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Dragi prieteni, imaginea de mai sus nu este nici
din Focºani, nici din Iaºi ºi nici din Bucureºti. Este
din inima IMPERIULUI  Austro - Ungar!!! DE LA
VIENA cu ocazia zilei de 24 IANUARIE. Acolo unde
s-a produs un precedent. O femeie sufletistã ºi
patrioatã pânã-n pingele, Laura Hant Vicepre’edinte
CNMR a fãcut un lucru uimitor: s-a luptat de una
singurã sã obinã aprobãri de la austrieci, s-a bãtut
sã aducã minunaþii ostaºi români la Viena, s-a luptat
cu birocraþia româneascã ºi austriacã ºi a reuºit de
una singurã acest lucru emoþionant de ziua Unirii
Principatelor!!. Sunt mândru de tine Laura. Mã
bucur tare mult cã eºti în familia CNMR ºi cã
Dumnezeu te-a adus în calea noastrã!. Imaginea cu
soldatul austriac salutând tricolorul românesc este
atât de puternicã încât cu greu nu-þi dau lacrimile!

DE LUAT AMINTE!
În nici o localitate de pe Valea Hârtibaciului,

inclusiv Agnita, capitala culturalã nedeclaratã a
zonei, nu s-a organizat vreun eveniment festiv
pentru a sãrbãtori Prima Unire, cea care a deschis
poarta realizãrii României Mari.

24 IANUARIE.  Prima Unire, cea care a
deschis poarta realizãrii României Mari

ConcerConcerConcerConcerConcert de colinde ºi bazar de cadouri de Crãciunt de colinde ºi bazar de cadouri de Crãciunt de colinde ºi bazar de cadouri de Crãciunt de colinde ºi bazar de cadouri de Crãciunt de colinde ºi bazar de cadouri de Crãciun
Locuitorii comunei Chirpãr au fost

invitaþi la Cãminul Cultural pentru a
participa la un miniconcert cu colinde.
Aºezaþi la mesele pe care au fost aduse
sucuri, lichiu ºi alte bunãtãþi, au ascultat
colindele prezentate de un grup vocal de
la ªcoala Gimnazialã, pregãtit ºi condus
de Ionela Aldea.

Urmãtorul moment de colinde a fost
oferit de angajaþii Primãriei, cei care au
organizat frumosul eveniment.

Un frumos succes l-a avut bazarul
organizat de elevi, unde au fost expuse
lucrãri realizate de ei ºi care au fost
cumpãrate pentru a deveni cadouri  de
Crãciun.

Cei care s-au gândit ºi organizat
acest eveniment, în preajma Crãciunului,
meritã felicitãri. I. B.

Obiceiuri agrare la românii
de pe valea Hârtibaciului

Prof. Mircea Drãgan-Noiºteþeanu

Anul nou
Gavril Iosif Sinai

Fraþii
Ioan Besoiu

CUVÂNTUL, DOAR O RANÃ
A TÃCERII...

Doina Pavel - Barbu

Dorurile
Francisc Lorinczi

AGENÞIA PENTRU PROTECÞIA
MEDIULUI SIBIU

Statisticã botezaþi, cununaþi,
decedaþi 2018

Despre Preotul Duhovnic
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Actul de proclamare a
Anului omagial ºi

comemorativ 2019

Binele de ºtiut - Pr. Necula
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LOLELE – BUCURIA
AGNIÞENILOR DE A SE

REÎNTÂLNI
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Sibiul – capitala gastronomicã
ºi „Transilvania - ultimul colþ al

Europei …!”
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ROMÂNIA LIBERÃ
de  Fofeldea



regres economic ºi social. Un monopol,
oricare ar fi el, aplicat prea mult timp duce la
distrugerea concurenei ºi în final chiar la
degradarea bunului protejat. Pentru cã devine
mai important venitul obþinut de pe acel bun
decât calitatea bunului respectiv. Gândiþi-vã
puþin. Doar eu produc ºi vând. Nimeni
altcineva. Conteazã ce calitate are bunul
respectiv la vânzare dacã oricum se va vinde?
ªi încã la preþul cerut de mine, oricât de mare
ar fi acesta? În mod evident un produs de
monopol, protejat prea mult timp, se va
degrada dacã nu are concurenþã. Calitatea lui
va fi tot mai slabã, vânzãrile vor scãdea iar
piaþa va cãuta o alternativã, nu neapãrat
legalã, de a umple acest gol.

Un exemplu relevant îl avem într-o firmã
de transport care opereazã în zona noastrã.
De aproape treizeci de ani are monopol cu
privire la rutele de transport din judeþ. Este
singura firmã care poate opera în zonã iar
serviciile ºi preþurile oferite sunt, în mod
evident, servicii ºi preþuri de monopol.

Cu ce ne-a afectat pe noi, în zonã acest
monopol? În primul rând cu lipsa contactelor
economice ºi sociale cu alte localitãþi mari
din zonã. Pentru cã traseele cãtre Mediaº,
Sighiºoara sau Fãgãraº nu mai existã de ani
de zile. Motiv pentru care, nu putem folosi
accesul la transportul pe calea feratã decât
prin Sibiu, copii noºtri nu pot beneficia de
accesul la învãþãmânt la alte unitãþi decât cele
din Sibiu, nu ne putem diversifica modul în
care ne petrecem timpul liber decât cu
ofertele din Sibiu, nici mãcar nu ne putem
vizita în mod regulat rudele sau prietenii care
locuiesc în alte oraºe decât Sibiu.

Un alt efect negativ este dat de lipsa
traseelor care leagã între ele comunele. La
sfârºitul anilor 80 aproape cã nu era comunã
care sã nu fie legatã de alta sau sã aibã acces
la un oraº. Acum? Aproape cã numeri pe
degetele de la o mânã aceste trasee.
Rezultatul? Izolare socialã ºi economicã.

Adãugaþi la acestea ºi preþul ridicat al
transportului. Doar e monopol, nu?

O micã comparaþie. În judeþul Galaþi, la
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De la PDe la PDe la PDe la PDe la Poliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...Editorial …

Pentru cã începutul anului a fost unul
atipic din punct de vedere meteorologic,
respectiv cu treceri rapide de la temperaturi
cu minus la temperaturi cu plus ºi invers,
de la ninsoare la ploaie, de la ceaþã la zile
senine, de la drumuri uscate la drumuri cu
zãpadã sau polei, poliþiºtii au intensificat
controalele pe linie rutierã în vederea
prevenirii evenimentelor specifice.

În urma acestor controale au fost
depistaþi M.C. din Merghindeal ºi A.R. din
Agnita care conduceau sub inf luenþa
alcoolului, ambii având o îmbibaþie alcoolicã
în aerul expirat de 0,64 mg/l. Conducând
un autoturism având plãcuþele de
înmatriculare expirate a fost depistat D.E.
de 46 de ani din Beneºti iar A.A. de 48 de
ani din Agnita a fost depistat conducând
un autoturism fãrã plãcue de înmatriculare
ºi, conform verificãrilor, radiat din circulaþie
din Germania din februarie 2018.

Mopede neînmatriculate ºi neînregis-
trate au fost depistate fiind conduse de
C.F.I. din Mãlâncrav, P.J. din Netuº ºi G.T.A.
din Apold. Nici unul dintre cei opriþi în trafic
nu posedau permis de conducere iar ultimul
dintre ei, respectiv G.T.A. avea doar 15 ani.

Din fericire, în aceastã perioadã au fost
înregistrate doar douã evenimente rutiere
soldate cu victime ºi, tot din fericire, nu au
existat decese în urma acestor evenimente.
Astfel, la Agnita, G.R.D. de 20 de ani din
localitate, neadaptând viteza autoturismului
pe care îl conducea la un drum acoperit cu
polei, a derapat, s-a rãsturnat ºi a lovit zidul
unui imobil din stânga direcþiei de mers.
Atât conducãtorul auto cât ºi cei trei
pasageri aflaþi în autovehicul s-au ales doar
cu vãtãmãri corporale. Aflându-se pe raza
comunei Nocrich O.I.O. de 25 ani din Agnita
nu a adaptat viteza la un drum acoperit cu
mâzgã ºi polei, a pierdut controlul volanului
ºi a izbit un cap de pod. Autovehiculul a
fost distrus în totalitate iar ºoferul ºi
pasagerul din maºinã au ajuns la Unitatea
de Primiri Urgenþe a Spitalului Judeþean
Sibiu.

Pe raza oraºului Agnita a avut loc un
eveniment rutier soldat cu pagube
materiale. Un autovehicul parcat
regulamentar a fost lovit ºi avariat de cãtre
un alt autovehicul din trafic. ªoferul
acestuia a pãrãsit locul incidentului ºi nici
nu s-a prezentat în termenul prevãzut de
lege la organele abilitate, în vederea
întocmirii documentelor de constatare. În
urma sesizãrii fãcute de persoana pãgubitã
au fost demarate cercetãri care au condus
la identificarea lui C.R.D. de 25 de ani
Agnita ca fiind cel care a provocat
incidentul. Aceleaºi verificãri au relevat
faptul cã autoturismul condus de acesta
avea numere de înmatriculare aparþinând
unui alt autoturism, de aceeaºi marcã, dar
care fusese radiat din circulaþie.

Un eveniment cu care nu ne-am mai
întâlnit de ceva vreme, a avut loc la Brãdeni,
unde într-un imobil temporar nelocuit ºi
nesupravegheat s-a intrat prin efracþie ºi s-
au sustras bunuri în valoare de peste 3.000
de lei.

Un început de an fãrã evenimente
majore sau deosebite poate fi un indiciu
despre cum va evolua ºi se va termina anul.
Dar, indiferent de ce evenimente vor avea
loc în cursul anului, poliþiºtii de pe Valea
Hîrtibaciului vã reamintesc cã au fost ºi vor
fi
… mereu alãturi de dumneavoastrã !

Ai auzit de „monopol”? Nu. Nu mã refer
la rachiul de slabã calitate cãreia i se spune
aºa ci la motivul pentru care era astfel
denumit. La vremea respectivã fabricarea
rachiului era monopol de stat. Adicã doar
statul avea dreptul sã îl producã ºi sã îl
comercializeze.

Cuvântul „monopol” provine din
asocierea cuvintelor greceºti mono-unic ºi
polein-a vinde iar una dintre definiþiile
cuvântului sunã cam aºa: Firmã sau companie
care exercitã un control exclusiv asupra
producþiei ºi comercializãrii unui produs
material sau serviciu, pe un anumit teritoriu,
astfel încât are posibilitatea sã stabileascã atât
preþul de vânzare unitar, cât ºi cantitatea de
produse sau de servicii oferite.

Deºi cam toate definiþiile cuvântului fac
referire la acelaºi lucru, în exprimãri diferite,
varianta de mai sus mi s-a pãrut mai apropiatã
de subiectul de astãzi. Monopolul unei firme
de transport.

Întâi de toate, monopolul este bun sau
rãu? Este bine ca o firmã, instituie sau
companie, fie ea ºi statul, sã aibã monopolul
asupra unui produs? Adicã sã fie unic
producãtor ºi vânzãtor al unui produs, la un
preþ unic stabilit? Este bine sã nu existe
concurenþã pentru acel produs?

Poate cã în anumite situaþii este bine sã
stabileºti un monopol pentru un anumit
produs. Este un produs nou pe piaþã ºi trebuie
promovat în condiþiile unei concurenþe
presupuse neloiale. Trebuie ajutatã economic
o ramurã industrialã sau comercialã pentru a
se putea dezvolta feritã de concurenþã. Sau
orice altã situaþie în care un produs sau un
serviciu trebuie protejat o perioadã de timp
în vederea dezvoltãrii acestuia. Dar, doar o
perioadã limitatã de timp. Atunci are valoare
monopolul.

Concurenþ în orice domeniu este motorul
dezvoltãrii economice ºi sociale. Lipsa
concurenþei duce la stagnare sau chiar la

vreo 90 km de municipiul Galaþi, existã un
orãºel cam de acelaºi nivel cu Agnita. Acolo
existã concurenþã la transport. La ei sunt
douãsprezece sau mai multe perechi de curse
care leagã cele douã localitãþi. La noi sunt
cinci. La ei preþul unui bilet este puþin peste
10 lei - pentru 90 km, la noi este aproape
dublu - pentru 60 km. La ei este asigurat
transportul ºi în zile de sãrbãtoare, la noi de
sãrbãtori nu se circulã. Nu mai vorbesc de
traseele colaterale care la ei miºunã de maºini
iar la noi …

Vei spune cã acum toatã lumea are
maºinã personalã ºi nu mai este necesar
transportul public. Vã contrazic. Nu toatã
lumea are maºinã. Dar toþi avem nevoie la un
moment dat sã mergem la oraº, Pentru cã nu
vorbim doar de Agnita ci de toatã Valea
Hârtibaciului. ªi e simplu. Nu am cu ce sã
merg, nu plec. Este prea scump biletul, nu
dau banii pe el. ªi stau acasã. ªi mã izolez, eu
ca persoanã, eu ca familie, eu ca localitate.
Mã izolez, nu am surse alternative de trai,
nu mã dezvolt.

