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ICon Arts, unul dintre cele mai longevive festivaluri
dedicate artelor contemporane din România, are loc în
fiecare varã la adãpostul bisericilor fortificate din Sudul
Transilvaniei, în saloanele conacelor istorice ºi în
grãdinile cetãþilor din 12 localitãþi de poveste: Alma Vii,
Biertan, Criþ, Dealu Frumos, Mãlãncrav, Meºendorf,

Festivalul ICon Arts a revenit vara aceasta
în Dealu Frumos.

Inspiraþie. Creaþie. Expresivitate. Revelaþie.

Începând de vineri ºi pânã duminicã noaptea, centrul
oraºului Agnita, de  la primãrie-n sus, a fost ocupat cu
peste 30 de tarabe cu jocuri pentru copii ºi produse
comerciale de tot felul ºi opt pavilioane cu bere, mici ºi
grãtare, marcând traseul spre scena din capãtul strãzii
unde artiºtii locali ºi invitaþii au cântat ºi au dansat spre
bucuria agniþenilor ºi a mulþimii de musafiri veniþi din

În Agnita au fost  trei zile de sãrbãtoare
satele de pe Valea Hârtibaciului sã se bucure de �Zilele
Culturale ale oraºului Agnita�

Evenimentul a început cu o paradã a portului
popular, însoþitã de oficialitãþile oraºului ºi invitaþii
acestora care au urcat pe scenã pentru a saluta publicul
agniþean prezent în numãr foarte mare la aceastã
sãrbãtoare.                                            (continuare în pag 4)

Râºnov, Richiº, Sibiu, Sighiºoara, Braºov ºi Viscri.
Timp de trei sãptãmâni, au avut loc (aproape în

fiecare zi) cu intrare liberã, premiere artistice, concerte
de muzicã clasicã ºi jazz, spectacole de dans
contemporan, tururi ghidate, ateliere ºi meºteºuguri
locale, alãturi de momente de �ªezãtoare postmodernã�
unde s-a pututdescoperi, printre altele, bunãtãþuri ale
gastronomiei locale din sudul Transilvaniei. Publicul,
format din turiºti, comunitãþi locale, artistice ºi
internaþionale, a avut prilejul sã se bucure de concerte
de muzicã clasicã ºi jazz în aer liber sau în incintele
fortificate, dar ºi pe scenele consacrate din Sibiu precum
Sala Thalia ºi Sala Festivã a Bibliotecii ASTRA.

La Dealu Frumos, aproape de centrul þãrii, muzica
parcã rezoneazã ºi mai frumos datoritã acusticii speciale
a bisericii fortificate de aici, edificiu ce dateazã încã din
secolul XIII.

Cu aceastã ocazie, doi artiºti de renume, precum
Rãzvan Suma ºi Ella Bokor, reuniþi sub numele
Ansamblului PlaCello (fondat de Rãzvan Suma) au venit
sã ne transmitã energia fantasticã a muzicii interpretate
la douã violoncele, sâmbãtã 3 august, în cadrul unui nou
eveniment, parte din Festivalul ICon Arts Transilvania:
Concert PlaCello in the Church la Dealu Frumos. ICon
Arts

Programul prezentat a fost compus din operele celor
mai renumici compozitori pentru violoncel, anume:
Frederich Dotzauer � Variaciune pe tema din aria �La
ci darem la mano� din opera Don Giovanni de W.A.
Mozart, Jean-Baptiste Barriere - Sonata nr. 10 în sol
major, Luigi Boccherini - Sonata pentru 2 violoncele în
do major, David Popper - Suita op. 16 pentru 2
violoncele.

A consemnat Daria Pîrvu

Casã cu pridvor
Lorinczi Francisc

E TOAMNÃ IAR
Doina Pavel - Barbu

vã rog, nu mã judecaþi...
Ioan Gligor Stopiþã

pe mal
Gavril Iosif SINAI

La joc pe Valea Hârtibaciului
HORA

Prof. Mircea Drãgan-Noiºteþeanu
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I. Identitatea satului românesc
ºi preocuparea Bisericii faþã de

situaþia acestuia

Protopopiatul Agnita la
�Întâlnirea Tinerilor

Ortodocºi din Arhiepiscopia
Sibiului� la Braºov
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Pãcatele preotului nu
afecteazã Taina Preoþiei

La SchitLa SchitLa SchitLa SchitLa Schit
Maria Pãnãzan Lorinczi
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În Agnita au fost  trei
zile de sãrbãtoare

PATRIMONIUL ISTORIC DIN
COMUNA ªEICA MARE,

PE DRUMUL DISPARIÞIEI
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De la PDe la PDe la PDe la PDe la Poliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...Editorial �
Aparent noi, ca oameni, nu reacþionãm prea

bine la cãldurã. Nu de puþine ori am auzit
expresia �L-a prostit cãldura�. Iar evenimentele
din ultima vreme, care au avut ca fundal cãldura
înãbuºitoare de august, par sã confirme zicala.

La Hosman, C.V. de 47 de ani din Sibiu, a
pãtruns fãrã drept în curtea unui imobil din
localitate ºi, aparent fãrã nici un motiv, a distrus
sticla de la câteva ferestre ºi o uºã care i-au fost
la îndemânã. Tot fãrã drept au pãtruns trei
persoane în curtea unui imobil din Beneºti
unde, pe fondul unui conflict spontan, l-au atacat
pe proprietarul acesteia. Victima a ajuns la Sibiu
în Unitatea de Primiri Urgenþe (UPU) cu o plagã
la nivelul capului iar agresorii în faþa
procurorului.

Un cuplu din Chirpãr a reclamat cã ar fi
fost drogaþi ºi violaþi de un alt cuplu din vecini.
Nu ºtiu când s-a întâmplat asta, nu îºi amintesc
sã-i fi vãzut pe vecini în preajma lor dar �ei sunt
siguri cã aºa s-a întâmplat�. Cum faptele nu s-
au confirmat, au fost invitaþi la un control
psihologic. Medicul a concluzionat cã cele douã
persoane suferã de tulburãri psihice dar cã, la
acel moment, nu prezintã pericol social.

Vremea caldã a fãcut, din nefericire, ºi
victime directe. La Agnita, P.D. de 50 de ani
din localitate efectua lucrãri de reparaþii la
acoperiºul unei vecine. Într-un moment de
neatenþie a alunecat ºi a cãzut. Echipajul
S.M.U.R.D. sosit la faþa locului a constatat
existenþa unor fracturi ºi a altor traumatisme
ºi, ca urmare, l-a transportat la UPU Sibiu.

În cazul lui G.A de 80 de ani, persoanã
gãsitã decedatã într-un imobil din Agnita,
antecedentele medicale ºi lipsa urmelor de
violenþã de pe corpul acestuia au indicat cãldura
ca fiind cauza decesului. Dar verdictul final va
fi dat de Serviciul Judeþean de Medicinã Legalã
Sibiu, care va face necropsia.

Angajat într-o depãºire neregulamentarã cu
autocamionul pe care îl conducea, G.I. de 69
de ani din Sibiu, nu a observat cã era la rândul
lui depãºit de un autoturism. Ca urmare, a
acroºat autoturismul condus de M.V. de 64 de
ani din Mediaº, pe care l-a proiectat în afara
carosabilului, în zidul unei case din Peliºor, unde
a avut loc accidentul. Au rezultat trei victime,
ocupanþi ai autoturismului, care au suferit
fracturi ºi traumatisme care nu au necesitat
internarea.

Un cuplu de naþionalitate maghiarã a ajuns
din Bârghiº la UPU Sibiu. Aflat pe o motocicletã
împreunã cu partenera, bãrbatul a fãcut o
depãºire neregulamentarã într-o curbã iar
conducãtorul autoturismului depãºit, V.R. de 30
de ani din Agnita, i-a acroºat lateral. Cei doi s-
au ales cu traumatisme minore.

Tot o depãºire a fost cauzã unui accident
din Agnita. R.M.I. de 27 de ani din localitate a
depãºit o cãruþã, condusã de M.G. de 50 de ani,
ºi nu a estimat corect distanþa de siguranþã
necesarã. Ca urmare a acroºat cãruþa iar
conducãtorul acesteia s-a ales cu traumatisme
multiple minore.

La Netuº, C.T.D. de 17 ani din localitate,
af lat la volan a intrat în depãºirea
neregulamentarã a douã vehicule ºi a intrat în
coliziune cu un alt vehicul care se deplasa
regulamentar din sens opus. Nu au fost victime
iar din verificãri s-a constatat cã C.T.D. nu deþine
permis de conducere ºi nu era sub influenþa
bãuturilor alcoolice la momentul accidentului.

Aflat sub influenþa alcoolului, 1,36 mg/l
alcool pur în aerul expirat � conform aparatului
etilotest, T.I.A. de 38 de ani a condus
autoturismul proprietate personalã pe o stradã
din Agnita iar datoritã stãrii de ebrietate în care
se af la a lovit un alt autoturism, parcat
regulamentar.

Un mânz nesupravegheat a provocat un
accident în Merghindeal. Mânzul se afla pe
carosabil miºcându-se haotic iar de acesta s-a
lovit R.I.S. de 16 ani din localitate care se afla
pe bicicletã. Minorul s-a ales cu traumatisme �
minore iar proprietarul mânzului cu o amendã.

Cu ocazia controalelor rutiere efectuate în
ultima vreme au fost depistaþi conducând sub
influenþa alcoolului, L.A.R. de 42 de ani din
Alþîna � 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat,
S.I. de 43 de ani din Bârghiº � 1,39 mg/l, S.I.
de 49 de ani din Costeºti, Argeº � 0,98 mg/l,
D.I.E. de 40 de ani din Mediaº - 0,40 mg/l, S.R.I.
de 19 ani din Nocrich � 0,08 mg/l. Acesta din
urmã conducea ºi fãrã sã posede permis de
conducere. Tot fãrã permis de conducere au fost
depistaþi M.R.G. de 21 de ani ºi H.R.M. de 14
ani, ambii din Stejãriºu, care au fost surprinºi
în trafic la ghidonul unor motociclete. La
Mihãileni a fost depistat S.M. de 65 de ani din
Sibiu af lat la volanul unui autovehicul
neînmatriculat ºi neînregistrat.

Aflaþi la datorie sub soarele canicular de
varã, poliþiºtii de pe Valea Hârtibaciului sunt,
ca întotdeauna �

� mereu alãturi de dumneavoastrã !

Trebuie sã recunosc cã nu sunt un fan al
televizorului. Nu reuºeºte sã mã acapareze de cât
foarte puþin. ªtirile de dimineaþã, vreun film, dacã
mã atrage titlul ºi, cel mai des, emisiunile ºi
canalele documentare. ªi asta dacã îmi permite
timpul.

Când este vorba de ºtiri, de regulã, urmãresc
aceeaºi ºtire pe toate canalele care o transmit
pentru a extrage doar ºtirea nu ºi comentariile sau
interpretãrile inerente. ªi tot de regulã, refuz sã
mã scufund în emisiunile moderate, în care tot soiul
de persoane au tot soiul de pãreri, mai mult sau
mai puþin neavenite. Nu cã nu le-aº respecta
pãrerea sau pe ele ca persoane. Dar experienþa m-
a învãþat cã dacã vrei sã asculþi o opinie realã atunci
asculþi pãrerea unui expert sau a unei persoane
care este un reprezentant al domeniului respectiv.

