
din SUMAR

 

„Și care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă”

Publicație lunară a Asociației Valea Hârtibaciului
Gazeta Hârtibaciului

(Marcu, 10.44)

Numărul 173, NOIEMBRIE 2020

Într-o atmosferă solemnă, în sala de ședințe a primăriei orașului Agnita, în data de 30 oct. a avut loc ședința privind 
ceremonia de constituire a Consiliului Local al orașului Agnita.

Ședința a fost deschisă de Prefectul județului Sibiu, Crețu Mircea Dorin, prin intonarea Imnului de Stat al României.
Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local a fost condusă de Moraru Vasile, cel mai în vârstă consilier, 

ajutat de cei mai tineri, Hârțoagă Dan Paul și Scutea Marius,.
Din totalul de 17 consilieri, stabiliți prin Ordinul Prefectului Sibiu, la prima ședință au luat parte 14 consilieri care au fost 

validați de instanța de judecată, întru-cât trei au solicitat retragerea din Consiliul Local, urmând ca în locul lor să fie validați 
următorii aleși pe listele de partid.

În fața asistenței ridicată în picioare, cei 14 consilieri și noul primar al orașului Agnita, Schiau-Gull Alin-Ciprian, au citit și 
semnat jurământul, cu mâna pe Biblie și pe Constituția României.

Ca fapt inedit, din cauza pandemiei, în afară de măști și distanță respectate de cei prezenți, doi consilieri aflați în carantină 
au depus jurământul online.

Vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, Vlad-Alexandru Vasiu i-a felicitat pe noii aleși, și a promis că orașul Agnita, 
fiind un pol de dezvoltare pentru localitățile din jur, va avea tot sprijinul Consiliului Județean Sibiu.

Fostul primar Ioan Dragoman i-a salutat pe cei 
prezenți la ședință și i-a urat succes noului Primar și 
consilierilor aleși.

Primarul Schiau-Gull Alin-Ciprian le-a mulțumit 
celor prezenți în sală la acest eveniment, a spus că îl 
onorează încrederea locuitorilor orașului Agnita, și a 
promis că nu-i va dezamăgi.

În data de 12 nov Consiliul Local a organizat și 
aprobat comisiile de specialitate:
1. În comisia pentru activități economice, financiare, 
agricultură, administrarea domeniului public și privat, 
gospodărie comunală și comerț, au fost propuși și votați: 
Herciu Daniel Ioan, Drăgan Valentin-Emil, Hârțoagă 
Dan-Paul, Matei Dumitru și Scutea Marius.
2. În comisia pentru învățământ, sănătate, și familie, 
activități social culturale, sportive, muncă și protecție 
socială, au fost propuși și votați: Rotariu Sergiu, Basa 
George Laurian, Feldara Luminița, Niculescu Dan-
Mihai și Murgoci Costel.
3. În comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecția meiului și turism, conservarea monumentelor 
istorice și de arhitectură au fost propuși și votați: 
Rebegel Bogdan-Ioan, Dragoman Ioan, Curcean 
Marius-Radu, Cosmin Eduard-Gheorghe și Moraru 
Vasile.
4. În Comisia juridică și de disciplină, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, 
culte și probleme ale minorităților au fost propuși și 
votați: Vezure Alin-Mihai, Rogozan Ovidiu, Curcean 
Marius-Radu.
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Omul din tren 
București: Gara de Nord. Ultimul vagon al rapidului internațional de Viena. Pus în mișcare la fix, degrabă prinde 

viteză, iar eu privesc de pe geam cu strângere de inimă cum un bărbat slăbuț, cu un rucsac în spate, încearcă să se urce 
în el din mers. Sunt cu toată ființa mea alături de efortul lui disperat și mă bucur ca un copil când înțeleg că a reușit 
să calce pe prima treaptă a scării. Mă duc să-i deschid ușa vagonului, cu mare grijă să nu-l lovesc. Cu greu, până la 
intrarea în Chitila, reușește să se strecoare pe hol. Îmi mulțumește aproape plângând, după care își lipește de caloriferul 
fierbinte degetele înghețate sloi. Nu-l întreb nimic, gândind să-l las în pace, furișându-mă în compartiment, unde mă 
aștepta o carte de citit și câteva ziare de răsfoit. Și cum din șase locuri, trei erau libere, cel puțin până la prima oprire, îi 
fac semn să intre. Temător se așază pe locul din dreapta ușii. Prinde a-mi spune că n-a mai apucat să scoată bilet și că 
vine direct de la aeroport. Că ar vrea să-l caute pe conductor și să-i plătească biletul până la Deva. Mă ofer să-l ajut și 
să-i schimb în lei 50 de euro. În treacăt îmi spune că în dimineața acelei zile a fost eliberat dintr-o pușcărie belgiană și 
că doi gardieni l-au condus și îmbarcat în primul avion de București, fără escală, dându-i 500 de euro bani de buzunar, 
plus un card cu ceea ce a câștigat în cei cinci ani de detenție, lucrând în meseria lui de zidar-faianțar. Mă pornesc să-l 
întâmpin pe conductorul de tren, știind că dacă nu o fac din proprie inițiativă, cel în cauză riscă să fie amendat pe loc 
cu o sumă de zece ori mai mare decât costul real al biletului, plus întocmirea unui complicat proces-verbal. Pentru a 
nu îngreuna și mai mult lucrurile îi spun că eu sunt cel fără bilet. I-am prezentat conductorului și biletul omului care 
doarme, rugându-l să nu-l trezească din somn. Mă reîntorc în compartiment și mă bucur să constat că într-adevăr 
fostul pușcăriaș doarme dus. Noroc că până la Brașov nimeni nu ne-a deranjat. N-am nici un chef de ziare, așa că 
deschid cartea la semnul dintre pagini. Când la difuzoare se anunța că trenul va staționa zece minute, mă întreabă 
unde suntem, după care îi dau biletul și restul de bani. Îi spun că are timp suficient dacă dorește să cumpere ceva de 
la chioșcul de pe peron. Îl văd cum soarbe cu nesaț din „arteziana” unei cișmele, după care cumpără ceva în grabă. Îmi 
face semn cu mâna, încercând să mă întrebe dacă îmi trebuie ceva. Îi răspund că nu, după care revine în compartiment. 
-Ce aer rece și curat are Brașovul! Și ce apă bună! Mi-a fost tare dor de toate câte sunt în țara mea.
Îl invit să-și arunce privirea peste ziarele proaspăt apărute, în vreme ce eu continui să citesc din cartea care parcă nu 

se mai termină. De departe se vede cerul înroșit, iar Munții Făgăraș par copleșiți de greaua zăpadă a ierni. Îl surprind 
că-și șterge, pe ascuns, ochii înlăcrimați, după care îl aud șoptind:
-Ce greu e printre străini!
De aici încolo n-a mai scos nici o vorbă, până s-a apropiat gara mea de destinație.
-Mă bucur că v-am cunoscut. O să vă ascult la Radio România Antena Satelor, împreună cu toți ai casei, dintr-un 

sătuc frumos, cu moți harnici și cinstiți. Așezat pe malul stâng al Arieșului Alb, dincolo de Brad, spre Țebea. Acolo 
mă așteaptă soția și cei trei copii ai noștri. Doi băieței și o fetiță. Nu i-am mai văzut de atâta amar de vreme. Cel mare 
e la liceu, în clasa a zecea. Mă va întâmpina careva dintre ei, în gară, la Deva. Știam de acest tren așa că l-am sunat pe 
un vecin de casă să-i anunțe că vin. Părinții și socrii mi-au grijit casa, gospodăria, pământurile și vitele, înmulțindu-
le agoniseala. Iar preotul din sat mă așteaptă să redevin cantorul-cântăreț al bisericii! De veți avea drum prin partea 
locurilor, dați și pe la noi. Fi-vom tare bucuroși! Întrebați de Vasile, cel ce cântă în biserică! Vă doresc un Crăciun 
fericit și un An Nou, cu sănătate!”

