara la Moldova-nouă, la apus. În lipsa căii ferate care să lege nemijlocit
oraviţa şi Reşiţa cu orşova (sau cel puţin a unui serviciu regulat de camioane şi
autobuze), legătura dintre judeţul Caraş şi capitala ţării se face cu un ocol consi -
derabil, prin timişoara sau prin lugoj.

Cele şase plăşi ale judeţului diferă mult între ele. plăşile oraviţa şi Sasca
Montană cuprind sate mari de şes. plasa Bozovici înmănunchiază satele din
depresiunea Almăjului. plasa Moldova-nouă, satele din Clisura Dunării. plăşile
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Reşiţa şi Bocşa îşi împart satele de deal din jurul Berzavei. Deosebiri economice
şi de istorie adâncesc diferenţele de ordin geografic dintre aceste plăşi. pe de o
parte satele din şesul oraviţei, „păoriile“, ţărănimile, cu o situaţie economică
incomparabil mai bună decât satele de munte de pe Valea Berzavei, din Ţara
Almăjului şi din Clisură. pe de alta „Almăjul“, aşa-i zic localnicii Ţării Almăjului,
şi satele din Clisură făceau parte din „Graniţa“ austriacă, satele din golful oraviţei
dimpotrivă şi cele de pe valea Berzavei din Comitatul Caraşului. există o deosebire
şi între cele două plăşi grănicereşti: satele din Clisură făceau parte din Regimentul
iliric bănăţean cu garnizoana la Biserica Albă, Almăjul din Regimentul româno-
bănăţean 13, cu garnizoana la Caransebeş.

Centru al unui judeţ nou, oraviţa înmănunchiază de abia aceste ţinuturi atât
de deosebite şi de diferit orientate.

Satele din jurul oraviţei sunt de tip adunat; în plăşile Bocşa, Reşiţa şi
Moldova nouă, ele sunt răsfirate; în Ţara Almăjului satele propriu-zise de tip
răsfirat sunt împrejmuite de o diasporă de „sălaşe“, care păstrează şi arhitectura
şi aşezarea de dinainte de coborârea în vale şi de alinierea pe şosele impusă de
administraţia austriacă.

Întinderea şi complexitatea domeniilor Societăţii Reşiţa e un fapt caracteristic
pentru judeţul Caraş.

În genere, populaţia din centrele industriale lucrează în uzine, face comerţ,
se îndeletniceşte cu profesiuni libere, iar populaţia rurală trăieşte din agricultură.
Cu excepţia plasei Moldova-nouă, satele din Caraş n-au excedente de populaţie,
care să fie silite să-şi caute de lucru în industrie. Ca atare, muncitorimea din centrele
industriale ale judeţului nu provine şi e foarte puţin împrospătată din satele acestui
judeţ. ea e în mare măsură alogenă, şvăbească, colonizată numai în cursul veacului
trecut.

În sate, ţăranii din şesul oraviţei, se ocupă îndeosebi cu agricultura. la
munte şi în Clisură cultura pământurilor, puţine şi sărace, e întregită cu creşterea
de animale şi cu ţuicăritul.

Datorită în bună parte şi trecerilor, frecvente în ultimele două secole, de
gorjeni şi de mehedinţeni în ţinuturile bănăţene, portul, obiceiurile şi întreaga viaţă
a ţăranilor bănăţeni au o mare asemănare cu viaţa spirituală a ţărănimii oltene.
Golful oraviţei şi părţile Bocşei au fost colonizate de stăpânirea austriacă cu olteni;
pe cei dintâi, bănăţenii, care-şi zic „frătuţi“, îi numesc „bufeni“, pe cei din urmă
„ţereni“. element deosebitor e în portul femenin „opregul“. În portul bărbătesc
sunt impresionante cojoacele, căciulile, opincile şi obielele, de croială arhaică, ce
dau târgurilor de iarnă înfăţişarea scitică. obiceiurile, înmormântatul cu bocitoare,
cum se mai face într-unele din satele Almăjului, de pildă, aduc în mare măsură
şi cu cele din Haţeg.
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Judeţul a dat naştere la numeroşi oameni de seamă. Cronicile maghiare
pomenesc districtele româneşti, ce se aflau pe întinsul lui actual. Un nobil din
Almăj, iacob Gârleşteanu, a ajuns ban de Severin la anul 1241. În vremea luptelor
cu turcii, Caraşul a dat lui iancu Huniade numeroşi viteji. Spre sfârşitul veacului
al XViii-lea se naşte, la Vărădia, paul iorgovici, una din figurile însemnate ale
şcolii latiniste, care a ajuns până la londra în anii lui de pregătire şi a trăit trei
ani în parisul revoluţionar. Din Ţara Almăjului au ieşit numeroşi fruntaşi. Aşa satul
Rudăria se poate mândri cu trei fii vestiţi: cu eftimie Murgu, conducătorul
românilor bănăţeni în anul 1848, cu Generalul traian Doda, care a fost între altele
comandant al pieţii Veneţia, cu istoricul lui Mihai Viteazul, dr. ioan Sârbu. Sat
care să nu fi scos un ofiţer superior nu există în Almăj.

pe cât de dinamic în ceea ce priveşte industria grea, pe atât e de static Caraşul
în privinţa populaţiei rurale. Stagnarea aceasta va chema, în mod necesar, după
nu prea multă vreme, măsuri de stat care să dea graniţei de vest acea pulsaţie
energică, care trebuie să însufleţească toate marginile ţării româneşti.
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