ªi atunci caut alternative. Ies la „ia-mã
nene”, plãtesc pe cineva ca sã mã ducã cu
maºina personalã sau folosesc firme de
transport alternative care opereazã la limita
legalitãþii. Fiecare dintre variante cu avantaje
ºi dezavantaje dar nici una care sã asigure
calitãþile unui traseu regulat.

Iatã cum serviciile oferite de firma de
transport, în regim de monopol, ne-au afectat
ºi ne afecteazã în fiecare zi. Nu sunt doar
scumpe ci ºi din ce în ce mai proaste ºi mai
puþine. Ne-a forþat izolarea ºi stagnarea socialã
ºi implicit economicã.

În ultima vreme ºansa noastrã a
constituit-o apariþia multinaþionalelor care
asigurã odatã cu angajarea ºi transportul la
locul de muncã. Dar adevãrata ºansã este
concurenþa. Asigurarea dreptului ºi altor
firme de a opera trasee în zonã. Lucru care
va duce la scãderea preþurilor, la multiplicarea
traseelor, la spargerea izolãrii locale ºi
implicit la dezvoltare.

Cãtã V.

O supãrãtoare întâmplare neîntâmplã-
toare avea sã-mi reaminteascã numeroasele
ºi pãguboasele rãutãþi ºi lãcomii înnãscute ºi
multiplicate ale foºtilor ºi actualilor jefuitori
ai pãdurilor româneºti, deghizaþi în corecþi
drujbiºti, gateriºti, tãietori de lemne cu
securea ºi falºi cãrãuºi autorizaþi. Cei care,
în realitate sunt hoþii-comercianþi
profesioniºti de buºteni ºi de scânduri de
brad, gorun, stejar, pin, fag, carpen ºi cireº
de cireºe amare. Întârziind la lungile poveºti
de iarnã, lângã gura sobei primitoarei case
bãtrâne a soþilor Ana ºi Ion, aflu cã el a fost,
în îndepãrtata lui feciorie ºi bãrbãþie, un
temut, corect ºi foarte respectat pãdurar în
munþii Cindrelului, din vecinãtatea Rãºinarilor
Mãrginimii Sibiului. Aºezarea care este nu
numai locul natal al lui ºi al soþiei sale,
împreunã cu toþi cei 18 copii, nepoþi ºi
strãnepoþi ai lor, dar ºi satul prunciei ºi
copilãrie mult îndrãgitului lor poet Octavian
Goga (1881-1938) ºi al eruditului lor filozof
Emil Cioran (1909-2005). ªi uite aºa, din
vorbã-n vorbã, la un pahar de vin fiert ºi
îndulcit cu miere de albine, însã ºi lângã un
blid cu boabe de cucuruz fiert, numai cã îl
aud pe baciu’ Ion cã mã întreabã dacã ºtiu,
cumva, varianta folcloricã actualizatã a
versurilor consãteanului sãu poet: „La noi
sunt codrii verzi de brazi / ªi câmpuri de
mãtase; / La noi atâþia fluturi sunt / ªi-atâta
jale ’n casã (…)”. Fãlindu-mã, i-am spus cã nu
numai eu, dar ºi mai toþi românii, adevãraþi
fii de þãrani, care n-au uita nici de pãrinþi, nici
de bunici ºi nici de sat (mai bãtrâni sau mai
tineri decât mine, eu, azi-mâine împlinesc 84
de ani), ºtim pe de rost mãcar aceste câteva
versuri, dupã care el îmi zice:

„Da, da, nu însã ºi cele ale mele, pornite
din marile necazuri ºi supãrãri pe care le
îndurã, de atâta amar de vreme, sãrmana
pãdure româneascã”. Dupã care mã roagã-

DivDivDivDivDiverererererse divse divse divse divse divererererersitãþi din viaþa omuluisitãþi din viaþa omuluisitãþi din viaþa omuluisitãþi din viaþa omuluisitãþi din viaþa omului (2)
poruncitor sã iau în mânã o foaie de hârtie ºi
creionul lor chimic, al cãrui vârf tocit sã-l
înmoi pe vârful limbii gurii mele. Tot aºa cum
fãceau ºi ei atunci când erau colegi de bancã
ºi premianþii clasei ºcolii primare din sat.
Apoi îmi spune aproape râzând: -„N-o, mãi
ziaristu-le conþopist al Sibiului ºi fricos din
nãscare în Agnita ta natalã, sã vãd de ai au
ba curajul nu numai sã scrii ceea ce îþi dictez
ºi recit eu, dar ºi sã te strãduieºti sã o publice
vreo gazetã din aceastã þarã cu tot mai mulþi
politicieni mânjiþi cu bani pe mâini ºi pe
suflete. Inclusiv mulþi dintre foºtii ºi actualii
parlamentari, guvernanþi ºi preºedinþi de
þarã. De primari, consilieri locali ºi judeþeni,

de silvicultori, pãdurari-cantonieri, poliþiºti,
procurori, judecãtori ºi avocaþi corupþi ºi
nepatrioþi!” Îmi înving nu numai puþina teamã
ºi sfialã, dar ºi multa ruºine ºi fâstâcealã, faþã
de cei doi soþi rãºinãreni, dupã care apãs
butonul microfonului radiofonic ca sã-i
înregistrez glasul versurilor recitate, dar ºi
sã pot prinde în mâna dreaptã creionul chimic
ºi încep a scrie: „La noi sunt codrii
desfrunziþi, / Licitaþi ºi marcaþi mincinos în
picioare, / Furaþi, ciuntiþi, batjocoriþi ºi arºi
din rãdãcinã. / La noi atâþia oameni-porci
trãiesc / ªi tot n-avem slãninã”.

Sibiu, marþi, 22 ian. 2019
Ioan Vulcan-AGNITEANUL

Stimaþi locuitori de pe Valea Hîrtibaciului!
ªtiþi dacã actul dumneavoastrã de identitate se aflã în termen de valabilitate?
Dacã nu, verificaþi data înscrisã în colþul din dreapta-jos al acestuia. Prin lege aveþi

obligaþia de a vã prezenta, cu cel puþin 15 zile ºi cel mult 180 de zile înainte de aceastã datã,
la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanei în vederea preschimbãrii
acestuia. Nu lãsaþi sã treacã acest termen. Este posibil sã aveþi nevoie de actul de identitate
la medic, la bancã, la notar sau orice altã instituþie iar un act de identitate expirat nu vã este
de folos.

Pentru a vã putea preschimba actul de identi-tate trebuie sã aveþi asupra
dumneavoastrã:

· actul de identitate vechi
· certificatul de naºtere în original ºi copie xerox
· actul cu care faceþi dovada spaþiului de locuit (contract de vânzare-cumpãrare, contract

de închiriere, certificat de moºtenitor, adeverinþã de la primãria locului de domiciliu etc.)
ºi, dacã este cazul, urmãtoarele acte:
· certificat de cãsãtorie în original ºi copie xerox
· sentinþã de divorþ rãmasã definitivã ºi irevocabilã în original ºi copie xerox
· certificatul de deces al soþului/soþiei în original ºi copie xerox
· certificatele de naºtere ale copiilor care nu au încã 14 ani
Aþi cãutat certificatele de naºtere ale copiilor ºi aþi constatat cã au împlinit 14 ani ºi nu

au încã act de identitate ? Vã aºteptãm împreunã cu aceºtia pentru a-i pune în legalitate, cu
cel mult 15 zile dupã împlinirea vârstei de 14 ani, conform legii.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanei al oraºului Agnita funcþioneazã
în sediul Poliþiei oraºului Agnita ºi are urmãtorul program cu publicul:

de luni pânã joi 09 - 15
vineri 09 - 12
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Majoritatea materialelor de promovare despre Sibiu
2019 – regiune gastronomicã europeanã au ca suport douã
concepte relativ cunoscute, în ultimii ani: „Judeþul Sibiu –
Poarta de sud a Transilvaniei” ºi cugetarea prinþului
Charles al Marii Britanii privind „Transilvania – ultimul
colþ al Europei”, unde vezi sustenabilitate ºi putere de
refacere a unui ecosistem pentru binele oamenilor ºi pentru
naturã”. Selectând cele douã puncte forte de promovare,
administraþia publicã judeþeanã ºi localã au transmis un prim
mesaj tuturor partenerilor cât ºi viitorilor beneficiari ai „noii
regiuni gastronomice europene”.

Al doilea mesaj transmis este legat de componenþa
consorþiului care va administra viitoarea regiune:
administraþia publicã judeþeanã – reprezentatã prin
preºedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, administraþia publicã
municipalã, prin cele douã municipii: Sibiu – reprezentatã
prin primar Astrid Fodor ºi Mediaº – reprezentatã prin
primar Gheorghe Roman, principalul for ºtiinþific al regiunii
– Universitatea Lucian Blaga Sibiu – reprezentatã prin
rectorul Ioan Bondrea, principalul actor în turismul judeþean:
Asociaþia Judeþeanã de Turism – reprezentatã prin preºedinte
Alin Chipãilã ºi comunitatea de afaceri: Camera de Comerþ
pentru Industrie ºi Agriculturã – reprezentatã prin directorul
general Eugen Iordãnescu. Din puþinele apariþii în media
naþionalã ºi localã, deducem cã este un proiect ambiþios care
îºi propune sã poziþioneze – în 2019 – regiunea Sibiului în
elita gastronomicã europeanã, alãturi de cele 8 regiuni
recunoscute gastronomice declarate pânã acum, astfel: în
2016 - Minho (Portugalia) ºi Catalonia (Spania), 2017 - Riga-
Gauja (Letonia), Lombardia de Est (Italia) ºi Aarhus
(Danemarca) iar în 2018:  Provincia Noord-Brabant (Olanda)
ºi Galway (Irlanda).

În dosarul de candidaturã se menþioneazã cã: „regiunea
va cunoaºte o nouã etapã de dezvoltare prin redefinirea
conexiunii stabile ºi durabile între urban ºi rural ºi
dezvoltarea unei identitãþi gastronomice puternice,
europene, care sã conducã la o poziþionare mai bunã în
pieþele de producþie ºi consum ºi sã contribuie la completarea
ºi diversificarea experienþei vizitatorilor în regiune”. Deºi
direcþia de dezvoltare este vag enunþatã, consorþiul  format
va aloca 8,6 milioane de euro, fãrã sã se precizeze perioada
în care se vor aloca aceste fonduri.

Sibiul – capitala gastronomicã ºi „Transilvania - ultimul colþ al Europei …!”
În 18 ianuarie a.c., la sediul C.J. Sibiu au fost convocate

toate primãriile din judeþul Sibiu, cu scopul de a fi încurajate
în a contribui cu proiecte gastronomice asociate SRGE ºi a
identifica producãtorii locali ce pot completa „CARTEA
GUSTURILOR”, un program de identificare a structurilor
de ospitalitate ce doresc sã-ºi prezinte oferta de „Mic dejun
sibian”, cu meniuri din produse locale. Deja Cartea Gusturilor
cuprinde 60 de unitãþi din judeþ, consorþiul insistând pe
acþiuni de calitate, ce pun în prim plan produse locale,
identitatea gastronomicã localã ºi componenta educativã; s-
a prezentat ºi o listã de verificare cu principii de bunã practicã
SRGE, ce trebuie respectate de toate primãriile în acþiunile
ce vor fi întreprinse în acest an. Preºedinta Daniela Cîmpean,
a prezentat echipele de legãturã din cadrul C.J. Sibiu care
vor asista fiecare zonã etno-geograficã din judeþ, cele 5 echipe
fiind formate din câte 3 persoane, coordonatorul echipelor
fiind Doris Banciu, mail: doris.banciu@cjsibiu.ro. Echipa de
contact pentru primãriile de pe Valea Hârtibaciului este
formatã din Ioana Deaconeascu – mail: ioana.deaco-
nescu@cjsibiu.ro, Susana Hebian – mail: susana.hebi-
an@cjsibiu.ro ºi Maria Hoþea – mail: maria.hotea@cjsibiu.ro.

