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Răspunzând invitației făcute de Mihai Barbu, proprietarul Centrului de Echitație Villa 
Abbatis din Apoș  un grup de șapte tineri iubitori de frumos și de natură, profitând de 
căldura unei zile vestitoare a primăverii, au  purces să șteargă urmele lăsate de grobienii 
ce străbat drumul dintre Apoș și Bârghiș, și au adunat 40 
de saci de gunoaie aruncate de oameni fără bun simț. 
Recolta lor de mizerie făcută de oameni a fost depusă 
la containerele din Apoș și preluate de S.C. Eco Valea 
Hârtibaciului.

În acțiunea lor au reușit să curețe doar jumătate din 
drumul dintre Apoș și Bârghiș, urmând să continue 
acțiunea când vremea frumoasă va reveni.

N-au de gând să se oprească la acest drum și vor 
încerca să facă același lucru frumos și pe drumul dintre 
Bârghiș și Benești, pentru că și pe acolo circulă destui 
nesimțiți.

PENTRU TOATE DOAMNELE ŞI DOMNIŞOARELE DE PE VALEA HÂRTIBACIULUI
Gingăşia şi puritatea lor să vă lumineze inimile și să vă aducă bucurie în suflet!

Un mărțișor oferit cu dragoste și o urare  cu ocazia zilei de 8 Martie:

La mulți ani!

În perioada 10-14 februarie 2020 s-a desfășurat a treia mobilitate Erasmus+ a proiectului ,,Global Citizenship”, în Ocana, Spania. Gazda a fost ,,Instituto 
de Educacion Secundaria Miguel Hernandez”, partener în acest proiect, care a organizat mobilitatea cu titlul ,,Our World Heritages Treasure”.

La această întâlnire au participat școli din 4 țări europene: România (Școala Gimnazială ” I.L. Caragiale” Sibiu și Școala Gimnaziala ”Aviator Ioan Sava 
”Alțina), Portugalia, Spania și Olanda. Proiectul a oferit elevilor oportunitatea de a interacționa cu elevi din medii europene culturale diferite. Atmosfera a 
fost frumoasa, copiii au relaționat foarte bine cu gazdele spaniole care i-au întâmpinat, la sosire, cu flori, aplauze și chiote de bucurie. În cadrul întâlnirii s-au 
derulat diverse activități care, au contribuit la atingerea obiectivelor proiectului. Astfel, s-au derulat workshop-uri, activități practice și vizite culturale.

Elevii și profesorii, din școlile partenere, au avut ocazia să viziteze unitatea de învățământ ,,Miguel Hernandez” din Ocana, interacționând cu elevii și profesorii 
spanioli, împărtășind experiențe și exemple de bune practici. Elevii și profesorii au beneficiat de un tur ghidat al orașului Madrid, unde au aflat informații despre 
istoria acestuia, începând de la întemeierea sa. De asemenea, au avut șansa sa viziteze centrul istoric al capitalei spaniole, ,,Plaza Mayor”, ,,El Palacio Real”.

Ziua de joi a fost marcată de vizitarea orașului Toledo, oraș declarat Patrimoniu Mondial Unesco, în anul 1986. Participanții au aflat multe informații istorice 
dar și, legende despre diferite locuri și obiective turistice din oraș. Au avut ocazia să viziteze catedrala orașului, una din cele mai reprezentative catedrale din 
centrul Spaniei, fiind considerata și una din cele mai mărețe structuri gotice, din Europa. După amiaza, a fost dedicată workshop-ului de modelare marțipan, 
unde elevii au realizat dulciuri.

Mobilitatea a însemnat descoperirea unor noi perspective, oportunități, lărgirea orizontului cultural, dezvoltarea competențelor de comunicare în limba 
străină, a competențelor sociale, înțelegerea cetățeniei europene și a standardelor europene de educație.

Proiectul este cofinanțat din programul Erasmus+ al Uniunii Europene și va continua cu o mobilitate în Olanda (luna martie) și Alțina, Romania unde școala 
va găzdui întâlnirea școlilor partenere (iunie 2020).

A consemnat prof. Cristina Linte

Voluntarii
fac curățenie

PARTENERIAT STRATEGIC EUROPEAN
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Țin minte că printre rudele cele mai dragi inimii 
mele de copil era străbunicul pe linie maternă. Un ţăran 
vânjos la trup şi frumos la chip. Cu faţa puţin negricioasă, 
înfrumuseţată de doi ochi albaştri, mici şi ageri, care te 
sfredeleau şi te cântăreau dintr-o singură privire fugară. 
Ochi plăcut umbriţi parcă de o singură sprânceană, 
într-atât de stufoasă şi de bogată mi se părea. Tot la 
fel şi mustaţa lui căruntă, ţanţoşă şi fin arcuită în josul 
colţurilor gurii, astfel încât cu greu îi puteai zări buza 
de deasupra care ascundea doar câţiva dinţi îmbrăcaţi în 
aur american gălbui-albicios, tot mai slab sclipitori. Din 
întreaga, frumoasa şi îngrijita lui făptură, numai buzele 
păreau uitate şi ”pedepsite” de purtătorul lor!. În sensul 
că mai tot timpul erau crăpate şi însângerate la mijloc. De 
vină fiind vânturile şi arşiţele verilor fierbinţi şi secetoase, 
dar şi crivăţurile şi frigurile pătrunzătoare ale iernilor 
viscolite şi geroase.

Când străinii îl vedeau pe străbunicul meu întâia oară, 
li se părea un om ursuz şi trist. E drept că-i murise 
soţia prea de timpuriu, iar între timp şi trei dintre cei 
unsprezece copii ai lor. Aşa că ţăranii din târgurile de 
animale de pe sate, dar şi domnii preceptori, jandarmi, 
comercianţi şi meseriaşi de la oraş (adică exact acei 
oameni care nu aveau cum să-l cunoască îndeajuns de 
bine), puteau crede despre el că era un om sever şi zgârcit 
la vorbă. În realitate, însă, străbunicul meu, tatăl bunicii 
mamei mele, acest brav ţăran-plugar, era din cale afară 
de bun la suflet. De darnic. De glumeţ. De cumpătat şi 
calculat. Dovadă că nu-mi amintesc să-l fii auzit vreodată 
suduind o vită nărăvaşă sau pe vreunul de-al casei mai 
neastâmpărat. Şi aceasta cu toate că la masa lungă cât 
pentru o petrecere de botez creștinesc, mereu stăteau 
12 scaune cu spetează şi tot atâtea guri pofticioase şi 
mereu flămânde. Că cei mai în putere ai casei de-abia 
reuşeau să biruie cu mâinile lor bătătorite grelele munci 
ale câmpului şi hotarului, cele ale grajdurilor pline cu 
vaci şi bivoliţe cu lapte, ale junincilor gestante, viţeilor 
şi cailor; ale curţilor ticsite cu găini şi raţe ouătoare, ale 
coteţelor pline cu porci la îngrăşat şi scroafe la fătat; ale 
şurilor și șoproanelor umplute cu fânul şi otava a două 
coase de ajungeau până dincolo de înălţimea caferilor; ale 
hambarelor împovărate de atâtea bucate şi făinuri de tot 
felul. Astfel, pentru făina albă ca spuma laptelui, din care 
femeile casei plămădeau aluatul plăcintelor duminicale şi 
cozonacilor de Crăciun, de Bobotează şi de Paşti, în vremea 
secerișului snopii lanului cu cel mai bun grâu erau adunaţi 
în clăci separate. După îmblătitul şi vânturatul boabelor 
în tinda lutoasă a şurii, folosind vechile îmblăcii prinse în 
nojiţe de opinci, se mergea cu sacii plini o dată pe lună 
la moara cu valţuri a sasului Hermann. O clădire imensă, 
aşezată zid în zid cu hala imenselor butoaie rotative ale 
„cenuşarului” pentru tăbăcitul şi subţiatul pieilor vitelor 
tăiate la abatorul de dincolo de podul de lemn al Văii 
Hârtibaciului, dinspre Climăsul drumului Vărdului, Veseudului 
și Sărăturilor Olbocului. De la acea tăbăcărie se aprovizionau 
patronii celor treizeci de ateliere de cizmărie ale Agnitei, 
în care calfele şi ucenicii confecţionau, la comandă, pe 
calapoadele din lemn de carpen, pantofi eleganţi şi ghete 
cu carâmbul înalt pentru femei, iar pentru bărbaţi căsătoriţi 
și feciori de însurat cizme și bocanci cu plachiuri și mici 
potcoave. In vreme ce domnii mai înstăriţi, precum era 
şi regretatul pilot-regal şi om de mare spirit Emil Bleoca, 

preferau cizmele „Burger” ale maestrului păpucar Ganea, 
asortate cu pantalonii bufanţi ai altor maeștri în arta 
elegantă a croitoriei: ”Nicoară de pe Lac” și ”Mihăilă din 
Centrul Agnitei”.

Tatăl lui Nini, prietenul meu. Pantalonii se purtau prinşi 
deasupra genunchilor între cureluşe colorate şi cu ciucuri 
din pielea fină de căprioară. Erau piesele de încălţăminte 
și îmbrăcăminte cele mai elegante, costisitoare şi îndrăgite 
de feciorii făloşi ai saşilor, de la care s-au „molipsit” şi 
cei ai românilor înstăriţi.

În „Casa de pe Deal” a copilăriei mele, în vremurile 
bune de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, 
până şi boabele cucuruzelor erau măcinate în două feluri 
diferite de făinuri.

Cea cernută fin era doar pentru mămăligile cu laptele, 
brânzeturile și păpăradelor dimineţilor, iar cea trecută 
prin sita rară şi cu mult păsat în ea, era numai pentru 
sarmale și tocăniţele din carne de pui, drese cu sosuri 
de smântână. Însă și pentru fasolea frecată și cu ciolan 
proaspăt de porc, pentru ciorba de fasole tărcată cu 
costiţă afumată, îmbunată, aromată și oţătită cu tarcăn 
(tarhon), ca şi pentru cea de crumpene (cartofi), numită 
de gospodinele săsoaice „Broden-laven”. Din bidoanele 
rânduite în piviniţa răcoroasă şi adâncită în pământul 
lutos al dealului, cei mai în vârstă ai casei mereu luau, şi 
tot nu se mai gătau, cârnaţii şi cărnurile prăjite, acoperite 
din belşug cu unsoare. În vecinătatea lor erau rafturile 
pline cu mere pătule şi pere pergamute care se terminau 
de mâncat doar la sărbătorile de Paști. Lângă poame, 
borcanele cu murături, dulceţuri şi compoturi cu aromele 
toamnelor. Îmbucam din ele cu plăcere toţi ai casei, dar 
mai ales noi, „copiii neastâmpăraţi, gălăgioşi şi jucăuşi”. 
Strănepoţi ai străbunicului Neculai şi ai răposatei sale soţii, 
Măria. Nepoţi ai bunicilor Eufimia şi Niculae. Ea, fată de 
plugari harnici, dar cu mulţi copii şi cu puţine pământuri, 
venită la oraş ca slujnică la saşi. Fiică a unui mândru 
sat pur românesc de pe valea sibiană a Buii. El, fecior de 
oameni vrednici şi înstăriţi, avându-şi „Casa de pe Deal” 
şi gospodăria cocoţate dincolo de Pădurea Steinburg şi 
de hotarul păşunilor pe care păşteau junincile şi viţeii 
înţărcaţi ai vacilor şi bivoliţelor.

Apoi, trebuie să mai știţi și că de cum se ”crăpa 
de zâuă”, bunica aşeza cu grijă sticlele pline cu lapte, 
„îngropându-le” ca să nu se spargă, într-un maldăr de 
otavă, plăcut mirositoare, aşternută în şiregla căruţei cu 
„osiile-pocnitoare-cântătoare”, având roţile frumos vopsite 
în roșu și verde, „învelite” în rafuri de fier sclipitor. Căruţă 
trasă de un cal tare blând şi ascultător. După ce cu toţi 
ai casei rosteam în şoaptă rugăciunea „Tatăl Nostru” şi 
îmbucam din bunătăţile dimineţilor, noi, copiii-şcolari, cu 
trăistuţele ţărăneşti peste umeri, ne aşezam pe cele trei 
băncuţe din scânduri, bine prinse între loitre, călduros şi 
moale învelite în preşuri din „zdrenţe” ţesute la război. 
Pentru că trebuie să vă mai spun că acest repetabil 
ceremonial avea o anumită rânduială, stabilită în comun 
de părinţi şi de bunici. Însă aprobat de „starostele” casei 
şi gospodăriei noastre. Adică de străbunicul, care pe atunci 
avea vârsta mea de acum. Adică: 85 de ani. Rânduiala era 
următoarea: fiecare pe locul lui, în funcţie de vârstă, de 
înălţime şi de neastâmpăr sau de cuminţenie. Cei mai mici 
întotdeauna pe scândurica din mijlocul căruţei, iar pe cea 
din spatele „birjarului” cei de vârstă mijlocie. Pe ultima 

băncuţă se aşezau cei mai mari şi mai curajoşi, în vreme 
ce „omul de la hăţuri” putea fi, de la caz la caz, când 
bunicul sau străbunicul, când unul dintre părinţii noştri, 
ori un unchi sau o mătuşă. Dar cea mai mare bucurie o 
aveam atunci când ne venea rândul, prin rotaţie, să luăm 
în mâna dreaptă hăţurile calului şi în stânga corbaciul 
(biciul). Numai că cel mai sigur şi plăcut drum era atunci 
când amândouă erau în ”stăpânirea” braţelor vânjoase ale 
străbunicului. Cel care mereu avea în buzunarele adânci 
ale clichinei sale (haina din pănură groasă, cu guler 
negru de catifea) măcar câte o boboroanţă pentru fiecare 
copil, iar în drum spre casă, câte o mică ciocolată sau un 
drob zgronţuros din vestitul ”Kartoffelzucker”. Parcă aşa 
îi spuneau ”zăharului de cartofi” colegii şi prietenii noştri 
copii de saşi. Şi ne mai făcea străbunicul câte o surpriză, 
atunci când nu-i lipseau bănuţii din bughilarul (portofelul) 
șerparului de la brâu. Bunăoară, dosea într-un loc anume 
al căruţei sale, când o cutie mare cu halva, când o alta 
cu rahat turcesc. Astfel că nu era de mirare că rudele, 
precum şi prietenii, sau chiar şi numai oamenii cunoscuţi, îl 
ciufuleau, dezmierdându-l, ”americanul”. Motivul unei astfel 
de porecle fiind acela că în tinereţea lui traversase de două 
ori Mările și Oceanele Lumii cu vapoarele pentru a lucra, 
ani în şir, în înstărita Americă. Aşa că n-a mai apucat nici 
să facă cătănie în armata austro-ungară a împăratului 
de la Viena şi nici să lupte pe frontrile Primului Război 
Mondial. Ca urmare, de îndată ce a revenit definitiv acasă, 
la părinţii lui, mai întâi s-a logodit, apoi, cu dolarii strânşi 
în America a cumpărat pământ și vite, a construit o casă 
în curtea bunicului său, după care s-a cununat creștinește 
cu a lui nevastă Maria în faţa Altarului și Iconostasului 
secularei Biserici ”Sf. Nicolae” din ”Românii Agnitei”. După 
care împreună și-au tocmit o gospodărie bine și frumos 
rânduită. Cu trotuare și drumuri pietruite.