Adunături adunate și din nou la lume date

Ioan Vulcan Agnițeanul

De la Poliție …
Dată fiind incidența mare a cazurilor de infectare cu 

virusul SARS-COV-2 începând cu data de 16 noiembrie 
2020, prin Hotărâri ale Consiliului Județean pentru 
Situații de Urgență, a fost instituită carantina pentru 
municipiul Sibiu, orașul Cisnădie, orașul Tălmaciu și 
comuna Șelimbăr.

În acest sens, accesul în localitățile menționate se face 
doar prin zonele și căile de acces deschise circulației 
publice și doar pentru motivele prevăzute în Hotărâri, 
respectiv este permisă intrarea/ieșirea pentru:
• transport de marfă
• persoanele care locuiesc în zona carantinată și 

desfășoară activitatea profesională în afara acesteia
• persoanele care realizează activități agricole sau 

pentru comercializarea de produse agroalimentare
• deplasarea din alte motive justificate, precum 

îngrijirea/însoțirea copiilor îngrijirea unei rude 
sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, 
decesul unui membru de familie

• deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi 
amânată și nici realizată de la distanță

• urgențe medicale
Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt 

obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților 
abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată 
de angajator sau o declarație pe propria răspundere, 
completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă 
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/
gospodăriei/locului activității profesionale, motivul 
deplasării, data completării și semnătura.

Se permite tranzitarea localităților aflate în carantină de 
către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, 
fiind interzisă oprirea în localități.

Începând cu data de 23 noiembrie 2020, a fost instituită 
măsura carantinei și pentru municipiul Mediaș, orașul 
Avrig și localitatea Orlat.

Ca urmare traficul rutier a fost restricționat astfel:
• accesul în orașul Avrig, dinspre DN 1, se va realiza 

utilizând intrarea amplasată la intersecția drumului 
național cu strada Gheorghe Lazăr, unde va fi instituit 
filtru rutier. Al doilea filtru rutier va funcționa la ieșirea 
din orașul Avrig spre Mârșa, pe DJ 105G.

• în zona localității Orlat, se închide circulația rutieră 
spre/dinspre Sibiel. Cele două filtre rutiere instituite 
vor funcționa la intrarea în localitatea Orlat dinspre 
Cristian, DJ 106E, respectiv la intersecția DJ 106D cu 
DJ 106J, Poplaca - Gura Râului.

• în zona municipiului Mediaș, nu se închide niciun 
tronson rutier, în schimb vor fi instituite 6 filtre de 
control pe principalele puncte de acces dinspre Sibiu, 
Sighișoara, Târnăveni, Moșna, Dârlos, Ighișu Nou.

Trebuie remarcat un efect colateral al restricțiilor de 
circulație impuse de starea de alertă, cel puțin la nivelul Văii 
Hârtibaciului – scăderea semnificativă a evenimentelor la 
care este necesară prezența polițiștilor.

Se circulă mai puțin și ca atare sunt mai puține 
evenimente rutiere. În această perioadă putem enumera 
doar unul, petrecut la Fofeldea, în care I.N.C. de 33 de 
ani din localitate a pierdut controlul volanului și s-a izbit 
de un pom. Din accident a rezultat rănirea pasagerului 
aflat în autoturism.

Imobilele nelocuite și nesupravegheate sunt mai 
nesupravegheate. Dar cei care „împrumută” bunuri și/
sau bani din astfel de imobile sunt mai ușor de identificat. 
Cum s-a întâmplat la Nocrich unde la trei persoane din 
localitate au fost identificate bunuri sustrase dintr-un 
imobil temporar nelocuit.

Vremea rece înseamnă cald în sobă. Din nefericire 
pentru o persoană cu handicap locomotor din Chirpăr 
a însemnat mai mult de atât, fiind găsită decedată cu 
arsuri extinse provocate de un incendiu pornit de la soba 
din cameră. Cercetările continuă în vederea stabilirii cu 
exactitate a circumstanțelor decesului.

Polițiștii nu s-au concentrat doar pe activitățile de 
pandemie. Activitățile muncii de poliție au presupus și 
identificarea și reținerea lui C.G. de 23 din Agnita care 
avea pe numele său un mandat de executarea a pedepsei 
cu închisoarea emis de Judecătoria Sibiu și rămas definitiv. 
După reținere susnumitul a fost predat escortei de la 
Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu în vederea 
încarcerării.

Aflați în teren pentru munca de zi cu zi sau pentru 
atribuțiile extinse datorită stării de alertă polițiștii de pe 
Valea Hârtibaciului vă dovedesc că sunt ... 

… mereu alături de dumneavoastră !

De la sfârșitul celui de al doilea război mondial, deci de 75 
de ani încoace, omenirea a evoluat constant și puternic. 
Social, economic, tehnologic, militar, politic ... alegeți 
orice parte a vieții noastre și face o comparație cu ce era 
acum, nu 75 de ani ci, 30 de ani.
De 75 de ani încoace motorul lumii și campioana 

democrației au fost Statele Unite ale Americii. Războiul 
rece și permanenta concurență capitalism-comunism au 
dus la dezvoltarea fără precedent a tot ce înseamnă nivel 
de trai în toată lumea.
Tot felul de drepturi: la muncă, la pensie la concediu, la 

sănătate, la libertatea cuvântului, la libertatea persoanei, 
la confidențialitatea datelor de sănătate sau personale, 
la alegerea sexuală sau religioasă, la integrare socială 
pentru persoane cu dezabilități, gay sau aparținând unor 
minorități. Tot felul de egalități: egalitatea de rasă, de 
sex, de drepturi, de muncă, în fața justiției sau la medic.
Globalizarea permite oricui să călătorească oriunde. Bani 

să ai. Și nu prea te poți plânge că nu îi ai. Atâta timp cât 
ai unde munci ai și bani. Străbunicii noștri au 
fost plecați la mai mult de 60 de kilometri de 
casa lor de două trei ori în viață. Bunicii noștri 
au străbătut țara cu trenul de câteva ori pe an. Pe părinții 
noștri mașina personală i-a dus în locuri noi din țară la 
fiecare sfârșit de săptămână. Noi putem ajunge cu avionul 
în orice colț de lume în câteva ore.
Nu doar că putem ajunge. Putem munci oriunde. Și putem 

munci de oriunde. Pentru că dezvoltarea tehnologică ne 
permite asta. Dacă cei de acum o generație sau două în 
urmă abia își permiteau un radio sau un televizor, ne mai 
vorbind de aparat foto sau telefon – pentru o familie 
întreagă – orice persoană din generația actuală duce cu 
ea radio-ul, televizorul, telefonul, aparatul de fotografiat 
și de filmat, ceasul, cartea, ziarele, știrile și ... tot ce 
mai vreți dumneavoastră, în buzunarul de la spate al 
pantalonilor.
În urmă cu 75 de ani cunoșteai lumea șapte sate împrejur 