Nu vi se pare firesc cã, dacã sunt interesat de
o problemã medicalã, sã mã adresez unui medic
sau unei persoane care lucreazã în sistemul
medical? Dacã am o problemã juridicã nu e firesc
sã mã adresez unui jurist sau unei persoane care
are legãturã cu legile precum un avocat sau un
notar?

ªi, chiar ºi atunci când cer opinia unui expert
nu mã rezum doar la unul singur. Suntem oameni
ºi ca atare putem avea fiecare opinia sau viziunea
proprie. Deci, mai multe opinii, mai multe pãreri.
Dar ºi mai multe informaþii care sã mã ajute sã-mi
fac o imagine corectã despre problema care mã
intereseazã ºi, ulterior, sã iau o decizie în
cunoºtinþã de cauzã, dacã este necesar.

Cum persoane care pot prezenta o opinie
autorizatã sau în cunoºtinþã de cauzã nu sunt
invitate, de regulã, la emisiuni moderate, în opinia
mea aceste emisiuni sunt doar zgomot de fond.
Paraziþi informaþionali care mã distrag de la
adevãrata informaþie.

ªtiu cã suntem ahtiaþi dupã ºtirile de senzaþie.
Suntem morþi fãrã �Radio-ªanþul�, Can-Can,
Realitatea TV sau alte mijloace de informare
asemãnãtoare care nu fac altceva decât sã ne fure
timp din viaþã. Timp dintr-o viaþã scurtã.

Aºa am fost ca neam dintotdeauna. Lucrurile
clare, bine definite, regulile ºi legile ne
încorseteazã, nu ne lasã imaginaþia sã zburde, nu
ne lasã sã facem ce vrem. Salivãm abundent, ca la
o mâncare sãþioasã, atunci când sunt încãlcate
regulile sau legile. Ne încântã omicidul, poveºtile
de budoar, trãdarea, minciuna. Ne dau ocazia sã
fim ceea ce nu suntem în viaþa de toate zilele.
Încercãm sã devenim acele personaje negative
pentru cã ele sunt pe val, sunt vedete, sunt în ochii
tuturor.

Nu conteazã cã ne dorim sã fim personaje
negative. Important este sã fim în atenþia tuturor.
Sã fii personajul pozitiv este plictisitor. Personajul
pozitiv nu vrea atenþie. El se ascunde. Nu are
nevoie de atenþie. Se mulþumeºte sã ºtie cã ce face
este corect ºi asta îi este suficient. Iar noi vrem
atenþie.

Ne încordãm muºchii, ne batem cu
reprezentanþii autoritãþii, ne scuipãm ºi ne certãm
ca la uºa cortului (apropos, a vãzut cineva uºã la
cort?), furãm, minþim, inventãm ºi colportãm tot

felul de bârfe. Wow! Asta da viaþã. Simþi cã trãieºti.
Serios?

Nu conteazã cã eºti un grãunte de nisip într-o
mare de minciunã. Nu conteazã cã distrugi viaþa
cuiva. Nu conteazã cã nu respectãm pe nimeni ºi
nu conteazã cã nu suntem respectaþi. Important
este cã am avut o clipã de glorie. Care a venit ºi a
trecut. ªi pentru care n-o sã ne þinã minte nimeni.
Dar atunci, în acel moment, a vorbit toatã lumea
despre noi. Am fost vedete. Nu conteazã costul nu
conteazã consecinþele. Pentru noi sau pentru alþii.
Pentru acel scurt moment de glorie, riscãm tot.

Riscãm tot ºi ignorãm faptul cã viaþa noastrã
nu înseamnã gura lumii. Viaþa noastrã înseamnã
partenerul de viaþã, copii, familia, prietenii, locul
în care trãim societatea din care facem parte ºi
toate acele momente mãrunte care ne fac sã simþim
cã trãim în fiecare clipã. Care ne fac sã ne simþim
importanþi ºi vedete, o viaþã întreagã, în ochii celor
pe care îi iubim ºi ne iubesc.

Personal, prefer sã fiu vedetã, sã fiu model, o
viaþã întreagã în ochii celor care îmi sunt dragi
decât sã strãlucesc pentru o clipã în ochii tuturor.
Mai ales în ochii unor persoane care nici nu mã
cunosc ºi care, mai ales, nici nu sunt interesate de
mine. În acea clipã de iluzorie strãlucire am devenit
o ºtire. Am fost cineva ºi nimeni în acelaºi timp.

Dar în sufletul celor dragi, dacã am fãcut ce
trebuie, voi fi mereu. ªi probabil în gândul celor
ce vor urma, dacã ceea ce fac este destul de
important pentru ei. ªi atunci poate priviþi cu alþi
ochi expresia �pomenirea lor din neam în neam�.

Cãtã V.

1. - O constatare a scriitorul clujean
Constantin Cubleºan (n.16 mai 1939):�Mai
naþionaliºti decât francezii nu cred cã existã ºi
nimeni nu-i acuzã pentru asta. Ba ei îºi fac din
mândria naþionalã chiar un titlu de glorie. La fel
grecii, la fel evreii din Israel, la fel ucrainenii din
Ucraina. Numai pentru noi, românii, mândria
naþionalã este un cusur impardonabil. Pãi, tot din
vina �cozilor de topor� care se dau români, deºi
nu-s decât niºte corcituri cu patria-n cãruþã�. 2. -
ªtiþi cum suntem noi, românii? Ca oile rãtãcitoare
rãmase fãrã ciobani! Altfel spus: toate merg
anapoda pentru cã ciobanii au plecat haihui prin
lumea largã, iar oile au rãmas de capul lor! 3. -
Din scrisul unui comfrate în ale gazetãriei:
�Munceºti ca robu o viaþã întreagã, dupã care, când
sã zici cã poþi face orice-þi trece prin minte, în loc
sã umbli teleleu prin lume sã-i vezi pe alþii cum se
chinuie la bãtrâneþe, îþi dai banii (dacã îi ai) la
medici ºi la farmaciºti. 4. - V-aþi întrebat vreodatã
cam câte limbi ar trebui sã ºtim ca sã putem citi,
în original, toate marile scrieri ale omenirii? Un
demers imposibil de realizat. Tocmai de aceia,
traducãtorii sunt un rãu necesar! În ceea ce mã
priveºte, am constatat cã la noi poþi scrie, tipãrii
ºi publica orice mãzgãlim cu pixul pe foaia albã de
hârtie. S-au �improvizãm� pe claviatura
calculatorului. Chiar ºi cele mai tâmpite ºi aberante
�inspiraþii�. Ca urmare, îmi este dor de puþinã
corecturã ºi cenzurã! 5. - Uneori, sondajele ne spun
ceea ce ar fi firesc ºi omenesc sã ºtim ºi sã vedem.
Bunãoarã, cã femeile sunt mai vesele, mai fericite
ºi mai vorbãreþe decât bãrbaþii. La fel, oamenii cu
studii superioare decât cei cu studii primare; cei
cãsãtoriþi ºi cu copii decât celibatarii; cei bogaþi
decât cei sãraci lipiþi pãmântu�; cei frumoºi decât
cei urâþi; cei darnici decât cei zgârciþi; cei iubãreþi
decât cei rãutãcioºi ºi ursuzi; cei tineri decât cei
bãtrâni; cei sãnãtoºi decât cei bolnavi; cei liberi ca
pãsãrile cerului decât cei din spatele gratiilor
închisorilor; cei morþi decât cei vii... 6. - �Urãsc ºi
testamente, ºi lespezi de mormânt�/ ne spune în
vers poetul francez Charles Baudelaire (n. 1821 -
d. 1867). 7. - Þãrile europene, mari consumatoare
de gaze naturale ºi de petrol, oricâte eoliene ar
înãlþa ele în calea vânturilor ºi ar pune oglinzi
uriaºe în bãtaia razelor soarelui dogoritor, tot la
bunãvoinþa energeticã a ruºilor se vor afla încã
multe decenii de acum în colo! ªi încã o constatare:
În preajma începerii Celui de-al 2-le Rãzboi
Mondial, famfarele ºi corurile militare din Uniunea
Sovieticã aveau în repertoriul lor marºul �Dacã
mâine va fi rãzboi�. ªi se prea cã întâmplarea
neîntâmplãtoare din Crimeea, de acum câþiva ani
în urmã, ar fi putut purta un astfel de generic,
sugerat de conflictul încã fierbinte ruso-ucrainean.
8. - Dacã votul din faþa urnelor nu izbuteºte sã-l
scoatã pe român din casã, apoi nu o va putea face
nici Ziua Naþionalã de la 1 Decembrie, nici cea a
Drapelului Naþional din 26 iunie ºi nici cea a
Imnului Naþional din 29 Iulie. În schimb, reuºeºte
aceastã performanþã de �socializare� prin ceartã
ºi înjurãturi vestea cã se vând la preþuri de nimic
stocurile de mãrfuri greu vandabile din marile
magazine comerciale. Viaþa-i tot ceea ce ni-se
întâmplã ºi noi ne ocupãm cu altceva! 9. - A coborât
din ceruri canicula peste Pãmântul Românesc ca
sã ne spunã, ceea ce ºtiam cam de prea multã
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vreme: cã CFR nu mai are nici ºinã ºi nici vitezã,
iar Poºta Românã, oficii ºi poºtaºi. 10. - Douã
exemple de expresii spuse anapoda: �Noroc bun,
ca ºi când ar exista ºi noroc rãu. Sau �Multã
sãnãtate�, de parcã sãnãtatea ar putea fi ºi puþinã.
O ai sau nu o ai. Una din douã. 11. - Un oarecare
nimenea în drum, când a devenit preºedintele
României, a urat poporului sãu �Sã trãiþi bine!�.
Dupã încheierea mandatului de zece ani de chin
ºi de certuri ca la uºa cortului, a uitat sã-i întrebe
pe români:�Mai trãiþi?�. 12. - ªi o veste
îmbucurãtoare: Apoldul de Jos, sat sibian de pe
Valea Etnograficã a Secaºelor, a împlinit vârsta de
755 de ani. Descoperit în mapele istoriei medievale
din rafturile filialei din Sibiu a Arhivelor Naþionale,
înscrisul original al atestãrii documentare este
redactat în limba latinã ºi poartã un frumos sigiliu
timbrat cu cearã roºie ºi legat cu ºnur multicolor.
13. - Celor care fac doar umbrã Pãmântului: Sunt
trist cã am semeni cãrora nu le pot accepta nici
modul cum gândesc ºi nici felul cum trãiesc! Spre
exemplu: Am cunoscut un ins care era înzestrat
cu toate defectele pentru a fi un ºarlatan perfect.
Dar care, spre norocul multora ca mine, n-a dãinuit
mult pe pãmânt, pentru cã trãind la maxim toate
relele lumeºti nu numai cã ºi-a scurtat viaþa, dar a
vãzut sosind clipa moþii cu teribila disperare a
omului duºmãnos ºi rãu la suflet din nãscare. 14.
- Vineri,16 august 2019, se împlineau 119 ani de la
naºterea scriitoarei americane Mitchell Margaret
Munnerlyu, autoarea mult cãutatului ºi cititului
roman �Pe aripile vântului�, din ale cãror pagini
avea sã se inspire scenariul celebrului film artistic
cu acelaºi titlu. 15. - Mi-am frãmântat ºi scotocit
mintea dar n-a fost chip sã gãsesc în ea rãtãcit
numele fetei uitate! Þin minte doar cã era
deopotrivã bunã la suflet ºi frumoasã la chip. 16. -
Cea mai veche ºi constantã duºmãnie: ºoferul
împotriva pietonului ºi invers! 17. - Ce dor îmi este
Doamne sã mã întorc în satul meu ºi sã-mi înãbuº
plânsul trecând pragul bãtrânei case pãrinteºti. Sã
caut prin lentina-mi ochelarilor poza cu chipul
bunilor mei pãrinþi ºi bunici care nu mai sunt. Dar
sã-i regãsesc dormind adânc în progradia de lângã
bãtrâna bisericuþã de pe deal. La cãpãtâiul lor sã
las regretele mele, iar lângã Crucea din piatrã
cioplitã o candelã aprinsã! 18. - Apropo de
apropiata începere a noului an ºcolar: �Îþi aminteºti
de ochii noºtri mari, naivi? / Noi eram mici, iar tu
atât de mare / Iubita noastrã învãþãtoare! / Privirea
ta seninã, caldã, zâmbitoare / Îndemn, la
cunoaºtere îndrumãtoare. / Icoanã sfântã, iubitã
învãþãtoare�� (Versuri anonime, dedicate
învãþãtoarei Ana Varga din comuna Moºna, judeþul
Sibiu). 19. - De vrem cumva sã salvãm viitorul
omenirii, protejând adevãrat natura, n-avem decât
sã avansãm mergând repede înapoi!Aþi observat
ce se petrece în lume, de o bunã bucatã de vreme?.
Zilnic trãim mãcar o catastrofã nemai trãitã ºi
auzitã! Iar nouã, românilor, nici cã ne pasã:
organizãm vesele festivaluri ºi îmbelºugate serbãri
câmpeneºti. 20. - Vorbe de neispravã, auzite pe
uliþa mare a unui sat de munte: �Unde te duci
moºulicã?�. �Pânã în deal, la cimitir!� �Dar te
mai întorci?!� 21. - Din felul de a fi al Omului de
pretutindeni. Se spune cum cã în capul Omului
inteligent se aflã adãpostitã nu numai multã
deºteptãciune, ci ºi destulã prostie. Iar în analogie,