Pentru toþi cei care doresc sã se implice activ în acest
program, Consorþiul prin directorul Eugen Iordãnescu ne-a
comunicat câteva din ideile dezbãtute ºi agreate, consemnate
ºi în dosarul de candidaturã: se vor încuraja producãtorii
locali ºi afacerile locale în domeniul producerii hranei ºi în
domeniul culturii gastronomice, atelierele gastronomice
tradiþionale în satele regiunii, promovarea gospodãriilor
þãrãneºti ºi a unor circuite gastronomice sau dezvoltarea unor
programe publice de susþinere a micilor producãtori ºi a
IMM-urilor în domeniul gastronomiei ºi a industriei
ospitalitãþii în regiunea Sibiu. O parte din cele 25 de
programe au fost deja popularizate de mass-media: Mic Dejun
Sibian, Forumul Sibian de Gastronomie, Circuite
gastronomice zonale ºi locale, Pieþe Locale (zilnice ºi
sezoniere), Oaspeþi la gospodari, Banca de soiuri ºi resurse
locale, moneda SibCoin, bucãtãria regionalã = „bucãtãria
ciobãneascã”, etc. S-a enunþat ºi o posibilã politicã publicã
ce doreºte utilizarea unor tacâmuri biodegradabile, într-o
campanie ecologicã în care se sperã ca în judeþul Sibiu sã nu
mai fie utilizat plasticul, etc. Pe viitoarea Agendã a
Comunitãþii se vor regãsi multe din proiectele locale ce vor
fi promovate în 2019!

În 2018 – anul CENTENARULUI
MARII UNIRI – Asociaþia A. T. Laurian a
editat, cu sprijinul financiar al unor oameni
inimoºi o publicaþie ineditã: „România
liberã de Fofeldea”. Publicaþia a fost
distribuitã gratuit la cele douã evenimente de
promovare organizate la Fofeldea (de Rusalii)
ºi la Facultatea de Litere Bucureºti (în luna
iunie). Manifestarea din Bucureºti a fost
amplu mediatizatã, fiind invitaþi ºi
reprezentanþii cotidianului „România Liberã”,
preºedintele asociaþiei – dl. Ioan Gruncã –
fiind consecvent în promovarea contribuþiei
satului Fofeldea la Marea Unire. Sibienii
cunosc eforturile asociaþiei din Fofeldea la
promovarea familiei Laurian, singura familie
din judeþul Sibiu care a dat României doi
academicieni (tatã ºi fiu): August Treboniu ºi
Dimitrie. În ultimii ani ºi redacþia cotidianului
„România Liberã” a început sã publice
materiale legate de marii noºtri înaintaºi,
originari din Fofeldea, Dimitrie Laurian fiind
directorul fondator al „României Libere”,
primul numãr apãrând în 1877.

ROMÂNIA LIBERÃ de  Fofeldea – EMINESCU editorialist
la România Liberã! Gazetãria istoria clipei!

«“Domnul Eminescu – un uriaº cronicar
al vremelniciilor de tot felul, care a învins
vremelnicia!” – de vorbã cu scriitorul
ªtefan Mitroi, omul pe care îl cautã
cãrþile»-  autor: Ionuþ Crivãþ. Cele patru
pagini, din care douã de interviu ºi douã de
reproduceri din „România Liberã” de
duminicã 13(25) Noembrie 1888, ne dezvãluie
atât pe reputatul scriitor ªtefan Mitroi cât ºi
pe marele nostru poet naþional, pe care-l
sãrbãtorim anual, de „Ziua Culturii
Naþionale”. Înþelegând cã o perioadã
Eminescu a fost editorialist ºi la „România
Liberã” (ediþia de weekendplus fiind deschisã

Prezent la manifestare, am considerat oportun ºi necesar
sã amintesc reprezentanþilor Consorþiului – dar ºi auditoriului
– cã o politicã publicã de mare rezonanþã ar putea fi
obiectivul: „ÎN JUDEÞUL SIBIU NU SE CULTIVÃ
ORGANISME MODIFICATE GENETIC”, iniþiativã care
a fost promovatã de Gazeta Hârtibaciului, încã din anul 2007,
într-o campanie sub titlul „SALVAÞI CIURDA SATULUI”,
ce s-a dorit un semnal de alarmã privind pierderea treptatã
a identitãþii sudului Transilvaniei.

Ce facem cu organismele modificate genetic ºi în
primul rând cu porumbul modificat genetic? Dorim o
agriculturã ecologicã sau o agriculturã intensivã cu
mari producþii la ha, ºi cu alimente ce nu mai
stimuleazã imaginaþia nimãnui în a le gusta? AICI NU
SE CULTIVÃ O.M.G.-URI! - o campanie de promovare
a turismului ecologic! (va urma)

În 11 ianuarie 2019, „România Liberã”
a fãcut cititorilor o frumoasã surprizã
publicând un amplu material sub titlul

pe prima paginã cu o imagine a lui Eminescu
cu acest titlu) reproducem parþial ºi selectiv
interviul dat de scriitorul ªtefan Mitroi:

«Cam pe toate cuvintele pe care a pus
mâna Eminescu, trecându-le înainte de asta
prin suflet, le-a luat în custodia ei perenitatea.
Un uriaº cronicar al vremelniciilor de tot felul,
care a învins vremelnicia, acesta este, din
punctul de vedere al inimii mele, domnul
Eminescu. (…) N-au existat, nu existã, mai
corect spus, mai mulþi Eminescu, chiar dacã
noi vorbim de Eminescu – poetul, Eminescu
– prozatorul sau Eminescu – filozoful. Era

un singur Eminescu, acelaºi, când se apuca
de scris, indiferent de genul în care scria.
Intra, cu tot ce însemna el, în miezul
cuvintelor. Acolo s-a petrecut cea mai
frumoasã dintre vieþile sale. Acolo a fost
singurul loc de pe lume unde a fost ºi este
Eminescu fericit. Adicã înlãuntrul limbii
române, care a ºtiut sã profite, trãind ºi acum
de pe urma fericirii lui!»

Felicitãm „România Liberã” pentru
cercetarea paginilor primei publicaþii RL,
conduse de Dimitrie Laurian. Articolul Dvs.
privind colaborarea marelui poet la RL, ne
dezvãluie relaþiile din lumea presei în sec.
XIX, în lungul proces de deºteptare naþionalã.
În Sibiu ºi-n general în Transilvania au pãtruns
cu greu publicaþiile româneºti editate în
capitala României, acestea fiind greu de
cercetat ºi cunoscut pentru toþi cei interesaþi
din „provincie”. Considerãm cã a venit
momentul ca toate aceste publicaþii sã fie
digitalizate ºi introduse în bibliotecile digitale
pentru a fi cunoscute ºi lecturate transparent,
fãrã restricþii ºi cu protecþia maximã a
colecþiilor pãstrate în bibliotecile specializate.

ale presei fiind deþinãtoare ale multor
mistere, pe care istoria nu le-a descifrat încã.

Scriitorul ªtefan Mitroi scria: „se spune
despre gazetãrie cã este istoria clipei”!

Istoria podiºului Hârtibaciului nu a fost
scrisã! Peste ani ºi ani, paginile de istorie a
acestor meleaguri vor fi descifrate din
paginile „Gazetei Hârtibaciului” ºi chiar
din paginile unicului numãr al publicaþiei
„România Liberã de Fofeldea”. La mulþi
ani tuturor celor care fac ca aceste gazete sã
aparã, efortul inimoºilor Ilarion Bârsan ºi Ioan
Gruncã, trebuind consemnat ºi sprijinit!

În sec. XXI este timpul sã avem acces la
propria istorie, paginile îngãlbenite de vreme

Paginã realizatã de
Marius HALMAGHI
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A fost ce-a de a XIII-a ediþie a evenimentului agniþean „Fuga Lolelor”. Au trecut 13 ani de când
agniþenii s-au hotãrât sã reia obiceiul sãsesc, sã îmbrace costumul de Lolã ºi sã se bucure împreunã.

Poveºtile despre acest obicei sunt multe, a Ursulei care îmbrãcatã în zdrenþe i-a bãtut pe
tãtari cu biciul, schimbarea starostelui de breaslã, fugãrirea iernii (spunea profesorul Ozco pe
vremea comuniºtilor) ºi versiunea folcloricã româneascã „Vin saºii din Floandãra, îmbrãcaþi ca
lolele, cãlca-i-ar nevoile”

Dincolo de toate explicaiile filozofico - ºtiinifice, cu trimiteri în strãfundurile arhaicului, Fuga
Lolelor din Agnita este un prilej pentru agnieþni de a se bucura de acest obicei pe care nu vor sã-
l lase sã se piardã. Este  un motiv pentru mulþi din cei plecaþi sã revinã acasã, acasã în Agnita,
unde sã se întâlneascã ºi sã petreacã cu prietenii, stâmpãrându-ºi dorul.

Obiceiul a fost preluat de români, dupã plecarea saºilor, ca o bucurie a regãsirii amintirilor
din copilãrie, când ieºeau în oraº ºi priveau alaiul de mãºti, admirau ursul, cãluþul dar mai ales pe
mânuitorii de bice care îºi etalau dexteritatea, îºi aminteau de emoþia cu care primeau o gogoaºã
de la o lolã pe care nu o cunoºteau ºi abia a doua zi aflau cã a fost nenea Fritz, vecinul.

Acum, la a XIII-a ediþie au îmbrãcat costumul de lolã peste 260 de agniþeni din care peste 80
sunt lole tinere, cu vârsta sub 18 ani, ceea ce înseamnã cã ºi în anii urmãtori tradiþia va continua.

La ora 10,00 fanfara a dat semnalul de plecare, lolele s-au încolonat þinându-se de bice ºi
plesnitorii au început sã deschidã calea cu pocnete  de bice ºi alaiul a pornit cu mare zgomot pe
artera principalã a oraºului.

În faþa primãriei au fost întâmpinate de oficialitãþi ºi de mulþimea spectatorilor, agnieni ºi
turiºti, veniþi sã participe la acest eveniment unic.

Preºedintele asociaþiei „Breasla lolelor”, Radu Curceanu i-a salutat pe cei prezeni, lole ºi
spectatori spunând;  „Iatã-ne din nou împreunã, cu intenþia declaratã de a alunga spiritele rele ºi
de a proteja moºtenirea ºi tradiþiile culturale ale oraº’ului nostru,… Suntem ºi astãzi din nou
angrenaþi, ca ºi în ultimii 12 ani într-o manifestare care ne aduce împreunã, care ne defineºte
identitatea ºi care ne face sã ne simþim mândri cã suntem agniþeni”.

Doamna Hutter Doris  reprezentanta  Asociaþiei  saºilor Agniþeni din Germania ºi a lolelor
din Nurnberg  a adresat salutul  în versuri; „Acest obicei are, ca sã ºtii, / 330 de ani împliniþi! / Eu

le spun la toþi care l-au promovat, / din  suflet „Mersi!” Cu plãcere am luat / avionul sã vin, sã petrec
azi cu voi, / dar ºi sã aduc salutãri de la noi / din Nurnberg ºi de la acei ardeleni / care în suflet mai
sunt agniþeni.”

Bogdan Pãtru, lola cu numãrul 1, cel care a readus obiceiul în cultura oraºului, a salutat cu
tradiþionalul „Hiraaaai! ºi a spus; „Astãzi în Agnita puteþi asculta povestea noastrã, veche de 330 de
ani, despre vitejia Ursulei care a salvat Cetatea ºi despre meºteºugarii saºi care au pãstrat obiceiurile
strãmoºeºti, La sfârºitul zilei veþi pleca acasã zâmbind ºi molipsiþi de la buna noastrã dispoziþie,
aºteptând încã un an ca sã fim împreunã”

Din partea administraþiei locale a vorbit viceprimarul  Murgoci Costel care le-a mulþumit
organizatorilor pentru realizarea acestui eveniment ºi le-a urat lolelor distracþie plãcutã.

Dupã aceste cuvântãri programul lolelor a continuat cu dansul ursului, reprezentantul breslei
tãbãcarilor, dansul cãluþului reprezentantul breslei croitorilor ºi al breslei dogarilor, în care au
dansat doi mânuitori de cercuri având pe ele ºase pahare cu vin.

Un moment aplaudat de cei prezenþi au fost dansurile populare sãseºti ºi româneºti,  prezentate
de un grup de dansatori ai Casei de Culturã din Agnita, unii din ei jucând învârtita în costum de lolã.