și știai ce a pus pe masă vecinul de la trei case distanță. 
Acum cunoști oameni din toată lumea și ști ce pune pe masă 
în timp real, nu doar regina Angliei sau președintele Rusiei 
ci, orice persoană care este dispusă să împărtășească 
meniul ei cu tine. Am ajuns să fim la curent nu cu bârfele 
satului ci cu bârfele lumii.
Am devenit cetățeni ai lumii și asta s-a întâmplat, în mare 

parte, datorită Americii și a exemplului de democrație pe 
care l-a dat întotdeauna.
Ca români, aflați întotdeauna între est și vest, am 

putut să comparăm, uneori pe pielea noastră, diferențele 
dintre cele două orizonturi ale lumii. Și nu de puține ori 
ne-am simțit atrași de mirajul vestic și de visul american. 
Mă întreb însă dacă acest vis american nu tinde să se 
transforme în coșmar? Din tot ce știam despre America 

am crezut că la ei se respectă regulile luptei politice în 
democrație, am crezut că există „political correctness” – 
corectitudine politică și „fair play” – joc cinstit (corect), 
am crezut că doar noi, românii, nu ne lăsăm dați jos din 
scaun și ne luptăm fără scrupule pentru un os politic.
M-am înșelat. Președintele, încă în exercițiu, al Statelor 

Unite mi-a arătat că minciuna, demagogia, josnicia sunt 
arme pe care le poate folosi și el ca să se mențină în 
funcție, cu orice preț.
Cel mai mult, ceea ce se întâmplă acum la ei, arată cât 

de mult s-a schimbat societatea americană. Cât de mult 
a pierdut din valorile democrației a căror stindard le-a 
purtat de aproape un secol. Și ne arată nouă, celorlalți, 
că nu mai avem un lider, un model, social și economic pe 
care să-l urmăm. Bineînțeles, vor apărea alți lideri și alte 
țări vor prelua conducerea. China este un candidat cu 
șanse mari. Dar asta ne obligă, pe noi toți, să facem parte 
dintr-o vreme a schimbării.
Ca români, ne tot schimbăm de vreo 30 de ani încoace 

și încă mai avem schimbare de suportat. Dar 
măcar aveam opțiuni, aveam ce alege: estul 
sau vestul. Se pare că vestul începe să dispară 

din schemă iar estul tinde să-i calce pe urme. O Americă 
fără amenințarea comunismului se pare că nu poate exista 
iar o Rusie fără hățurile capitaliștilor începe să se dizolve 
în mediocritate. Iar nu prea mai știm pe cine să urmăm sau 
pe cine să imităm. I-am imitat pe ruși 50 de ani și încă alți 
30 pe americani.
Oare pe cine vom imita de acum încolo? Oare nu am putea 

să ne imităm pe noi înșine?
Istoria ne arată, așa incompletă cum este, că de fiecare 

dată când ne-am luat soarta în propriile mâini am reușit 
să ne făurim un drum al nostru pentru care multe națiuni 
ne-au pizmuit. Ar fi, poate, un moment bun în care să nu 
mai imităm pe nimeni ci să fim noi cei imitați.
Istoric, nu am fost în poziție de lider dar am fost de multe 

ori un exemplu. Ar fi oare un moment bun să devenim iar 
un exemplu?
Dacă ați fi avut ocazia să plecați în America, acum 10-20 

de ani ați fi făcut-o? Dar dacă ar trebui să luați decizia 
asta acum, ați face-o? Ați fi la fel de motivat? Sau va-ți 
dori mai degrabă să rămâneți aici, în țară și să o faceți „ca 
afară”? Să fiți mândri de ce ați realizat la voi acasă Să fiți 
recunoscuți ca români și nu ca rromâni?
Rușii ne-au cărat într-un comunism în care nici ei nu mai 

cred. Americanii ne amăgesc cu o democrație pe care nici 
ei nu o mai apără. China propune o combinație între cele 
două.
Ce vom alege? Încotro vom merge? Încă nu știm. Dar 

ar trebui să fim pregătiți să ne urmăm drumul nostru fie 
individual, fie ca parte a familiei europene, fie ca cetățeni  
ai Terrei globalizate.

Editorial

Cătă V.
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AGNITA – Agnetheln – Szentagota
Pe la 1200, așezarea sașilor la Agnita, în Valea Hârtibaciului. # 

Până la 1250, construcția unei bazilici în stil romanic cu trei nave, 
care formează nucleul bisericii evanghelice actuale. #1318, prima 
mențiune documentară a lui Hermannus plebanus ecclesieae de 
valle Agnetis (preot al bisericii din Valea Sfintei Agneta).# 1376, 
Agnita primește dreptul de târg anual.# 1381. Agnita este reședința 
instanței de judecată, pentru Scaunul Cincul. # 1389, Nicolaus de 
valle Agnetis este primul student din Agnita la Universitatea din 
Viena. # 1407, lucrări de construcție la biserica romanică din secolul 
al XIII-lea. # 1457, localitate Agnita este prima dată denumită 
„târg”.# 1466, regele Matia Corvinul acordă târgului Agnita 
„dreptul paloșului” (drept de judecată și de executare a pedepsei). 
# 1466, prima mențiune a cetății din jurul bisericii din Agnita, una 
din primele din Transilvania menționate documentar. # 1488, în 
localitatea Angnetental (=Agnita) situată în scaunul săsesc Cincul, 
există 187 gospodării, zece călugărițe și un învățător; astfel, școala 
din Agnita este prima dată menționată documentar. # După 1500, 
dezvoltarea meșteșugurilor din Agnita, înființarea de mai multe 
bresle (1500 – breasla cizmarilor, 1524 – breasla fierarilor, 1539 – 
breasla croitorilor, 1569 – breasla rotarilor, 1577 – breasla pielarilor, 
1578 – breasla dogarilor). Agnita devine reședința breslelor 
din scaunul Cincu. #1528 la Agnita are loc Dieta Transilvaniei, 
adunarea legislativă a țării. # 1600 Mihai Viteazul, domnitorul Țării 
Românești, emite un document la Agnita. # 1615, Gabriel Betheln, 
principele Transilvaniei, confirmă „dreptul paloșului” pentru Agnita. 
# 1707, târgul Agnita este jefuit de trupele imperiale austriece. # 1733 la Agnita locuiesc32 de români; prima mențiune a denumirii românești. # 1795 – 
1797, construcția bisericii ortodoxe din Agnita. #1805, construcția școlii „vechi” săsești. #1856, înființarea Oficiului poștal la Agnita # 1863, înființarea 
unei reuniuni muzicale la Agnita. #1865, deschiderea școlii de înot. # 1866 – 1867, construcția noii școli săsești, după demolarea unei părți din cetatea 
bisericii. # 1885, construcția Primăriei și deschiderea Oficiului telegrafic. #1893, construcția primei fabrici de pielărie la Agnita. # 1898, inaugurarea 
liniei de cale ferată îngustă Sighișoara - Agnita (49 km). #1906, inaugurarea primei farmacii la Agnita. # 1909 – 1938, apare săptămânalul „Agnethler 
Wochenblatt” (Foaie săptămânală pentru Agnita) #1910, inaugurarea liniei de cale ferată îngustă Sibiu – Agnita (72 km) #Înființarea Reuniunii 
Meseriașilor Români din Agnita. # 1933, „Gazeta Hârtibaciului” își începe apariția. # 1934, construcția școlii de stat românești. # 1949, înființarea 
fabricii de tricotaje. # 1950, Agnita devine oraș reședință de raion în regiunea Sibiu. Primăria se transformă în Sfat Popular.#1952, raionul Agnita trece 

la Regiunea Stalin (din 1960 – Regiunea Brașov) până în anul 1968. #1957, înființarea Muzeului Văii Hârtibaciului la Agnita, 
deschis în anul 1961. #1965 – 1970, construcția Casei de Cultură. #1968, Agnita este oraș în județul Sibiu; construcția unei gări 
noi. #1970, inundație mare a Hârtibaciului; în 1975 încep lucrările de îndiguire. #1979, inaugurarea magazinului universal și a 
hotelului „Dacia”.# 1980 sărbătorirea (în mod eronat) a 700 de ani de la presupusa primă mențiune documentară a Agnitei. 