cred cã unde e multã bunãtate e ºi destulã rãutate.
Dovezile fiind numeroase. Mai ales atunci când,
de exemplu, românul îºi oferã proverbiala ºi
prosteasca lui bunãtate rãutãcioºilor strãini de þarã,
de limbã ºi de neam! 22. - Un bun ºi prea corect
prieten mi-a recomandat cã dacã vreau sã nu mi-
se leneveascã mintea, atunci sã repet în gând, din
când în când, tabla înmulþirii. Dar o mai ºti, m-a
întrebat el? Iar eu i-m rãspuns, mirat-întrebãtor:
Tu chiar aºa pãrere bunã ai despre mine?
Crezi cã am ºtiut-o vreodatã! 23. - Un om, mult
mai cult ºi mai modest decât pãrea a fi cu adevãrat,
mi-a reproºat ºi demonstrat cum cã arta scrisului
presupune, înafarã de talent ºi de deºteptãciune,
ciorne gândite ºi scrise, citite ºi recitite,
corectate, rescrise ºi recorectate, mai-nainte
de a fi lãsate în grija tiparului ºi a timpului.
24. - În trecutul nu prea îndepãrtat, atunci când
candidaþii la studenþie stãteau la rând cu miile
pentru a se înscrie la dificilele examene de
admitere ale facultãþilor cu profil politehnic, ieºise
vorba cum cã numãrul inginerilor va depãºi cu mult
numãrul intelectualilor!

25. - Uitã-mã, sunt doar un episodic trecãtor
prin viaþa ta! ªi iartã-mã fãrã un pic de milã! 26. -
Vara aceasta mi s-a pãrut mai ploioasã, mai
secetoasã, mai fierbinte, mai frumoasã ºi mai
imprevizibilã ca niciodatã. 27. - Apropo de acele
cupluri de soþi tineri, sãnãtoºi la minte ºi la trup,
frumoºi la chip ºi bine educaþi în �Cei 7 ani de
acasã�: Este mare lucru sã arunci sãmânþã bunã
într-un pãmânt tânãr ºi plin de vlagã! Sau cum ne
spune terapeutul Petre Anca: �Dacã sufletul nu
s-a îmbolnãvit, trupul nu se îmbolnãveºte
niciodatã!�. 28. - Versuri ºi versuri: �Sunt singur
ca un câine veghind noaptea / pe ºtergãtoarea din
mochetã gri de la uºa încuiatã a iadului. / Sunt
singur ca un câine de pripas / într-o lume în care
toþi hingherii sunt beþi�� (profesorul-poet sibian
Ioan Radu Vãcãrescu). 29. - Ce este Suedia? O
þarã mare cu o populaþie micã, dar extrem de
harnicã, de democraticã, de înstãritã ºi de bine
rânduitã. Este acea þarã idealã fãrã ºomeri, fãrã
sãraci ºi fãrã cerºetori �autohtoni�. Nimeni nu
câºtigã lunar mai mult decât zece salarii ale celui
mai bine plãtit lucrãtor din Uzina de Automobile
BMW, venitul acestuia fiind, în medie, egal cu 3000
de euro. Iar blonzii ei locuitorii se comportã
gospodãreºte ºi ecologic cu întinsele lor pãduri,
fiorduri ºi gheþari. 30. - Scrisã în limba extrem de
complicatã a poetului german Goethe, o frazã
nemþeascã, cu înþelesul predicatului la sfârºit, sunã
cam aºa: �Alle gute dingeSind drei�. Mai pe
româneºte spus ar fi: �Toate lucrurile bune sunt
trei!�. ªi le înºirã: Vinul, Femeile ºi Cântatul.
Curios lucru! De ce oare nemþii au uitat tocmai
berea, bãutura lor preferatã!? 31. - O scrisoricã
�deschisã�, adresatã unui medic priceput ºi
omenos: �Vã întreb rugãtor dacã aþi fi dispus sã
priviþi ºi sã interpretaþi imaginile unui RMN cu
coloana vertebralã bolnavã ºi dureroasã a fiului
meu, precum ºi Tomograful cu coxatroza
sâcâitoare a soþiei?! Eu nu mã vait cã-mi este jenã
ºi ruºine! Adicã cum, la cei aproape 85 de ani ai
mei sã mã doarã una-alta! Nu numai cã nu se cade,
dar nu-i nici frumos ºi nici politicos!!

Ioan Vulcan-AGNIÞEANUL
 (ioan.vulcan@yahoo.ro)
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Activitãþile cu care mã ocup m-au purtat
de foarte multe ori pe Valea Buii adicã drumul
ce duce de la Vecerd la ªeica Mare, una din
zonele cele mai frumoase din Podiºul
Hârtibaciului. Nu ºtiu de ce localnicii îi spun
Valea Buii, când de fapt râul ce strãbate zona
este Calvasãrul. Probabil pentru faptul cã
localitatea Buia a fost, în vremuri de demult,
locul de reºedinþã a unor mari personalitãþi
istorice, inclusiv Mihai Viteazu.

Am trecut de foarte multe ori prin Buia,
fãrã sã mã opresc dar, tot privind la niºte
ziduri din marginea satului, mi-am fãcut timp
încercând sã vãd ºi sã simt o parte din istoria
Transilvaniei.

Era o zi cu cod portocaliu de cãldurã ºi
satul pãrea pustiu. În afara unor copii din
capul satului, la intrarea dinspre Mihãileni,
care nu se sfiau sã se joace în pielea goalã
prin curþile fãrã porþi ºi fãrã gard, nederanjaþi
de soarele ce nu le mai afecta bronzul natural,
prin sat nu era þipenie de om. Probabil cei
care nu erau pe câmp, la fãcut fânul, stãteau
în casã ascultând la televizor cum sã se
protejeze de caniculã.

Aproape de ieºire din sat, un panou,
realizat de asociaþia Colinele Transilvaniei,
menþioneazã faptul cã localitatea Buia a fost
atestatã documentar în anul 1296, construcþia
castelului a început în anul 1324 ºi a fost
proprietatea mai multor familii nobiliare
începând cu familia Bolyai iar mai târziu a
principilor transilvãneni Ioan Zapolya ºi
Sigismund Bathory cel care în 1595 a devenit
principe imperial al Ardealului, Moldovei ºi
Þãrii Româneºti. În 1599 Sigismund i-o face
cadou lui Mihai Viteazu împreunã cu încã 40
de sate din zonã.

Am trecut Calvasãrul pe un podeþ din
scânduri coapte de ploi ºi soare ºi am ajuns
sub o colinã împãduritã, deasupra cãreia am
intuit cã ar fi castelul. Dupã ce am rãzbit tufele
ºi urzicile de la poalele colinei am nimerit
într-un lan de porumb, un lan tradiþional în
care au crescut împreunã, porumbul, fasolea
ºi lobeniþele. Trecând prin lan mi-am fãcut o
idee despre efortul celor ce strãbat jungla.
Pe jos pãmântul era acoperit de vrejurile de
lobeniþã iar pe sus cele de fasole legau
tulpinile de porumb între ele ºi mie îmi lipsea
o macetã. Împiedicându-mã când în lobeniþe,
când în fasole, m-am trezit lângã ruinele
falnicului castel.

Datoritã vegetaþiei care a nãpãdit
resturile de ziduri, mi-a fost imposibil sã-mi
fac o idee despre arhitectura acestui
monument istoric. Mi-a fost imposibil sã mi-i
imaginez pe nobilii, pe principii, pe
castelanele din vremuri de demult plimbându-
se, mâncând, dormind ori dansând aici.

Ieºind dintre ruine am descoperit o
mulþime de tei care, probabil, fãceau parte
dintr-un parc prin care se plimbau domniþele

cu cavalerii. Unul uscat, crescut chiar lângã
zid a folosit, tot probabil, drept spânzurãtoare
pentru rãzvrãtiþi.

Ocolind castelul printre tufe de aluni ºi
tei am nimerit un fel de potecã pe care am
ajuns la poalele colinei unde am dat peste o
cruce veche de stejar, de care Mântuitorul
Isus Cristos, pictat pe tablã, era legat cu
sârmã. M-am închinat când am descoperit în
dreapta crucii o micã grotã cu oase omeneºti,
provenite din camerele de torturã de la
subsolul castelului.

Am pãrãsit acest loc, cu un sentiment de
tristeþe neputinciosã, pentru modul cum este
abandonatã istoria noastrã.

Sentimentul de tristeþe l-am trãit ºi în
satul vecin Boarta, unde, în spatele unui zid
ºi a unei porþi de tablã ruginitã, am gãsit un
alt castel construit în 1770 în stil
baroc,cunoscut sub numele de castelul
Tobiaº.

Panoul de pe frontispiciu castelului indicã
proprietarul ºi ultima utilizare; �CONSILIUL
JUDEÞEAN SIBIU - DIRECÞIA GENERALÃ
PENTRU PROTECÞIA COPILULUI SIBIU
� CENTRUL DE PLASAMENT NR. 5 �
BOARTA�.

Dupã cum aratã castelul urmeazã s-o ia
pe urmele mai marelui sãu înaintaº de la Buia.
Acoperiºul spart, va facilita activitatea
factorilor naturali sã-ºi îndeplineascã
misiunea. Cele douã vaci ºi patru capre, ce
adãstau la umbra construcþiei în stil baroc,
completau un tablou jalnic.