A urmat momentul solemn în care toþi ºi-au ridicat mãºtile ºi au cântat imnul Transilvaniei,
Siebenburgenlied: „Transilvanie, vechi ruine / dintr-un ev îndepãrtat, / urme mari ºi milenare /
odihnesc sub glia care / rodnicia ºi-a pãstrat”.

Apoi convoiul a plecat mai departe ºi s-a oprit la FIPA, unde, dupã repetarea programului din
centru, a urmat o amplã ºedinþã foto în care telefoanele ºi aparatele de fotografiat au imortalizat
portrete cu lole, cãluþul ºi mai ales ursul.

Parada s-a terminat cu semnalul ºefilor care ºi-au adunat gãºtile ºi au pornit prin oraº, pe la
gazde primitoare pentru a le face urãrile cuvenite; „Noi norocul vi-l urãm / Cu talangã ºi cu bice /
Griji, necazuri alungãm / Tot cu cântec ºi cu glume / Atunci când vã vizitãm / Doar de bine vã urãm!”

La ora 18.00 Fuga Lolelor s-a terminat, limba talãngilor s-a blocat, bicele n-au mai pocnit ºi, pe
o cãrare sau douã, în funcþie de vinul consumat, cei care au fãcut spectacol în oraº s-au retras pe la
casele lor pentru a se pregãti de marea distracþie „Balul Lolelor”

I. Bârsan

LOLELE – BUCURIA AGNIÞENILOR DE A SE REÎNTÂLNI
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„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

2019 a fost proclamat mari, 1 ianuarie, An
omagial al satului românesc (al preoþilor,
învãþãtorilor ºi primarilor gospodari) ºi An
comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu
ºi Iustin Moisescu ºi al traducãtorilor de cãrþi
bisericeºti în Patriarhia Românã.

Proclamarea a avut loc la finalul Sfintei
Liturghii, dupã oficierea slujbei de Te Deum
de cãtre Episcopul vicar Timotei Prahoveanul.
Dupã slujbã, Episcopul vicar patriarhal Varlaam
Ploieºteanul, Secretarul Sf. Sinod a citit Actul
de proclamare a Anului omagial ºi comemorativ
2019.

Proclamarea anului 2019 în Patriarhia
Românã ca „Anul omagial al satului românesc
(al preoþilor, învãþãtorilor ºi primarilor
gospodari)” ºi „Anul comemorativ al
patriarhilor Nicodim Munteanu ºi Iustin
Moisescu ºi al traducãtorilor de cãrþi
bisericeºti.”

În ºedinþele sale de lucru din 4-5 iulie 2017
ºi 25 octombrie 2018, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotãrât:

Declarã anul 2019, în Patriarhia Românã,
ca „Anul omagial al satului românesc (al
preoþilor, învãþãtorilor ºi primarilor gospodari)”
ºi „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim
Munteanu ºi Iustin Moisescu ºi al traducãtorilor
de cãrþi bisericeºti”.

Aprobã programul-cadru (teologic-
educaþional, cultural ºi mediatic) intitulat „2019
– Anul omagial al satului românesc (al preoþilor,
învãþãtorilor ºi primarilor gospodari) ºi Anul
comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu
ºi Iustin Moisescu ºi al traducãtorilor de cãrþi
bisericeºti”.

Centrul de Presã Basilica al Patriarhiei
Române (Agenþia de ºtiri Basilica, Radio
Trinitas, Trinitas TV, Ziarul Lumina) va realiza
programe ºi emisiuni, filme documentare,
materiale publicistice etc. pentru promovarea,
în anul 2019, a „Anului omagial al satului

Actul de proclamare a Anului omagial ºi comemorativ 2019
românesc (al preoþilor, învãþãtorilor ºi
primarilor gospodari” ºi a „Anului comemorativ
al patriarhilor Nicodim Munteanu ºi Iustin
Moisescu ºi al traducãtorilor de cãri bisericeºti”
în Patriarhia Românã.

Realizarea de studii, comentarii,
bibliografii ºi cãrþi de reflecþie cu conþinut
biblico-patristic, moral, liturgic, catehetic,
pastoral, social-filantropic, intercreºtin, cultural-
educativ ºi istoric pentru prezentarea „Anului
omagial al satului românesc (al preoþilor,
învããtorilor ºi primarilor gospodari” ºi „Anului
comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu
ºi Iustin Moisescu ºi al traducãtorilor de cãrþi
bisericeºti” în Patriarhia Românã.

La nivelul Patriarhiei Române se va
organiza un Simpozion internaþonal, cu invitaþi
din celelalte Biserici Ortodoxe surori, având
tema: „Traducãtori ºi traduceri în limbi
verniculare de texte biblice, patristice ºi
liturgice în Biserica Ortodoxã”;

La nivelul eparhiilor ºi al instituþiilor de
învãþãmânt teologic se vor organiza dezbateri,
colocvii ºi seminarii pe tema: „2019 – Anul
omagial al satului românesc (al preoþilor,
învãþãtorilor ºi primarilor gospodari) ºi Anul
comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu
ºi Iustin Moisescu ºi al traducãtorilor de cãrþi
bisericeºti”.

Patriarhia Românã va organiza un
Simpozion naþional dedicat temei „2019 – Anul
omagial al satului românesc (al preoþilor,
învãþãtorilor ºi primarilor gospodari), precum
ºi dezbateri, colocvii ºi seminarii în eparhii ºi
instituiile de învãþãmânt teologic pentru
valorificarea moºtenirii istorice, culturale ºi
spirituale caracteristice satului românesc
autentic.

În cursul anul 2019, în Biserica Ortodoxã
Românã, vor f i organizate colocvii ºi
simpozioane, precum ºi întâlniri, expoziii,
mãrturii, evocãri a unor renumiþi preoþi,

învãþãtori ºi primari gospodari din satul
românesc, precum ºi a patriarhilor Nicodim
Munteanu ºi Iustin Moisescu ºi a traducãtorilor
de cãrþi bisericeºti

La Conferinþa pastoral-misionarã
semestrialã din primãvara anului 2019 se va
trata tema „2019 – Anul omagial al satului
românesc (al preoþilor, învãþãtorilor ºi
primarilor gospodari)”, iar la Conferinþa
pastoral-misionarã semestrialã din toamna
anului 2019 se va trata tema „2019 – Anul
comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu
ºi Iustin Moisescu ºi al traducãtorilor de cãrþi
bisericeºti” în Patriarhia Românã, cu
posibilitatea aprofundãrii acestora ºi la

conferinþele preoþeºti administrative lunare, pe
care le vor stabili fiecare eparhie, precum ºi în
cadrul cercurilor pastorale.

În luna octombrie din anul 2019, la Palatul
Patriarhiei, se va organiza o ºedinþã solemnã a
Sfântului Sinod cu tema „Anul omagial al satului
românesc (al preoþilor, învãþãtorilor ºi
primarilor gospodari)” ºi „Anul comemorativ
al patriarhilor Nicodim Munteanu ºi Iustin
Moisescu ºi al traducãtorilor de cãrþi
bisericeºti” în Patriarhia Românã.

Preºedintele Sfântului Sinod
† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

(Fragment...)
AGERPRES: Pãrinte, cum sã întâmpinãm

noul an? Oamenii îºi pun multe speranþe.
Constantin Necula: Sperã doar aceia care

au ºi la ce spera ºi pentru ce spera. Cred cã de
fiecare datã e bine sã punem un început bun
lucrurilor pe care le facem.

AGERPRES: V-aþi fãcut un bilanþ al anului
care a trecut?

Constantin Necula: Nu am obiceiul. Îl fac
la spovedit, nu îl fac la Revelion. Cred cã este
important sã înþelegem cã anul care a trecut a
trecut ºi cã pe fundamentele lui am învãþat
destule. Eu am învãþat foarte multe în 2018,
despre oameni, despre þarã, despre instituþii,
despre binecuvântare ºi trãdare concomitent.

AGERPRES: În restul societãþii româneºti
ce vedeþi?

Constantin Necula: Oamenii au sãrãcit
de speranþe ºi asta e lucrul foarte grav. Sper
ca uºor, uºor, în fiecare colþ de existenþã umanã
sã suflãm în jar ºi sã reaprindem flacãra
nãdejdii. Mie îmi e ruºine sã o spun, dar îi vãd

Binele de ºtiut: În 2019
nãdãjduim sã facem binele ºi
sã primim binele – Pr. Necula

pe oameni triºti, abãtuþi, dar nãdãjduim la
Dumnezeu ºi poate cã, dacã nu suntem la nimic
buni altceva, mãcar sã le motivãm nãdejdea,
tot ar fi ceva.

AGERPRES: Ce planuri v-aþi fãcut pentru
noul an?

Constantin Necula: Nu mi-am fãcut
niciodatã planuri pentru un an. Doar îmi schiþez
posibilele dezvoltãri ale cercetãrii ca profesor,
dar în rest nu am niciun plan. Sunt în mâna lui
Dumnezeu. ªi mai e ceva: atunci când îþi faci
planuri, Dumnezeu zâmbeºte. Am socotit tot
timpul cã în anul în care intru e ultimul an în
care trãiesc. ªi atunci, mi-am controlat mai mult
lucrurile legate de Dumnezeu, decât de planuri.

AGERPRES: Ce dorinþe aveþi pentru
2019?

Constantin Necula: Nu îmi doresc decât
sãnãtate pentru cei foarte apropiaþi ºi pentru
cei foarte depãrtaþi deopotrivã. ªi mi-aº dori
un an în care cuvântul „spital” sã nu însemne
coparticipare fizicã a tuturor românilor la el, ci
muncã pentru a edifica un sistem de sãnãtate
sigur. Nouã nu ne lipsesc clãdirile, ne lipsesc
oamenii ºi ne lipsesc enorm de mult
cordialitãþile legate de subiect. Sãptãmânile
acestea am stat printre copiii bolnavi, printre
muribunzi. Nu a fost uºor. Sunt conºtient, o datã
în plus ca preot, cã, ºi dacã nu pare, preoþia
noastrã þine totuºi de împãrãþia lui Dumnezeu
mult mai mult decât pare la prima vedere. ªi
asta mã þine viu.

(https://www.agerpres.ro/culte/2019/01/
06/interviu-preotul-necula-pentru-dumnezeu-
avem-rugaciune-pentru-rezolvatul-problemelor-
telefonul-236311)

Cuvântul „botez” (în greceºte verbul,
baptisma = a se cufunda, a se afunda),
înseamnã „baie”, „afundare”. Adicã, în cheie
teologicã, omul înnoit prin „baia apei prin
cuvânt” (Efeseni 5, 26), devine epifania lui
Dumnezeu, deoarece „câþi în Hristos ne-am
botezat, în Hristos ne-am ºi îmbrãcat”
(Galateni 2,27). Slava lui Dumnezeu, spunea
Sfântul Irineu, este omul viu, înnoit spre
cunoºtinþã (Coloseni 3,10), iar viaþa omului
este vederea lui Dumnezeu. Omul viu este
omul eliberat de pãcat care, prin „baia naºterii
celei de-a doua” (Tit 3, 5), „s-a spãlat ºi a
vãzut” (Ioan 9, 8-22) pe Hristos „Rãsãritul
cel de sus” (Luca 1, 78).

Privind cu evlavie ºi smeritã pricepere
în duh de rugãciune icoana Botezului
Domnului desluºim, recunoaºtem ºi
mãrturisim taina Prea Sfintei Treimi ºi
descoperirea desãvârºitã a lui Dumnezeu în
persoana dumnezeiesc umanã a lui Iisus
Hristos. Astfel, icoana „Arãtãrii Domnului la
Iordan” sau „Teofania” descrie tocmai aceastã
„deschidere a cerurilor” în care Duhul Sfânt
în chipul porumbelului revarsã ºi descoperã
iconomia dumnezeiascã peste Adam cel Nou
(I Corinteni 15, 45), Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu întrupat, Care prin botezul crucii
va spãla pãcatul lumii (Evrei 9,14; Romani 6,3-
4; Coloseni 2,12,14). Primind Botezul, Hristos
Domnul face posibilã arãtarea Sfintei Treimi,
Care mãrturiseºte prin glasul Tatãlui: „Acesta
este Fiul Meu Cel iubit întru Care am
binevoit” (Matei 3, 13-17).

Arãtarea Duhului Sfânt în chip de

porumbel odihnindu-Se în ºi peste
Dumnezeu Fiul adevereºte cã Hristos poartã
pecetea prezenþei Duhului, „fiind manifes-
tarea lui Dumnezeu ºi totodatã Cel care o face
posibilã, subiect ºi totodatã obiect al
manifestãrii divine”. Cu alte cuvinte, spune
în continuare pãrintele Andrei Scrima,
„Hristos a venit în lume pentru ca Duhul sã
Se poatã manifesta în mod deplin”, cãci
Hristos Se naºte prin lucrarea Duhului, este
purtãtorul Duhului ºi lucreazã El însuºi prin
Duhul (Andrei Scrima, Biserica Liturgicã,
Editura Humanitas, Bucureºti, 2005, pp.167;
163).