Laudă trudei regretaților dascăli-învățători
Și pentru că, în mare, cam astea sunt întâmplările 

adevărate și care acum mi-au venit în minte, iar în suflet cu 
nostalgice amintiri, din nou mă aștern imaginar pe lungul 
drum, când prăfuit, când înglodat, când înzăpezit către 
şcoală și înapoi spre casă. Așadar, după ce eram „deşertaţi” 
în faţa şcolii şi primeam avertismentul poruncitor „Copii, fiţi 
cuminţi, silitori la învăţătură şi la ascultare!”, „însoţitorul” 
ne urmărea cu privirea până când se închidea uşa mare 
de la intare în spatele ultimului dintre noi. Numai atunci 
„căruţaşul de serviciu” începea să treacă pe la casa fiecărui 
„abonat” şi lăsa sticlele pline cu lapte. Dacă se întâmpla 
ca familia să nu fie acasă găsea poarta descuiată, iar în 
faţa uşii stăteau sticlele goale, bine spălate şi cu eticheta 
scrisă pe ele. Alături erau banii, „pitiţi” între nodurile unei 
năfrămuţe (batiste) curate. Ba mai mult: de fiecare dată, 
în joia săptămânii, ici-colo dădea şi peste un bileţel prin 
care „abonatul la lapte” solicita, pentru sâmbătă dimineaţa, 
o cană cu smântână sau un borcan cu miere de albine; 
cinci-zece ouă de găină sau de raţă; o legătură-două de 
morcovi, pătrunjel și ţelină cu frunze verzi; câteva kilograme 
de cartofi sau de mere şi pere; o pâine bine frământată 
şi dospită, în amestec cu cartofi fierţi, coaptă pe vatră şi 
bătută de coajă; un litru-doi de vin sau o glăjuţă cu ţuică, 
afinată sau zmeurată. Iar săraca bunica, împreună cu fetele 
şi nurorile sale, (între care și Victoriţa, fata ei mijlocie, adică 
sărmana mea mumă și a fraţilor mei mai mari, Vasile și 
Victoria) se aşterneau la treabă pentru ca sâmbăta, în zori, 
totul să fie gata pregătit de drum la oraş, cale de trei 
kilometri. La dus, numai coborând dealul, cu una dintre 
roţile din spate ale căruţei împiedecată la o spiţă cu un 
lanţ. Iar la întoarcere, urcând pieptiş drumul de ţară, în 
gâfâitul şi pufăitul obositor şi înspumat al calului până 
aproape de „Pădurea Dancului”. Locul maialurilor săseşti ale 

verilor și toamnelor. Iarna, după primele ninsori, derdeluș 
al săniilor cu zurgălăi, în care toţi stăteam înfofoliţi în 
pături şi cojoace din lână. Şi cât de frumos şi de odihnitor 
mai era atunci drumul, dus-întors, de acasă la şcoală şi 
de la şcoală acasă! În total șase kilometri de dealuri şi 
păşuni înălbite de zăpezi curate, văi îngheţate şi dealuri 
înzăpezite, presărate cu ” Omuleţi din zăpadă”. Cu tăciuni 
negri în loc de ochi, cu felii de măr în loc de gură, cu 
morcovi roşii în loc de nas, cu măturoaie de grajd rupte 
şi îmbălegate în loc de mâini, cu cratiţe, lighiane sau oale 
găurite în loc de căciuli! Şi în vreme ce făceam aceste 
copilării, repetam cântările sfintelor colinde ale Crăciunului.

Şi uite aşa, de fiecare dată, până ce „birjarul” nostru mai 
făcea şi câteva cumpărături prin boldele Agnitei, se apropia 
orele amiezii, moment în care clopotul imensului Ceas de 
pe Turnul bătrânei Biserici Evanghelice a saşilor vestea 
orele amiezii, iar cel micuţ de tot, al şcolii noastre, anunţa 
încheierea cursurilor pentru elevii claselor primare. Atunci, 
rând pe rând ne strângeam toţi Popovicioii și Vulcanii la un 
loc. Adică cei care eram numiţi „micii învăţăcei de la feştila 
lămpilor şi lămpaşurilor „Casei de pe Dealul Hevăzului”. 
Norocul nostru era că învăţam carte, lucru de mână şi 
grădinărit, muzică şi bună purtare cu doi distinși și stimaţi 
dascăli. Fie iertatul și încântătorul-învăţător Nicolae Niţescu 
(tatăl răposatului Mircea-Doru, viitorul profesor de muzică şi 
dirijor al corului bisericesc), precum şi mai tânărul coleg al 
tatălui său, exigentul, severul şi omenosul învăţător Holerga, 
părintele neascultătorului „Puiu Malagamba”, absolvent al 
Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu. Feciorul 
care mereu amâna să se căsătorească și să se „preoţească” 
cu adevărat . Oare de ce și pentru ce, niciodată n-am 
aflat!? Doar auzisem că îl sfădeau părinţii şi sora lui Puşa. 
Motivele erau multe: că-i prea placeau fetele frumoase, 
dansul la modă „Malagamba” și petrecerile cu prietenii, 
înveselite de rachiul ”Săcărica”, de mâncăruri pe săturate 
și vinuri alese, încheiate, târziu în noapte, cu jocuri de 
cărţi, când de poker, când de „filcăi 66” sau de „21”.

Ajungând aici, stau și mă întreb: Şti-vor oare aceşti doi 
buni dascăli, de acolo de sus, din Ceruri, că unul dintre 
mulţii lor elevi, nici cel mai bun la învăţătură şi nici cel 
mai cuminte, își aduce aminte cu respect şi dragoste (atât 
în înscrisuri de gazetă, cât şi în vorbiri radiofonice), de 
omenosul lor chip și de numele lor de renume!? Că le 
mulţumeşte din suflet că l-au răbdat şi învăţat să scrie, 
cât de cât, mai întâi cu stilul pe tăbliţă, iar mai apoi 
„cu ţăruza pe hârtie”?! Cel care cu mândrie se semnează, 
într-o zi de 24 februarie 2020, cu numele și prenumele 
de Ioan Vulcan, la care mai adaugă cu fală AGNITEANUL!. 
Este nu numai ziua lui ”Dragobete”, dar și cea a zilei 
sale de naștere!?

Sibiu, Februarie 2020
Ioan Vulcan AGNIȚEANUL

De la Poliție …
Oameni cu frica lui Dumnezeu și a legilor, hârtibăcenii 

sunt molcomi și la vorbă și la faptă iar drept urmare nu 
dau prea mult de lucru polițiștilor. Zic, nu prea mult, 
pentru că bineînțeles fiecare pădure are uscăturile ei și, 
ca atare, se mai găsește cineva care să calce strâmb. Din 
fericire, sunt puțini și deci puține evenimente.

Câte un imobil în care s-a intrat prin efracție și drept 
urmare proprietarul se alege cu câte o pagubă, precum 
la Agnita unde au fost sparte două imobile din care au 
fost sustrase bani și bunuri; sau Retiș, de unde au fost 
sustrase produse agricole.

Sau vreun autoturism pe care proprietarul, prea 
încrezător, nu-l asigură și ca atare este „împrumutat” 
pentru vreo plimbare ad-hoc așa cum s-a întâmplat în 
Ighișul Vechi. Aici, proprietarul unui autovehicul a sesizat 
dispariția acestuia din fața casei. Intervenția rapidă a 
polițiștilor a dus la depistarea vehiculului precum și a 
celor care îl împrumutaseră. Plimbăreții de ocazie s-au 
deplasat cu mașina furată până în apropiere de Zlagna 
unde au intrat în șanț și s-au ales cu o mulțime de 
contuzii. Așa i-au găsit polițiștii și i-au identificat ca fiind 
G.I. de 28 de ani din Zlagna și G.T.G. de 20 de ani din 
Moșna. Ambii, aflați în stare avansată de ebrietate, au 
fost transportați la spital și li s-a întocmit dosar penal.

Se mai găsește și câte un vânzător ambulant care 
ne vinde ceva bunuri cu nume protejate sau marfă 
contrafăcută, ca la Agnita, unde într-o asemenea situație 
au fost depistați G.P. de 25 de ani și G.S. de 29 de ani 
ambii din Crăciunești, județul Mureș.

Dar cel mai des, în cadrul controalelor rutiere, sunt 
depistați șoferi care încalcă legea și pun în pericol ceilalți 
participanți la trafic.

Astfel au fost depistați în trafic, T.O.F. de 25 de ani din 
Veseud și L.I. de 18 ani din Hosman care conduceau fără 
să fie posesori de carnet de conducere. B.I. de 45 de ani 
din Agnita și M.I. de 51 de ani din Mândra, județul Brașov 
conduceau autovehicule neînmatriculate iar N.A. de 50 
de ani din Alțina a fost găsit la volan în timp ce se afla sub 
influența alcoolului – 0,71 mg/l în aerul expirat. La Agnita 
a fost oprit în trafic U.B. de 33 de ani, din localitate, 
care conducea sub influența substanțelor psihoactive. 
La percheziția sumară a vehiculului a fost descoperită și 
o oarecare cantitate de substanța psihoactivă.

Din nefericire polițiștii nu îi pot depista pe toți cei care 
se cred zmei atunci când se află la volan. Și, de multe ori, 
prezența unor astfel de zmei în trafic duce la accidente 
soldate, nu de puține ori, cu pierderi de vieți omenești.

Conduci cu viteză, conduci sub influența alcoolului, 
conduci fără permis sau conduci ignorând total regulile 
de circulație și te gândești că ție nu ți se întâmplă nimic 
pentru că tu … ești zmeu. Nu te gândești o clipă că poți 
să ajungi în spital, că poți să rămâi invalid pe viață sau să 
mori. Și, cu siguranță nu te gândești la urmările pe care 
inconștiența ta la are asupra celor din jur.

Nu te gândești că un pic de viteză combinată cu un 
set de cauciucuri uzate și cu ceva zăpadă ar pute ucide. 
Și totuși asta i s-a întâmplat lui T.A. de 31 de ani din 
Alțina care, folosind în trafic combinația de mai sus, a 
derapat, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune 
cu un microbuz care circula regulamentar. Și astfel T.A. 
a devenit un ucigaș. Pentru că M.I. de 46 de ani și P.G. 
de 65 de ani, ambii din Alțina, pasageri în mașina pe care 
o conducea, au decedat pe loc. Iar el a fost grav rănit.

Și o simplă depășire poate avea consecințe dezastruoase 
atunci când o faci din postura de „zmeu”. A simțit-o pe 
pielea lui T.V. de 72 care forțând o depășire a intrat în 
coliziune cu un autobuz de pasageri care vene din sens 
opus. Din nefericire tot pe pielea lor au simțit-o și P.F. de 
34 de ani din Vurpăr și F.S.N. de 33 de ani din Fofeldea, 
pasageri în mașina condusă de T.V., care au ajuns la 
Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Sibiu.

Dar, ceea ce ignorăm cel mai tare, este efectul vitezei. 
Șoferii profesioniști spun că până la 60 km/h șoferul 
conduce mașina, peste 60 km/h, mașina conduce șoferul. 
În plus viteza îmbată. La fel ca și alcoolul cu cât e mai 
mare, cu atât îmbată mai tare. Iar în cazul unor accidente 
la viteze peste 70-80 km/h centura de siguranță și airbag-
urile ne ajută doar să fim niște cadavre frumoase. Pentru 
că organele noastre interne cedează la o decelerare așa 
rapidă. Iar viteza a reușit să producă zilele trecute cel 
mai grav accident care a avut loc pe Valea Hârtibaciului. 
Un accident în care au decedat patru oameni.

Un tânăr de 19 ani, crezându-se nemuritor – așa cum 
mulți dintre noi ne simțim la această vârstă, conducând 
cu viteză excesivă un autoturism în care se mai aflau 
doi pasageri, a intrat pe contrasens și a izbit frontal un 
autoturism condus de un bărbat de 74 de ani. Șoferii au 
decedat pe loc, împreună cu un pasager de 17 ani. Cel de 
al doilea pasager, de 16 ani, a decedat ulterior la spital.

Unul dintre pasagerii decedați era fratele șoferului de 
19 ani. Vă puteți imagina drama familiei celor doi? Dar 
dramele celorlalte familii? Ce ar fi dacă ne-am gândi 
la aceste lucruri înainte să apăsăm la maxim pedala 
de accelerație, sau să ne urcăm băuți la volan sau să 
ignorăm, la modul generic, regulile de circulație.

În astfel de cazuri polițiștii, chiar și cei de pe Valea 
Hârtibaciului, nu vă pot ajuta și nu pot fi …

… mereu alături de dumneavoastră !
Motto: Dacă nu eram român, fugeam în România!.
Chiar și când sunt în Țară, mereu îmi este dor de Țara mea !

Cu siguranță altul ar fi fost subiectul editorialului dacă la sfârșitul săptămânii trecute nu ar fi avut loc cel mai tragic accident de pe Valea 
Hârtibaciului. Patru persoane decedate pe loc, în coliziunea dintre două mașini.
Pe scurt, un tânăr de 19 ani conducea cu viteză o mașină în care se aflau alți doi tineri de 17 și respectiv 16 ani, unul dintre ei fiind 

fratele șoferului. Datorită vitezei excesive, pe la Hosman, a intrat pe contrasens și a lovit frontal o altă mașină care venea din sens opus, condusă de un bărbat 
de 74 de ani. Din cele patru persoane implicate în accident trei au murit la fața locului și una la spital.