Mi-am mai revenit din tristeþe când m-
am întors în Buia ºi lângã biserica catolicã
am descoperit casa memorialã a iluºtrilor
savanþi transilvãneni Bolyai Farcaº 1775 �
1856 ºi Bolyai Ianoº  1802 -1860, renumiþi
matematicieni. Clãdirea îngrijitã în faþa cãruia
troneazã bustul lui Bolyai Ianoº face cinste
celor care îi comemoreazã, dovadã fiind
coroana de flori ºi eºarfele tricolore de pe
soclul monumentului aºezate de studenþii
maghiari de la Universitatea Babeº � Bolyai
din Cluj.

Buia ºi Boarta, douã sate de pe Valea
Buii, cu un mare potenþial turistic au rãmas
uitate într-o zonã cu un peisaj minunat, turiºtii
ocazionali trecând pe aici fãrã sã se opreascã,
neºtiind ce pot vizita. ªi poate cã e mai bine
aºa, decât sã vadã cum sunt abandonate
valorile istorice.

Primarul comunei ªeica Mare, ªuºa
Nicolae, de care aparþin cele douã localitãþi este
ºi el  necãjit, pentru cã, în loc sã fie valorificate
turistic, cele douã monumente ce aparþin de
Consiliul Judeþean Sibiu, dau o notã proastã
comunei pe care se strãduieºte sã arate cât
mai bine. Dacã erau în proprietatea comunei
putea accesa fonduri europene pentru
protejarea lor dar aºa nu poate face nimic.

I. Bârsan

PATRIMONIUL ISTORIC DIN COMUNA ªEICA MARE,
PE DRUMUL DISPARIÞIEI
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Dupã cuvântul de deschidere, prezentat
de Primarul Ioan Dragoman, Prefectul
judeþului, doamna Adela Muntean a  felicitat
autoritãþile locale pentru organizarea de
astfel de evenimente, menite sã pãstreze
patrimoniul cultural ºi tradiþiile locale. La
rândul lui, ºi Subprefectul Horaþiu Marin a
felicitat administraþia oraºului pentru
realizãrile edilitare.

În prima zi scena a aparþinut
ansamblurilor folclorice, grupurilor vocale
ºi soliºtilor din Agnita ºi de pe Valea
Hârtibaciului.

S-au bucurat de aplauze grupurile
vocale pregãtite de profesoara Doina Pãrãu,
chitariºtii pregãtiþi de Marius Ghizãºan ºi
cântãreþii la orgã pregãtiþi de Florin
Coºorean.

Un moment muzical deosebit, prea
scurt, a fost realizat de tânãrul ªtefan
Roman, un virtuos al chitarei, care a
surprins ºi încântat prin talentul lui.

În Agnita au fost  trei zile de sãrbãtoare
Au încântat publicul solistele Antonia

ºi Cezara Gânfãlean, Diana Socol, Teo
Andrei, Maya Anca, Evelina Toader, Paul
Oargã, Elena Puiuleþ, Cezara Cernea,
Teodora Sas, Paula Moldovan ºi Edith Todor.

Dansurile populare au fost prezentate
de formaþiile din Moºna, Merghindeal Bruiu,
ansamblurile Hârtibaciul ºi Cununa din
Agnita. Un moment deosebit a fost realizat
de formaþia Jucãtorii din Chirpãr împreunã
cu talentata Cezara Borcea ºi care, pe lângã
jocurile lor tradiþionale, au prezentat ºi o
suitã de jocuri þigãneºti.

Programul folcloric al primei zile de
sãrbãtoare a fost încheiat de frumoasa ºi
talentata interpretã Luminiþa Dejan, Rãzvan
Nãstãsescu ºi Marcel Pãrãu.

Ziua de sâmbãtã a fost dedicatã tinerilor
care au cântat ºi dansat pe ritmurile
formaþiilor Vezuvius, Trupa Gabriel, Riff,
Hara ºi solistul Dorian Popa.

În cea de a treia zi agniþenii au avut
parte de invitaþi speciali.

Spectacolul a fost deschis de tânãrul ºi

talentatul solist Sergiu Paºcalãu cu o suitã
de cântece de pe Târnave.

Pe scenã a urcat apoi ansamblul Hora
Desnãþuiului al Casei de Culturã �Adrian
Pãunescu� din Bârca. Suita de jocuri
populare olteneºti a fost completatã de
soliºtii Raluca Grosu, Alex Golfin ºi Luiza
Turcu.

Dupã olteni au urmat douã ansambluri
strãine care au participat ºi la festivalul
�Cântecele Munþilor� de la Sibiu.

Din Cipru a revenit în Agnita ansamblul
�Electricity of Cipru, aplaudat pentru
frumuseþea dansurilor ºi dexteritate
dansatorului cu pahare.

Ansamblul �Abrayvici� din Serbia le-a
oferit spectatorilor o suitã de dansuri ºi
cântece populare din diferite zone ale þãrii
ºi o nuntã tradiþionalã.

Dupã cele douã ansambluri strãine,
scena a fost ocupatã de muzicieni.

Au cântat Cãtãlina Chiþimia Þigãu,
formaþiile Þîrcã Costel ºi Nicolae Vâºtea ºi
îndrãgiþii soliºti agniþeni Ioana Bogdan ºi

Constantin Vasilescu. Ioana ºi Tin au avut ºi
rolul de prezentatori, rol de care s-au ocupat
cu cinste în cele trei zile de spectacol.

Spectacolul folcloric a fost încheiat de
renumitul interpret Marius Ciprian Pop,
primit cu bucurie ºi aplaudat pe tot
parcursul recitalului. El a cântat ºi le-a vorbit
oamenilor despre dragoste, despre nevoia
de a dãrui ºi primi dragoste. A cântat
împreunã cu spectatorii minunata priceasnã
�O mãicuþã Sfântã�, realizând un moment
de sfinþenie la acest început de post al
Sfintei Maria.

Cele trei zile de spectacole în oraºul
Agnita au fost susþinute financiar de
Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Agnita
ºi organizate de Casa de Culturã �Ilarion
Cociºiu�. Pentru realizarea lor s-au strãduit
Ioan Sârbu directorul Casei de Culturã care
s-a ocupat cu succes de partea artisticã ºi
Paul Hîrþoagã membru al C.L Agnita care a
rezolvat problemele cu comercianþii.

I. Bârsan
Foto - Raul Roman
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�Apare cu binecuvântarea Înalt Preasfinþiei Sale Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza�

În perioada 16-18 august a.c., Braºovul a
fost gazdã pentru tinerii ortodocºi din
Arhiepiscopia Sibiului. Evenimentul a adunat
peste 700 de tineri, ce au entuziasmat pe
locuitorii cetãþii. Tematica întâlnirii a avut în
centru tema satului românesc, înscriindu-se
astfel sub egida �Anului omagial al satului
românesc�, aºa cum a fost proclamat anul
2019 de Patriarhia Românã. Dintre invitaþi a
fãcut parte ºi Protopopiatul Agnita, care a
participat cu o delegaþie de 26 de tineri, din
parohiile de pe Valea Hârtibaciului. Cele trei
zile petrecute în cetatea Braºovului, au avut
un real impact aspupra participanþilor.
Întâlnirea a debutat cu procesiunea luminii sau
declaraþia de credinþã fãcutã de tineri pe

Protopopiatul Agnita la
�Întâlnirea Tinerilor

Ortodocºi din Arhiepiscopia
Sibiului� la Braºov

strãzile Braºovului, a continuat a doua zi cu
dezbaterile pe temele stabilite, urmate de un
concert de muzicã ºi încununate în ultima zi
de Sfânta Liturghie, la finalul cãreia, toþi tinerii
au avut prilejul dupã ascultarea cuvântului
Pãrintelui Mitropolit Laurenþiu Streza, sã joace
hora strãbunilor ºi sã ia o masã câmpeneascã,
în curtea centrului de tineret de la Tãrlungeni.
Mulþumirile sunt adresate cu acest prilej de
cãtre Protopopiatul Agnita tuturor tinerilor
participanþi, pãrinþilor însoþitori (pr. Þânþ
Florin, pr. Sasu Cristian ºi pr. Iancu Andrei),
Primãriei Agnita pentru microbuzul oferit în
scopul transportului a o parte din tineri,
precum ºi tuturor celor implicaþi.

Redacþia

La SchitLa SchitLa SchitLa SchitLa Schit
Maria Pãnãzan Lorinczi

Aflat-am paradisul
în locul cu har,
gustat-am bucuria
primitã în dar.
Vãzut-am locul sfinþit
de Domnul hrãnit
în sfinte Liturghii
Pãrintele binecuvântând
pentru întreaga lume
rugã-aducând
Fermecatu-m-au
pãdurile de brazi
ºi verdele crud al raiului,
fericitu-m-au slujbe divine
ºi maicile preabune

Doamne, rãmâi la schit
ªi coboarã-n binecuvântare
în ziua de sãrbãtoare
a naºterii Maicii Tale!

Într-un interviu oferit pentru
Doxologia, Pr. Constantin Necula face
referire la Catedrala Naþionalã despre
care spune cã este auritã �prin tandreþea
deosebitã a oamenilor care au atins
piatra ºi au fãcut ca ea sã fie vie�.

�Aurul pe care îl are catedrala nu este
minereu, ci este un aur mult mai de preþ�, a
explicat Pãrintele Constantin Necula.

�Poate cã este momentul sã spunem cã
ea este deja auritã. Catedrala Naþionalã este
auritã de oamenii aceia care muncesc acolo
non-stop, de dimineaþã pânã seara, e auritã
de nãdejde ºi de faptul cã este una dintre cele
mai importante construcþii pe care le are
Ortodoxia astãzi�, a subliniat preotul.

�E auritã de frumuseþea tuturor
oamenilor care au lucrat acolo. Eu i-am vãzut
în repetate rânduri, pentru cã nu am fost
martor doar în clipa în care s-a sfinþit. I-am
vãzut muncind, i-am vãzut stând în macara în

vreme de furtunã ºi pe timp de ploaie. ªtiu
cum s-au ales pietrele, ºtiu cine le-a cãrat ºi
am rãmas entuziasmat de cum a fost aºezat
fiecare lucru de acolo�.

�ªtiþi prin ce e auritã, de fapt, Catedrala
Naþionalã? Prin tandreþea deosebitã a
oamenilor care au atins piatra ºi au fãcut ca ea
sã fie vie�, a concluzionat pãrintele profesor.

Cupolele aurii ale Catedralei
Naþionale sunt din cupru

Preotul a spus cã lãcaºul de cult sfinþit la
finalul lui 2018 de Patriarhul Ecumenic
Bartolomeu �este singura construcþie dintr-
o zonã dezurbanizatã cu totul� ºi a rememorat
o amintire despre �regiunea aceea, Uranus�.

�Într-una dintre plimbãrile mele cu tata
pe acolo, pe când eram mic, am urcat scãrile
de acolo, care au fost dãrâmate, ºi mi-am dat
seama, acum, cã acele scãri nu erau altceva
decât începutul acestei catedrale � o scarã
care ne duce la cer.�

ªi cel mai nevrednic preot, atât timp cât are hirotonie canonicã ºi n-a fost
caterisit canonic, poate sã sãvârºeascã Tainele; ºi Tainele sunt valide ca ºi
Tainele pe care le sãvârºeºte cel mai sfânt cleric.

PrPrPrPrPr. Cons. Cons. Cons. Cons. Constttttantin Nantin Nantin Nantin Nantin Necula: ªtiþiecula: ªtiþiecula: ªtiþiecula: ªtiþiecula: ªtiþi
prin ce e auritã, de fprin ce e auritã, de fprin ce e auritã, de fprin ce e auritã, de fprin ce e auritã, de fapt,apt,apt,apt,apt,

CatCatCatCatCatedredredredredrala Nala Nala Nala Nala Naþionalã?aþionalã?aþionalã?aþionalã?aþionalã?