Potrivit Sfântul Chiril al Ierusalimului,
„Iordanul este principiul Evangheliei”, adicã
începutul bunei vestiri ºi apropierea
împãrãþiei cerurilor, a izbãvirii de sub lucrarea
întunericului ºi a evidenþei prezenþei ºi
lucrãrii mântuitoare a lui Dumnezeu în lume.

Cuvântul „botez” (în greceºte verbul,
baptisma = a se cufunda, a se afunda),
înseamnã „baie”, „afundare”. Adicã, în cheie
teologicã, omul înnoit prin „baia apei prin
cuvânt” (Efeseni 5, 26), devine epifania lui
Dumnezeu, deoarece „câi în Hristos ne-am
botezat, în Hristos ne-am ºi îmbrãcat”
(Galateni 2, 27). Slava lui Dumnezeu, spunea
Sfântul Irineu, este omul viu, înnoit spre
cunoºtinþã (Coloseni 3, 10), iar viaþa omului
este vederea lui Dumnezeu. Omul viu este
omul eliberat de pãcat care, prin „baia naºterii
celei de-a doua” (Tit 3, 5), „s-a spãlat ºi a
vãzut” (Ioan 9, 8-22) pe Hristos „Rãsãritul cel
de sus” (Luca 1, 78).

În concluzie, Botezul Domnului este
arvunã a înnoirii ºi înfierii noastre în Duhul,
naºterea noastrã „de Sus” (Ioan 3, 3-7), „prin
înnoirea Duhului” (Tit 3, 5), este moartea
omului vechi, dar în acelaºi timp ºi înviere,
cãci coborârea lui Hristos în adâncurile
Iordanului este o prefigurare a pogorârii la
iad, care anunþã Învierea Sa din morþi ºi
restaurarea ºi mântuirea omului.

(https://doxologia.ro/iconografie/icoana-
botezului-domnului)

BoBoBoBoBotttttezul Domnului în iconogrezul Domnului în iconogrezul Domnului în iconogrezul Domnului în iconogrezul Domnului în iconografafafafafieieieieie



ORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUIORTODOXIA PE VALEA HÂRTIBACIULUI6  2019

Ortodoxia pe Valea Hârtibaciului
Str. Mihai Viteazu, nr. 20, Agnita, 555100, telefon 0269 510325

Preºedinte: Pr. Protopop Mihai Naicu
Secretar: Pr. Andrei Iancu
Colectivul de redacþie: Pr. Marius Rebegel, Pr. Þînþ Florin (Brãdeni),
Pr. Grama Bogdan (Cornãþel), Pr. Briscan Marius-Andrei (Vecerd),
Pr. Duºescu Rareº-George (Ghijasa de Sus)

Tiparul: Tipo Trib Sibiu, Editura Etape Sibiu

Aºteptãm opiniile ºi sugestiile dumneavoastrã la adresa redacþiei sau pe e-
mail la urmãtoarele adrese: ortodoxiapevaleahartibaciului@yahoo.com ºi
ortodoxiapehartibaci@yahoo.com

COLEGIUL DE REDACÞIE

(Urmare din numerelor anterioare...)
„Când în scrierile de spiritualitate

ortodoxã se face referire la inimã, trebuie sã
cãutãm semnificaþia în profunzimea sensului
biblic. Inima nu reprezintã numai organul fizic
din cutia toracicã, nici sediul emoþiilor ºi
afectelor, ci centrul spiritual al persoanei
umane create dupã chipul lui Dumnezeu. Este
partea cea mai profundã ºi mai autenticã a
fiinþei noastre, altarul de tainã în care nu se
poate intra decât trecând prin sacrificiu...”

(Episcop Kallistos Ware)
Este de notorietate faptul cã atunci „când

facem ceva din toatã inima, cât de repede se
realizeazã! Dar când nu punem inimã în ceva,
mâinile ne sunt neputincioase ºi picioarele nu
se miºcã. Numai aceia care ºtiu cum sã se
controleze, atunci când dau de ceva care
trebuie fãcut, chiar dacã nu pun inimã, se
grãbesc sã gãseascã o laturã plãcutã a situaþiei
ºi, împãcându-ºi inima cu noua situaþie, îºi
menþin energia necesarã pentru a îndeplini
sarcina. Râvna, forþa motrice a voinþei, vine din
inimã”(Sfântul Teofan Zãvorâtul).

Analizându-ne viaþa ºi descoperind
resorturile ce þin treazã inima, cunoaºtem mai
profund ºi mai folositor, importanþa acesteia
în procesul vital, în urcuºul duhovnicesc.

Sfântul Nicodim Aghioritul, scoþând în
evidenþã importanþa cardiognosiei, învaþã ºi
îndeamnã astfel: „Inima ta este ziditã de
Dumnezeu pentru scopul de a iubi ºi de a fi
locuitã de Dânsul. De aceea zilnic îþi strigã:
Fiule, dã-mi inima ta (Prov 23, 26). Însã pentru
cã Dumnezeu este pacea care covârºeºte toatã
mintea, trebuie ca ºi inima ce voieºte a-L primi,
sã fie împãcatã ºi netulburatã, cum a zis David:
S-a fãcut pace în locul lui (Ps 5, 2). De aceea
eºti dator întâi sã-þi aºezi ºi sã-þi întãreºti inima
cu o liniºte paºnicã încât toate virtuþile tale
externe sã provinã din aceastã pace ºi din
celelalte virtuþi lãuntrice”( Sfântul Nicodim
Aghioritul).

Viaþa ºi înþelepciunea Pãrinþilor ne duc la
o concluzie limpede: aceea cã a cunoaºte
inimile este un dar al lui Dumnezeu. În Pateric
ni se spune cã „avva Iosif, de exemplu, primise
de la Dumnezeu acest dar. Niºte pelerini au
primit rãspuns la problemele ce-i frãmântau,
mai înainte de a ºi le mãrturisi”

(IPS Andrei, Episcopul Alba Iuliei).
Experienþa

Între calitãþile intelectuale un loc aparte
îl ocupã experienþa, sumã a întâmplãrilor, a
cazurilor, a traiului de zi cu zi, pe baricadele
vieþii. „Pentru a-l putea direcþiona bine pe
credincios, preotul are el însuºi nevoie de
experienþa vieþii petrecutã cu Hristos. Pentru
a corecta voinþa cãzutã a altuia, duhovnicul
trebuie sã fie purtãtor de Duh. În voinþa cãzutã
a omului existã o înclinare cãtre toate patimile.
Este evident cã aceastã voinþã cãzutã nu poate
fi îndreptatã de cãtre un dascãl care, el însuºi,
este rob al patimilor” (Ibidem).

Un pãrinte duhovnicesc devotat chemãrii
de pãstor sufletesc, „înþelept ºi cu experienþã,
va sesiza imediat unde trebuie sã insiste, unde
este rana sufleteascã, unde este pãcatul” (Pr.
Prof. Petru Rezuº), ºi concentrându-ºi
eforturile va ajuta un suflet, va salva o viaþã.

Roadele experienþei sunt nenumãrate iar
sfaturile celor care au experiat viaþa curatã sunt
binevenite. „Dacã tu vrei sã renunþi la lume,
zice Sfântul Simion Noul Teolog, ºi sã înveþi a
trãi dupã Evanghelie, nu te da pe mâna unui
dascãl fãrã experienþã sau robit de patimi, ca

Despre Preotul Duhovnic
nu cumva sã deprinzi de la el, în locul vieþii
evanghelice, o viaþã diavoleascã. Cãci
învãþãtura dascãlilor buni este bunã, iar a
dascãlilor rãi este rea. Seminþele rele vor
produce cu siguranþã roade rele. Orice om orb
care vrea sã-i cãlãuzeascã pe alþii este un
impostor ºi îi aruncã pe cei ce-l urmeazã în
prãpastia pierzãrii” (Ignatie Briancianinov).

Rezultantã a experienþei este ºi marele
câºtig al depistãrii ºi dimensionãrii exacte a
acelui „deºert interior” (Adalbert de Vogue),
pe care penitentul îl aduce odatã cu el în
scaunul de spovedanie. Anii de practicã,
interesul pus în slujba misiunii de doctor
suf letesc ºi deprinderea (nu rutina) în
administrarea tainei îi conferã duhovnicului,
prin experienþa acumulatã, încã o calitate de
mare folos ºi cu mare spectru de utilizare.

„Preoþi cu bogatã lucrare ºi experienþã
pastoralã mãrturisesc cã lucrarea pastoralã
îndeplinitã cu credinþã, cu zel fierbinte pentru
slujirea Mântuitorului, e adânc simþitã în
propria viaþã duhovniceascã, dacã ceea ce face
pentru fiii duhovniceºti, se face ºi pentru
propria persoanã”

(Diac. Prof. Orest Bucevschi).
Acestea sunt principalele însuºiri cerute

pentru exercitarea funcþiei de pãrinte
duhovnicesc. Suma acestora dau dimensiunea
personalitãþii preotului asigurându-i acestuia
climatul de lucru ºi ridicând instituþia pe care
el o reprezintã, la rangul de instituþie vitalã,
salvatoare. Atât mediul moral cât ºi cel
intelectual întreþin acea stare care-l defineºte
pe preot a fi cu adevãrat om al lui Dumnezeu,
om al Bisericii, om pentru alþii.

***
Acþionând într-un mediu social, fiind cu

chemare expresã de a sluji comunitãþii, având
la îndemânã mijloacele unei instituþii divino-
umane ºi fiindu-i marcatã personalitatea de
suma calitãþilor ce se cer într-un astfel de
mediu, preotul îºi simte misiunea nu ca pe o
obligaþie, nu ca o sarcinã trasatã de o autoritate
rigidã, ci ca pe o datorie, ca pe o
responsabilitate ce cuprinde emoþia angajãrii,
recunoºtinþa pentru „investiþia” la care a fost
angajat precum ºi bucuria de a sluji lui
Dumnezeu ºi oamenilor. În viaþa de zi cu zi,
purtarea cu demnitate ºi rodnicia acestor
rãspunderi sunt materializate prin punerea în
aplicaþie a calitãþilor pãrintelui duhovnicesc,
prin aºezarea lor ca bazã a edificiului spiritual
ce urmeazã a fi restaurat sau chiar construit,
precum ºi orientarea lor, asemenea unui far
cãlãuzitor, spre þinta luminoasã ºi salvatoare a
progresului duhovnicesc al pãstoriþilor.

Sfântul Apostol Pavel participa deosebit de
intens cu întreaga fiinþã, când predica despre
îndatoririle celor chemaþi la înalta treaptã a
slujirii ºi ajutorãrii semenilor. Luaþi aminte la
voi înºivã ºi la toatã turma... Privegheaþi,
aducându-vã aminte cã, timp de trei ani, n-am
încetat noaptea ºi ziua, sã vã îndemn, cu lacrimi,
pe fiecare dintre voi (Fap 20,).

Oamenii de vocaþie, marile personalitãþi
din orice ramurã de activitate, au iubit opera
ce aveau de înfãptuit cu toatã fiinþa lor ºi nu au
trãit decât pentru lucrarea respectivã ºi tocmai
din aceastã iubire a rezultat valoarea ºi trãinicia
operei lor. Preoþia, fiind opera cea mai mare,
slujirea cea mai înaltã din toate câte sunt pe
lume, trebuie sã fie temeluitã pe cunoaºtere,
virtuþi ºi responsabilitate mai mult decât orice
altã lucrare omeneascã.