Nu mă interesează să disec accidentul sau să arăt cu degetul spre cineva. Aș vrea mai degrabă să arăt ce consecințe au gesturile sau alegerile noastre, consecințe 
pe care nici măcar nu le bănuim. Este adevărat, uneori nici nu ne interesează consecințele faptelor noastre, dar ar trebui să ne intereseze pentru că ele ne 
afectează profund viața. A noastră și a celor din jurul nostru, fie că ne sunt apropiați, prieteni sau total necunoscuți.

Tot ceea ce facem, toate faptele noastre, au consecințe care se propagă ca cercurile în apă. Cu valuri mari e la locul unde arunci piatra până la unduirea abia 
sesizabilă, atunci când efectele încep să se atenueze.

Deci, două mașini se ciocnesc. Asta-i piatra aruncată în apă. Și apoi încep valurile, adică consecințele. Primul val, doi oameni mor pe loc – un bătrân de 74 de 
ani și un tânăr de 19 ani – iar alți doi de 16 și 17 ani agonizează între fiarele contorsionate. Următorul val oprește traficul în zonă pe ambele sensuri și impune 
apariția echipelor de intervenție. Deja sunt implicați în eveniment câteva zeci de oameni care sunt nevoiți să aștepte în trafic. Un alt val aduce decesul celei de 
a treia victime, băiatul de 17 ani, și modifică planurile de călători a celor opriți în trafic. Autobuzul de călători duce pasageri care trebuie să prindă un tren sau 
chiar un avion. Într-o mașină patru persoane, colegi de muncă, vor întârzia la serviciu. Șoferul unui camion nu va putea ieși cu copii la film, așa cum le-a promis.

Și valurile vin unul după celălalt. Moare la spital și cea de a patra persoană implicată în accident, băiatul de 16 ani. O fiică află că și-a pierdut tatăl iar un nepot, 
că și-a pierdut bunicul. Două mame cred că cineva face o glumă macabră atunci când li se spune că și-au pierdut fiii. Autobuzul nu ajunge la timp la capăt de 
linie. Un pasager a pierdut avionul și odată cu asta șansa unui loc de muncă bine plătit și pe termen lung. Doi copii s-au dus la culcare plângând pentru că tatăl 
lor i-a dezamăgit – chiar dacă fără vina lui.

Să continui? Călătorii care așteptau la capăt de linie, să se întoarcă cu autobuzul prins în trafic, se vor enerva pentru că nimeni nu le spune ce se întâmplă și 
cât mai au de așteptat iar unul dintre ei, care se întorcea acasă, va rămâne fără portofel și acte pentru că, de oboseală, a adormit în autogară. Mașinile prinse 
în trafic vor aștepta ore bune până când vor putea pleca și, pentru mulți, ziua începută în acea dimineață se va termina a doua zi. Evenimentul ajunge o știre de 
ziar, radio sau TV. 

Familiile victimelor încep drumul lung și anevoios de a recupera corpurile celor dragi și de a face cele cuvenite, după datină și, lucrul cel mai greu, să înceapă 
să se obișnuiască cu lipsa lor.

Efectele se vor simți tot mai slab dar vor dăinui ani de zile. Pentru că evenimentul acesta va rămâne întipărit în memoria tuturor celor care, într-un fel sau altul, 
au fost implicați. Peste ani, vor vorbi de el sau de felul în care le-a schimbat viața. Fie că au fost rude, prieteni, cunoștințe sau simpli trecători prin viața și prin 
moartea celor patru actori principali ai evenimentului.

În fiecare clipă a vieții noastre facem alegeri. Și trebuie să trăim cu acele alegeri și cu consecințele lor. Noi și toți aceia cărora alegerile noastre le afectează 
viața. Oricine ar fi ei.

Cătă V.

Editorial

Copilăria și ” Casa de pe Deal”
O scriitură dedicată memoriei fratelui meu, Vasile,
de curând trecut la Cele Veșnice
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Sunt puțini oameni care să-și iubească satul cu oamenii lui și locurile în care a 

copilărit, ca inginerul Ioan Gruncă din Fofeldea, pentru care satul lui a devenit 
motiv de trăire și de activitate permanentă mai ales de când a căpătat titlul de 
pensionar. Această calitate i-a activat niște resorturi interioare care se numesc 
dragoste de satul și de oamenii lui. 
L-am cunoscut în urmă cu mulți ani, prin 2006. Am înființat asociația Valea 

Hârtibaciului și, prin aceasta, Gazeta Hârtibaciului, când am primit vizita a 
doi oameni din Fofeldea, Ioan Gruncă și Ioan Chirtop, preocupați să salveze 
biserica pictată de Frații Grecu și patrimoniul de icoane și cărți religioase lăsate 
moștenire în casa parohială de părintele Ioan Fulea. Cei doi veneau în numele 
enoriașilor din parohie, nemulțumiți de modul în care preotul gestiona acest 
valoros patrimoniu.
Întrucât unul din scopurile asociației Valea Hârtibaciului era tocmai identificarea, 

protejarea și promovarea patrimoniului cultural din această zonă, m-am simțit 
obligat să încerc să-i sprijin și i-am însoțit la părintele protopop Ioan Jurcă, unde 
și-au spus durerea și unde au primit promisiunea că vor fi ajutați.

Așa a început o lungă colaborare cu niște oameni minunați din satul Fofeldea, 
colaborare care, din partea mea, a constat doar în participarea și consemnarea 
evenimentelor care s-au desfășurat în această comunitate de oameni frumoși. 
Și evenimentele au fost foarte 

multe.
În februarie 2008, împreună cu 

unsprezece consăteni a înființat 
Asociația cultural – edilitară 
„August Treboniu Laurian” 
cu scopul de a promova satul 
Fofeldea prin acțiuni culturale 
și sociale.
După ce au reparat acoperișul 

și au înlocuit crucea de pe turnul 
bisericii, au ridicat, pe cheltuiala 
lor, o troiţă pe locul unde a 
fost biserica Greco-Catolică 
în care a slujit preotul Pavel 
Trifan, tatăl marelui cărturar 
A. T. Laurian. Sfințirea troiței 
a fost făcută de P.S. Andrei 
Făgărășanu Arhiepiscopul 
Sibiului.
În anul 2010, cu ocazia a 

200 de ani de la nașterea lui 
A.T. Laurian, au refăcut soclul 
monumentului din Fofeldea 
și i-au ridicat în parcul ASRA 
din Sibiu un bust realizat de 
sculptorul Adrian Popescu. 
După dezvelirea bustului, la 
care au participat personalități 
ale culturii sibiene, a urmat un 
simpozion la Biblioteca Națională ASTRA unde a fost omagiat tribunul din 
Fofeldea.
Au organizat o vizită la mormântul academicianului din cimitirul Bellu, unde 

preotul Ioan Dumitru Tatoiu a oficiat o slujbă religioasă în prezența unor 
personalități culturale din București. A urmat o vizită la Academia Română, 
fiind primiți de academicianul Ionel Haiduc președintele acestei instituții, al 
cărui membru fondator și președinte a fost A.T.Laurian și o vizită la redacția 
ziarului România Liberă, al cărui fondator a fost academicianul Dimitrie August 
Laurian fiul marelui cărturar.

La sărbătoarea organizată în satul Fofeldea a fost oficiat un parastas de pomenire 
și s-a organizat un simpozion la care a participat academicianul Ion Aurel Pop, 
actualul președinte al Academiei Române și profesorul Martin Botesch fostul 
președinte al C.J. Sibiu.
În anul 2012 în biserica monument pictată de frații Grecu au fost lansate două 

volume de lucrări monografice „Cartea satului Fofeldea restituiri” și „Cartea 
satului Fofeldea, file de monografie de la comună la sat” iar în 2014 au fost 
organizate mai multe activități cu ocazia a 200 de ani de la finalizarea picturii 
în frescă a bisericii cu hramul Sf. Vasile cel Mare la care a participat un sobor de 
preoți în frunte cu I.P.S. dr. Laurențiu Streza mitropolitul Ardealului. Cu această 
ocazie s-au rostit cuvinte de cinstire pentru preotul Ioan Fulea, cel care s-a zbătut 
și a reușit să fie restaurată minunata pictură.
Anul 2018, anul centenarului Marii Uniri n-a putut fi ratat de membrii 

Asociației A.T. Laurian și aceștia l-au sărbătorit cum se cuvine, organizând 
o serie de activități menite să pună în valoare contribuția fofelzenilor la acest 

mare act istoric. În acest sens a fost elaborat proiectul 
„Fofeldea și Marea Unire” – Pe urmele familiei Laurian 
principalul element al proiectului fiind lansarea unei 
lucrări monografice cu același titlu. Lucrarea împreună 
cu o ediție specială a ziarului România Liberă de 
Fofeldea 2018, a fost lansată și la Universitatea din 
București, Facultatea de litere și la redacția cotidianului 
România Liberă, atât în format tipărit cât și CD.
În duminica Rusaliilor a fost organizată o mare și 

frumoasă sărbătoare în Fofeldea, bătrânii satului trăind 
cu emoție bucuria de a revedea jocul lor de suflet Hora 
Fofelzenilor jucată de tineri de la Casa de Cultură din 
Agnita conduși de Ioan Băilă, care la 80 de ani a arătat 
că poate ține pasul în horă alături de tineri. Și așa cum era odată, după horă tot 
satul s-a prins în joc pe ulița satului.
În 2019 Ioan Gruncă a organizat o excursie a unui grup de profesori și elevi de 

la Colegiul Tehnic din Agnita, la Colegiul Național din Botoșani două colegii 
unite sub același nume ilustru – August Treboniu Laurian. A fost o întâlnire 
emoționantă o vizită în care agnițenii, bucuroși de primirea făcută, au invitat 

gazdele să vină la Agnita pentru 
întărirea legăturilor dintre cele 
două colegii.
Tot în 2019 Ioan Gruncă a 

invitat postul de televiziune TV 
România pentru a promova 
și pe această cale valorosul 
patrimoniu, biserica cu picturile 
ei minunate. Pentru aceasta a 
fost invitată și Elena Popescu 
Șeicaru expert muzeograf care a 
remarcat Galbenul de Fofeldea, 
culoare specifică a frescelor din 
acest monument, echivalentul 
Verdelui de Voroneț.
În afară de promovarea și 

cinstirea memoriei familiei 
Laurian asociația din Fofeldea 
s-a preocupat și de promovarea 
altei personalități ale satului, 
mecanicul aviator Ioan Stoica, 
cel care împreună cu pilotul 
Gheorghe Bănciulescu, dorind 
să bată un record de zbor pe 
ruta Paris – București, din 
cauza vremii nefavorabile au 
căzut lângă orașul Raymarov 
din Cehoslovacia unde a fost 
zdrobit de motorul avionului.
În memoria lui fofelzenii 

au ridicat un monument în apropiere de bustul lui A.T.Laurian. Acolo, în fața 
monumentului, a fost comemorat la 90 de ani de la tragicul eveniment, oficiindu-
se o slujbă de pomenire , la care a participat și nepotul comandorului, Ioan Stoica 
venit din Canada pentru acest eveniment.
Activitatea Asociației A.T.Laurian va continua, pentru că președintele acesteia 

Ioan Gruncă și prietenii lui mai au de promovat personalități și evenimente din 
satul Fofeldea, printre acestea fiind profesorul dr. Ioan Bunea, primul director 
român al Liceului Gheorghe Lazăr din Sibiu. 
Și apoi mai este o altă mare personalitate a satului Fofeldea, Daniel Romeo 

Cordescu, profesor, ctitor de școli și fondatorul Băncii Cordiana prima bancă 
românească pentru ajutorarea țăranilor. De la acesta au rămas în centrul satului 
două clădiri ce așteaptă să li se redea frumusețea de altădată, Vila Cordiana și 
Banca Cordiana. Frumusețea lor a fost afectată de vreme și de nepăsare, una din 
ele fiind folosită pe vremea comuniștilor ca magazie de cereale.
Intenția asociației este de a realiza un proiect prin care să obțină fonduri UE 

și să le restaureze și să le transforme într-un muzeu care să oglindească istoria 
satului și a zonei Valea Hârtibaciului.
Și neobositul Ioan Gruncă mai are un vis, refacerea drumului construit în 1938, 

între Fofeldea și Săsăuș pe la crucea cu pălărie, un drum ce le-ar oferi turiștilor 
niște imagini de neuitat.
Cuvântul înainte, scris de Ioan Gruncă la lucrarea Fofeldea și Marea Unire, 

se încheie astfel, „Fie ca în viitor, satul Fofeldea să renască mândru de trecutul lui 
glorios, de oamenii lui de ieri, de azi și de mâine.”

Oh, FOFELDEA…FOFELDEA! Satul meu natal…!

IOAN GRUNCĂ - un OM pentru satul lui
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„Când în pădurile și mlaștinile unde astăzi se află Berlinul creștea pir, aici, în Transilvania, se cânta nemțește și se rosteau rugăciuni latinești. Asta înseamnă vechimea săsească ! 
Iar daca astăzi vă pot saluta în limba noastră comună, germana, acest lucru îl datorez Patriei mele, România, care niciodată nu ne-a interzis limba maternă, nici chiar în acele nouă luni de zile, de la 23 

august 1944 la 9 mai 1945, când Regatul român s-a aflat în război cu Reichul german. în septembrie 1944, fiecare copil de sas s-a dus la școala lui germană, unde se predau doua ore de limba româna ca 
limba străina, începând cu clasa a III-a”.

Cu aceste cuvinte și-a întâmpinat preotul și scriitorul Eginald Norbert Schlattner, în biserica din comuna Roșia (Rothberg), de lângă Sibiu, un oaspete de seama sosit din Germania: ministrul federal de 
Interne, Otto Schily. Publicat mai mult în străinătate decât acasă, adulat de milioane de cititori din Austria, Germania și Elveția, dar și din Spania și Polonia, Schlattner este considerat de critici drept cel mai 
cunoscut romancier din România. 

După marea plecare a sașilor din anii 1990-1991, el a continuat să-și îndeplinească îndatoririle de preot, trăind cu stoicism tristețea de a sluji zilnic în Biserica evanghelica din Roșia (Rothberg) „doar pentru 
Dumnezeu și pentru mine, de unul singur, și mulți îngeri”. Din cei cinci sași care mai viețuiesc în comună, doar preotul și câteodată preoteasa mai trec pragul sfântului lăcaș.