Pãcatele preotului nu afecteazã
Taina Preoþiei
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Foto: Oana Nechifor

Zic unii: �Nu vreau sã merg la bisericã
pentru cã preotul este aºa ºi pe dincolo��

Dar cel care invocã un astfel de
argument ºi contestã autoritatea preoþiei
nu are dreptate. Preoþia, aºa cum învaþã
Biserica Ortodoxã, nu-ºi pierde
valoarea dacã preotul care
sãvârºeºte Taina nu este în regulã.
Ar fi fost vai ºi amar dacã preoþia
depindea de judecãþile subiective ale
fiecãruia. Toþi preoþii ar fi fost expuºi
moral contestãrii, iar Tainele pe care le-
ar fi sãvârºit   lipsite de valabilitate (nule)
ºi nelucrãtoare. Trebuie sã ºtim cã ºi cel
mai nevrednic preot, atât timp cât are
hirotonie canonicã ºi n-a fost caterisit
canonic, poate sã sãvârºeascã Tainele; ºi
Tainele sunt valide ca ºi Tainele pe care
le sãvârºeºte cel mai sfânt cleric.

(continuare în pagina 6)
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În discursul sãu de recepþie la Academia
Românã din 5 iunie 1937, intitulat �Elogiul
satului românesc�, poetul ºi filosoful român
Lucian Blaga dezvolta de fapt metafora sa
poeticã �veºnicia s-a nãscut la sat� ºi
argumenta cã satul românesc este singura
prezenþã vie încã, deºi nemuritoare,
nemuritoare deºi aºa de terestrã, este
unanimul nostru înaintaº fãrã nume.

Prozatorul Liviu Rebreanu, în discursul
sãu de recepþie la Academia Românã din 29
mai 1939, intitulat �Laudã þãranului
român�, afirma cã: �la noi, singura realitate
permanentã, inalterabilã, a fost ºi a rãmas
þãranul. Atât de mult cã, de fapt, þãranul
român nici nu e þãran ca la alte popoare.
Cuvântul însuºi e de origine urbanã, cel puþin
în semnificaþia actualã. Þãranul nu-ºi zice
niciodatã þãran. Doar în vremurile mai noi ºi
sub influenþe politice a pãtruns ºi la þarã
cuvântul, spre a indica pe omul de la sat în
contrast cu cel de la oraº. Þãranii însã numesc
pe þãrani, simplu, oameni. De fapt, þãranul
n-are nume pentru cã nu e nici clasã, nici
breaslã, nici funcþie, ci poporul însuºi � omul
român�. ªi, ceva mai departe Rebreanu
preciza cã suntem ºi vom fi totdeauna neam
de þãrani. Prin urmare destinul nostru ca
neam, ca stat ºi ca putere culturalã, atârnã
de cantitatea de aur curat ce se aflã în sufletul
þãranului. Dar mai atârnã, în aceeiaºi mãsurã,
ºi de felul cum va fi utilizat ºi transformat
acest aur în valori eterne. �Aurul curat� din
suf letul þãranului despre care vorbea
Rebreanu este de fapt spiritualitatea profundã
a þãranului, lumina credinþei ºi a hãrniciei, a
dãrniciei ºi a jertfelniciei ca dãruire de sine
ºi dãinuire spiritualã în timp ºi prin vremuri
diferite.

Cuvântul �þarã� vine de la latinescul
�terra� (�teritoriu�). �Terranus� este þãranul,
cultivatorul pãmântului, cel mai ataºat de þarã,
cel care are cea mai intimã legãturã cu þãrâna
ºi cu þarina, cu solul. Cuvântul românesc
�pãmânt� vine din latinescul �pavimentum�,
care înseamnã vatra sau locul bãtãrorit de
locuitorul ºi cultivatorul statornic al terenului
sau al solului. Pãmântul este deci în acest sens
terenul lucrat, umanizat ºi sfinþit. De aceea,
zice românul: �Omul sfinþeºte locul�.

Cuvântul �pãmântean� înseamnã de
obicei în limba românã �omul locului�, adicã
indigenul, dar în limbaj liturgic el este ºi
locuitorul statornic al planetei Terra, adicã
al Pãmântului. Pãmânteanul este omul,
compus din humus (humã-pãmânt) ºi anima
(suflet raþional), o sintezã misticã între
materie ºi spirit, între �þãrânã ºi suflet viu�:
�iar noi pãmântenii din pãmânt suntem zidiþi
ºi în acelaºi pãmânt vom merge�, cum se
spune în Slujba Înmormântãrii. Pãmânteanul
poartã deci în el taina mormântului ºi a
cerului, a morþii trupului ºi a nemuririi
sufletului, fiindcã el este þãrânã modelatã
dupã chipul lui Dumnezeu Cel veºnic viu. În

(Urmare din nr. anterior)

I. Identitatea satului românesc
ºi preocuparea Bisericii faþã de

situaþia acestuia
acest sens, pãmânteanul cultivã deodatã cu
pãmântul ºi dorul veºniciei.

Pe lângã percepþia atemporalã a istoriei
de cãtre þãran, pe care o subliniazã Lucian
Blaga, expresia �veºnicia s-a nãscut la sat�
poate semnifica ºi faptul cã la sat, mai mult
decât la oraº, pot fi mai uºor percepute ºi
apreciate prezenþa Creatorului în naturã,
valoarea naturii înconjurãtoare ca dar al lui
Dumnezeu, ce trebuie cultivat în relaþie de
recunoºtinþã faþã de Dãruitor, precum ºi
legãtura indisolubilã dintre cult ºi culturã,
având ca bazã agricultura. La sat, cultivarea
pãmântului este adesea însoþitã de acte
liturgice precum binecuvântarea holdelor, a
semãnatului, a fântânii, a primelor roade ale
pãmântului, iar în unele regiuni troiþele
strãjuiesc fântânile, colinele sau drumurile
din mediul rural. Toate slujbele de
binecuvântare a cultivãrii pãmântului
evidenþiazã legãtura între rugãciune ºi
acþiune, încât omul credincios ºi harnic ºtie
cã lucrul cel bun se începe cu Dumnezeu.

Dupã cum observã pãrintele Dumitru
Stãniloae, þãranul român vede prezenþa haricã
ºi ocrotirea milostivã a lui Dumnezeu în toate
cele prezente în jurul sãu: �Vede pe
Dumnezeu în taina naturii. Un peisaj frumos
al naturii e pentru el un adevãrat rai. El spune
în «Mioriþa»: «Pe-un picior de plai,/ Pe-o gurã
de rai». El simte atât de aproape de om pe
Dumnezeu, pe Maica Domnului, încât
foloseºte pentru ei diminutive de
familiaritate: «Dumnezeu drãguþu�», «Mãicuþa
Domnului»�  (Pr. Dumitru Stãniloae).

Metafora �veºnicia s-a nãscut la sat�
semnificã ºi percepþia relaþiei dintre timpul
acþiunii ºi timpul rodirii. Poþi sã organizezi
totul foarte bine din punct de vedere tehnic
sau practic, dar dacã ploaia nu vine le timp
sau vine cu grindinã mare, cultura agricolã
poate fi compromisã. Pentru agricultor, între
sãmânþa semãnatã ºi recolta scontatã este o
legãturã spiritualã trãitã existenþial în
rugãciune, rãbdare ºi nãdejde. Este vorba de
un timp al aºteptãrii, al binecuvântãrii ºi al
rodirii pe care þãranul le înþelege altfel decât
muncitorul sau inginerul care apasã pe buton
în fabricã ºi obþine imediat rezultatul dorit.

La sat, viaþa este înþeleasã ºi ca timp
binecuvântat pentru a sfinþi locul în care
trãim. Iar dacã sfinþim locul în care trãim pe
pãmânt, putem spera sã primim ºi un loc în
ceruri, �un colþiºor în rai� � cum spunea
pãrintele Paisie Olaru de la mãnãstirea
Sihãstria, Neamþ. De asemenea, satul are un
cult al pomenirii morþilor ºi al legãturii dintre
generaþii, mult mai profund decât oraºul.
Creaþiile populare perene din lumea satului
sintetizeazã filosofia profundã a înþelegerii
sensului sfânt al vieþii ºi al morþii. Din
experienþa Liturghiei euharistice, a vieþii
ascetice ºi a dãruirii.

Pr Bogdan Grama,
Cornãþel

Epoca conexiunilor extrem de facile
se fac remarcate cu uºurinþã în viaþa
noastrã. Cu toate acestea, în pofida
abundenþei relaþiilor sau prietenilor virtuali
de ordinul sutelor sau miilor de pe
facebook, prietenii adevãraþi lipsesc din
proximitatea noastrã realã aproape cu
desãvârºire. Suntem tentaþi sã credem cã
un like pe facebook este de ajuns ºi cã ne
satisface nevoia noastrã de empatie cu
semenii noºtri. Dar ce este uºor, nu vine
întotdeauna ºi cu pacea ºi efectele scontate
sau dorite, care sã ofere o adevãratã
satifacþie. A rãmâne doar la nivelul teoretic,
fãrã a te implica sã cunoºti, care presupune
înþelegere ºi simþire, înseamnã de fapt sã
rãmâi lipsit de beneficiile pe care le
presupune cunoaºterea. A da sute de like-
uri, a urmãri cu multã dãruire ce mai fac
prietenii din listã, poate însemna totodatã
ºi o justificare a lispei noastre de implicare
în viaþa de zi cu zi, în situaþiile în care
suntem invitaþi sã ne dãm aportul.
Mântuitorul Hristos ne face sã înþelegem
un lucru concret ºi simplu totodatã: �Acolo
unde este comoara ta, acolo este ºi inima
ta�(Mt. 6,21). Deducþia este, aºadar, foarte
clarã în acest sens. Nu mai adaug faptul cã
timpul petrecut în cantitãþi mari pe reþelele
de socializare se poate transforma în
patologii comportamentale, cu efecte
adverse în familie, societate ºi în viaþa
cotitdianã. Nu o spun eu, o spun studiile
ºtiinþifice în cauzã. Repercusiunile acestor
comportamente tipice, cel puþin secolului
XXI, în care trãim, sunt de naturã
distrugãtoare pentru relaþiile noastre, care
presupun în mod autentic contact,
înþelegere ºi simþire. Înþelegerea celuilalt,
înseamnã sã ieºi din zona de confort, de
pe canapea sau de pe pat, sã-þi iei ochii de
pe telefon sau televizor ºi sã te implici. Asta
presupune sã începi cu cei mai apropiaþi
oameni pe care îi avem în jurul nostru -
familia. A petrece câteva ore la o plimbare
în aer liber este mult mai reconfortant,
decât orele petrecute pe telefon sau
calculator. A citi dintr-o carte, indiferent
care ar fi ea, este mult mai sãnãtos pentru
mintea ta, decât radiaþiile display-ului, care-
þi prãjesc neuronii, dacã-mi permiteþi o
exprimare mai din topor. Sigur, într-o
conjuncturã de tipul: nici strada nu o trec,
fãrã sã fiu cu ochii pe iphone, este un pic
cam dificil, dar se poate. E realizabilã
chestiunea pentru cã nu suntem creaþi sã