Pr Stoica Vlad, Ilimbav

Bucuria nu încape, atunci când te laºi
copleºit de greutãþi ºi de griji. Vã amintiþi
povestea, „O mie ºi una de nopþi”? Acolo,
ªeherezada, reuºeºte sã redea sufletului
regelui bucuria de-a trãi ºi de-a se convinge, cã
e mai frumos de-a nu acþiona conform
prejudecãþilor, ci a privi pe fiecare om, ca pe o
fiinþã unicã. Regele, fiind cel care se vindecã
prin intermediul poveºtilor spuse de cineva,
care acceptã sã se jertfeascã de bunãvoie.
Poveºtile spuse de acea tânãrã sunt  de fapt un
tezaur de bogãþii, dãtãtor de viaþã, care pentru
cã nu a fost uitat, a adus înviere sufletului
regelui. Fiecare dintre noi cunoaºte, aºadar,
bucuria poveºtilor. ªi, slavã Domnului, poporul
român, nu duce deloc lipsã de poveºti, atâta
timp cât ne aducem aminte de Ion Creangã,
de exemplu. Dar, tezaurul poveºtilor dãtãtoare
de sens pentru un popor, consider cã stau mai
ales în persoanele celor care au devenit istorie
prin faptele lor. De pildã, eram fascinat, copil
fiind, de fiecare datã, când profesorul de
românã, ne povestea despre ªtefan cel Mare,
despre Ion Creangã sau Mihai Eminescu.
Despre Horea, Cloºca ºi Criºan ºi, despre cum
fiecare dintre noi suntem bogaþi, datoritã lor.
Eram în clasa a VI- a, când auzeam din gura
cuiva cu autoritate în viaþa mea (era unul dintre
profesorii, care te facea sã visezi ºi visul sã
devinã realitate), cã bogãþia care nu i-o poate
lua nimeni, este cea culturalã. Cea care este
scrisã în munþii, fluviile ºi în întreg pãmântul
þãrii, cu jertfã. Acel profesor m-a fascinat prin
simplul fapt, ca ºi în povestea „O mie ºi una de
nopþi”, cã e frumos sã trãieºti cu poveste. Dar
nu cu orice poveste. Adicã, mai erau ºi bãbuþele
ºi moºuleþii (cãrora le sãrut mâinile ºi le fac
amintirea, în tainã, prin pomenirea la
Proscomidie), care povesteau cu atâta pasiune,
dar nu erau ca acele poveºti, care aminteau de
persoane, ce au trãit cu bucuria de-a se jertfi,
undeva în istoria poporului meu. Nu se
comparau cu „Luceafãrul” lui Mihai Eminescu
sau povestirile lui Ion Creangã. Nicidecum! ºi
ºtiþi care este paradoxul, cã acele poveºti, deºi
nu au nevoie de ecrane pentru a fi stilizate,
reuºesc sã învie un suflet ºi sã-l þinã bucuros
sau sã-l împingã sã aspire pentru ceva bun, nu
doar pentru el, ci ºi pentru cei din jurul sãu,
pentru þara sa. Dacã se face amintirea lui Mihai

Eminescu, la 15 ianuarie, în fiecare an, nu se
face pentru el, ci pentru noi, cei care avem
nevoie sã trãim din seva poeziilor lui. Problema
pentru generaþia mea (ca ºcolar, elev), sau
generaþia copiilor de azi, se pune nu în privinþa
operei ºi vieþii lui Eminsecu, ci a modului în
care ni l-au redescoperit sau îl redescoperim
pe Eminescu, copiilor, adolescenþilor,
oamenilor. Mihai Eminescu este actual, prin
simplul fapt cã ºi el a fost copil. Pin simplul
considerent, cã nu a fost considerat un geniu,
din ºcoalã. O bunã abordare cu copiii  în
privinþa lui Eminescu, ar fi sã se porneascã de
la a povesti viaþa acestuia ºi, apoi, a trece la
poezia sa. Noi, oamenii avem nevoia de a
cunoaºte cã eroii au fost oameni ca ºi noi. Avem
nevoie sã ni se reaminteascã acest lucru mereu,
prin poveste. Dumnezeu Însuºi S-a fãcut om,
ca sã ne arate cã ºi el a trecut prin ceea ce
trece, fiecare dintre noi, pe meleagurile vieþii
acesteia. Deci, problema lipsei acute de culturã
elementarã româneascã vie, de religiozitate
autenticã (acea relaþie cu Dumnezeu, datã de
bucuria reîntâlnirii cu El în Sfânta Liturghie
sau la vederea semenului, care este chip al Lui),
o reprezintã înlocuirea poveºtilor dãtãtoare de
schimbare frumoasã, cu surogatele ºtirilor ºi
programelor TV, a internetului folosit în exces
etc.  „Spune-mi ce citeºti ºi la ce te uiþi, ca sã-
þi spun cine eºti”, ca sã parafrazez un proverb
românesc. Cam asta este o crâmpeie, din
complexa realitate. Omul are viaþa datã-n dar
de Dumnezeu ºi crede cã este nemuritor, doar
aici, pe pãmânt. O spunem noi înºine, când
încãpãþânarea de-a dãrui celorlalþi un zâmbet,
o vorbã bunã, ceva ce þine de noi, pentru a
însenina ziua semenilor, este de atât de mare.
Cred cu toatã fiinþa mea cã omul este frumos.
Cã lumea este frumoasã. Cã fiecare dintre noi
este unic ºi bun. Dar, mai cred ºi cã avem
responsabilitatea de-a cãuta acea bunãtatea ºi
liniºte, dupã care tânjim.  Direcþia corectã, ne-
o pot arãta citirea poeziilor lui Eminescu, a
poveºtilor lui Ioan Creangã, cunoaºterea
istoriei noastre ºi, peste toate, cunoaºterea lui
Dumnezeu în inimi. Dar, asta ar însemna, ca
omul sã aloce mãcar 15% din timpul pe care-l
petrece zilnic în faþa peretelui care vorbeºte
în culori atrãgãtoare. Bucuria de viaþã
înseamnã mai mult de atât!

Pr. Iancu Andrei, Coveº

AGENÞIA PENTRU PROTECÞIA
MEDIULUI SIBIU

anunþã publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a planului Amenajamentul
silvic al fondului forestier proprietate privatã a Parohiilor Ortodoxe din Protopopiatul
Ortodox Român Agnita ºi a Composesoratului „Asociaþia Uniþilor”- Ghijasa de Jos - UP XV
Agnita propus a fi amplasat în judeþul Sibiu, în categoria celor care nu necesitã efectuarea
evaluãrii de mediu, planul urmeazã sã fie supus adoptãrii fãrã aviz de mediu, conform
prevederilor H.G. nr. 1076/2004.

Motivaþia deciziei etapei de încadrare se gãseºte pe pagina: http://apmsb.anpm.ro.
Observaiþle, comentariile publicului privind reconsiderarea deciziei etapei de încadrare

se trimit în scris la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr.
2A, în termen de l0 zile calendaristice de la data apariþiei anunþului, tel: 0269/256545.

Publicul interesat poate formula observaþii ºi propuneri în termen de 10 zile de la data
anunuþlui public.

Statisticã botezaþi, cununaþi, decedaþi în
perioada anului 2018, în Protopopiatul Agnita

Pe toatã perioada anului 2018, s-au înregistrat urmãtoarele cifre în Protopopiatul Agnita,
cu privire la toþi cei botezaþi, cununaþi sau decedaþi:

Mediul urban: Botezaþi 29, Cununaþi 23, Decedaþi 78
Mediul rural: Botezaþi 335, Cununaþi 81, Decedaþi 245
TOTAL: Botezaþi 364, Cununaþi 104, Decedaþi 323

Eminescu  se vrEminescu  se vrEminescu  se vrEminescu  se vrEminescu  se vrea mai întâi poea mai întâi poea mai întâi poea mai întâi poea mai întâi povvvvvesesesesestittittittittit
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Anul nou
Gavril Iosif Sinai

2018 uzat ºi prãfuit de stele
trecut ºi ºters coboarã din redutã,
dezintegrat în amintiri mãrunte
se-aºeazã într-un coº de documente.

Grãbit ºi þanþoº, optimist
2019 urcã-nveselit
naiv îºi dominã iluziile
plescãite în date statistice.

Vârtos, e pregãtit de luptã
ciocnind în gând victoriile.
Sã-l þii cãpitane de umeri
sã nu se deºire visând!

Ocheºte calendar ºi zile
unde aruncã cu mine ºi tine
precum niºte vreascuri uscate
sã ardã cu noi cãrãmizi.

An nou la capãt de redutã
veºmântul lui se cheamã timp,
iar cãrãmizile uscate
ne poartã-n veacuri ºi pe noi.

CUVÂNTUL, DOAR O
RANÃ A TÃCERII...

Doina Pavel - Barbu

Am deschis pumnul
sã zboare gândurile,
dar mânecile mi s-au umplut 
de fluturi scãmoºaþi,
ca fuioare din mintea ta scãpãratã,
ca ultimul chibrit uitat
într-o marþi.

- ..þi vom umbla prin flori de cais,
îmi spuneai,
- pe sub clipe strãine,
îi „tãceam”
cu adieri de Rai
ºi de vis;
Ochii mei deschiºi,
peste altã viaþã,
printr-o altã moarte;
Cuvântul - fluture suspinat -
e doar o ranã a tãcerii.
ªi- mi e atât de frig de tine!
Mai stai...

Demian Elisabeta 02 febr. 94 de ani Nucet
Nistor Toader 11 febr. 94 de ani Ghijasa de Sus
Ghidu Felicia 17 febr. 93 de ani Vãrd
Dan Nicolae 26 febr. 93 de ani Mihãileni
Þichindelean Nicolae 08 febr. 92 de ani Alþîna
Dragotã Aurelia 15 febr. 92 de ani Marpod
Voivoda Ana 19 febr. 92 de ani Rãvãºel
Lazãr Elena 05 febr. 91 de ani Caºolþ
Togan Maria 07 febr. 91 de ani Ghijasa de Sus
Hunta Ilie 11 febr. 90 de ani Nou
Coman Vulvara 10 febr. 89 de ani Moardãº
Boldijar Iosif 13 febr. 88 de ani Metiº
Þichindelean Ana 01 febr. 87 de ani Alþîna
Bârsan Ioan 05 febr. 87 de ani Ghijasa de Sus
Subþirel Elisaveta 24 febr. 87 de ani Roºia
Miclea Maria 26 febr. 87 de ani Mihãileni
Stãnuleþ Ioan 09 febr. 86 de ani Sãsãuº
Dan Letiþia 25 febr. 86 de ani Mihãileni
Jurca Maria 07 febr. 85 de ani Rãvãºel
Muntean Lia 12 febr. 85 de ani Vãrd
Pãrãu Ilie 26 febr. 85 de ani Cornãþel
Toma Natalia 02 febr. 84 de ani Vãrd
Bentea Maria 03 febr. 84 de ani Mihãileni
Morariu Maria 16 febr. 84 de ani Chirpãr
Ghioaldã Samuel 25 febr. 84 de ani ªomartin
Muntean Maria 05 febr. 83 de ani Caºolþ
Tulbure Ileana 13 febr. 83 de ani Bruiu
Tatu Elena 09 febr. 82 de ani Caºolþ
Mirescu Elena 28 febr. 82 de ani Daia
Cazan Marioara 08 febr. 81 de ani Bruiu
Fleischer Mihai 11 febr. 81 de ani Alþîna
Blaga Maria 22 febr. 81 de ani Nou
Togan Viorel 04 febr. 80 de ani Bruiu
Stoica Ioan 25 febr. 80 de ani Alþîna

Noi le dorim sãnãtate, bãtrânee lini’titã ’i bucurii din partea urma’ilor
Celor care nu mai sunt, le dorim odihnã ve’nicã de-a dreapta tatãlui.

Fraþii
Ioan Besoiu

Primisem de la redactorul ºef misiunea
sã plec la Agnita, sã fac un reportaj. Toamna
ploioasã îþi tãia cheful de gazetãrie º’i
trenuleþul care mã ducea pe linia îngustã ce
lega Sibiul de mica cetate cu pretenþii de oraº
industrial mã zdrãngãnea ºi mã scotea din
sãrite.

Auzi ce tâmpenie! Aflase el, redactorul
ºef, cã acolo trãia cel mai bãtrân om din judeþ.
Avea 104 ani ºi trebuia zor-nevoie sã scriu

Dorurile
Francisc Lorinczi

Nu dorurile pline ca prunii înfloriþi,
Ci lacrima iubirii în cupe sã o cauþi,
De dulci caiºi ºi piersici de nimeni otrãviþi
S-a dormi printre miresme când buzele-i
sãruþi.
În noapte stele albe se miezuie-n grãdinã
ªi îºi revarsã cerul luminând în crânguri
ªi taci privind misterul netors în fir de tinã
Cobori în ochii-i luna ºi-ncet începi sã gânguri.
Refuzi o clipã cupa, dar luneci mâna rece
Sã înfloreºti cireºii, sã pârgui crinii juni
Pe cãrãri în cete luminile-ºi întrece
Curbarea-ntunecimii spre magice cununi.

Adoarmã lumi ºi stele, luminile îmi þes
Din frageda sclipire a dulcelui eres.