Biserica-cetate din secolul al XIII-lea are în jurul ei livezi de meri și pâlcuri de stejari și de brazi, înălțându-se către cer în mijlocul satului. Străjuită de tei seculari, casa parohială este, la rândul ei, un monument: 
ea „împarte” veacurile în doua - la sud, „aripa tânără” de la 1762, iar la nord, zidăria de la 1550. Aici și-a găsit familia Schlattner (al cărei arbore genealogic coboară, cu documente, pana la 1467) loc de viețuire 
și de slujire pe altarul credinței, spațiu de tihnă și de creație literara. Când se retrage sa-și scrie cărțile, șapte uși îl despart pe romancierul-preot de lume; șapte uși ca tot atâtea praguri de amintiri răscolitoare.

„N-ai voie să vorbești așa de frumos despre Romania , că nu te crede nimeni”
- Se spune ca vorbele cu care l-ați întâmpinat pe ministrul Otto Schily au făcut o impresie extraordinară asupra delegației germane. în fapt, ce mesaj le-ați transmis înalților oaspeți ?
- Am dorit sa le demonstrez ca românii sunt europeni prin vocație și ținută, că această țară vine din istorie cu „acquis”- ul comunitar însușit, pe care-l și depășește la capitolul toleranță față de minorități. 

Zic: „Herr Bundesminister, la vârsta de zece ani, eu nu vorbeam românește. Tata îmi atârnase o tăbliță de gât pe care scria: „Acest băiat se numește Eginald Norbert Schlattner și nu știe românește. Dacă se 
pierde, vă rog sa-l predați pe strada Eminescu 5, contra recompensă”. Și am spus: „Herr Bundesminister, am fost foarte intrigat că tata a plătit pentru mine, când am fost adus acasă de un roman cumsecade, 
numai de doua ori suma plătită pentru câinele nostru, Litvinov, când și el se rătăcise. Mă așteptam să plătească măcar de cinci ori mai mult...”.

În această metaforă anecdotică este ceva care definește spiritul tolerant al României ultimilor 87 de ani, caracterul umanitar al civilizației românești. Mă doare inima când observ că, în străinătate, România 
este percepută numai prin stradă, și anume: câinii de stradă, copiii de stradă, fetele de pe stradă, hoții de strada... E mult prea puțin ! S-a ajuns la aberații de genul celor întâmplate la Lisabona, unde am ținut o 
conferință de presa despre România, organizată de Ambasada Austriei. S-a apropiat un atașat de presa oarecare și mi-a șoptit: „N-ai voie să vorbești așa de frumos despre România, ca nu te crede nimeni”.

Țin la această țară și știu ca Dumnezeu mă vrea aici.

Aici mă cunoaște Dumnezeu după nume.

Lecție despre Romania de la un preot sas – Eginald Schlattner

Dar eu vorbesc ! Odată, în Polonia, la o conferință 
internațională, am luat cuvântul în încheiere și am spus: „În 
mod regretabil, de patru zile vorbiți despre identitatea 
Europei, și două lucruri nu le-am auzit - cuvântul Dumnezeu și 
cuvântul România !”.

- La Academia Evanghelică din Sibiu se vorbește că, printre 
altele, i-ați ținut ministrului federal o adevărată disertație 
despre învățământul multicultural din România. Este adevărat ?

- I-am prezentat, spre exemplu, situația abecedarelor. Zic: 
„Herr Bundesminister, mesajul României către Europa Unită 
este următorul - la noi în țară, abecedarul se tipărește în peste 
zece limbi !”. Și fiindcă știu ca unui german trebuie sa-i traduci 
în sistemul lui de concepție ceea ce înseamnă acest enunț, 
am fost și mai explicit: „Asta înseamnă că la noi în țară exista 
tot atâtea sisteme școlare în care limba de predare nu este 
cea românească, ci limba maternă a copilului. în Parlament, 
domnule ministru, sunt 19 etnii reprezentate, caz unic în 
Europa !”. Fiindcă am presupus că nici acuma nu își poate 
imagina ce înseamnă cele zece sisteme școlare, cu limba de 
predare neromânească, i-am spus: „Dacă dvs. doriți ca pe 
cele două fete ale dvs. să le trimiteți în Germania la o școală 
cu limba de predare turcă, la 2-3 milioane de turci, nu puteți. 
Dar trimiteți-le aici, la Constanța sau la Babadag, unde exista 
numai câteva mii de turci, și acolo poate să termine liceul și să 
dea și bacalaureatul în limba turcă”. Și, deoarece nici acuma 
încă nu eram sigur dacă putea să-și imagineze, i-am spus 
următorul lucru: „Herr Bundesminister, dacă întrebați aici, la 
Sibiu, o copiliță de etnie româna (ca românii au descoperit 
acuma școlile germane), dacă o întrebați, zic, pe Rodica 
Popescu: drăguță, în ce clasa ești ? în clasa a IV-a. Unde ? La 
Liceul Brukenthal. și ce limba străină înveți ? Răspunde: limba 
română... Asta este, domnule ministru, Romania europeana. 
Nici măcar austriecii, care pana în 1918 au gestionat 13 națiuni, 
nici ei încă nu reușesc sa aprecieze corect că

„Ortodoxia aparține în mod constitutiv spiritului 
european”

- Prin succesul cărților dvs. sunteți un cetățean român gata 

integrat în Comunitatea Europeana. Din perspectiva mult mai 
largă pe care o aveți, ce calități ale poporului nostru credeți 
ca vor influența pozitiv familia europeană în care ne pregătim 
să intrăm ?

- Dimensiunea bizantina. Sunt convins că o țară atât de 
ortodoxă cum e România va completa în mod fericit viața 
spirituală a Europei Occidentale. Ortodoxia aparține în mod 
constitutiv spiritului european. Când d-l Andrei Pleșu a spus 
că în fiecare român exista un european care trebuie doar 
descoperit, mă întreb ce a dorit să spună. Suspiciunea mea 
este ca romanii, când zic „european”, se gândesc la stilul 
de viață materială și mentală din Europa de Vest, prelungit 
până în America. Mulți dintre ei cred că trebuie sa adoptăm 
și să imităm acest stil, aceasta forma de viață, aceasta 
mentalitate care este în mod derivat tributară creștinismului 
catolic și protestant. De aceea, când citesc că Andrei Pleșu a 
descoperit că în fiecare român zace un european, sper ca n-a 
avut în minte modelul antropologic vestic; sper ca are și el 
această viziune autentică a omului ortodox. Eu, ca unul care 
70 de ani a conviețuit cu românii, știu ca religiozitatea mistică 
a romanilor a creat o relație specială cu Dumnezeu și care 
are toate șansele, sper din inima, sa revigoreze creștinismul 
apusean.

- Grecia ortodoxa este membra a UE de peste un deceniu. 
De ce n-a reușit să influențeze Apusul catolic și protestant ?

- Pentru că Grecia, așa cred, nu e prezenta prin religia 
ortodoxa, ci prin antichitate. Cine merge la Atena nu merge să 
asiste la o slujba ortodoxă, ci să-și rupă pingelele pe Acropolis. 
De aceea, zic: România, alături de Bulgaria mai mica, va duce 
în Vest și acest element al dimensiunii ortodoxe, al conceptului 
mental, intelectual și spiritual bizantin. Episcopul nostru, 
doctorul Cristoph Klein, a scris multe cărți în care a încercat 
să definească aceasta punte între creștinismul occidental și 
cel răsăritean, găsind că rugăciunea este cea care transcende 
granițele dintre Est și Vest.

„Sunt îngrozit că de la Bruxelles ni se prescrie cât de 
lungi sa fie tijele florilor din piaţă”

- în marșul forțat al României către Europa unită, s-ar părea că țăranii au cel mai mult de îndurat. Locuiți între țărani, le ascultați spovedania pe românește, le dați sfaturi creștinești. Ce le spuneți despre UE ?
- Despre țărani pot să spun numai ceea ce sper. Sunt și eu îngrozit de aceste cercelușe din urechile vacilor; sunt îngrozit ca de la Bruxelles ni se prescrie cât de lungi să fie tijele florilor din piață, după soi 

și după culoare - ceva de neconceput. Sper ca românul nostru se va sustrage unor reglementări și unor regularizări absurde. Sper că, totuși, va rămâne atmosfera aceasta a satelor noastre care, din ținut în 
ținut, oglindește ceva din prezenta lui Dumnezeu hic et nunc (aici și acum - n.red.) și își va păstra individualitatea ei scoasa din timp. Am observat ca, și după ce a dispărut partidul care tot timpul bătea țăranii 
la cap ce și cum sa facă, pământurile tot se lucrează. Deși tinerii fii și fiice de țărani care frecventează școlile din Sibiu vin acasă moderni, cu bluginsi, cu muzica asta infernală din combine etc., în timpul verii 
nu merg nici la mare, nici la munte, ci merg cu bunicuțele la câmp, la săpat și recoltat. Sper ca aceasta atmosferă va rămâne, iar prezența lor în sat va dăinui. Să nu uităm că la noi lumea mai face petreceri de 
mare sărbătoare, se mai căsătorește cu alai pe ulița satului, se mai adună la parastase, iar familia mai este adăpost și refugiu, nu este atomizată ca în Apus.

- Credeți că satul va putea rămâne sat, iar țăranul, țăran ?
- Satul va rămâne matca spiritualității românești ortodoxe - care va fi o completare salutara la spiritualitatea occidentala. Cei care vin din Vest, și vin tot mai mulți investitori și turiști, descoperă viața de la 

țară și rămân uluiți ca mai exista așa ceva pe lume. În Occident, visele lui Stalin și ale lui Ceaușescu de a reduce diferența dintre oraș și sat, sunt deja o realitate... și atunci, vin germanii, austriecii și alții, și ce 
zic ei: „Ce vedem noi aici, în România ? Vedem un băiat călare pe un cal care galopează prin mijlocul satului... Vedem doua fete care merg pe drum, una cu mâna trecuta peste umărul celeilalte... Vedem doi 
băieți care se joaca de-a calul și vizitiul, folosind drept hățuri o sfoara... Vedem că te duci pe uliță și ești deja în mijlocul vieții...” Ceea ce eu completez: nu mă poate trimite soția în vecini după lapte, că, până 
când viu înapoi, s-a acrit; trebuie sa stau de vorba, să povestesc cu fiecare sătean, chiar daca l-am văzut numai ieri. Aici totul devine eveniment: dispariția liliacului alb, trilul ciocârliei care urca la cer, orăcăitul 
broaștelor, boala unei vaci, moartea unui cal pentru care trebuie sa sapi o groapă ca pentru împăratul. După mine, viața firească este numai la țară, unde și ploaia îmi este apropiată.

- Credeți că această viziune plină de mister cotidian asupra vieții îi va preface, îi va schimba și pe frații noștri europeni din Vest ?
- Nu știu în ce măsură toate acestea vor avea o înrâurire asupra stilului lor de viață, a spiritului de a concepe lumea și cerul, dar știu altceva: ei s-au plictisit de individualismul atomizat în care viețuiesc, de 

perceperea vieții numai prin televizor. Sunt convins că aceasta inerție pozitivă a unor forme de viață rurală din Romania, tradițiile satelor românești, vor impulsiona spiritualitatea Europei Occidentale în așa 
fel, încât unul de acolo să nu mai fugă până în India sau până în Nepal în căutarea sacralității, găsind-o la noi. Faptul că sacralitatea pătrunde zilnic în profan în satele din Romania va fi, cred, perceput și de 
frații noștri din Vest.

Este tragic ca sașii au părăsit această țară și au ajuns acolo unde au ajuns. Ei ar fi putut fi o punte între cele două lumi adiacente. Cred că noi, sașii, puteam trăi pe aceste plaiuri încă 900 de ani: cu români, 
unguri, sârbi, evrei și ceilalți. Nimeni nu ne-a alungat din țară !

- Vă rog să-mi permiteți o ultimă întrebare: de ce n-ați plecat, totuși, în Germania, părinte Schlattner ?

- De data aceasta un răspuns scurt și concis: Pentru că țin la această țară și știu că Dumnezeu mă vrea aici. Aici mă cunoaște Dumnezeu după nume.
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„Lumina lui Hristos luminează tuturor!” (Liturghia Darurilor)

MARTIE 2020

Stați lângă Hristos, aceasta este libertatea! Să învățați că sunteți apa cea vie din Biserică, luând din tot ceea ce înseamnă 
Biserica. A fi ortodox nu e un handicap, nu e o rușine, nu e o dezicere! Cea mai deplină libertate pe care ne-a dat-o 
Hristos este: „Te iert și te dezleg!”, în scaunul de spovedanie. Asta înseamnă: Ești liber! Nu mai ai nici o cătușă! Ești 
liber spre Rai! Taie-o!
1. A fi liber în Hristos înseamnă a dărui cu zâmbetul pe buze! 
2. Libertatea, ca și iubirea, nu răspunde la întrebarea „Ce?”, ci la întrebarea „Cine?”. Iar răspunsul este Hristos!
3. În general, atunci când te schimbi, îți cresc aripi. Depinde, însă, unde zbori cu ele... 
4. Până la urmă, cea mai deplină formă de libertate este să te duci lângă potir, să deschizi gura și să primești Trupul 
și Sângele lui Hristos. Atunci când toți ceilalți ne spun: „Închideți gura!”, Hristos ne spune: „Deschideți gura și 
primiți Trupul și Sângele lui Hristos!”.
5. Învățați că dincolo de cuvintele noastre e Biserica, că suntem ai lui Hristos, că El e lângă noi acolo, e colegul 
nostru de bancă, cel cu care frângem sandvișul pe care nu-l avem, cu care reușim la examenele pe care nu le luăm... 
Cel mai important examen din viață este Hristos!
6. Invidia se naște din neputința de a recunoaște că vrei mai mult. Recunoașteți că vreți mai mult și trageți mai 
tare! Și fiți „invidioși” pe Hristos, pe sfinți: „Ce frumoasă-i Maica Domnului! Vreau să fiu ca ea!”, „Ce frumoasă-i 
Sfânta Parascheva, vreau să fiu ca ea!”.
7. Încercați să nu trageți de oameni spre credință, asta-i important! Oamenii au nevoie să înțeleagă, au nevoie să le 
explicați! Fiți oameni! Noi nu suntem sfinți, altfel am fi pictați în biserică, pe pereți, nu ne-am afla aici... Încercați să 
le spuneți celorlalți cât de importantă este credința, dar fără să vă bateți cu cărămida pe piept pentru asta! Încercați 
să nu transformați Biblia în „aparat de decapitare” pentru ceilalți. Oferiți-le șansa de a vedea ce este Biblia, nu ceea 
ce interpretează cineva din ea.
8. Cea mai deplină libertate pe care ne-a dat-o Hristos este: „Te iert și te dezleg!”, în scaunul se spovedanie. Asta 
înseamnă: Ești liber! Nu mai ai nici o cătușă! Ești liber spre Rai! Taie-o!
9. Când aveți senzația că v-ați îndepărtat de Dumnezeu, e simplu: mergeți după Hristos! Faceți-I cu mâna și El vă 
vede! De fiecare dată, Hristos este acolo! Nu ați remarcat că în toate icoanele ortodoxe Hristos este doar cu fața la noi? 
10. Dacă vreți să rămâneți de partea Mântuitorului Hristos, nu judecați!
11. Nu renunțați la a avea emoții atunci când aveți ceva de făcut, ci transferați emoția în a face bine ceea ce aveți de 
făcut. Învățați să înțelegeți că e important să vă trăiți viețile. Înfruntați emoțiile și Hristos nu va sta cu spatele la voi 
niciodată! Viața noastră e făcută să biruim!
12. Ce să facem când cineva înjură Biserica? / Ce să faceți? Să-l iertați! Biserica este hulită și de aici se naște 
„antivirusul”!