ÎntrÎntrÎntrÎntrÎntre like like like like like-uri ºi ime-uri ºi ime-uri ºi ime-uri ºi ime-uri ºi implicarplicarplicarplicarplicareeeee
fim conectaþi tot timpul la telefon. Suntem
creaþi sã fim liberi. Iar aceastã libertate se
câºtigã, aºa cum se câºtigã libertatea de-a
gândi cum vrei tu, nu cum vor alþii pentru
tine. Pentru început câteva mici escapade
în timpul sãptãmânii, în care sã renunþi la
a te mai conecta la reþelele de socializare,
ar fi benefic ºi revigorant. Asemenea
fumãtorului, care dupã ce se lasã de þigãri,
îºi dã seama cât de iraþional ºi de orbit a
fost timp îndelungat, sã fumeze, sã cheltuie
atâþia bani sau sã miroasã îngrozitor în faþa
copiilor, a prietenilor, în faþa persoanelor
dragi. Timpul este ireversibil pentru
fiecare dintre noi. Prezentul este al nostru.
�Acum� este singurul timp pe care-l avem,
cel de mâine nu ne aparþine, iar cel de ieri,
a fost. Apropo de asta, aþi da seama cã eºti
finit, cã te sfârºeºti, e un început al
veºniciei; asta era deviza Pãrinþilor
Bisericii, cea mult criticatã acum. Abia
atunci preþuieºti cu adevãrat persoanele
din jur ºi nu-þi mai permiþi sã trãieºti în
ipocrizia de-a lãsa pe mâine ceea ce trebuie
sã faci astãzi. Nu-þi mai permiþi sã-þi baþi
joc de viaþa ta, care este cel mai frumos
dar ºi care este al tãu ºi rãmâne al tãu, cât
timp reuºeºti sã trãieºi în relaþii de iubire
necondiþionatã cu ceilalþi. Pare greu de
împlinit, dar totuºi sã nu uitãm cã ºtim pe
Cineva, care a putut sã împlineascã aceastã
iubire necondiþionatã, faþã de mine, de tine,
faþã de cel mai mare pãcãtos ºi care poate
sã ne înveþe ºi pe noi, dacã vrem. Avem
nevoie sã fim un pic mai înþelepþi ºi sã
vedem cã dând timp, sacrificând ceva
pentru celãlalt, de fapt câºtigãm bucuria
de-a fi cu Dumnezeu. Cã asta este, când þi
se pare cã dai ceva pe gratis, faci o treabã,
ajuþi undeva, mergi la bisericã, faci un efort
pentru o anumitã cauzã bunã, de fapt îi  dai
posibilitatea lui Dumnezeu sã vinã în viaþa
ta. Dumnezeu stã ascuns acolo unde este
viaþã. Se pare cã dragostea este viaþã. Când
eºti îndrãgostit de o persoanã, de familia
ta, de copiii tãi, când iubeºti, simþi cã
trãieºti, cã eºti viu. Deja suntem într-o
continuã alergare dupã þinte care sã ne
aducã bani, realizãri profesionale, sã nu
lãsãm ºi iluzia cã reþelele de socializare pot
înlocui persoanele reale. Sã ne facem timp
sã ne oprim, ca sã ne dãm seama cât de
frumoºi suntem ca oameni. Nu
prejudecata, ci dragostea te face sã-l vezi
pe celãlalt ca bucuria ta. Amin.

pr. Andrei I., Coveº

Pãcatele preotului nu afecteazã
Taina Preoþiei

MITRMITRMITRMITRMITROPOLITUL AOPOLITUL AOPOLITUL AOPOLITUL AOPOLITUL AUGUSUGUSUGUSUGUSUGUSTIN DETIN DETIN DETIN DETIN DE
FLFLFLFLFLORINORINORINORINORINAAAAA     CUVINTE DUHOCUVINTE DUHOCUVINTE DUHOCUVINTE DUHOCUVINTE DUHOVNICEªTIVNICEªTIVNICEªTIVNICEªTIVNICEªTI

De altfel, aºa gândesc ºi în aceeaºi
mãsurã acþioneazã oamenii ºi în legãturã
cu cadrele ºi reprezentanþii stãpânirii
lumeºti. Pentru a fi serviþi de cãtre
preºedintele comunitãþii sau de alþi
funcþionari ai statului, nu examineazã
cum este, ci dacã deþin în mod legitim
puterea. Sau, ca sã amintim un exemplu
concret: dacã presupunem cã unul
împarte lire ºi ºtie cã lirele acestea sunt
monezi autentice, nu controlezi dacã
mâinile aceluia care le împarte sunt
curate sau necurate, ci te grãbeºti sã iei
lira. Valoarea lirei nu depinde de cel ce o

þine. Lira are propria ei valoare. ªi chiar
dacã va cãdea în noroi, nu-ºi pierde
valoarea.

Mã înþelegeþi, creºtinii mei? Din gura
preotului, oricine ar fi el, de câte ori
sãvârºeºte Tainele, din gura lui ies lire,
cuvinte de aur, pe care, dacã le crezi, pot
sã te mântuiascã, pentru cã au putere de
mântuire.

(Ne vorbeºte Pãrintele Augustin,
Mitropolitul de 104 ani - Predici ale
Mitropolitului de Florina, Pãrintele
Augustin Kandiotis, vol. XIII, traducere
de Valeriu Paloº, Editura Metamorfosi,
2013, pp. 107-108)

(continuare din pagina 5)
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La joc pe Valea Hârtibaciului
HORA

Prof. Mircea Drãgan-Noiºteþeanu

Casã cu pridvor
Lorinczi Francisc

stau în faþa porþii tale ºi ascult
cum înfloreºte cireºul
ºi cântã
auzi cum se deschid cupele de cristal
ºi ard miresmele ca pâinile-n cuptor
zumzete cereºti în curte ºi-n pridvor
luna-n fântâni în joc
ºi în biserica din sat tãcere
pe câmp grâul încolþit cãzut în visare
ºi iatã-n curte cãmaºa îngerului unduind
în vânt
sunt tot mai cârtitori
haina Þi-ar împãrþi-o iar
ºi-ar trage la sorþ pentru cãmaºa ta de in
stau în faþa porþii tale ºi plâng
ºi-au furat ºi lacrima ºi raza
cireºu-i plin de aripi acasã
iar eu vâslesc printre straturile de cuvânt
ºi-mi spun speranþa-n holdã
curg lacrimi
tot câte-un înger îºi ia zborul
ºi cântã

E TOAMNÃ IAR
Doina Pavel - Barbu

E toamnã iar ºi vara
e pe ram,
îngãlbenite-s serile pe pânzã,
Un pictor orb cu degetul pe geam
Îmi deseneazã nudul pe o frunzã.
E toamnã iar ºi-n felinare cad
Aleile ºi strãzile uitate
Tu te ascunzi în conuri lungi de brad
ªi-mi conturezi o mie de pãcate...
E toamnã iar ºi joi va fi, desigur,
O tristã amintire peste crini,
Uºor vor ninge dealuri, ca un murmur
Prin zile colorate de rugini.
E toamnã iar ºi am uitat sã tremur
Când tac candori în dimineþi târzii,
Mai scriu un vers pe-o margine de flutur
ªi pun pe tãlpi doar timp ºi poezii.
Dorm umbrele pe lunci cu trup de fum...
E toamnã iar ºi cumpãrãm cuvinte
Când frunzele se-agaþã în album
E toamnã iar, îþi mai aduci aminte...?

22 august 2019

Costea Ecaterina 94 de ani 05 septembrie Gherdeal
Frank Wilhelm 93 de ani 13 septembrie Merghindeal
Ungureanu Nicolae 93 de ani 23 septembrie Daia
Bela Olimpia 93 de ani 19 septembrie Rãvãºel
Strek Wilhelm 92 de ani 26 septembrie Rãvãºel
Avram Felicia 91 de ani 13 septembrie Vãrd
Hoaghea Ana 91 de ani 14 septembrie Caºolþ
Moldovan Ioan 90 de ani 21 septembrie Þeline
Bãrtuº Iosif 89 de ani 03 septembrie Dealu Frumos
Pascu Maria 89 de ani 10 septembrie Ilimbav
Bârsan Maria 88 de ani 01 septembrie Retiº
Aldea Petru 88 de ani 01 septembrie Cornãþel
Gheorghea Maria 88 de ani 22 septembrie Mihãileni
Bogdan Ilie 88 de ani 30 septembrie Nucet
Dragomir Ileana 87 de ani 01 septembrie Retiº
Stãnilã Marian 87 de ani 01 septembrie Mihãileni
Hanea Ana 87 de ani1 1 septembrie Nou
Loprich Caterina 87 de ani 19 septembrie Rãvãºel
Stoica Maria 87 de ani 22 septembrie Nucet
Ghergheº Eugenia 87 de ani 26 septembrie Merghindeal
Solomon Ioan 87 de ani 27 septembrie Roºia
Pinciu Marioara 86 de ani 20 septembrie Daia
Corman Simion 86 de ani 28 septembrie Alþîna
Fulea Nicolae 85 de ani 01 septembrie Cornãþel
Ciobotaru Ana 85 de ani 06 septembrie Dealu Frumos
ªchiopotã Maria 85 de ani 28 septembrie Retiº
Hampu Maria 84 de ani 01 septembrie Nou
Herciu Maria 84 de ani 02 septembrie Nou
Frãilã Olivia 84 de ani 11 septembrie ªalcãu
Zoltan Maria 84 de ani 13 septembrie Daia
Cândea Agafia 84 de ani 17 septembrie Alþîna
Toma Maria 84 de ani 17 septembrie Vãrd
Avram Valeriu 84 de ani 25 septembrie Vãrd
Varga Maria 84 de ani 28 septembrie Brãdeni
Tatu Maria 83 de ani 03 septembrie Alþîna
Theil Katarina 83 de ani 09 septembrie Metiº
Bârsan Viorica 83 de ani 18 septembrie Marpod
Bârcea Niculae 83 de ani 18 septembrie Chirpãr
Rucãrean Ana 83 de ani 19 septembrie Daia
Wonner Sofia 83 de ani 20 septembrie Merghindeal
Lascu Ana 83 de ani 26 septembrie Daia
Draºovean Paraschiva 83 de ani 29 septembrie Roºia
Cândea Ciprian 82 de ani 02 septembrie Alþîna
Lãcãtuº Maria 82 de ani 07 septembrie Dealu frumos
Chidu Ileana Maria 82 de ani 14 septembrie Roºia
Matei Ioan 82 de ani 20 septembrie ªomartin
Pristav Ioan 82 de ani 21 septembrie Nucet
Bunaci Ioana 82 de ani 23 septembrie Nou
Muntean Zoriþa 81 de ani 01 septembrie Bruiu
Helerea Maria 81 de ani 02 septembrie ªomartin
Vintilã Ioan 81 de ani 04 septembrie Roºia
Bãlãjel Emil 81 de ani 10 septembrie Brãdeni
Dragomir Elisabeta 81 de ani 11 septembrie Roºia
Ducu Constantin 81 de ani 28 septembrie Dealu Frumos
Chirilã Ioan 80 de ani 15 septembrie Brãdeni
Bratu Ilarion 80 de ani 14 septembrie Retiº
Sbârcea Elena 80 de ani 26 septembrie Retiº
Ignat Ioan 80 de ani 23 septembrie Vãrd

Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor
Celor care nu mai sunt, le dorim odihnã veºnicã de-a dreapta tatãlui.