(continuare)
Textele poetice legate de obiceiurile

agrare (Pluguºorul, urarea colacului la
colindat, cântecele Cununii) sunt înrudite,
prin structurã poeticã ºi prin funcþie, cu
anumite colinde, mai ales cu aceea a cununii.
Cercetãtorii au subliniat marea lor vechime
ºi continuitate, probante deopotrivã pentru
vechimea agriculturii ca ocupaþie a românilor.
În aceste texte descrierea obiceiului se
împleteºte cu descrierea muncilor necesare
cultivãrii grâului, de la arat ºi semãnat, uneori
de la confecþionarea plugului, pânã la coptul
colacului ca dar ritual pentru urat ºi colindat
sau pânã la secerat.

Caracterul de obicei agro-pastoral
specific colindatului provine din sãrbãtorile
de primãvarã mutate, datoritã schimbãrilor
calendarului, iarna. Aºa, de exemplu, exista
credinþa cã, dacã se colindã, se face grâul.
Urarea la colacul oferit ca dar colindãtorilor
ºi pluguºorul ce descrie munca agricultorilor,
de la confecþionarea plugului, a jugului, de la
arat ºi semãnat, pânã la coacerea colacului,
pun în evidenþã funcþiile agrare ale
colindatului, de potenþare, pe calea
cuvântului, a rodului muncii agricultorilor.
Colindatul e un ritual colectiv, ce aparþine
istoriei vechi a omenirii, când sãrbãtorirea
viza reluarea ciclului vital, regenerarea
timpului, prin scenarii ºi strategii mitico-
religioase, precreºtine. Colindele continuã
urãrile ºi cântecele practicate la calendele lui
ianuarie. Ele nu ni s-au pãstrat, exceptând
cele ale copiilor.

De fapt, colinda este o urare ce se face
la fiecare casã, pentru sãnãtate, prosperitate,
vite frumoase. Textul ei, întâmplarea naratã
sunt doar pretexte pentru urãri. Urarea este
indirectã, în versuri care vorbesc despre cât
de gospodar e gazda, despre bogãþia
gospodãriei, despre vitejia f lãcãilor,
frumuseþea fetelor.. Bizuindu-se pe magia
cuvintelor, pe forþa lor sporitã în timpul sacru
al sãrbãtorilor, membrii colectivitãþii
tradiþionale îºi doresc belºug ºi sãnãtate.
Toate temele colindelor profane au funcþie
auguralã, de împlinire a tuturor dorinþelor
oamenilor: rod în grâne ºi în vite, sãnãtate,
cãsãtorii fericite....

Valoare magicã avea ºi colacul, simbolul
solar al belºugului agricol, cu semnificaþia de
dar primiþial, obþinut din întâia recoltã a anului
încheiat. El trebuia sã fie mare, ca simbol al
bunãstãrii, al abundenþei. Firimituri din
primul colac se dãdeau vitelor ºi pãsãrilor, ca
sã le fereascã de rãu ºi se bãgau în grâul ºi
porumbul ce se semãnau. Colacul de Crãciun
era socotit aliment sacru, ce trebuia fãcut
numai de femeile curate. Naºterea Soarelui
ºi Calendele romane erau închinate soarelui,
care e rotund, de aici ºi obiceiul de a împãrþi
colaci, mere ºi nuci, toate simboluri ale
rotundului, ale perfecþiunii. Colindãtorii sunt
plãtiþi nu atât pentru a le rãsplãti osteneala,
cât pentru a asigura deplina eficienþã a
colindatului. În concordanþã cu mentalitatea
arhaicã, potrivit cãreia un rit devine eficient
numai dacã este plãtit, ceata colindãtorilor
primeºte un dar obligatoriu, colacul fãcut într-
un anumit fel, altfel urarea din colinde n-ar
mai avea niciun efect. Azi momentul urãrii
colacului este doar un element festiv, pentru
cã „aºa e bine”, iar colacii sunt un simplu
element de recuzitã în desfãºurarea
obiceiului.

Colindãtorii mulþumeau pentru ce
primeau, prin intermediul oraþiilor
(mulþãmite li se zicea), care erau speciale,
pentru fiecare dar: colac, carne, bãuturã, bani.
Oraþiile sunt poezii recitate, hazlii, în
contradicþie cu atmosfera solemnã a
colindelor. Cei din Nucet rosteau descântatul
(oraþia) colacului, din care  am reuºit sã
reconstituim doar un fragment:

Ia staþi, fraþi ºi ascultaþi, / Cã jupânu’
gazdã, / De când ne-auzea, / Pe masã punea /
ªi ne pregãtea / Colac frumos / Din grâu
sãnãtos...

Descântatul colacului din Ilimbav îl rostea
judele mare (primariu’) la casele cu fete, dupã

Obiceiuri agrare
la românii de pe valea Hârtibaciului

Prof. Mircea Drãgan-Noiºteþeanu
colinda Bucurie mare-avem: / Voi ficiori ºi
dragilor, / Luaþi un dar dup-al doilea dar: / Un
colac de grâu curat / ª-o pecie de vânat; / ª-
un leu de ban mãrunt / ª-o vedriþã de vin roºu.
/ Nouã nu ni se pare / Cã-i un colac de grâu
curat / ª-o pecie de vânat; / Nouã ni se pare
cã-i o comoarã crãiascã, / Ca cinstita gazdã la
mulþi ani sã trãiascã! / Sã trãiþi, ficiori!

Pascu Maria (mama moaºî)
81 de ani, Ilimbav, 27 X 2011

Mulþumita aceasta la colac e de fapt
Pluguºorul, care în Ardeal a pierdut
„desfãºurarea dramaticã.”

Oraþia la primar (colacul)
Ficiori fraþi, / Aveþi gurã-a mulþãmi, / Cã

cinsteºte domn’ primar / Un porc gras, / Un
stog de grâu; / Cinci lei bani mãrunþi, / Groºi
la dungã, / Rotitori la pungã, / Care cu câte
ºapte-opt / Se va umple punga de tot! / Când
or hi, când n-or mai hi; / Când s-or gãta
pietrele de pe râul Avrigului, / Atunci sã se
gate ºi banii din punga judelui!

ªandru Valeri,
87 de ani, Nucet, 24 X 2011

(Va urma)

despre el, despre viaþa lui, despre dieta lui
(aºa îmi spusese ºeful), despre… în fine!, cum
a ajuns el la vârsta asta. Mã rog! M-am
conformat.

Pe peronul micuþei gãri din centrul
oraºului, cã trenul trecea pe strada principalã,
ca ºi la Sighiºoara, mã aºtepta corespondentul
gazetei noastre, om serios, fost militar, cu
preocupãri literare.

În douã vorbe mã pusese în temã ºi mã
conduse la locuinþa matusalemicului
conjudeþean. O casã bãtrâneascã, în stil
theresian, cu flori ºi doi brazi în faþã, mã
binedispuse. Pe frontispiciu scria „Vila Fraþii
Corfaru”. Ne-a deschis chiar el, eroul
reportajului. Un român verde, cam de 1 metru
ºi nouãzeci, cu mustãþi a la Franz Iosef, îmi
strânse puternic mâna.

Am rãmas uluit. Nu pãrea sã aibã mai
mult de 70 de ani.

- Dumneavoastrã sunteþi domnul
Macedon Corfaru?

- Da. Ce vã miraþi aºa? N-arãt bine?
- Ba da, dar nu-mi vine sã cred cã aveþi

104 ani.
- Tinere, ia loc, mã îndeamnã cu eleganþa

unui ofiþer de husari ºi îºi aprinse o þigarã.
Domnule Besoiu, continuã el, cã aºa te
cheamã, te vãd bãiat tânãr. Ascultã sfatul meu:
bea fumeazã, petrece, pierde nopþi – dar
numai cu femei – ãi ai sã vezi ce bine o sã-þi
fie. Eu aºa am fãcut toatã viaþa mea ºi am
ajuns la anii ãºtia. Pe deasupra am fost ºi în
douã rãzboaie în slujbã la Împãratu’.

- Formidabil, am exclamat eu! Ai fost
vreodatã bonav?

- Nu, dragule. Niciodatã! Fratele meu, da,
a fost. A stat ºi în spital.

- Aveþi un frate, am vãzut scris pe
frontispiciu.

- Da. Cuminte foc! N-a pierdut nopþi, n-a
bãut decât lapte toatã viaþa lui.

- ªi câþi ani are?
- Pãi n-a trãit decât patru luni!
Preluat din revista „Moftul român”

serie nouã 1994
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De o bunã bucatã de vreme, data de 24
Ianuarie a fiecãrui an, are, pentru þara mea
ºi a ta, cititorule, o dublã semnificaþie. Iar
cea de acum avea sã marcheze împlinirea a
160 de ani de la Unirea Principatelor Române
ºi totodatã 170 de ani de când se nãºtea, în
satul Cârþiºoara, din Þara Fãgãraºului ºi a
Oltului, un fiu de þãrani iobagi cu numele de
Gheorghe Cârþan, rãmas în istorie cu numele
de Badea Cârþan. Cel care mai târziu avea sã
fie considerat cãrãuºul slovei scrise ºi tipãrite
în Þara Româneascã ºi adusã în secret în
Ardeal. Un român vrednic de toatã lauda,
cinstirea ºi amintirea noastrã. Cel care,
pentru faptele sale de patriotism, va fi bãtut
ºi întemniþat în repetate rânduri, de cãtre
autoritãþile imperiale austro-ungare. Într-o
astfel de tristã împrejurare el va avea curajul
sã-i adreseze contelui maghiar Tisza,
urmãtorele cuvinte: „Am luat cãrþi de unde
au fost ºi le-am dat celor care n-au avut. Atât.
Ori þi se pare faptã slabã sã-l deºtepþi pe cel
din întuneric?! Chiar dacã ar arde jandarmii
voºtri toate cãrþile româneºti din Ardeal,
gândeºti cã vom rãmâne pe întuneric? Ne dã
ea drãguþa Românie câte vrem”.

Hrisoavele vremurilor îndepãrtate ne
vestesc cum cã, spre începutul iernii anului
1896, þãranul Gheorghe Cârþan se aºternea
la drum lung ºi anevoios spre Roma, capitala
fostului Imperiu Roman ºi al Italiei.
Transformatã, între timp, în leagãnul
latinitãþii neamului sãu românesc. Brodi-se în
aºa fel lucrurile încât sã nu fi trecut prea multe
zile de la împlinirea vârstei  de 47 de ani.
Astfel încât sã aibã încã un motiv de a se ruga
ºi mulþumii bunului Dumnezeu cã a ajuns sã
vadã ºi sã pipãie Columna Împãratului Traian.
Grandios monument de cinstire ºi omagiere
a eroilor rãzboaielor daco-romane. Admirând
o pozã-document din acea vreme, reprodusã
lângã ample articole elogioase, publicate în
paginile unor gazete italiene ºi româneºti,
vedem cât de bine ºi de frumos îi stãtea
îmbrãcat în straie româneºti, þesute ºi cusute
de buna sa mamã. În picioare avea opinci, la
fel ca toþi þãranii-plugari ai satelor de pe
streaºina împãduritã a nordului Munþilor
Fãgãraº. Pe umeri, desagi cu merinde ºi
suman din pãnurã groasã de lânã, iar pe cap
cãciulã brumãrie. În douã trãistuþe pusese
câþiva bulgãri de pãmânt din grãdina casei
pãrinteºti ºi doi-trei pumni de grâu, pe care
le va împrãºtia pe treptele Columnei.

De atunci, de mult de tot, ºi pânã acum,
peste noi ºi peste toate trecurã felurite vremi
ºi vremuri. Unele mai bune, altele mai rele ºi
mai grele. De unde ºi nevoia de a nu uita
nicicând mesajele de înþelepciune ºi de
patriotism, lãsate moºtenire nouã ºi viitorimii
române de acest brav fiu de oropsiþi þãrani
iobagi ardeleani, cu pãmânt natal într-o þarã
înstrãinatã de duºmanii sãi. Oameni sãrmani,
mereu supuºi nevrednicilor stãpâniri strãine
de limbã, credinþã ºi de neam. ªi cât adevãr
adevãrat grãiesc numeroºii sãi biografi,
scriitori ºi istorici-academicieni atunci când
îl numesc pe Badea Gheorghe Cârþan:
„þãranul cãrturar fãr- de-carte”. Un nume,
transformat în renume cum nu se poate mai
potrivit, de vreme ce mai toatã viaþa ºi-a
dãruit-o luminãrii neamului sãu, ducând peste
Carpaþi, în desagi, pe umeri sãi gârboviþi, cãrþi
tipãrite în slova graiului românesc.