Agnita, Szent – Agota, Villa sanctae Agnethae, Agnetheln, w. Agnitta, Agnita.
Un târg în scaunul săsesc Cincu Mare, locuit de sași și valahi, având o parohie cu biserică evanghelică ce aparține capitolului 

Cincu, precum și o parohie cu biserică greco – neunită, fiind filie a parohiei catolice din Cincu Mare. Acest târg este situat în 
bazinul hidrografic al râului Olt și al afluentului său, râul Cibin, la mai mult de 51/2 ore depărtare de proxima poștă, Ucea de Jos, 
la NNE de aceasta, la 4 ore mai jos de Netuș și Noiștat, la 21/2 ore mai sus de Benești, pe râul Hârtibaciu, la 1/4 ore de vărsare, 
dinspre parte dreaptă, a pârâului Valea Groden (Valea Stricată, n.n.). Se învecinează cu Ruja la NE, Dealu Frumos între E și S, 
Vărd între SE și V, Coveș, între NV și V.

ALȚINA – Alzen - Alcina
1291, prima mențiune documentară  

tera saxonum de Olchona  (pământul 
sașilor de la Alțina), # 1488, la primul 
recensământ, Alczen este cea mai mare 
localitate în scaunul săsesc Nocrich, 
având 80 de gospodari și o școală, atunci 
menționată pentru prima dată. # 1543, 
în urma hotărârii Universității Săsești, 
târgul Alțina primește partea mai mare 
a hotarului Androchel  pustiit.#1589, 
Sigismund Bathori, principele 
Transilvaniei, conferă târgului Alțina, 
dreptul de a ține două târguri anuale. 
# 1591 Sigismund Bathori, principele 
Transilvaniei conferă târgului Alțina 
„dreptul paloșului”. # sfârșitul prezenței greavilor din familia Gerendi la Alțâna după circa 150 de 
ani.# 1733, la Alczina trăiesc 60 de locuitori români; prima mențiune a denumirii românești # 1791, 
împăratul Leopold al II-lea acordă din nou târgului Alțina privilegiul de a ține două târguri anuale.
Alțina un sat în scaunul  săsesc Nocrich, locuit de sași și valahi, având o parohie cu biserică greco-

neunită, precum și o biserică cu parohie evanghelică ce aparține capitulului Nocrich, fiind filie a 
parohiei catolice din Cincu Mare. Satul se află în bazinul hidrografic al râului Olt și al afluentului 
său, râul Cibin, la 51/2 ore depărtare de proxima poștă, Porumbacu de Jos, la NNE de aceasta, 
la o oră mai jos de Benești și puțin mai sus de Nocrich, pe râul Hârtibaciu, Se învecinează cu: 
Vecerd la NNE, Benești între E și N, Nocrich între SV și S, Ghijasa de Jos între V și N. Acest 
sat a fost odinioară sediul administrației scăunale, într-un privilegiu al regelui Ludovic, din anul 

1370 apărând ca Alcyna. Aici familia Gerendi, despre care se 
mai găsesc în biserică inscripții funerare datând din anul 1585, 
a reușit să acapareze oficiul judelui regal și să pună stăpânire pe 
o fostă curte nobiliară, transformată în loc de încartiruire pentru 
ofițeri. Pe numeroșii locuitori ai acestei așezări, i-a chinuit până 
s-a ajuns la depopulare, sediul administrației scaunului fiind, 
din această cauză, mutat la Nocrich, unde se găsește și astăzi. 
Rămâne demn de reținut și faptul că în biserica din Alțina se 
află o inscripție funerară, din anul 1575, aparținând fiicei celui 
cunoscut în istoria bisericii sub numele de Paleologu.

APOȘ – Abtsdorf – Szaszapatfalva
1322. Villa Abbatis este o 

posesiune a abației cistericane de 
Cârța.# 1474, după  desființarea 
abației de Cârța, Apoșul devine 
posesiune a bisericii parohiale din 
Sibiu.# 1495 – 1509 Appesdorf 
este administrată de cele Șapte 
Scaune săsești, fiind cea mai 
mică dintre fostele posesiuni ale 
abației din Cârța.# 1520 – 1521 
cele Șapte Scaune săsești acordă 
ajutor pentru ridicarea bisericii din 
Appesdorf, construită în stil gotic și 
înconjurată de o incintă fortificată 
( actuala biserică evanghelică). #  
1712 Apessdorff este o posesiune a 
celor Șapte Scaune săsești, în care 
există 55 de gospodării de sași, nu 
sunt consemnați locuitori români. 
#1733, Appesdorff are 19 locuitori români.

Apoș, un sat în scaunul săsesc al Sibiului, aparținător Domeniului celor 
7 juzi, locuit de sași și Valahi, având o parohie cu biserică evanghelică ce 
aparține capitulului Rupea, fiind filie a parohiei greco – neunite din Vurpăr, 
a parohiei catolice din Mălâncrav, precum și a celei greco- unite din Bârghiș. 
Acest sat se află în bazinul hidrografic al râului Olt, și al afluentului său, 
râul Cibin, la șase ore distanță de stația de poștă Mediaș, la SSE de aceasta 

și la aceeași depărtare  spre SSV, de 
stația de poștă Dumbrăveni, la o oră 
deasupra de Bârghiș, pe malul pârâului 
care izvorăște la 1/2  ore mai sus de 
localitate și se varsă la 3/4  dincolo de 
Bârghiș, dinspre partea dreaptă , în râul 
Hârtibaciu, la o oră mai jos de Agnita. 
Se învecinează cu: Ruja între SE și E, 
Bârghiș la SV, Măgărei la NV.