13. Îmbunați-vă inima, înmuiați-o, ca în ea să poată locui Hristos! 
14. Mă simt tot timpul de partea Bisericii. Și asta e foarte important: sunt de partea Libertății!
15. Pare cam... „demotivant” Hristos într-o lume care ne spune „Cumpără cât mai mult, să ai cât mai mult, calcă 
tot în picioare, zdrobește...”. Mântuitorul ne spune că El e Viu și că a fi lângă Hristos înseamnă a te lepăda de 
anumite lucruri pentru a putea să-L descoperi pe El. Închide iphone-ul și spune-i celuilalt că-l iubești. Întinde 
mâna colegului tău și spune-i că el contează pentru tine, arătați că nu sunteți o generație de oameni care stau doar 
„spate în spate”. Hristos ne spune: „Întoarceți-vă cu fața către Mine, sunt Singurul Care poate să vă dea demnitatea 
și bucurie vieții voastre!”.
16. Stați lângă Hristos, aceasta este libertatea! Să învățați că sunteți apa cea vie din Biserică, luând din tot ceea ce 
înseamnă Biserica. A fi ortodox nu e un handicap, nu e o rușine, nu e o dezicere! Și luați note bune la fizică, la mate, 
la chimie, arătați că puteți!
17. Un creștin plictisit e un creștin ratat. Fiți mai apropiați de lucrurile cu adevărat importante! Când vă plictisește 
ceva, schimbați direcția de dezvoltare!
18. Părinte, sunteți fericit? / Eu sunt creștin, deci nu pot fi decât fericit. Creștinul e acela care împlinește... Fericirile! 
Preoția este o stare de fericire, 
uneori grea, amară, dar cine 
trăiește cu Hristos nu poate 
fi decât fericit, pentru că nu e 
fericirea omului, ci este Fericirea 
deplină!
19. Mântuitorul nu ține să 
fie „la modă”, în timp ce toți 
ceilalți țin să fie la modă... El 
ține la Adevăr, care nu-i la modă 
niciodată!
20. Vă rog să nu uitați ce preț 
au plătit unii, înaintea noastră, 
pentru ca noi să putem fi azi aici, 
Forța Bisericii! Vă mulțumesc 
foarte mult că ați venit aici, să-i 
spuneți Bisericii că vă pasă!

Să  nu  con fundăm ier tarea  cu 
reîmpăcarea. Iertarea depinde de tine 
100%, în timp ce reîmpăcarea îi revine 
50% celuilalt. Puteți să decideți a-l ierta 
pe agresorul vostru fără să-l fi revăzut 
vreodată. Fără ca măcar să știți în ce 
dispoziție sufletească este față de voi. 
Dacă ați parcurs calea iertării, atunci 
poate fi prevăzută o reîmpăcare.

Prin ce favorizează iertarea un demers 
psihologic?
Este esențial să-ți recitești povestea, pentru 
a nu reproduce în permanentă mecanismele 
trecutului. În timpul vieții, toți am fost râniți într-
un fel sau altul. Pentru a face față la toate, am 
pus în aplicare sisteme de apărare care ne-au 
ajutat să nu rămânem chirciți sufletește în noi 
înșine. Însă, de multe ori, avem tendința de a 
adopta mereu aceleași scheme de apărare 10, 
20, 30 de ani mai târziu. La vremea respectivă, 
poate că ele constituiau remediul potrivit rănii, 
însă astăzi se dovedesc a fi nepotrivite față de 
ceea ce trăim. A conștientiza aceste mecanisme 
de apărare ne îngăduie să începem a ieși din 
rănire, adoptând o atitudine mai deschisă cu 
anturajul.

Spuneți că ne putem face rău cu răul care 
ni s-a făcut. Cum vine aceasta?
Trebuie să fii cu luare-aminte în ceea ce privește 
efectele produse de o agresiune, pentru a nu 
deveni propriul tău călău. De exemplu, am fost 
rănit de anumite vorbe. Dacă interlocutorul 
meu are un impact puternic asupra mea, o să 
cred că ceea ce a fost spus este foarte real. O 
să încep să mă învinovățesc și să mă identific cu 
vorbele aceluia, zicându-mi: „Am făcut ceva rău, 
prin urmare sunt rău”. Încep să mă desconsider, 
devin delăsător, sunt mai puțin entuziast, mai 
puțin prezent în lucrul meu și cu familia.

Însă această reacție nu este, cumva, 
normală în caz de agresare?
Desigur, însă trebuie bine înțeles faptul că 
celălalt este răspunzător de ceea ce a spus sau 
a făcut, dar nu de ceea ce se întâmplă după 
aceste atacuri. Acest lucru poate părea greu 
de suportat în cazul unor agresiuni grave. Însă 
eu conduc o sesiune despre iertare de 26 de 
ani și pot dovedi că se poate. Puteți persista în 
mânie și să nu vreți să-l iertați, însă atunci riscați 
să vă înfundați și mai mult, în timp ce celălalt nu 
are nicio problemă.

Ce poți să faci după această conștientizare?
Să pătrunzi într-un proces esențial numit 

„dezidentificare”. De exemplu, sunt mânios 
pe cineva. Cu timpul, m-am putut identifica 
cu această exasperare, cu riscul de a mă 
defini doar astfel. Dacă mă închid în această 
mânie, introduc o configurație psihică ce-mi 
va marca întreaga personalitate. Or, această 
„dezidentificare” mă poate ajuta să îndepărtez 
aceste reacții automate. A mă „dezidentifica” 
nu înseamnă a nega ranchiuna, ci a descoperi 
că eu nu mă reduc la acest sentiment, că sunt o 
persoană cu mult mai bogată sufletește.

Oare această lucrare îngăduie vindecarea 
deplină a rănilor?
Potrivit părinților din deșert, orice rană lasă 
loc unei vulnerabilități ce va rămâne până la 
moarte. Este mai bine să știm aceasta. Pentru 
acești înțelepți din secolele IV și V, este greu 
să te schimbi pe tine însuți. „Din momentul în 
care încerci aceasta, vezi bine că prea puțin te 
schimbi”, explică aceștia cu luciditate. Totuși, 
putem schimba raportarea la ceea ce se petrece 
în lăuntrul nostru datorită acestui demers de 
„dezidentificare”. Nu ne vom suprima niciodată 
și întru totul fragilitățile, dar putem modifica 
felul în care ele ne influențează existenta. 
Înțelegând că eu nu mă reduc la mânia sau 
la tristețea mea, atunci ajung să nu-l limitez 
pe agresor la agresiunea lui, pe mincinos la 
minciuna lui.

Ca să ierți nu trebuie, oare, ca celălalt să fi 
făcut vreun gest, în această direcție?
Să nu confundăm iertarea cu reîmpăcarea. 

Iertarea depinde de tine 100%, în timp ce 
reîmpăcarea îi revine 50% celuilalt. Puteți să 
decideți a-l ierta pe agresorul vostru fără să-l 
fi revăzut vreodată. Fără ca măcar să știți în ce 
dispoziție sufletească este față de voi. Dacă ați 
parcurs calea iertării, atunci poate fi prevăzută 
o reîmpăcare. Poate că interlocutorul vostru nu 
va accepta aceasta însă, cel puțin, veți fi realizat 
partea voastră din lucrare. În caz de refuz, puteți 
foarte bine să vă rugați pentru el, ca inima să 
i se deschidă.

După ce am iertat, nouă ne revine să luăm 
inițiativa în vederea unei reîmpăcări?
Eu unul îi sfătuiesc pe cei care săvârșesc această 
lucrare în vindecarea rănii lor să nu încerce 
să-și revadă agresorul imediat. E inutil să sune 
la ușa acestuia. În timp, le va fi dată de către 
Dumnezeu o împrejurare pentru a se reîmpăca. 
Am nenumărate reveniri ale participanților mei 
la cursuri pentru a-mi explica că au fost invitați 
să reia legătura cu acela fără a-l fi căutat ei. Dar, 
când se arată acel moment, este mai bine să fii 
pregătit – altfel prilejul riscă să nu se repete.

Ce fraze să rostești atunci?
De exemplu, „Am fost rănit de cutare cuvânt 
acum mulți ani. A trebuit să lucrez la aceasta, 
vreau să mă împac cu tine, însă mă împac 
plecând de la un cuvânt care m-a rănit”. Acesta 

este un mod de a nu nega insulta – căci iertarea 
se face pe baza ei, iar nu pe cea a uitării.

După părerea dumneavoastră, lucrarea 
iertării duce la o schimbare? În ce constă 
aceasta?
Să nu te mai identifici cu mânia și cu tristețea 
și să ierți îți îngăduie să nu mai trăiești stăpânit 
de această pornire. Atunci putem dobândi 
putința de a spune: „În privința aceasta mă 
înfurii, ce fac cu această stare?”. Fapt care duce 
la o mișcare de „convertire”, la o schimbare a 
stării de spirit. Este vorba să nu rămâi orientat 
către trecut, ci să te întorci  spre viitor. Să nu 
te uiți la ceea ce nu ai putut fi mai înainte, ci la 
ceea ce poți deveni prin harul lui Dumnezeu. 
Să nu te lași copleșit de propria-ți poveste ci, 
dimpotrivă, să o construiești prin a începe să 
conștientizezi. Este ceea ce eu numesc trecerea 
de la psihologic la duhovnicesc.

Ședința dumneavoastră despre iertare 
durează patru zile. Nu este cam scurtă 
pentru abordarea acestei tranziții?
De multe ori, participanții au lucrat deja pe 
un plan psihologic și vor să se deschidă spre 
un plan duhovnicesc, adică spre problematica 
sensului. În timpul acestei ședințe încercăm să 
oferim soluții pentru a trece de la psihologic la 
duhovnicesc, fără a pretinde ca această întâlnire 
să rezolve toate dificultățile în patru zile. Pe de 
altă parte, în timpul formării este prezentă și o 
psihologă. Fiecare poate merge la ea pentru o 
discuție psihologică. În ceea ce mă privește, eu 
mă aflu acolo, clar, în calitate de preot, iar nu 
de terapeut.

Prin ce anume propunerea dumneavoastră 
prezintă caracteristici ortodoxe?
Există cel puțin trei aspecte. Mai înainte de 
toate, tradiția ortodoxă are drept temei 
experierea, iar nu credința. A crede că Iisus 
este Mântuitor nu este îndeajuns, ci trebuie 
să experiezi aceasta. Dacă credința în Iisus 
m-a adus la o cale de preschimbare lăuntrică 
înseamnă că harul a lucrat. Cel de-al doilea 
mesaj, învățătura trezviei. A fi creștin nu se 
reduce la recitirea la ceas de seară a ceea ce 
am făcut în timpul zilei, ci înseamnă conștiința 
acestor slăbiciuni din fiecare clipă. În al treilea 
rând, atenția la curăția inimii pe care o putem 
dobândi prin rugăciunea inimii sau prin mesajul 
icoanelor.

20 de sfaturi pentru o tinerețe liberă, de la Părintele Constantin Necula

La ce mi-e de folos iertarea?

Interviu cu Părintele Philippe Dautais, de la Centrul Sainte-Croix, Franța, 
intervievat în 2012 de către Étienne Séguier, traducere și adaptare: Tamara Hotnog
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Viteza amețitoare, cu care ne deplasăm în viață, ne lasă puțin timp la 
dispoziție să medităm. Între serviciu și casă, cumpărături prin magazine 
și privitul la televizor, între alegeri și probleme, între oboseală și iarăși 
oboseală, omul uită cine este. Cuvintele Mântuitorului: “Căutați mai 
întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă”(Mt. 
6,33), par a fi atât de departe, nu doar de inimă, ci și de auz. În această 
vale a plângerilor și a bucuriilor mici suntem frânturi de ființe, care caută 
fericirea. Copilul se joacă și așa crede că este fericit. Adolescentul, caută 
să iasă din mediul familial, să-și găsească prieteni și asta crede a fi o 
adevărată împlinire. Tânărul, caută să aibă o cât mai fructuoasă plăcere, 
la sfârșit de săptămână prin cluburi, petreceri, întâlniri cu alți prieteni 
și se vede împlinit. Omul căsătorit, după o săptămână de alergat între 
serviciu și casă sau școală, își face timp să se odihnească mai mult și 
poate să privească la televizor mai mult.

Și totuși ... Ceva lipsește. Nu ne mai găsim pe noi înșine. Căutăm 
scopuri, pe care să le îndeplinim pentru a căpăta o notă de satisfacție. 
Vrem să fim împliniți. Vrem să râdem cu adevărat. Ne-am săturat în 
sinea noastră de superficialitate. Ne-am săturat de noi înșine, să ne 
punem masca în fața celorlalți, doar pentru a arăta că nu avem probleme, 
că suntem fericiți. Deși în interior urlăm de durere, de neîmplinire poate 
în familie, poate la serviciu, poate în relația cu ceilalți. Vrem bucurie. 
Nu, nu sunt doar gândurile mele, ci sunt și ale tale/dvs.