ªi mã rog þie, dragã cititorule, sã nu cumva
sã nu-mi aduci aminte, cã în varã, la 15 iunie,
sã îl comemorãm pe poetul Mihai Eminescu
pentru a 130-a oarã; iar în 7 august, pe Badea
Gheoghe Cârþan, la 108 ani de la moarte. Pe
crucea-monument a mormântului sãu din
cimitirul oraºului Sinaia stã scris: „Aici îºi
doarme somnul de veci Badea Cârþan,
visând la întregirea neamului sãu”.

Notã: Între timp consãtenii lui dragi i-au
încropit, din bârne de brad ºi de stejar, o
cãsuþã cu pridvor, tot aºa cum aveau în trecut
þãranii de prin partea locurilor. Adicã: „ziditã”
din chirpici, zugrãvit în albastrul senin al
cerului, iar drept acoperãmânt, au clãdit snopi
de paie ºi solzi de ºindrilã din scândurã de
brad. Apoi, au aºezat în încãperile acelei case-
muzeu cele mai dragi amintiri legate de
trudnica viaþã a vrednicului lor consãtean.

Aºdar, dacã cândva, drumurile vã vor
duce ºi spre spetaculoasele urcuºuri în
serpentine ale Transfãgãrãºanului, faceþi-vã
rãgazul necesar trecerii pragului acelui lãcaº
de învãþãturã ºi aducere aminte! Veþi fi
încântaþi sã aflaþi cât a trudit acest om simplu
pentru ca românii ardeleni sã-ºi poatã pãstra
credinþa strãbunã, graiul neaoº, datinile ºi
obiceiurile. Eu, bunãoarã, de câte ori fac acest
gest, îmi aduc aminte cu plãcere de cel dintâi
localnic care mi-a vorbit despre Badea Cârþan.
Era vrednicul de stimã, regretatul Traian
Cânduleþ, omul care încã din fragedã copilãrie
a strâns ºi pãstrat cu grijã tot ce amintea de
acest þãran-cãlãtor pe jos prin lumea largã,
cãrturarul fãr-de-carte, însã autodidact erudit
în tainele vorbitului, cititului ºi scrisului în
limba românã. Cel care, încãlþat în opinci, a
strãbãtut drumul lung ºi anevoios pânã la
Roma, apoi pânã la Paris ºi la Ierusalim. În
felul lui de-a fi era un Om precum cel din
legendara poveste a lui „Moº Ion Roatã ºi
Unirea”, scrisã de povestitorul Ion Creangã.
Cea care mereu este reamintitã atunci când
românii-români se prind a juca ºi cânta în lina
ºi doinita „Horã a Unirii”, compusã de
Alexandru Flechtenmacher, pe versurile
poetului Vasile Alecsandri, amândoi
moldoveni din Þara Româneascã a românilor.

Sibiu,  marþi, 24 ianuarie 2019,
tel. 0744.346705
Ioan Vulcan-AGNITEANUL

Sunt nãscut într-un sat pur românesc –
Ghijasa de Jos, comuna Nocrich, jud. Sibiu.
Am copilãrit ºi am trãit în acest altar al satului
românesc ºi am scris Monografia satului meu:
Ghijasa de Jos – sat românesc în inima þãrii,
despre care am sã vã vorbesc în lunile viitoare.
Pânã atunci sã pornim cu sufletul românului
adevãrat ce poate spune câte ceva fãrã sã-i
fie ruºine vreodatã.

Constatãm cã mitocãnia exponenþialã a
lui Agamiþã Dandanache, Farfuridi, Pristanda,
Tipãtescu, cetãþeanul turmentat ºi emulii
acestora, proiectaþi peste timp, în aceste zile
pe care le parcurgem, poartã amprenta ºi
deopotrivã stigmatul unui perpetuu trecut
ancorat în actualitate. Nimic nu mai este
respectat, totul este marfã de consum (se
vinde ºi se cumpãrã aproape totul), mitocãnie
crasã, anormalitate cultural grosierã ºi
neruºinare politicã. Totul este un fel de
,,johannis-dragneadã” (pentru a nu sublinia
altfel acest mixtum-compositum), scuipatã
peste obrazul românului de rând
deznãdãjduit, ºi nu numai, care, saturat parcã,
nu mai are nici puterea de a se indigna ºi
scârbi, asistând dezorientat la schimburi
mutuale de gogomãnii, fleacuri ºi absurditãþi
într-o magnanianã etalare a derizoriului. Au
împãrit ara în douã ’i, într-o concurenã teribilã
de servilism, prin adepii lor se întrec cu
jalbele la înaltele pori ale Apusului...

Vrând-nevrând, trebuie sã apelez la
exemplul oferit de maestrul poeziei, Tudor
Arghezi, în pamfletul ,,Ploºniþele”, mai actual
astãzi ca niciodatã: ,,un fel de ciudã te apucã
sã recunoºti maimuþãreala semenilor tãi celor
mai valoroºi în societate, vãzând cum un
pãduche face pe omul politic, pe magistratul,
pe omul de litere, pe mitropolitul, pe marele
duce ori chiar pe cezarul”.

Din plenitudinea platitudinii, ei se
autoaleg dupã asemãnarea gândurilor, ideilor,
faptelor ºi mitomaniei lor. Aceºti inºi, cocoþaþi
peste tot unde e ceva de ros, dar ºi în fruntea
culturii româneºti, îºi fac cuiburi în locuri
unde autosuficienþa este ridicatã la rang de
normalitate, de facto. Îºi þes de jur-împrejur
o gogoaºã gonflatã enorm, devenind neciopliþi
în comunicare ºi relaþionare, în pofida multor
diplome în acest domeniu înapoia cãrora se
ascund – ºi îºi ascund incapacitatea de a
relaþiona cu ceilalþi, fuduli ºi mereu gata sã
pleºuiascã doct, cu morgã ºi emfazã, fleacuri
ºi absurditãþi. Se genereazã astfel un hibrid
enorm de parºivenie ºi neghiobism, un fel de
þãran fãcut domn peste noapte, ,,nici cai, nici
mãgari” – ci probabil asini, vorba marelui
Marin Preda (minuscul vizualizat de aceºti
ipochimeni cu dioptrie ridicatã).

Din þãran ºi domn cu sila, sare-n sus,
struþo-cãmila. La o radiografie simplã ºi naivã,
am crede cã pe mulþi dintre aceºtia i-a ridicat
mâna destinului (a nu vrea sã vezi anumite
auguste protecþii, nu e decât ignoranþã) de
pãr. Dupã ce-au fãcut liceul la seral, cu note
doar de trecere, pe muchie ºi fe-fe-ul la
,,Gheorghiu”, l-au scuipat pe Blaga ºi Maniu,
i-au înjurat pe Noica ºi pe Arghezi, acum mai
nou pe Nichita, Barbu, Labiº, au împroºcat
cu noroi în Heiddegger ºi-n Marin Preda. L-
au aruncat pe Eminescu în debara... Ciudat
instinct de nãpârcã, deoarece, aceºti distinºi
domni, astãzi sunt anticomuniºti, deºi mai
ieri, se bucurau din plin deprivilegiile
socialismului. Astãzi sunt patroni, directori
de presã ºi editurã, miliardari, violatori de
constituþie. Te miri ce nu sunt astãzi, aceºti
inºi care paraziteazã oxigenul cetãþenilor
acestei þãri ºi marile nume ale culturii
româneºti!

Alþii, reorientaþi la timp, sunt patroni de
cluburi (am ºi eu o obsesie în privinþa
termenului de patron, derivã cumva de la cifra
patru, denotând marile capacitãþi ºcolare ale
multora dintre aceºtia?!) galonate, iar la toate
avute de ei pe mânã, le-au fãcut reguli de

strungã ºi stânã, - … ºi mult nu mai e, pânã
când o sã-ºi cumpere un loc în Parlament,
oferind celebra atenþie numitã deja, uzual,
mitã, în pofida tuturor Parchetelor ºi
Direcþiilor anticorupþie, plãtite în fond ºi cam
pe degeaba, tot de cãtre noi, cetãþeni de rând
ai României.

Apoi, acest tip de om o sã þinã discursuri
din zi ºi pânã-n noapte, lovind mioritic din
copitã. Pentru cã sfertodoctismul,
veleitarismul ºi mediocritatea ilustrã ºi
nonºalantã sunt ancrosate (asemenea bujiilor
trabantului) în norme ºi tipare care
prolifereazã îngustimea minþii ºi a gândului,
îndobitocirea fiinþei ºi a trãirilor, oferind o
prestaþie tabloidã de nemaiîntâlnit.

Ei nu întreabã ºi nu aºteaptã niciodatã
rãspunsuri, deoarece ei sunt deja ,,profeþi”
ºi ,,mântuitori”, dar ºi pentru cã, a pune
întrebãri ºi a afla rãspunsuri este o artã, care
se constituie în paºii necesari ce trebuie fãcuþi
pentru des-prostire. ªi asta nu o vor în ruptul
capului aceºti distinºi cetãþeni care împart,
cu parþialã ºi îndoitã fãþãrnicie, merindele
spirituale ale românimii din þarã, cât ºi din
diaspora, mai apropiatã ori mai depãrtatã în
spaþiu. Aºa am ajuns o þarã de mâna a doua
sau chiar a treia, o naþiune secãtuitã financiar,
cu un profil social ºi cultural de ,,second
hand”, unde nu mai existã nicio finalitate
fundamentatã pe temeiuri paradigmatice de
necontestat. ªi nu suntem cu nimic mai prejos
decât alte naþii din Europa. Ne avem ºi noi
geniile noastre. De care vrem azi sã ne
dezbãrãm. Dacã nemþii îl definesc pe Goethe:
,,poet ºi educator naþional”!? ºi au un întreg
program de promovare a culturii germane
prin mii ºi mii de conferinþe din zecile de
,,Centre Goethe”, noi de ce vrem sã-i
ascundem? Oare când o sã avem ºi noi
,,Centre Eminescu”pe lângã toate
universitãþile mari ale lumii? Pentru cã
Eminescu nu este cu nimic ºi deloc mai prejos
decât alte mari genii, aparþinând altor naþii.
Pentru a vã convinge, iatã ce scria George
Cãlinescu în articolul ,,Restaurarea demnitãþii
româneºti”, în revista ,,Vremea”, anul al IX-
lea, septembrie, nr. 403, din 1935, adicã, mai
exact, acum 73 de ani:,,Un Mihai Eminescu,
verificã rezistenþa celulei româneºti, tot atât
de sigur ca o luptã istoricã împotriva unei
cotropiri strãine. Oare s-a temut Eminescu
de vreo culturã, de vreo filozofie sau poezie
strãinã? Oare n-a fost românul care a pãtruns
pretutindeni în cultura universalã fãrã sã se
sinchiseascã de primejdii, fãrã a se teme de
influenþe ºi sterilitate? Din opera lui Mircea
Eliade se desprinde un enorm material inedit,
în care descoperim marea foame spiritualã a
lui Eminescu ºi toate inf luenþele
Occidentului. „De la budism ºi Schopenhauer,
pânã la romanticii francezi ºi poezia clasicã –
a rãmas ceva pe care sã nu-l fi gustat
Eminescu, a rãmas vreun teritoriu spiritual
pe care sã nu-l fi pãtruns Eminescu, mãcar
provizoriu ºi în pripã? ªi acelaºi lucru se
verificã pretutindeni: Dante, Shakespeare,
Cervantes, Rabelais, Goethe, Schiller, Hegel
– toþi au fost oameni dârji, neînfricaþi de
influenþe”.

Acum întreb ºi eu pe cine sã credem, pe
estetul - (ex) director al Institutului Cultural
Român, Horia Roman Patapievici, care sus-
þine mereu cã nu avem o culturã originalã, ci
o culturã de raftul doi (deºi domnia sa
mãnâncã pâine albã ºi frumoasã din aceastã
culturã second-hand), sau pe Mircea Eliade,
care este mândru ºi entuziasmat de ea? Între
Patapievici ºi Eliade „e-o cale atât de lungã,
cã...”, asta e realitatea noastrã. Între
mâzgãlealã pretenþioasã ºi minciunã, artã ºi
adevãr, existã o singurã alegere… pentru cã
Mihai Eminescu nu e decât ,,o sumã liricã de
voievozi” (Þuþea), iar poporul român ºtie sã
discearnã adevãrata valoare.

Ioan Gligor Stopiþã

Anul 2019 va fi anul omagial
al satului românesc ºi a

scârbei totale faþã de cei ce
conduc interesele românilor
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