Începând cu acest număr vom publica date istorice ale localităților de pe Valea Hârtibaciului preluate 
din lucrarea „Județul Sibiu –Istorie și imagini de epocă” autori Gernot Nussbacher, Nicolae Pepene, 
Bogdan – Florin Popovici, Dan Nanu, de unde am preluat datele cronologice și atlasul „Transilvania 
– Izvoare de geografie istorică Județul Sibiu”, autori, Pepene Nicolae, Nanu Dan și Popovici Bogdan – 
Florin, de unde am preluat textul și harta Iosefină, cu date din anul 1775. Publicarea o vom face în 
ordinea alfabetică.
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7. BISERICA FORTIFICATĂ DIN MOVILE
Movile e un sătuc pierdut printre colinele din partea stânga a 
Văii Hârtibaciului, deci mai spre sud.
Ca să ajungi la el trebuie ca din Netuș să faci dreapta, să treci 
prin Noiştat şi să urmezi cale de vreo 5km un drum pietruit 
şi cam prăfos.
Numele satului vine de la cele peste 100 de movile din 
partea de nord a depresiunii în care se află. Movilele sunt 
asemănătoare cu cele de la Şona, de lângă oraşul Făgăraş şi 
sunt rezultatul geologic al unor vaste alunecări de teren care 
au avut loc pe aici cu mult timp în urmă. De altfel, numele 
săsesc al satului este ,,Hundertbucheln” care înseamnă 
tocmai asta : ,,100 de Movile”.
Bazilica romanică a fost ridicată pe la mijlocul sec.13.
Un localnic ne îndrumă spre casa cu obloane maronii, de 
unde fata gazdei ne însoțeşte cu cheia de la uşa bisericii.
Nava-hală e lungă şi zveltă, construită în stil gotic şi a înlocuit 
de pe la 1500 bazilica romanică.
În sec.19 balconul corului a fost prelungit şi pe cele două 
laturi, iar balustrada de lemn a fost împodobită cu picturi 
florale pe lemn, specifice mobilierului săsesc.
Iau cheia de la uşa de acces în donjonul vestic şi pornesc să 
urc pe scările înclinate şi foarte vechi.
Turnul e foarte înalt şi scările de lemn înclinate până aproape 
de verticală. Acum înțeleg de ce am fost invitat să urc singur 
în turn… La nivelul 5 sau 6, e locul în care sunt dispuse cele 
două clopote. Turnul are drum de strajă interior şi deschideri 
spre toate direcțiile.
Cobor din turn şi ieşim din curtea bisericii pentru a-mi trage 
puțin sufletul mai la umbră, căci, se pare că vine vara, e 
foarte cald.
Ei bine, nu a fost o alegere întâmplătoare să ajungem la 
Movile… Asta pentru că pe cărțile noastre de identitate e 
trecută adresa: Galați, str. Regiment 11 Siret.
Acest Regiment 11 Siret din Galați a purtat în localitatea 
Movile lupte foarte grele la 15 septembrie 1916…
Marea unitate de infanterie Regimentul 11 Siret a luat naştere 
la 11 martie 1913 şi a avut garnizoana în Galați pe strada 
care astăzi îi poarta numele. Botezul focului avea să-l aibă în 
Războiul balcanic din acelaşi an, însă marea jertfă de sânge 
o va da în Campania din Ardeal din toamna anului 1916. 
Trupele din garnizoana Galați au pătruns în Transilvania 
pe Valea Buzăului în noaptea de 14 august 1916. După ce 
trece fără luptă de vama Sita Buzăului, Regimentul 11 Siret 
ocupă în zilele următoare satele Teliu, Vama Buzăului şi 
oraşul Sfântul Gheorghe. Atacul surpriză avea să diminueze 
după câteva zile, gălățenii întâmpinând o rezistență germană 
bine organizată în jurul localității Homorod. După victoriile 
răsunătoare repurtate împotriva generalului Morgen la 
Homorod, Rupea şi Jibert, Regimentul 11 Siret nu a reuşit 
să fructifice avantajele din teren deoarece nu s-a putut face 
joncțiunea cu Regimentul 2 Bratocea ce venea dinspre oraşul 
Făgăraş. În luptele de la Bărcut şi Movile din 15 septembrie 
1916 Regimentul de infanterie din Galați va pierde în luptă 
1103 morți, 402 dispăruți şi mult mai mulți răniți. Zilele 
acelea de toamnă au adus ploi nesfârşite, iar zona localității 
Movile este cunoscută şi astăzi pentru noroaiele endemice, 
cele care au produs în timp alunecările de teren cu formarea 
de glimee, acele movile de pământ întâlnite şi pe malul 
Oltului, la Şona. Din punct de vedere tactic, armata noastră 
s-a aflat în locul cel mai nepotrivit pentru o vreme ploioasă.
Se pare ca doamna directoare a şcolii ştie despre acest 
episod al luptelor din 1916 şi mai precizează că în cimitirul 
localității e şi un sector dedicat eroilor din acele bătălii.

8. BISERICA FORTIFICATĂ DIN NOIŞTAT.

Din Movile ne întoarcem pe drumul pietruit de 5km în 
Noiştat.
Localitatea e atestată documentar din anul 1355 sub numele 
romanic de ,,Nous Villa”, adică Satul Nou, Noiştat în 
germană.
Mă gândesc că între turcii din Dobrogea s-ar fi numit Yeni 
Sale, adică Enisala…
În sec. 14 se construieşte o biserică gotică cu turnul-donjon 
spre vest.
Fortificația era dată în primul rând de turnul de zid masiv, 
care până în 1860 avea şi un nivel cu drum de strajă şi orificii 
pentru tragere.
Din zidul de incintă se mai păstrează doar o porțiune cu o 
poartă boltită.
Biserica nu se vizitează.

9. BISERICA FORTIFICATĂ DIN NETUŞ
Se află chiar pe partea stângă a drumului de pe Valea 
Hârtibaciului.
Se consideră că biserica a fost fortificată în anul 1505 prin 
construcția turnului cu nivel de apărare şi drum de strajă în 
consolă.
Biserica nu mai are ziduri de apărare şi nici nu se vizitează în 
prezent.

10. BISERICA FORTIFICATĂ DIN IACOBENI.
Din Netuş, la întoarcere spre Agnita, am vizitat încă trei 
biserici fortificate din sate ceva mai depărtate, spre nord, față 
de Valea Hârtibaciului, la circa 2-4km de drumul principal.
Biserica săsească din Iacobeni a fost ridicată în sec.14, pe 
locul bazilicii romanice distrusă de tătari în 1241.
Pentru noi a fost singurul loc unde am întâlnit turişti în afară 
de noi, în fapt doi motociclişti nemți din Stuttgart.
Zidul de incintă are contraforți spre exterior şi lăcaşuri de 
aruncare a smoalei topite.
Turnul clopotniță are 26m înălțime, fiind cel mai înalt de pe 
Valea Hârtibaciului.
Se vede că zidul de apărare mai are un bastion şi spre vest.

11. BISERICA FORTIFICATĂ DIN STEJĂRIŞU

De cum coborâm din maşină, biserica ne întâmpină cu o 
imagine frumoasă, în primul plan fiind şcoala germană, care 
a funcționat până la Revoluție, când satul a cam rămas fără 
saşi.
Pornim mai întâi să facem un tur al zidurilor exterioare.
Observăm ca fortificația are mai multe turnuri de apărare…
Da, pe lângă cele două turnuri-donjon cu drumuri de strajă 
în consolă, se vede treaba că şi nava bisericii are la partea 
de sus un nivel pregătit pentru apărare cu drum de strajă în 
consolă pe tot perimetrul exterior. Foarte frumos!
Găsim şi pe domnul sas care ne va deschide biserica.
Vedem la interior altarul elegant şi amvonul foarte auster de 
pe partea dreaptă.
Remarcăm plafonul orizontal al tavanului, ancadramentul 
frumos al orgii şi corul pe ambele laturi ale bisericii.
Şi la urmă de tot încheiem vizita cu o degustare în turnul 
slăninilor…

12. BISERICA FIRTIFICAT A DIN RUJA
Ruja e un sătuc mic, retras printre dealuri. Vechea vatră 
era pe firul Văii Hârtibaciului, dar inundațiile frecvente i-au 
determinat pe oameni să părăsească acea zona joasă şi să 
vină aici, mai spre dealuri.
Astfel că localitatea e atestată documentar din 1349 şi avea 
o biserică romanică, dar actuala biserică e una impunătoare, 
cu o navă centrală înaltă, cu absida altarului de formă 
pentagonală şi un turn de apărare masiv, cu 7 etaje.