Ca adolescent este firesc să cauți să vezi cine ești. Ca om matur, să ai 
o familie și să muncești pentru a-ți întreține familia. Ca pensionar, este 
firesc să ai grijă de nepoței și de tine însuți, căci trupul nu te mai ascultă 

și devine de la un an la altul ca un copil, care are nevoie de îngrijire. 
În spatele tuturor acestor gânduri, stă în fapt dorința omului de-a fi 
împlinit. Între lucrurile, care ne confiscă timpul și așa ireversibil și în 
mod cert nesigur ca și durabilitate pentru fiecare dintre noi, suntem 
chemați de dorința de-a fi bucuroși. Credem că a fi împlinit, înseamnă 
să nu-ți asumi responsabilitatea a ceea ce ești.
Acum, din fața laptopului, când scriu aceste rânduri, mă gândesc că e 

mai bucuros să-mi țin copiii în brațe, decât să scriu. Îmi dau seama că e 
mai liniștitor să te rogi lui Dumnezeu, decât să vorbești. Cred, personal, 
că aceasta este marea noastră problemă, aceea că nu ne concentrăm pe 
cele ce dau sens vieții. O mamă cu copii mici, stoarsă de oboseală e mai 
fericită decât cel mai mare bogat din lume, care are o armată de oameni 
să-i facă toate poftele.

De obicei, lucrurile care cer implicare, sacrificiu real sunt și aducătoare 
de sens. O familie care are în grijă un copil cu handicap sever și-l iubește 
la modul real, simte pacea lui Dumnezeu. Fărâmiturile de Rai se găsesc 
în acele lucruri pe care de obicei, încercăm să le evităm. Se găsesc acolo 
unde este vorba de asumare. Un soț este cu adevărat soț, dacă-și asumă 
rolul de soț iubitor și de tată iubitor. Un părinte este un părinte cu 
adevărat, dacă îl iubește pe copil și încearcă să-l educe empatizând cu 
dorința și durerea acestuia.

Noi, astăzi suntem triști, nu pentru că avem poate o mare problemă 
în familie. Soțul sau soția nu mai sunt pe aceeași lungime de undă. Nu 
pentru că tot timpul este ceartă acasă sau tensiuni la serviciu. Nu suntem 
triști pentru că nu avem bani. Nu suntem triști pentru că nu avem o țară 
lipsită de corupție. Suntem triști (chiar dacă unii dintre noi maschează 
perfect starea), deoarece nu mai știm să privim cum trebuie. Dacă eu, 
ca și creștin cred că pe cel de lângă mine trebuie să-l oblig să creadă 

în Dumnezeu, atunci e o problemă. Dacă mă duc acasă de la biserică 
tot plin de acrie și de repulsie față de cei ce mă enervează, înseamnă că 
sunt departe de adevăr.

În fond, cauzalitatea pentru micile sau marile noastre tristeți nu sunt 
neajunsurile de natură fizică sau sufletească, ci propriile noastre proiecții 
cu referire la cei din jur, familie, și chiar la Dumnezeu. El, în primul 
rând nu scapă de aceste proiecții nocive pentru noi, de altfel. De aceea, 
îndrăznesc să afirm cu mâna pe inimă, că postul este un foarte bun 
profesor în arta fericirii. Postul te poate învăța să privești corect spre 
cel de lângă tine și să-l vezi așa cum este el, nu cum vrei tu să fie. Postul 
te poate învăța, cum să te schimbi tu, în primul rând.

În concluzie, a fi fericit, înseamnă a asuma pe Cineva. Pentru noi, cei 
care suntem creștini, a-L asuma pe Hristos în viața noastră, înseamnă 
să-ți iei greutatea pe care o ai și s-o porți. Dumnezeu a îngăduit-o în 
familia noastră, în societatea noastră pentru a nu ne atrofia la nivel 
sufletesc. Dar, provocarea constă ca mai întâi să-l asumi pe celălalt, cu 
problemele, defectele lui.

Părinții Bisericii ne învață că, dacă nu-l putem iubi pe semenul 
nostru, nu-l putem iubi nici pe Dumnezeu. Pe Hristos L-am primit la 
Botez, acum îl putem descoperi și îl putem asuma, nu mai înainte de 
a-l cuprinde în inimă pe cel de lângă noi, fără niciun fel de excepție. 
Dacă trebuie să iertăm, atunci să iertăm (oricum ar fi, creștinul nu are 
de ales, dacă vrea să primească pacea lui Dumnezeu).

Asumându-l pe Hristos, pe Dumnezeu, îl poți asuma și pe celălalt, 
dar nu pentru a-l schimba, ci pentru a-l ajuta să se privească cum este 
și pentru a-l sprijini să ia el singur hotărârea de-a se schimba. Așadar, 
bucuria/fericirea nu se ia, ci se dobândește. Post cu bucurie! Amin.

Pr. Iancu Andrei, Coveș

Urmarea revoluţiei din anul 1848 a fost unirea Moldovei și a Țării Românești într-un singur stat, România. Aceastã unire a adus 
cu sine o seamã de reforme și în interiorul Bisericii. Astfel, în anul 1864, la 3 decembrie, a fost promulgat Decretul Organic pentru 
înfiinţarea unei autorităţi sinodale centrale, prin care se urmãrea realizarea unificãrii Bisericii din Moldova și Țara Româneascã. Acest 
act a proclamat Biserica Ortodoxã Românã ca Bisericã autocefalã (adicã de sine stãtãtoare), prevãzând totodatã și formarea unui sinod 
general al întregii Biserici Ortodoxe Române. De asemenea, în anul 1865 domnitorul Alexandru Ioan Cuza a acordat mitropolitului Nifon 
al Munteniei titlul de „mitropolit primat al României”, adicã primul mitropolit al Țãrii ca importanţă. Dupã moartea mitropolitului Nifon 
(1875), în scaunul rãmas vacant a fost ales mitropolitul Calinic Miclescu al Moldovei. În timpul pãstoriei acestuia s-au petrecut alte 
fapte de seamã în istoria Bisericii noastre. Astfel, la 9 mai 1877, Adunarea deputaţilor a proclamat independenţa de stat a României, 
act consfinţit apoi prin jertfele de sânge ale ostașilor noștri în rãzboiul dus alãturi de Rusia împotriva Imperiului otoman în anii 1877-
1878. Biserica și-a dat deplina adeziune și obolul sãu la acest rãzboi. Dupã cucerirea independenţei de stat a României, a crescut și 
prestigiul ei în afara graniţelor sale. A crescut însãși autoritatea Bisericii noastre, încât era necesarã acum recunoașterea independenţei 
sau autocefaliei sale din partea Patriarhiei Ecumenice. A urmat un schimb de scrisori între mitropolitul primat Calinic și patriarhul 
ecumenic de la Constantinopol pe aceastã temã. Lucrurile mergeau însã destul de greu din pricina opoziţiei patriarhului, nemulţumit 
de unele mãsuri luate în Biserica noastrã fãrã consimţământul sãu. De pildã, la 9 martie 1882 s-a depus în Parlamentul României 
un proiect pentru reforma legii sinodale, prin care se exprima dorinţa ca mitropolitul primat sã fie ridicat la treapta de patriarh al 
României, iar Episcopia Râmnicului sã fie ridicatã la rangul de Mitropolie, cu reședinţa la Craiova, sub titlul de Mitropolia Olteniei și 
Noului Severin. La 25 martie 1882 s-a sfinţit pentru prima dată la noi Sfântul și Marele Mir în catedrala Mitropoliei din București. 
În urma acestor evenimente Patriarhul Ecumenic a trimis ierarhilor români o scrisoare plinã de mustrãri și învinuiri, stãruind asupra 
drepturilor sale de jurisdicţie faţă de Biserica româneascã. Sfântul Sinod a încredinţat pe învăţatul episcop Melchisedec al Romanului sã 
întocmeascã un memoriu, în care sã se sublinieze din nou dreptul Bisericii Ortodoxe Române la autocefalie. Memoriul a fost admis de 
Sfântul Sinod ca act oficial, sub titlul de Act sinodal care cuprinde autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. Lucrurile au rãmas însã în 
vechea stare pânã la venirea în scaun a unui nou patriarh ecumenic, Ioachim IV. În aprilie 1885 mitropolitul primat Calinic Miclescu 
a trimis o scrisoare patriarhului Ioachim, însoţită de o scrisoare a ministrului Cultelor și Instrucţiunii de atunci, prin care îi aducea la 
cunoștinţă proclamarea autocefaliei Bisericii noastre, cerând doar recunoașterea ei, potrivit rânduielilor canonice ale Bisericii Rãsãritului. 
Patriarhul a rãspuns mitropolitului primat și ministrului cultelor la 25 aprilie1885, arãtând cã a luat în considerare, împreunã cu 
membrii Sinodului sãu,  cererea Bisericii Ortodoxe Române pe care o recunoaște ca autocefalã. S-a dat în aceeași zi tomosul de 
autocefalie, semnat de Patriarh și de 10 membrii ai Sinodului patriarhal. Tot atunci s-a comunicat tuturor Bisericilor Ortodoxe surori 
recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. În felul acesta, dupã lupte și frãmântãri care au durat aproape un sfert de veac, 
Biserica noastrã a intrat in rândul Bisericilor autocefale, cu care pãstreazã în continuare unitatea dogmaticã și canonicã, aducându-și 
contribuţia la ridicarea prestigiului întregii Ortodoxii. 

Pr. Teofil Gârbacea (Iacobeni)

Educația este specific umană, de natură spirituală, ea bazându-se pe conștiința pe care o are omul. Prin ea omul își modelează 
și înnobilează caracterul fără de care oamenii nu mai sunt oameni. Formarea caracterului și desăvârșirea personalității morale 
se face prin educație.

Educația religioasă creștină este o acțiune specifică umană, care se desfășoară conștient și intenționat de către un educator, 
conform unui plan și unei metode bine precizate. Ea este susținută de iubire, de încredere, de libertate și de harul lui Dumnezeu 
și, prin funcțiile sale de cultivare, îngrijire și conducere, urmărește realizarea caracterului religios - moral cu desăvârșirea lui 
în personalitatea creștină. Educația religioasă este posibilă și se întinde la credincioșii de toate vârstele.

Din punct de vedere psihologic, educația religioasă invită la reflecție, la autocunoaștere, la evidențierea eu-lui. Ea poate 
deveni un prilej de fortificare interioară, de identificare a sinelui, de descoperire a idealurilor. Psihologii religioși constată că 
oamenii credincioși sunt mai echilibrați, mai moderați, mai cumpătați. Deci religia aduce în viața omului mai multă bunătate, 
echilibru și rezistență în fata problemelor curente, a dificultăților și încercărilor.

Din punct de vedere pedagogic, educația religioasă poate constitui o cale de perfecționare a persoanei și din punct de 
vedere intelectual, moral, estetic, civic etc. Ea deschide apetitul către perfecționarea de sine și conduce pe om la scopul ultim 
al existenței: trăirea comuniunii cu Dumnezeu.

În sens creștin educația este inițiere în viața și învățătura creștină, școala prin credință și prin har, conștiință și virtute, iubire 
și muncă, solidaritate și răspundere morală.

La temelia educației creștine stă viața și învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. El este cel mai desăvârșit Om și Învățător al 
omenirii, Om de model și Învățător unic al Adevărului. Iisus Hristos Se dă exemplu spunând: „ Pildă am dat vouă, ca precum 
am făcut Eu și voi să faceți” (Ioan 13,15).

Mântuitorul nostru Iisus Hristos își confirmă învățăturile prin virtuți și fapte bune, învățătura Sa fiind totdeauna în acord 
perfect cu experiența. Iată că educația religioasă a copiilor se face în primul rând prin exemplul personal al părinților, preoților 
și al profesorilor prin întreținerea unei atmosfere de dragoste și rugăciune.

Pentru că dragostea, rugăciunea și exemplul personal sunt mult mai convingătoare decât cuvintele. De fapt tocmai aceste 
calități dau valoare cuvintelor atunci când este vorba sa-i aducem pe copii la credința în Dumnezeu.

Educația religioasă trebuie să se realizeze în familie, în biserică și în școală. Prima sarcină a educației rezidă în formarea 
adevăratului creștin, capabil de a cunoaște și cinsti valorile sacre. Sarcina educației religioase la noi este dublă: mai întâi, 
aceasta are menirea de a-l instala mai bine pe credincios în credința sa – cum ar fi la noi creștinismul - și apoi de a-l face pe 
creștin să recunoască și pe altul, care are o altă credință, pentru a nu aluneca într-un totalitarism și intoleranță periculoase 
chiar pentru creștinism. 

După psihopedagogii creștini educația religioasă a copilului începe înainte de a se naște, prin ajungerea părinților la 
maturitate spirituală. Părinții poartă responsabilitatea pentru aducerea copiilor pe lume, iar aceștia nu trebuie să suporte 
consecințele unor acte pe care nu le pot controla. Capitalul spiritual acumulat de către părinți se va răsfrânge pozitiv asupra 
formării religioase a copilului.

În perioada micii copilării rolul hotărâtor în educația religioasă a copilului îl are familia. Prin imitație, copilul va primi în familie, 
aceeași credință la care aderă și părinții lui. Viața religioasă a copilului izvorăște din viața religios – morală a părinților și se 
dezvoltă într-un climat favorabil.

Multe dintre elementele comportamentului religios se formează prin imitarea a ceea ce spun părinții. Într-o familie de 
credincioși, educația religioasă a copilului se va realiza implicit, prin difuziunea convingerilor și prin participare în comun la 
manifestările religioase.

Familia este pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult) mediul natural cel mai favorabil pentru formarea, 
dezvoltarea și afirmarea lui, asigurând condiții de protecție și securitate, atât fizică cât și psihică, în orice perioadă a vieții. 
Aici în familie se conturează concepția despre viață și conceptul de sine. Familia este locul principal și de neînlocuit de 
transmitere a valorilor umane și religioase. Se recunoaște rolul important pe care îl are familia în educarea și formarea viitoarei 
personalități religios – morale. Înțelepciunea populară vorbește de cei „ șapte ani de acasă”, care își lasă amprenta asupra 
fiecărei persoane, pentru întreaga viață.

Psihologii religioși arată că formarea umană începe cu nașterea și chiar cu perioada intrauterină în mediul familial, ceea ce 
Biserica a învățat de-a lungul secolelor, adică de a conduce copilul la Taina Botezului și de a-i transmite, încă de mic, valorile 
credinței creștine.

Dacă în familie se va vorbi despre cele sfinte, despre adevăr, bine, frumos, respect, toleranță, iubire și copilul simte cum este 
să fii iubit și a fost educat (învățat) să manifeste dragoste fată de cei dragi, să se îngrijească de cele sfinte, să-i respecte pe cei 
mai în vârstă, să spună adevărul, să fie sincer, să fie corect, acest copil va creste frumos, iubitor, politicos, tolerant, responsabil. 