Hora este jocul cel mai rãspândit la români,
dar în Transilvania este întâlnitã, sporadic,
numai în sud. E un dans de grup mixt, cu
desfãºurare în cerc, deci de tip horal, rãspândit
ºi pe alte continente. Jocul este maiestuos,
interpreþii având þinuta dreaptã ºi fãcând paºi
lini, fãrã sãrituri. Dansatorii se prind de mâini
la înãlþimea umerilor, iar motivele coregrafice
sunt asemãnãtoare cinetic cu cele de la sârbã.
Paºii sunt simpli, înainte ºi înapoi, uneori
combinaþi cu o miºcare lateralã. Pe rând, câte
o pereche sau mai multe (dacã spaþiul permite)
se desprind din cerc ºi joacã la mijloc. La
începutul ºi sfârºitul evoluþiei în cerc, fata
(femeia) e datã pe sub mânã.

Hora se juca ºi în Beneºti ºi i se spunea
hora Sinaii. Se pare cã a fost adusã de feciorii
care au fost în rãzboi ºi în armatã.

Strigãturi din Beneºti:
Horã mare, fete nu-s,
C-o fugit p�in cucuruz!
Horã mare, fete n-are,
C-o murit de gãlbinare!
Hora-i mare, flãcãi n-are,
C-o murit de gãlbenare!
Câte unu� ce-o rãmas
O pus cãciula pe nas!

În Fofeldea era renumitã hora mare (hora
ai mare), ce se juca numai la Rusalii (a doua ºi
a treia zi), la Ispas ºi în Dumineca Mare. Veneau
ºi lãtureni din ºapte sate dimprejur. Feciorii
aveau cãnãcei cu biluþe care sunau, pe o plasã
prinsã pânã la genunchi, ca un fel de ciorap.
Cãnacii erau unul de lâniþã, unul zurgãlãu...
Când jucau de bãþ, sunau frumos.

Perechile (feciori ºi fete) plecau din centru,
dupã primul joc (fecioreascã sau învârtitã),
având în frunte pe vãtaf ºi fata cu care vorbea.
Horele se vindeau la aceastã pereche. Vãtaful
striga: Facem hora! Ceilalþi, în funcþie de vârstã,
mergeau dupã ei, în lanþ, de mânã. Vãtaful cu
fata de mânã se întorceau pe dinãuntrul horei
în aºa fel, încât feciorii ºi fetele sã fie cu faþa

spre public. Mergeau aºa pânã când ieºea ºi
ultimul fecior din cerc, apoi vãtaful dãdea fata
pe sub mânã. Acum ea conducea jocul, iar
vãtaful mergea pe partea cealaltã a ºirului. De
fiecare datã se juca de trei ori: cca 100 m în
jos, spre uliþa numitã Roghinã, apoi în sus, spre
mijlocul satului ºi în spate, deci în formã de
cruce. Mergeau pânã la ªipot ºi feciorul dãdea
iar fata pe sub mânã. La sfârºitul horei era un
fecior cu ordinea, pârgarul, care nu-i lãsa pe
copii sau pe cei neîmbrãcaþi româneºte sã se
bage. Avea în mânã un bãþ cu batistã, cu care-i
altoia pe indisciplinaþi! Când se termina,
perechile se bãgau pe sub mâinile celor din faþã
ºi începea jocul propriu-zis. Conducãtorii
primãriei feciorilor aveau dreptul de a face un
joc pentru ei: vãtaful avea de fãcut cinci hore,
judele � patru, judele mic � trei, pârgarul mare
� douã, pârgarul mic � una.

În Sãsãuº hora se juca dupã sârbã, când
feciorii strigau:

Foaie verde º-un bujor,
Tot o fatã º-un ficior!

Fetele intrã în joc, în dreapta feciorului.
Jocul devine mai vioi la comanda:

Foaie verde foi de nucã,
Daþi-i drumu� sã se ducã!

Apoi intrã o pereche la mijloc ºi joacã, dar
scurt, o datã într-o parte, o datã în cealaltã.
Bãiatul merge la loc ºi fata alege alt bãiat
º.a.m.d. Feciorii strigã diferite strigãturi în horã,
ca:

Asta-i hora horelor,
Dragostea ficiorilor!
Asta-i hora, hora toatã,
Care-o joacã sârbii roatã.
Sârbii cu sârboaicele,
Turcii cu turcoaicele!

Feciorii trebuiau sã joace obligatoriu
urmãtoarele jocuri (pânã la o nouã horã) cu fata
ce s-a aºezat în dreapta lui. La horã jucãtorii se
þineau de mânã, nu ca la sârbã.

(va urma)

pe mal
Gavril Iosif SINAI

doi copii ºi-au modelat un bunic din nisip
pe marginea mãrii
au privit îndelung cum cerul
varsã din el apa albastrã
tatãl ºi mama sunt
tot departe
povestesc ei bunicului
ne-au trimis poze pe WhatsApp
au spus despre noi bunicule
cã suntem frumoºi
am crescut mari
cu dorul dupã ei
am uitat anii
ce sunt aceºtia
bunule
zi dupã noapte
plâns înfundat
perne de lacrimi
iarãºi o zi
cu imagini de pãrinþi
în parc
vegheaþi se joacã copiii
noi

vã rog, nu mã
judecaþi...

Ioan Gligor Stopiþã

...fãrã sã ºtiþi de fapt
nimic din plânsul aripilor mele
muiate-n junghitura visului înalt
din ochiul cerului încercãnat de stele...

...fãrã sã ºtiþi cum îmi despic eu eul
cu ºiºul ascuþit din versul mirãrii
când crinii luminii înnebunesc în misterul
din þipãtul lung al durerii...

...cã numai gândul ascuns în cuvânt ºtie
despicându-mi sinele, în versuri sã gem
acoperind goliciunea morþii cu literã vie
în casa ziditã cu patimi numitã �poem�

stãm fãrã sã atingem nimic
în fiecare vis
��������.
bunicule nu te topi
sub ploaia ochilor noºtri
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Lada de vecinatate
Factori externi nefavorabili care, de altfel,

au însoþit întreaga istorie a saºilor au influenþat
formarea unor forme specifice de viaþã
comunitarã încã de la aºezarea oaspeþilor în
Transilvania. Se presupune cã aceste forme îºi
au originea în structura militarã a coloniºtilor,
structura în cadrul cãreia construcþia ºi apãrarea
au mers mânã în mânã. Deja de pe vremea fondãrii
localitãþilor a existat tendinþa de a reduce cât mai
mult distanþa spaþialã dintre gospodãrii, acest
lucru fiind necesar pentru a acþiona în comun ºi
eficient împotriva pericolelor externe. Astfel s-a
dezvoltat o comunitate de întrajutorare a vecinilor
care, mai târziu, avea sã joace un rol important
în domeniul religios, în cel economic, în
administraþie, în apãrare dar ºi în petreceri.

În localitãþile sãseºti au funcþionat încã din
Evul Mediu mai multe forme conexe de asociere
precum decima, vecinãtãþile, cetele de feciori ºi
de fete. Decima este expresia organizãrii de tip
militar a cetãþenilor, o organizaþie care îi
cuprindea pe toþi bãrbaþii apþi de luptã. Conduse
de un cãpitan, zece decime formau o centurie.

În forma lor primarã, vecinãtãþile, au fost,
probabil, aduse de coloniºti din zonele lor de
baºtinã � ele având un pronunþat caracter social.
Rolul cel mai important al vecinãtãþilor din mediul
rural era îndrumarea ºi supravegherea muncilor
agricole, întrucât, potrivit dreptului coloniºtilor,
ogoarele, reprezentând baza primarã de
producþie, trebuiau cultivate conform hotãrârilor
luate de conducerea vecinãtãþilor. Pânã ºi ordinea
în care erau efectuate muncile agricole, precum
ºi natura acestora, era stabilitã sãptãmânal de
conducãtorii vecinãtãþii aºa cum se prevedea în
regulamentele acestor organizaþii. Folosirea
pãdurilor, a pãºunilor, a apelor, a drumurilor
precum ºi a fântânilor, a cuptoarelor ºi a podurilor
era de asemenea, supusã regulilor stabilite de
vecinãtate. Despre atribuþiile de ordin social ale
vecinãtãþilor, aflam dintr-un statut din 1720 de la
Cincu, intitulat: �Kirchen � Lebensund-
undNachbararartikel� [ Articole privind biserica,
viaþa ºi vecinãtatea] Statutul cuprinde douã pãrþi,
prima vizeazã comportamentul în bisericã ºi
relaþia indivizilor cu biserica, iar cea de-a doua
reglementeazã conduita în cadrul organizaþiei
sãteºti. Primele patru articole reglementeazã
cuantumul amenzilor în caz de înjurãturi, vorbe
urâte, superstiþie (�a aºeza capete de boi pe ºurã
sau pe garduri�) minciuna ºi înºelãciune. În
urmãtoarele opt articole sunt enumerate delictele
în sfânta zi de duminicã: a cãlãtori, a juca popice
ºi cãrþi, a merge la scãldat, a pescui, a lipsi de la
liturghie. Articolul 23 de exemplu, stipula
urmãtoarele: �Dacã un individ aflã sau vede cã
un altul a fãcut ceva nepermis ºi nu-l anunþã pe
staroste (Nachbarvater), atunci el va fi cel
pedepsit în locul aceluia care a sãvârºit fapta.� A
te aºeza la bisericã pe alt loc decât pe cel care îþi
aparþine sau a întârzia la slujbã era, de asemenea
un fapt reprobabil, fiind sancþionat. Dacã vreunul
din sãteni era certat cu vecinii sãi, acest fapt
trebuia adus la cunoºtinþa starostelui înainte de
spovedanie ºi împãrtãºanie �în vederea pacificãrii
taberelor de cãtre cei bãtrâni�. În cazul în care
nici preotul ºi nici bãtrânii satului nu reuºeau sã
îi împace, certãreþii erau obligaþi sã plãteascã
amenda ºi erau duºi în faþa �preamãritei judecãþi�.
Dacã un individ îndrãznea sã meargã la
spovedanie fãrã a se fi împãcat cu semenii sãi, nu
era primit ºi pe deasupra era obligat sã plãteascã
bisericii amenda, constând într-o livrã de cearã ºi
un galben. În cazul în care capul unei familii refuza
sã plãteascã taxa pentru masa elevilor
(Prabende), era obligat sã plãteascã amenda ºi
sã pregãteascã masa pentru elevi.

În primul articol din partea a doua se aratã
ca un staroste ales care refuza demnitatea este
obligat la plata unei amenzi ºi la exercitarea
funcþiei. Nesupunerea faþã de staroste era ºi ea
amendatã. Neînþelegerile dintre soþi sau vecini
trebuiau anunþate neîntârziat preotului de cãtre
staroste. Articolele urmãtoare conþin reguli în
ceea ce priveºte îmbrãcãmintea, moravurile ºi
ajutorul pe care ºi-l datorau vecinii în caz de

înmormântare. În articolul 22 se stipuleazã ca
fiecare vecinãtate sã posede o ladã cu încuietoare,
în care se pãstreazã statutul ºi banii proveniþi din
plata amenzilor. Vecinãtãþile aveau totodatã
obligaþia sã fie dotate cu instrumente pentru
stingerea incendiilor. Importantã era ºi
prevenirea incendiilor, reglementatã la articolul
nr. 25. În conformitate cu acest articol, se
interzicea folosirea lumânãrilor fãrã lanternã pe
stradã, în poduri ºi în grajduri, iar hornurile
trebuiau curãþate.