Fortificația constă în faptul că turnul clopotniță are guri de 
tragere la ultimul nivel, iar acestea se regăsesc şi pe un nivel 
deasupra altarului.
Din păcate nu am găsit pe nimeni să ne deschidă uşa 
bisericii…

13. BISERICA FORTIFICATĂ DIN BRĂDENI

Dimineața am mers întins vreo 20km pe drumul spre 
Sighişoara deoarece bisericile de pe aici le vizitasem încă de 
ieri după-amiază.
La Brădeni biserica fortificată e chiar lângă drum, dar pe 
partea cealaltă a pârâului.
În parcul din jurul bisericii remarcăm trei plopi seculari, de 
dimensiuni impresionante.
Vedem că zidul de incintă are în structura sa şi casa pastorului.
Localitatea e atestată din anul 1297 sub numele romanic de 
,,Terra Heen”.
Biserica actuală, cât şi fortificațiile au fost ridicate pe la anul 
1507.
 Nava tip hală e formată din două segmente distincte, 
prevăzute la partea de sus cu un nivel de apărare, cu guri 
de tragere. E o construcție masivă, din piatră, cu contraforți 
viguroşi.
Nu are turn clopotniță, dar vom vedea la interior că în 
partea dinspre vest are două-trei niveluri amenajate ca loc 
de depozitare.
Cheia de la uşa de pătrundere în curtea interioară o găsim 
la doamna Balint, ceva cam departe, dar pe acelaşi mal al 
pârâului, la o casă albă, cu canapea la poartă.
Accesul în biserică se face pe o uşa de pe partea sudică.
La interior se observă că absida altarului e mai îngustă decât 
nava centrală, dar destul de lung şi cu frumoase arcade gotice 
de susținere a tavanului. Altarul e reprezentat de o pictură 
imensă, realizată în anul 1776.
De asemenea, orga, ornamentată cu crengi ca de aur, e 
aşezată aici în față, deasupra altarului.
Amvonul e în stil baroc.
Cu toate că nu mai sunt familii de saşi în localitate, biserica e 
bine întreținută prin grija doamnei Balint, care spune că vede 
de biserica aceasta de mai bine de 35 de ani.
De altfel această biserică frumoasă din Brădeni e un obiectiv 
turistic căutat mai ales de germanii reveniți în Transilvania 
natală încărcați de nostalgie…
Balconul corului e dispus pe trei laturi, înspre partea de vest 
a sălii.
Remarcăm nervurile gotice, sub forma de romburi, ale 
tavanului înalt.
Chiar în mijlocul sălii, printre băncile asistenței, e află gura 
unei fântâni destinată cu siguranță perioadelor de asediu.
Fântâna nu e prea adâncă, nivelul apei Hârtibaciului fiind 
undeva la 3-4m sub nivelul podelei bisericii.
În acest sens aflăm că localitatea s-a confruntat peste vreme 
cu numeroase inundații şi că nivelul aluviunilor a tot crescut, 
obligând săteni să-şi tot reconstruiască casele…
Balustrada de lemn a corului are frumoase ,,metope” pictate 
cu motive religioase, sau florale.
Pentru a urca la nivelurile prevăzute pentru depozitarea 
proviziilor trebuie să ieşim din biserică şi să dăm roată 
zidurilor.
În partea de sus, dispuse pe două niveluri, sunt o sumedenie 
de lăzi de lemn, nişte cufere încăpătoare în care fiecare 
familie îşi aducea la vremuri de restrişte atât alimente, dar şi 
oarece bunuri mai de valoare.
Numărul acestor lăzi vechi diferă după sursa de informare, 
între 80 şi 100 de bucăți.
Fortificația exterioară are ziduri de 5-6m înălțime şi patru 
bastioane dispuse la colțuri.

Țara de dincolo de munte
Biserici fortificate pe Valea Hârtibaciului Gigi Cepoiu

Continuare din numărul anterior
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„Lumina lui Hristos luminează tuturor!” (Liturghia Darurilor)

nOIEMBRIE 2020

Galbenul de Fofeldea, asemănat de specialiști cu albastrul de Voroneț, scoate din 
anonimat o localitate din județul Sibiu și o așază în salba de comunități din sudul 
Transilvaniei unde se păstrează monumente istorice și de artă de o valoare inestimabilă. 
Biserica din Fofeldea încă mai păstrează celebrele picturi ale fraților Grecu, care i-au dat 
locașului de cult frumusețe inegalabilă și au plasat-o în rândul monumentelor istorice de 
clasă A.

Satul Fofeldea este puțin cunoscut românilor, chiar dacă este situat la doar 32 
de kilometri de Sibiu, într-un cadru natural deosebit, pe Valea Hârtibaciului, o zonă 
etnofolclorică aparte, bine conturată și cu elemente tradiționale unice. Atestată la 1332, 
deci un sat vechi, istoric, localitatea Fofeldea este astăzi mai puțin vizitată de turiști și, din 
păcate, din ce în ce mai depopulată. Nu a fost ferit de drama satelor românești, unde 
tinerii au fost nevoiți să plece la oraș sau în alte țări pentru a-și croi un destin. Cu toate 
acestea, sătenii care au rămas aici au un entuziasm deosebit atunci când vorbesc despre 
satul lor, despre biserica lor unică și despre personalitățile născute în Fofeldea. În ultimii 
ani, comunitatea a încercat din răsputeri să salveze biserica parohială de la degradare 
și să o promoveze din ce în ce mai mult în rândul iubitorilor de artă românească și de 
istorie. Așezat pe un deal, locașul de cult este bine pus în valoare și ne arată că veghează 
și ocrotește întreaga așezare. Am putea spune că Fofeldea întreagă se regăsește în această biserică monument istoric de clasă A, deci de maximă importanță. Apropiindu-ne 
de biserică trebuie să depunem eforturi pentru a urca până aproape de zidire. Truda ne este răsplătită din plin odată ajunși în biserică, unde putem descoperi, dincolo de 
erminia și canoanele după care se zidește și se înfrumusețează un locaș de cult ortodox, sufletul transilvan transpus în elementele autohtone atât în arhitectură, cât și în pictură.
Pictura fraților Grecu

Întâmpinați de tânărul preot paroh, descoperim câte ceva din trecutul acestei biserici. „A fost zidită în 
perioada 1804-1808, din piatră și cărămidă, pentru a înlocui o veche biserică din lemn. Din datele păstrate 
aflăm că a fost ridicată de meșterii Andrei și Toma Krauss din Sibiu și dulgherul Cristian Grommes, după un stil 
arhitectural specific Transilvaniei“, ne-a spus părintele. Zidirea este în formă de navă, având naos și pronaos, 
Altarul în formă de absidă, bolți și un turn clopotniță. Imediat după zidire, biserica a fost pictată de renumiții 
frați Grecu din Săsăuș, care au lăsat în zonă mai multe lucrări unice, apreciate de specialiști ca fiind de o valoare 
de patrimoniu inestimabilă. „Pictura a fost finalizată în 1814. Stilul bizantin al picturii este redat într-o ambianță 
specifică perioadei în care a fost realizat și de aceea întâlnim în scene costume de epocă și elemente din viața 
Transilvaniei din secolele XVIII-XIX“, continuă părintele paroh.