Așadar, dacă familia duce o viață religioasă, cu certitudine, duhul, stilul și concepția de viață a familiei se imprimă adânc, în 
mod firesc, în conștiința copilului, marcându-i întreaga existenta și determinându-i, în bună parte, propriul mod și crez de viață.

Școala constituie un factor important al educației religioase creștine. Prin caracterul planificat și metodic al activităților 
instructiv - educative, educația religioasă ajunge într-un stadiu de maximă dezvoltare. Conținuturile religioase care se transmit 
elevilor sunt selectate cu grijă după criterii psihic-pedagogice, sunt dimensionate cele mai pertinente metode de predare – 
învățare, cunoștințele specifice, valorile și conduitele religioase vor trebui să fie apreciate și evaluate.

În școală la orele de religie factorii cei mai importanți ai educației religioase sunt profesorul, elevul și conținutul specific al 
credinței creștine.

Profesorul de religie trebuie să mențină echilibrul necesar în ceea ce privește învățarea conținutului specific și trăirea religioasă.
În ceea ce privește metodele de formare folosite de religia creștină, subliniem că Biserica ca instituție divine–umană nu 

se limitează numai la mijloacele omenești, ci folosește și mijloacele ei supranaturale în atingerea scopului ei. Mijloacele sau 
semnele văzute pe care le folosește Biserica sunt Sfintele Taine, prin care se revarsă harul Sfântului Duh în chip nevăzut 
asupra credinciosului. Prin Sfintele Taine, Biserica oferă lucrarea Sfintei Treimi în lume, transmite harul dumnezeiesc ca cel 
ce este începutul mântuirii (Evr.I,2-4) și transformarea noastră (Gal.III,27) din om vechi în om nou, duhovnicesc (Rom.VI,6), 
iar calitatea de creștin complet și integru nu o poate avea cineva decât prin Sfintele Taine.

Potrivit învățăturii creștine, prin Sfintele Taine, omul se întâlnește cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, își sfințește viața prin 
darurile Sfântului Duh și sporește și înnobilează puterile sufletești prin energia și puterea harului divin.

Prin ele oamenii urcă în transcenderea lor până la capăt, atât spre Dumnezeu, cât și între olaltă, omul aspirând spre 
amândouă. Prin ele realizează de fapt atât unirea cu Dumnezeu, până la capăt, cât și unirea între olaltă.

Pr. Stoica Vlad-Dumitru, Ilimbav

POSTEȘTE ȘI FII FERICIT

135 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române

Educația religioasă creștină, o necesitate vitală
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Ei s-au născut în martie

Ignat Teodora  93 de ani 20 martie Vărd
Droc Doina  91 de ani 16 martie Retiș
Mihai Maria  89 de ani 31 martie Retiș
Lascu Aurelia  88 de ani 27 martie Vărd
Ionuț Maria  87 de ani 13 martie Săsăuș
Chiru Gheorghe 84 de ani 04 martie Dealu Frumos
Mălăescu Adriana 84 de ani 04 martie Ilimbav
Grovu Gheorghe 83 de ani 12 martie Ilimbav
Ionaș Cornelia 83 de ani 19  martie Chirpăr
Hunuzău Ana  83 de ani 19 martie Chirpăr
Sbârcea Olimpia 83 de ani 26 martie Retiș
Ionuț Mari Alexandra 83 de ani 26 martie Săsăuș
Mățăra Traian  83 de ani 30 martie Marpod
Droc Ana Rodica 82 de ani 10 martie Retiș
Popșor Ana  81 de ani 05 martie Chirpăr
Galea Victoria  81 de ani 11 martie Marpod
Dragotă Maria  81 de ani 16 martie Marpod
Schneider Ana  80 de ani 04 martie Marpod
Barbu Georgeta 80 de ani 15 martie Retiș
Toth Ecaterina  80 de ani 18 martie Brădeni

Noi le dorim sănătate, bătrânețe liniștită și bucurii din partea urmașilor!
Celor care nu mai sunt le dorim odihnă veșnică de-a dreapta Tatălui!

Necăjitu-i omul Doamne
Când se culcă și n-adoarme,
Ar mânca și nu i foame.
Dar mai necăjit i-atunci
Când își dă boii pe junci,
Vacile pe juninci
Și fetele la calici.
Aflată de la Maria Mihai din Retiș
89 de ani.

cine poate şti?
Ioan Gligor Stopiţă

cine poate şti? cine poate şti
spre ce adâncă uitare mă petrec
clipele din clepsidra mea cu păpădii
peste care toate furtunile trec?

ci, iartă tu, nevolnica-mi fiinţă
cu îndrăzneli, de vierme, abisale
de fluture fără de conştiinţă
care percepe surâsul gurii tale
nu ca pe-o lampă-ncinsă...

nu ca pe-o frumuseţe ninsă,
mai presus de vis şi de fire
ci, mister pus într-o chemare
spre marile incendii de iubire,

un ultim gest pe-un ultim drum,
o ultimă-nflorire în mirare
înainte de-a fi cenuşă şi scrum...

Să jefuiești cerul cu dragostea ta
Un articol de: Lörinczi Francisc-Mihai - 16 Iul, 2017

Dacă nu ți se dă libertatea de a învia cuvântul, toate se vor cufunda în beznă. Libertate asumată însă. Albina adună în 
medie, într-o viață, 42 de zile, 10 g de miere pentru care parcurge 400 km și face 250 de zboruri. O muncă destoinică și 
roditoare. Transformă polenul în miere. Ce viață intensă! Omul se lăfăie în timp, dar, la sfârșitul vieții, dacă nu strânge 
nici jumătate din producția unei albine, nu înseamnă că este cel puțin nevrednic de plata sa? Munca ar trebui să stea 
mereu alături de bucurie. Munca să însemne bucurie, iar bucuria muncă. Iar la final să spui mulțumit că ai strâns mierea 
care să te mântuie. Dulceața omului, mierea acestuia, este bunătatea, pentru că doar în interiorul ei sălășluiește libertatea. 
Eu cred că libertatea nemăsurată există doar cu măsura bunătății tale. După cum maxima kirkegaardiană referitoare la 
bunul samarinean spune că aproapele este cel căruia tu să-i fii aproape, nu cel care îți e ție aproape . Albina slujește în 
stup. Omul slujește între oameni. Dar cui mai slujește omul?

Bucuria de a fi aproape de celălalt, de a-l purta pe aproapele în sufletul tău. Asta era ieri. Astăzi este bucuria de a-l 
avea pe aproapele în inimă, dar el să fie departe de tine. Să îl ai numai în gând, fără să fii nevoit să îl porți în cârcă. Așa 
scrie Lev Tolstoi: e ușor să îți iubești ruda care stă departe și pe care o vezi rar și atunci te bucuri, dar e greu să îți iubești 
aproapele care este lângă tine și îți este povară. Dacă nu suntem în stare să slujim cuvântul înviat, nu suntem vrednici. 
La fel ca omul fără naștere a doua oară, nici cuvântul fără înviere nu înseamnă nimic.

Să jefuiești cerul cu dragostea ta. Ca atunci, în nopțile cu stele grase ca ciorchini de strugure pârguit, în miez de iunie, 
când nesătul cu amândouă mâinile întinse spre azur eram la cules de lumină, cu șuștarul inimii plin, așa cum bunica mea 
dinspre tată mulgea laptele alb ca neaua din ugerul vacii în grajd, stând pe scăunelul cu trei picioare. Sfârâitul acesta al 
laptelui este cel adevărat. Astăzi, prea puțină lume îl mai aude, darmite să și deprindă mulsul. Acum pare deja o poveste 
de demult. Povestea cu lapte adevărat din țâța vacii. Sfârâitul laptelui și al luminii. Ori ca atunci când dormeam pe fân în 
iunie târzie, cu miresmele unei fânețe întregi sub cap în loc de pernă. Ce câmpuri pline de fericire! Mă vedeam cu coasa 
în mână așezând brazdele vesele de smarald, semnături divine, în grădina bunicului meu ori în fâneață, în Dormitorul 
Domnului, așa cum denumeam locul nostru de acasă. Brazda de acasă... o simt sub pernă, cum simt și aud bobocii 
calzi în puf. Ce mângâiere! Ce fagure de miere, brazda de acasă! Te trece în altă lume. Câtă muzicalitate! Să cosești e o 
rugăciune, un timp intim petrecut cu tine însuți. În unduire, în ritm, cu răgaz și cu dragoste. Ca la umbra unei metafore. 
Rugăciunea din camera ta dinainte unde pășești în tine însuți ca să furi raiul.

Dumnezeu are în cer pentru fiecare un sac mare, din care lasă să curgă atâta cât are nevoie omul. El știe mai bine de 
ce și de cât avem nevoie. Altfel, dacă ar da drumul la prea mult, acesta nu ar fi în stare să primească din abundență. 
Așa îmi povestea bunica dinspre mamă, care de curând s-a întors la Domnul. Acum, de bună seamă, a primit tot raiul 
deodată, dulceața cea fără de sfârșit.

Să spui în rugăciunea din camera ta dinainte: Stăpâne-al viei nu uita,/ n-o să te scot dator nici c-un dinar,/ ci dă acelui 
ce Ți-am fost/ pentru-o secundă – / măcar/ un strop din veșnicia Ta/ adaos clipei mele la cântar. Să jefuiești cerul cu 
dragostea ta.

De ce plângi dragă Românie
Laurian Graef - Medrea

De ce plângi
Dragă Românie?
Verși lacrimi de pelin,
Ești plină de furie.
Copiii ți-au plecat
Departe-n țări străine,
Iar hoții ți-au furat
Pădurile virgine.
La cârma țării stau
Lichele ordinare
Ce ți-au vândut pământul,
Resurse seculare.
Prin sate bate vântul,
Sunt goale și pustii.
Pe pajiști cresc scaieții,
E secetă-n câmpii.
Te paște sărăcia
În prag de înviere,
Doar rugăciunea sfântă
Îți poate da putere.
Să renaști din nou
Ca Phoenix din cenușă,
Credința și Speranța
Să-ți stea străjeri la uşă.

Gavril Iosif Sinai
16 ianuarie la 16:09

de pe vale la mare
într-un glas te-am găsit
atât de tăcută
poezia mirosurilor dintr-un autocar
în drum spre mare
mi-ai șoptit o chemare în ochi pe nisip
zăresc urme
vorbe apuse după discul solar
mai aud
citirile din clasa întâi
prind gâze pe litera versului
șontâc- șontâc spre numărul paginii
un prinos de imagini în insectar
fiecare zbor
fixat în acul cu gămălie
tata mi-a dăruit zilelor felia de pâine
mama mi-a pus în ghiozdan zilele de 
mâine
învățătorul Șandru m-a deprins să le 
număr
să le scriu pe curat
una după alta s-au legat
iar bunicul mi-a tras cu ochiul șăgalnic
vezi... la asta dă-i titlul... viață
așa
prima poezie
las-o să zboare
după care
hai fugi la scăldat pe vale
la cruce lângă podu’ cel mare
și astăzi stau gură cască bunicule
să mai scot din insectar o poezie
știi tu cum prinde să zboare
de la Ilimbav pe vale
la vale
până la mare

SĂRBĂTORI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ
LA ROMÂNII DE PE VALEA HÂRTIBACIULUI

FEBRUARIE
Luna februarie e o perioadă în care nu sunt mari 

evenimente în cultura noastră populară şi nici în calendarul 
religios. De aceea, lui februarie i se mai spune și femartie, 
căci e şi o lună scurtă şi toată lumea aşteaptă primăvara. E 
o lună mai liniştită, se stă în casă, şezătorile se gată.

STRETENIA (ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI) 2 
februarie

Timpul şi cultura au făcut ca multe tradiţii şi obiceiuri să 
dispară ori să li se uite înţelesul iniţial. Aşa, de exemplu, în 
satele de pe valea Hârtibaciului, cercetate de noi, nu se mai 
prea ştie azi de Stretenie. Și totuși ... Într-o schiță monografică 
din 1943 a satului Fofeldea, rămasă în manuscris, se 
menţionează că Stretenia sau “Arde piatra-n vale” este o 
sărbătoare în care nu se lucrează, nici cu vitele, nici cu mâinile. 
În Chirpăr i se spune și azi Teretenie și se consideră că, dacă 
e timp frumos, primăvara vine curând şi vara va fi caldă şi 
îmbelşugată. În schimb, gerul era interpretat ca semn de 
vară răcoroasă şi neroditoare. În acelaşi timp, e considerată 
o zi periculoasă, n-ai voie să prinzi vitele la car. Ursul iese din 
bârlog, credeau chirpărenii și, dacă-și vede umbra, reintră 
acolo, deci iarna mai durează. Oamenii voiau să ştie când se 
gată iarna şi dacă, pentru perioada ce urmează, vremea va fi 
prielnică desfăşurării muncilor agricole, ca şi altor îndeletniciri 
specifice. Un semn e considerat comportamentul ursului în 
dimineaţa sărbătorii, de aceea, în calendarul popular i se zice 
şi Ziua ursului. Când iese din bârlog, acesta priveşte spre 
cer. Dacă e senin şi-şi vede umbra, intră iar în bârlog şi asta 
înseamnă că iarna se va prelungi cu încă 40 de zile. Dacă e 
nor şi nu-şi vede umbra, nu mai hibernează, rămâne afară 
şi astfel prevesteşte că iarna se va sfârși curând.

Săsăuşenii îi zic Dragobete (!) sărbătorii şi cred că, dacă 
e gheaţă, se rupe şi se duce, va fi frumos. Dacă nu e, se 
va face. În Ghijasa de Sus se considera că în această zi se 
rupe gheaţa, iar dacă nu este, se va face, iar în Pelișor, că 
Teretenia aduce zăpadă dacă nu este, iar dacă este, o duce. 
E considerată sărbătoarea boilor, care-s scutiţi de lucru şi 
li se dă fân cu mâna. Dacă-i vreme bună la Stretenie, spun 
movilenii, să grijăşti ogrinjii, iar dacă-i rău, să-i arunci pe părău, 
că vine vreme bună.