Era de asemenea, strict interzis ca feciorii
sã se dedea exceselor, sã producã pagube în
grãdini, pe ogoare, sau sã distrugã gardurile ºi
gardurile vii. În cazul în care un membru al
vecinãtãiþi îºi construia o casã, era îndreptãþit sã
primeascã ajutor din partea vecinãtãþii, iar dacã
ajutoarele nu erau suficiente, starostele putea
organiza forþa de muncã suplimentarã.

   Statutul vecinãtãþii din Cincu conþine
prevederi care pot f i regãsite în toate
documentele similare. În primul rând este vorba
de articole conþinând prevederi referitoare la etica
creºtinã. Astfel, în statutul din Mediaº, din 1794,
se precizeazã cã �fiecare gospodar trebuie sã se
roage pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, s-o
obþinã prin muncã asiduã ºi tot prin aceasta sã o
pãstreze pentru casa sa�. Trebuie sã atragem,
totuºi, atenþia asupra caracterului autoritar al
acestor statute. Orice opoziþie faþã de staroste,
era sancþionatã, iar vecinãtãþile puteau interveni
în toate domeniile vieþii sociale, formând astfel
cadrul normativ în care comunitatea sãteascã îºi
desfãºura activitãþile.

Cu timpul, diferite îndatoriri ale vecinãtãþilor
au fost preluate de alte organisme: apãrarea de
armatã, menþinerea ordinii interne de cãtre
poliþie, judecata civilã de instituþii ale statului.
Vecinãtãþile existente pânã de curând, care nu
mai sunt decât reminescenþe ale celor de altã
datã, se concentreazã asupra întrajutorãrii la
munci gospodãreºti ºi de construcþie, la ajutor în
caz de deces ºi la petreceri în comun.

Organizarea foarte strictî a vecinãtãþilor a
constituit premisa sine qua non a muncii în
comun, element atât de necesar supravieþuirii:
�unitatea îi apãra pe oameni în caz de pericol, iar
neînþelegerea le pricinuieºte durere ºi dispariþia�
(Constitution von Agnetheln � 1717)

Cetele de feciori (Bruderschaften) ºi cele ale
tinerelor fete (Schwesternschaften) erau
organizaþii cãrora le aparþineau toþi tinerii în
intervalul cuprins între confirmare ºi cãsãtorie.
Asemenea vecinãtãþilor, aceste organizaþii se
conduceau dupã reguli foarte stricte.

Structura ºi caracterul unui sat sãsesc nu
pot fi înþelese în afara existenþei vecinãtãþilor.
Este interesantã observaþia fãcutã de scriitorul
englez Charles Boner în 1868 referitoare la
cãlãtoria pe care o întreprinsese în Transilvania
în 1863/64. Cãlãtorul englez scria: �Nu pot sã nu
remarc cã în cadrul întâlnirilor mele cu locuitorii
satelor, ocazii în care i-am cunoscut mai bine, mi
s-a pãrut cã au ceva convenþional, ceva manierat
ºi totodatã ceva forat în comportamentul lor, ceva
care prin practica îndelungatã le-a devenit o a
doua naturã� oamenii aceºtia dau cu toþii dovada
de aceeaºi liniºte ºi de aceeaºi uniformitate rigidã
în conduitã ºi în þinutã� În relaþiile cu saºii îþi
vei da seama de un formalism exagerat� Ordinea
strictã ºi o minunatã regularitate a constituit
piatra de temelie a existenþei lor. De acestea a
depins viaþa lor politicã ºi socialã într-o vreme în
care, în absenþa acestora ar fi cãzut pradã pieirii.
Am vãzut cã ºi în ziua de azi sasul nu seamãnã ºi
nu recolteazã când i se nãzãreºte, ci atunci când
hotãrãºte comuna, atât de mult se supune voinþei
acesteia. Probabil cã aºa se explicã faptul cã aceºti
oameni se feresc sã hotãrascã singuri, cã dau
dovadã de o atât de redusã spontaneitate a voinþei
ºi a simþirii� (L.9/505 s.u.). În mod asemãnãtor,
Lucian Blaga desluºeºte în structura satelor
sãseºti, a cãror strãzi cu ºiruri aliniate de case
formeazã o unitate precum verigile unui lan  �o
unitate colectivã� (L.8/57), �existenþa unei
energii umane canalizate în comun, un plan
chibzuit impus naturii�. Cum trebuie oare
judecate remarcile acestor doi strãini (de
comunitatea sãseascã), remarci care subliniazã
absenþa libertãþii ºi spontaneitãþii individuale în
comunitãþile sãseºti?

Cu siguranþã este corectã observaþia cã în
domeniile reglementate de vecinãtãþi, þãranul sas
nu se bucura de libertate individualã, fapt
demonstrat îndeajuns de statutele vecinãtãþilor.
Dar aici avem de a face cu cedarea libertãþii
individuale în folosul libertãþii comunitãþii.
Renunþarea la libertatea individului se transformã

în independenþa comunitãþii ca necesitate
istoricã, iar forþele creatoare se consumã la nivel
colectiv. Membrii vecinãtãþii nu au optat ei însuºi
pentru o asemenea translaþie, ci de la naºtere
erau integraþi într-o comunitate cu reguli
ierarhice stricte, astfel ca de fapt, constrângerile
individuale nu au fost percepute ca privare de
libertate, ci ca ceva firesc, ca bazã a existenþei.

În situaþia în care întreprindem o nouã
încercare de a privi arhitectura drept reflectare
a celor care au realizat-o, ajungem la urmãtorul
paralelism. Dacã o casã þãrãneascã de locuit este
o reflectare a familiei, biserica � cetate este
oglindirea comunitãþii organizate în vecinãtãþi.
Pentru cunoscãtorii cetãþilor bisericeºti este
limpede cã multitudinea de forme arhitectonice,
care, printre altele, zãdãrnicesc orice efort de
clasificare, nu reflectã altceva decât libertatea la
care aspirã orice comunitate. Monumentele în
discuþie permiteau desfãºurarea fanteziei ºi a
originalitãþii colective. Remarcam, de altfel, o
bogãþie asemãnãtoare ºi în alte domenii, cum ar
fi cel al dialectelor care diferã de multe ori de la
un sat la altul.

Sublimarea libertãþii personale în cea a
comunitãþii oferã modelul explicativ al integrãrii
fãrã fisuri estetice ºi funcþionale a cetãþii
bisericeºti în peisajul rural cãreia îi aparþinea.
Expresivitatea bisericilor fortificate rezidã, în
bunã mãsurã, în aceea ce privitorul, în
subconºtientul sãu, retrãieºte procesul
concentrãrii forþelor individuale care au durat
aceste opere arhitectonice. Trebuie însã subliniat
faptul cã ne aflãm în faþa unui proces interactiv
comunitate � cetate bisericeascã, un proces prin
care cetatea devine spaþiul de identificare a
membrilor comunitãþii; prin urmare cetatea
bisericeascã, nu este numai simbolul comunitãþii,
ci într-o oarecare mãsurã, ea permite ºi
manifestãri de ordin individual, precum
amplasarea în bisericã a unor epitafuri sau tãblie
de pomenire, a steagurilor votive sau a unor lãzi
comemorative ºi alte elemente cu caracter
individual.

Pânã în ziua de azi persistã o legãturã
emoþionalã între cetatea bisericeascã ºi membrii
comunitãþii, concretizatã printre altele, în
donaþiile pentru înfrumuseþarea sau restaurarea
acesteia, fapt ce demonstreazã cã relaþia nu a
putut fi distrusã nici chiar prin schimbarea
radicalã a modului de viaþã a membrilor
comunitãþii cum a fost emigrarea spre alte
meleaguri.

Atunci când vorbim despre comunitãþile
sãseºti cu organizarea lor în vecinãtãþi ºi despre
reflectarea acesteia în cetatea bisericeascã, nu
trebuie uitatã dimensiunea creºtin bisericeascã
a amândurora. G.A. Schuller a arãtat cã ºi în
vremurile când saºii aparþinuserã încã romano-
catolicismului, viaþa lor confesionalã nu a fost
orientatã numai spre mântuirea individualã, ci
viaþa comunitarã strânsã a fost cea care a stat la

temelia bisericii. Aºa cum au luptat pentru
pãstrarea libertãþilor politice,  independenþa
bisericeascã a trebuit menþinutã militând
continuu împotriva prepoziturii, capitalului ºi a
episcopului. Mai cu seamã în ceea ce priveºte
dreptul de liberã alegere a preoþilor ºi stabilirii
zeciuielii au existat necontenit încercãri de
îngrãdire a libertãþilor coloniºtilor. Una din
funcþiile cele mai importante a Bisericii Catolice
din perioada de dinainte de reformã  a fost aceea
de a-i conecta pe saºi la curentele spirituale ale
Europei Centrale. Afirmaþia este valabilã ºi
pentru arhitecturã, un domeniu în istoria cãruia
ordinele cãlugãreºti ºi ºantierele de construcþie
ale bisericilor au jucat un rol important. Bisericii
i-a revenit un rol esenþial ºi în apãrarea
antiotomanã, prin mobilizarea chiar ºi a unor þãri
îndepãrtate la rãzboaiele împotriva
necredincioºilor, prin mijloace bãneºti � aºa-zisul
�impozit al turcilor�, precum ºi prin emiterea de
indulgenþe. În esenþa ei, Reforma, a corespuns
în mai mare mãsurã modului comunitar de viaþã
al saºilor transilvãneni decât centralismului
Bisericii Catolice, astfel ca fost primitã asemenea
unei moºteniri din strãbuni.

Odatã cu reformarea, în 1557, a Bisericii
Evanghelice, a acelei �Ecclesia Deinationis-
Saxonicae� ºi cu confirmarea de cãtre ªtefan
Bathory, în data de 3 mai 1572 a �bisericii
întregului popor sas unit întru Christos� de
confesie augustanã, se fãcuse primul pas spre
dobândirea independenþei confesionale a saºilor.
Acest pas trebuie, desigur, privit intr-un context
general transilvan, cãci, în afara unei libertãþi
religioase confirmate în principat încã de pe la
mijlocul secolului al XVI-lea, dezvoltarea liberã a
bisericii saºilor transilvãneni nu poate fi
imaginatã.

Reacþia religioasã la situaþia catastrofalã a
secolului al XVII-lea o ilustrãm prin intermediul
câtorva citate. În 1602 sibienii au bãtut moneda
cu inscripþia: �În faþa ºi în spatele nostru
prãpãdul. Dumnezeu sã ne aibã în pazã�, iar
braºovenii, în 1612, una cu inscripþia:�ei se
sprijinã pe care ºi cai, noi pe numele Domnului�.
ªi tulburãrile din a doua jumãtate a secolului al
XVII-lea au dat naºtere la asemenea maxime,
astfel, un taler din Sibiu este inscripþionat cu
urmãtorul text: �sub opresiunea lui Rakotzi în
Transilvania ºi sub asediul Sibiului 1603, iar în
centrul monedei se poate citi �Dumnezeu ne va
ajuta�. Doi taleri bãtuþi în aceeaºi perioadã la
Braºov poartã inscripþia �Doamne ajutã-ne, cã ne
prãpãdim� ºi � Din nenorocirea noastrã profundã,
te strigãm Doamne�

Atunci când, în anul 1661, invaziile tãtaro-
turceºti au avut loc concomitent cu o epidemie
de ciumã, se zicea cã sunt fericiþi cei pe care îi ia
Dumnezeu ºi nu cad în mâinile oamenilor.

Text preluat din �Universul cetãþilor
bisericeºti� � Hermann Fabini

Vecinãtãþile ºi viaþa comunitarã a Saºilor Transilvãneni
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