Pictura originală a fost restaurată în perioada 1975-1978 de o echipă a Institutului de Artă „Nicolae 
Grigorescu“, condusă de profesorul Sava Moga din București, pe vremea preotului paroh Ioan Fulea.

Între scenele pictate la Fofeldea ne atrag atenția Sfânta Treime reprezentată cu trei fețe pe același cap, țăranul 
iobag cărând Crucea Mântuitorului Iisus Hristos escortat de soldați în haine habsburgice și judecata în fața lui 
Pilat unde acuzatorii sunt îmbrăcați în costume de juzi, gornici sau principi. Rămâne o taină pentru specialiști 
compoziția acelui renumit „galben de Fofeldea“ regăsit în scenele interioare ale bisericii, considerat unic în 
lume, asemenea albastrului de Voroneț.

Muzeul parohial
Vechile obiecte de cult și icoanele valoroase de la Biserica „Sfântul Vasile cel Mare“ din Fofeldea sunt acum păstrate într-un muzeu amenajat
Într-unul dintre spațiile casei parohiale. Muzeul parohial portă numele preotului Ioan Fulea și adăpostește numeroase cărți vechi, icoane și obiecte liturgice. Colecția muzeală 

a fost fondată la 1967, iar muzeul actual a fost amenajat în 2012, prin eforturile preotului Ioan Dumitru Tătoiu, ale Consiliului parohial și ale credincioșilor din sat. „În 2011, 
ne-am hotărât să facem o casă nouă pentru muzeul părintelui Fulea. În ședința Consiliului parohial am decis să pornim aceste lucrări și ne-a ajutat Dumnezeu să facem acest 
muzeu, cu mari eforturi din partea comunității“, ne-a mai spus părintele paroh. Chiar dacă prioritățile erau altele la acel moment, s-a decis că acest proiect nu trebuia amânat, 
iar acum, peste ani, se culeg roadele acelei trude, prin aprecierile venite din partea specialiștilor și a celor care calcă pragul 
muzeului.
Eforturi pentru salvarea picturii

Primele intervenții majore la biserica din Fofeldea au fost în 
1905 și 1928, când s-au introdus tiranți metalici și s-au reparat 
tencuielile. În ultimii ani, sub coordonarea preotului Ioan 
Dumitru Tătoiu au avut loc mai multe lucrări de reabilitare, 
prin care să se salveze pictura și întreaga zidire. „În urmă cu 
patru ani, când am venit paroh aici, mi-am pus niște gânduri 
înaintea lui Dumnezeu, pe care am reușit să le împlinim. Am 
reușit cu ajutorul oamenilor, datorită dragostei credincioșilor 
și răbdării avute unii cu alții, împreună cu membrii consiliului, 
după puterile noastre, să redăm frumusețea acestei biserici, 
o frumusețe păstrată de înaintași în cei peste 200 de ani 
scurși de la zidirea ei. Biserica avea nevoie de câteva lucrări 
urgente pentru a recăpăta frumusețea de altădată. A fost 
necesar să reparăm acoperișul, pentru că riscam să asistăm 
la degradarea acestei picturi unice din cauza apei care 
pătrundea prin acoperiș. Apoi s-au schimbat geamurile, iar 

în ultimii doi ani am reușit să facem un drenaj pentru ca umezeala să nu mai urce pe pictură“, ne-a spus părintele paroh. Au 
mai fost efectuate și alte lucrări la biserică, în limitele impuse de legislația privind reabilitarea monumentelor istorice. A fost 
schimbată podeaua, au fost reabilitate soclurile, s-a re înfrumusețat catapeteasma pictată odinioară, iar acum împodobită 
cu mai multe icoane pe sticlă donate de credincioși. Lucrările au fost binecuvântate recent de Înalt preasfințitul Laurențiu, 
Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, care i-a felicitat și i-a încurajat pe credincioșii din Fofeldea, urmând ca 
lucrările de înfrumusețare să continue aici.
Filantropie în satul Fofeldea
Restaurarea bisericii parohiale nu a fost singura grijă a preotului paroh și a Consiliului parohial. Partea misionară a lucrării 

pastorale nu a fost trecută cu vederea. Cu sprijin din partea Arhiepiscopiei Sibiului, copiii din sat, majoritatea proveniți din 
familii sărace, sunt periodic ajutați să meargă la școală și să aibă o viață decentă.

„Am fost vizitați de mai multe ori de reprezentanții Departamentului social de la Arhiepiscopia Sibiului. Copiii din satul 
nostru au primit rechizite, ghiozdane, îmbrăcăminte, alimente și alte ajutoare. Anul acesta, 40 de copii din sat au mers într-un 
pelerinaj la Mănăstirea «Brâncoveanu» de la Sâmbăta de Sus, oferit de același departament social, copiii bucurându-se de un 
asemenea moment duhovnicesc. Sunt pași mici, dar îi menționez pentru a da exemple de implicare a Bisericii în ajutorarea 
credincioșilor“, a spus părintele Tătoiu.

Colaborarea parohiei cu o fundație filantropică din Germania este un alt mod prin care credincioșii din Fofeldea sunt ajutați. 
De câteva ori pe an, reprezentanții fundației vin la Fofeldea pentru a le aduce sătenilor îmbrăcăminte, încălțăminte și alte 
ajutoare.

Așa Te vede duhul meu, Stăpână:
Te duce Ana, Maica-Ta de mână.
Cum urci cu pași mărunți pe sfânta scară,
În ochi porți cerul nopților de vară
Și părul Tău e caier de lumină.
Smerit în rugă, trupul mic se-nclină
Și fața de copil așteaptă harul.
Ca să-Ți picteze slava, iconarul,
Topit-a-n flăcări vechea lui comoară,
A prefăcut-on pulbere ușoară
Și pata de argint a hainei Tale,
A încrustat-o-n raze ca în zale.
În juru-Ți focul curge, ca o apă.
Cu frăgezimi de mugur care crapă,
Mânuța poartă lujerul de floare,
Iar Sfântul Duh, în fâlfâiri ușoare,
Cu vraja curăției și a milei,
s-a așezat pe umărul copilei.
Din norii albi și moi ai înălțimii,
Cuminți, îți ies în cale Heruvimii.
În cuviință mare, iconarul
Cu fie de-arnici a-ncondeiat chenarul,
Iar sus de tot, pe cea din urmă treaptă,
Potirul sfânt al jertfelor Te-așteaptă.