DRAGOBETELE
24 februarie

Dragobetele este sărbătoarea tradițională a dragostei la 
români şi păstrează încă ecouri ale unor practici magice 
de propiţiere. Ca zeu al dragostei şi al bunei dispoziții, 
Dragobetele este identificat cu Cupidon, zeul dragostei în 
mitologia romană şi cu Eros, zeul iubirii în mitologia greacă. 
Este şi o sărbătoare a fertilităţii, e ziua constituirii perechilor, 
atât pentru păsări, cât şi pentru oameni. În această zi 
biserica creştină sărbătoreşte Aflarea Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul, zi în care sătenii nu făceau munci grele, 
doar ordine prin case (curăţenia generală se făcea pentru 
ca tot ce va urma să fie cu spor) şi aşteptau oaspeţi. Fetelor 
şi nevestelor tinere care îndrăzneau să lucreze li se spunea: 
Nu te prindă Dragobete prin pădure! Ele erau în pericol 
de friguri, de lovituri şi de defecte de vorbire, adică îşi uitau 
limba și cântau ca păsările!

Obiceiul s-a practicat pe Valea Hârtibaciului cam până 
prin anii ’50 ai secolului trecut. Azi puţini îşi mai aduc aminte 
de practicile ocazionate de ziua de 24 februarie. E obicei 
oltenesc, au declarat cei din Apoş! Doar în trei sate (Nucet, 

Săsăuş, Zlagna) oameni foarte în vârstă ne-au spus câte ceva, 
în anii 1978-1980. Învăţătorul Emanoil Suciu din Pelişor a 
publicat în anul 1927 piesa de teatru „Nunta Mărioarei”, 
a cărei acţiune se desfășoară în Măgărei (Pelişor), Valea 
Hârtibaciului, după cum menţionează chiar el. Este amintit 
aici și Dragobetele.

Legenda spune că Dragobete era fiul Babei Dochia. 
Era numit şi Cap de Primăvară (pentru că primăvara e 
aproape, spun chirpărenii, ighişenii, ghizăşenii...), Năvalnicul 
sau Logodnicul Păsărilor. Credinţa celor vechi era că în 
ziua aceasta se logodesc păsările cerului, iar băieţii şi fetele 
trebuiau şi ei să glumească, să facă Dragobetele, pentru a fi 
îndrăgostiţi tot timpul anului. Motivaţiile preluării obiceiului 
de la păsări nu sunt întâmplătoare, ele fiind privite ca 
mesagere ale zeilor ( cuvântul grecesc pasăre înseamnă 
chiar mesaj al cerului) şi considerate unele din cele mai vechi 
divinităţi ale naturii şi dragostei. Tinerii se adunau duminica 
şi, dacă era timp frumos, mergeau să caute primele flori de 
primăvară prin păduri şi lunci. Pe la amiază fetele plecau spre 
casă alergând, aşa cerea obiceiul! Feciorii se luau după ele, 
fiecare după cea pe care o plăcea. Când o ajungea, o săruta 
în văzul tuturor, de unde cunoscuta zicală, de care-şi mai 
aduc aminte cei bătrâni foarte: Dragobetele sărută fetele! 
Cei doi se considerau logodiţi pentru un an şi deseori urmau 
logodne adevărate, Dragobetele fiind și un prilej pentru 
comunitate ca să afle ce nunţi se mai pregătesc. Dacă nu 
se făcea Dragobetele, se credea că tinerii nu se vor putea 
îndrăgosti în anul ce urma. Semn rău era şi dacă tinerii nu 
întâlneau un reprezentant al sexului opus, căci nu vor mai 
fi iubiți tot anul.

Fetele și nevestele tinere aduceau de cu seară în casă 
zăpadă, o topeau şi cu o parte se spălau în dimineața de 
Dragobete, pentru a fi frumoase, drăgăstoase şi iubite tot 
anul. Cealaltă parte era folosită la descântece şi farmece de 
dragoste. Unii tineri, în această zi îşi crestau braţul în formă 
de cruce, apoi îşi suprapuneau tăieturile şi sugeau puţin sânge 
unul de la celălalt, devenind astfel fraţi, respectiv surori de 
cruce. Legământul făcut acum era sfânt şi nu se desfăcea 
până la moarte. Bărbaţii trebuia să fie atenţi să nu le supere 
pe femei, iar acestea obişnuiau să atingă un bărbat din alt 
sat, pentru a fi drăgăstoase tot anul.

Denumirea de Dragobete are diverse explicații. Unii spun 
că ar fi un calc după Glavo-Obretenia (glavobreatenje), 
numele din slava veche al sărbătorii creştine Aflarea capului 
Sf. Ioan Botezătorul, peste care pe alocuri se suprapune. 
Alţii susţin că numele vine tot din două cuvinte din slava 
veche, dragu și biti, ceea ce s-ar traduce prin a fi drag. 
Pare verosimil, dar zeul exista pe plaiurile noastre înainte 
de venirea slavilor. O altă ipoteză este că ar proveni din 
cuvintele dacice trago=țap și bete=picioare (ca în latină 
– pedes). Ţapul simbolizează puterea de procreare, forța 
vitală, libidoul, fecunditatea.

În ultimul deceniu a luat amploare prăznuirea, pe 14 
februarie, a Zilei Îndrăgostiților, Valentine’s Day, iar ca 
ripostă competitivă a crescut în importanță Dragobetele, 
semn al trendului neaoşist și rusticizant tot mai viguros 
din marketingul şi publicitatea româneşti. Numai că 
Dragobetele de azi nu mai e o sărbătoare tradiţional 
acceptată istoriceşte de o mare parte a românilor, ci se 
constituie ca o mitologizare comercială, în stil american, a 
unei serbări câmpeneşti. Şi apoi, nu vedem legătura dintre 
viaţa mucenicului Valentin, mărturisitor al credinţei creştine 
şi marele kitsch mediatic Valentine’s Day. Am preluat, după 
1989, mecanic şi fără discernământ, forme de cultură şi 
civilizaţie care n-au nimic în comun cu felul nostru de a fi.

prof. Mircea Drăgan-Noişteţeanu



GAZETA HÂRTIBACIULUI8

COLEGIUL DE REDACŢIE AGNITA
Colectiv de redacţie: Ilarion Bârsan, Mircea Drăgan, Bogdan Albu, 
Dana Zgabercea, Ioan Vulcan-Agnițeanul, Cătălin Varga
Tipar: S.C. GARAMOND TIPOGRAFIE S.R.L.
ISSN - 2066 - 8708

Agnita, Piaţa Republicii nr.19
Tel.: 0736 621 035
email: barsan.avh@gmail.com orele 0800-1500

www.gazetahartibaciului.ro

2019

În perioada 2018-2020, la colegiul nostru se derulează două proiecte Erasmus+. Unul dintre acestea este Proiectul 
de Parteneriat Strategic Școlar KA201 cu nr. 2018-1-ES01-KA201-051005, intitulat „BIAS SCHOOL TV”, proiect 
realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educației și Formării Profesionale.
Este al cincilea proiect de acest fel care se derulează în instituția noastră, iar activitățile propuse și rezultatele 
pe care le va obține, vor determina o cooperare mai amplă între școală și comunitatea locală, deschizând noi 
căi de formare profesională a tinerilor, conform nevoilor identificate, vor conduce la creșterea atractivității 
învățământului în rândul elevilor.
Obiectivul proiectului „Bias School TV” este de a crea un canal de televiziune colaborativ ca un proiect integrat 
în curriculum-ul fiecărei instituții educaționale partenere. Produsele intelectuale care se vor elabora până la finalul 
proiectului sunt: canalul de televiziune „BIAS School TV” care va fi lansat de către elevii și profesorii din unitățile 
de învățământ partenere, inclusiv difuzarea live a unui program lunar și un Ghid / Manual pentru implementarea 
unui canal TV (disponibil în limba engleză și tradus în toate limbile țărilor partenere).
Grupul țintă este format din 29 elevi de la Colegiul Tehnic ”A.T.Laurian”, cu vârsta peste 10 ani, care participă 
la activitățile desfășurate în cadrul proiectului.
În luna noiembrie 2018 a avut loc prima deplasare a echipei de proiect în Zaragoza, Spania, unde au fost semnate 
toate documentele necesare începerii acestui proiect.
În luna martie 2019 a avut loc a doua deplasare tot in Zaragoza, unde pe lângă doamnele profesor Petruț Mirela 
Monica și Dana Elena Zgabercea a participat și eleva Braicu Andreea, din clasa a XI- a A. În cadrul acestei deplasări 
a avut loc un curs de formare numit : ”Instrumente de editare video” din cadrul Proiectului ”BIAS SCHOOL TV”.
Două luni mai târziu a avut loc deplasarea din Copenhaga, Danemarca, unde echipele din Spania și România 
au putut vedea studioul de televiziune din școala daneză, urmând ca, după modelul danez și în funcție de buget 
să se realizeze și un mini-studio în fiecare din cele două școli partenere. Tot atunci a fost creată și pagina web a 
proiectului.
Următoarea deplasare avut loc în România, unde școala noastră a fost gazdă timp de aproape o săptămână. În 
perioada 4-8 februarie 2020, profesori de la Colegiul San Gabriel din Zaragoza, de la Ørestad Gymnasium din 
Copenhaga și reprezentanți ai Grupului MT tot din Zaragoza au vizitat România, au făcut cunoștință cu elevii 
participanți la proiect și au vizitat mini-studioul realizat de echipa de proiect în cadrul colegiului. S-au realizat 
câteva filmulețe in studioul din Agnita pentru a exersa prima sesiune live care va avea loc la mijlocul lunii martie 
și unde Colegiul din Agnita va fi prima gazdă. 
În cadrul acestei întâlniri a avut loc și o sesiune de comunicări la care au fost invitați reprezentanți ai comunității 
locale, reprezentanți ai ISJ Sibiu, profesori ai colegiului. Tot în această perioadă s-a realizat și o videoconferință, în 
care elevii participanți la proiect, împreună cu colegii lor din celelalte țări partenere au stabilit temele filmulețelor 
ce vor fi realizate în perioada următoare.
Vizita din România s-a încheiat bine, urmând ca următoarea întâlnire să aibă loc la sfârșitul anului școlar în Spania. 
Până atunci echipele din cele trei țări vor avea mult de lucru în editarea și postarea produselor realizate de ei. 

Prof. Dana Elena Zgabercea

Copiii din trei sate ale județului Sibiu beneficiază, din vara anului trecut, de cursuri de robotică gratuite în 
cadrul a trei cluburi organizate de Fundația Comunitară Sibiu, prin programul „Științescu”. Aproximativ 60 
de copii merg la cursuri de programare și li se predau la clasă diverse lecții cum ar fi la biologie, geografie și 
informatică, cu ajutorul roboțeilor, ca material didactic auxiliar. Școlile implicate în program sunt din Roșia, 
Nocrich și Alțina. Proiectul celor de la fundație va continua și în acest an cu implementarea conceptului 
Coder Dojo în școlile din cartierele mărginașe ale Sibiului. Prin acest concept copiii învață să programeze, 
să dezvolte site-uri web, aplicații, programe, jocuri și multe altele. Fundația Comunitară Sibiu și-a extins 
programul „Științescu” și în mediul rural printr-un proiect pilot care a presupus formarea a trei cluburi în 
cadrul cărora copiilor de la Școlile din Roșia, Alțina și Nocrich li se predau cursuri de robotică și programare. 
Ediția pilot a fost pornită în vara anului 2019. Reprezentanții fundației au dotat școlile cu o serie de kituri de 
robotică și tablete pentru programarea acestora.

„Am trecut profesorii responsabili printr-un curs de instruire, alături de Alina Hoară, de la Științescu 
Hub. Cele trei școli au beneficiat de granturi în valoare de 13.500 de lei fiecare, iar Științescu Hub a primit 
un grant de 5.000 de lei pentru a dezvolta trainingul, de care se vor bucura toți beneficiarii ediției”, spun 
reprezentanții fundației.

Clubul din Roșia, numit „RoboRed”, se desfășoară o dată pe săptămână, în afara orelor din cadrul 
programului școlar. Din el fac parte aproximativ 40 de copii împărțiți în două grupe. Clubul este coordonat 
de un profesor de matematică-informatică. Acum elevii experimentează căutând cele mai bune formule de 
mașinuțe, pentru a câștiga concursurile de viteză.

În Nocrich este „Echipa Verde” formată din aproximativ 10 de copii care frecventează regulat cursul. 
Proiectul este coordonat de profesoara de geografie a școlii, care a integrat, inițial, roboții în predarea orelor 
sale de la clasele V-VIII. Copiii experimentează lucratul cu kit-urile. Ei au introdus roboți în machetele cu care 
au participat în proiectul „Orașul Viitorului”, din ediția 3.0 a lui Științescu. În perioada următoare, urmează 
să fie introduse două ore de club de programare în programul de after school de care copiii beneficiază zilnic 
și în cadrul căruia să poată construi roboți proprii și mai avansați.

La Alțina este echipa „Start Robotics”, din care fac parte aproximativ 20 de copii. Aici kit-urile au fost 
folosite preponderent ca materiale suport în cadrul orelor de biologie, la clasele V-VIII, proiectul fiind 
coordonat de profesorul de biologie. Urmează extinderea utilizării acestora și spre alte domenii (ca materiale 
suport la ore), dar și deschiderea unui club extrașcolar cu activitate constantă, unde să poată participa elevii 
doritori.

Dincolo de lucrurile învățate cu kiturile de robotică, coordonatorii proiectelor au menționat că accesul la 
acestea a motivat elevii cu probleme disciplinare să își îmbunătățească situația școlară și comportamentul.

„Copiii au fost foarte încântați, cu atât mai mult cu cât, ei provin și din medii mai sărace. Majoritatea dintre 
ei nici nu au văzut asemenea roboței și tablete. Ce vă pot spune este că se descurcă foarte bine, pentru că tot 
programul este gândit în așa fel încât să fie intuitiv pentru copii și să fie ușor de utilizat. Totodată se confirmă 
puțin și din principiul că, de 
fapt, copiii se nasc cu înclinații 
spre tehnologie și în a manevra 
roboței și tablete. Se acomodează 
foarte repede și prind din zbor 
toate aceste noțiuni, de multe 
ori chiar mai repede decât 
adulții”, spune Lucia Sevestrean, 
grand manager al Fundației 
Comunitare Sibiu.

Raluca Budușan
Articol preluat din „Turnul Sfatului”

MATERII PREDATE CU AJUTORUL ROBOȚEILOR ÎN ȘCOLILE DIN TREI SATE SIBIENE

Se întâmplă la Colegiul din Agnita