Poezie mistică, din volumul „Poezii”, al maicii Zorica Lațco

Biserica din Fofeldea,
un monument unic în lume

Un articol de: Ștefan Mărculeț
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Cum ar trebui să reacționăm când suntem dușmăniți? Ce ne învață Mântuitorul la acest capitol? Iată un posibil decalog.
Am primit multe mesaje după publicarea articolului anterior, Înjurați fiind, catehizăm. Cazul C. T. Popescu, în care mi se 

atrăgea atenția că am fost prea blând și că în astfel de situații e nevoie de un „bici” precum cel al Mântuitorului din pericopa 
următoare: „Și erau aproape Paștile iudeilor, și Iisus S-a urcat la Ierusalim. Și a găsit șezând în templu pe cei ce vindeau boi 
și oi și porumbei și pe schimbătorii de bani. Și, făcându-Și un bici din ștreanguri, i-a scos pe toți afară din templu, și oile și 
boii, și schimbătorilor le-a vărsat banii și le-a răsturnat mesele. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luați acestea de aici. 
Nu faceți casa Tatălui Meu casă de negustorie. Și și-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: «Râvna casei Tale mă mistuie»” 
(Ioan 2, 13-17). Aici, însă, este vorba despre cei care credeau că slujesc lui Dumnezeu prin faptul că puneau la dispoziția 
închinătorilor la templu cele necesare cultului de atunci. Domnul le arată că un loc sfânt nu poate fi loc de negoț și 
hărmălaie ca-n piețe. Încât acest moment pilduitor ne poate inspira în a face curățenie în ograda proprie în relație cu cei ce 
slujesc lui Dumnezeu doar pentru un câștig material, de exemplu, iar nu atunci când suntem atacați de cei din afara Bisericii.

Dar cum ar trebui să reacționăm când suntem dușmăniți? Ce ne învață Mântuitorul la acest capitol? Iată un posibil 
decalog.

1) Să ne ferim, atunci când e posibil, din calea celor ce vor să ne rănească sau să ne ucidă. Așa a procedat Dumnezeu 
când a îndemnat pe Iosif  să ia „Pruncul și pe mama Lui” și să fugă în Egipt, pentru că Irod căuta să-L ucidă (v. Matei 2, 13). 
Sau, mai târziu, când „au luat pietre ca să arunce asupra Lui. Dar Iisus S-a ferit și a ieșit din templu și, trecând prin mijlocul 
lor, S-a dus” (Ioan 8, 59).

2) Să fim demni atunci când suntem atacați, mărturisind Adevărul în pace. „Și zicând El acestea, unul dintre slujitorii care 
erau de față I-a dat lui Iisus o palmă, zicând: Așa răspunzi Tu arhiereului? Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, dovedește 
ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce Mă bați?” (Ioan 18, 22-23).

3) Să evităm orice fel de violență. Ea întotdeauna atrage violența, nu rezolvă nimic. „Și iată, unul dintre cei ce erau cu Iisus, întinzând mâna, a tras sabia și, lovind pe sluga arhiereului, i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la 
locul ei, că toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” (Matei 26, 51-52). Apoi Mântuitorul, „atingându-se de urechea lui, l-a vindecat” (Luca 22, 51).

4) Să încercăm să câștigăm pe cel ce ne greșește. Dacă însă se încăpățânează în greșeala lui, ne putem depărta de el, pentru a nu-i da prilej să facă și mai mult rău. „De-ți va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și 
de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, 
să-ți fie ție ca un păgân și vameș” (Matei 18, 15-17).

5) Să căutăm să privim cu milă chiar și în inima unui persecutor, bine știind că numai un suflet chinuit poate să comită fapte criminale. „Și, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigonești? Iar el a zis: Cine ești, 
Doamne? Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigonești. Greu îți este să izbești cu piciorul în țepușă” (Faptele Sfinților Apostoli 9, 4-5).

6) Să nu renunțăm la nimeni, nici măcar la cei care ne trădează și ne vând. Domnul a așteptat pocăința lui Iuda Iscarioteanul până în ultima clipă, adică până când el s-a spânzurat, renunțând, din mândrie, la darul vieții. S-a căit, dar nu s-a 
pocăit. Chiar și în momentul în care Iuda L-a sărutat pentru a semnala celor veniți cu el pe cine să aresteze, Mântuitorul i se adresează cu apelativul „prietene” (v. Matei 26, 49-50).

7) Să respectăm celuilalt libertatea de a nu ne primi în viața lui. După ce Hristos a eliberat de sub stăpânirea duhurilor necurate pe cei doi demonizați din ținutul gadarenilor, „toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-L, L-au 
rugat să treacă din hotarele lor” (Matei 8, 34). Iar El a plecat de acolo nimic zicând.

8) Să evităm capcanele celor vicleni, care ne vor răul, deși pe față se arată binevoitori. Ei caută să manipuleze în interesul lor chiar și lucrarea lui Dumnezeu. Este cazul regelui Irod pe care Domnul îl numește „vulpe” (v Luca 13, 31-32) 
și care, atunci când Mântuitorul a fost arestat, „s-a bucurat foarte, că de multă vreme dorea să-L cunoască pentru că auzise despre El, și nădăjduia să vadă vreo minune săvârșită de El. Și L-a întrebat Irod multe lucruri, dar El nu i-a răspuns 
nimic” (Luca 23, 8-9).

9) Să conștientizăm că, uneori, prietenii cu cele mai bune intenții ne pot fi, de fapt, cei mai mari dușmani. „Și, luându-L Petru de o parte, a început să-L dojenească. Dar El, întorcându-Se și uitându-Se la ucenicii Săi, a certat pe Petru și i-a 
zis: Mergi, înapoia mea, satano! Căci tu nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor” (Marcu 8, 32-33).

10) Să iertăm mereu și pe oricine, indiferent de răul pe care-l pătimim. Este, de fapt, cea mai mare poruncă, întărită de Mântuitorul chiar pe Cruce, prin cuvintele: „Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac” (Luca 23, 34). A ierta înseamnă a ne 
elibera de orice legătură a urii și a resentimentului. Încât iertând, pe noi ne ajutăm în primul rând.

Sursa: doxologia.ro

Spovedania lui Mihai
Era o dimineață de iarnă. Omătul alb, scârțiia sub picioarele lui Mihai. Era singur. Doar el și vocea conștiinței. Se 

îndrepta spre libertate. “Ciudat! Mă simt ca un copil și nu știu de ce”, își spusese . Mihai era grăbit să ajungă în acel 
loc, unde întâlnise o altă lume, despre care el credea înainte că este de domeniul poate a filmelor SF sau a balivernelor 
născocite de popi. În cel mai bun caz, credea că ținea de mitologiile unei lumi, pe care o catalogase învechită și de mult 
apusă. Toți prietenii din cercul lui credeau asta. Nu, nu era vorba de libertatea pe care o vedea adesea la TV sau pe care 
o auzea de la ceilalți prieteni de-ai lui sau care-i parvenea prin spoturile publicitare, care erau presărate la tot pasul pe 
străzile orașului. Era vorba despre ceva pe care nu știa cum să-l definească. Singura lui certitudine era faptul că cunoscuse 
ceva sau pe cineva, nu știa prea bine, care îl făcuse după multă vreme să simtă că este liber. După multă vreme simțise 
că nu-i mai este frică. Se gândea la toate acestea, când brusc, își aduse aminte de copilăria sa. “Ce straniu, își spuse el”. 
Zâmbea la aceste amintiri, care i se perindau acum prin memorie și pe care nu le mai accesase de atâta amar de vreme. 
Nu de alta, dar vorba aia, avea o familie, avea un job, avea activități și pasiuni, pe care le respecta și le ținea cu sfințenie. 
Timpul din perioada zilelor de luni până vineri era alocat în special carierei, muncii, față de care-și făcuse un adevărat cult. 
Adesea, programul de lucru i se prelungea până noaptea târziu, acasă. Singurul țel era să avanseze în carieră și să facă bani 
mai mulți. Dorea să-și schimbe mașina, să-i cumpere copilului un iPhone, așa cum îi cumpărase prietenul său fiului lui. Ba 
chiar se gândea să-și ia o casă mai mare și mai ales să poată merge în concediu pe o insula exotica, așa cum făceau aproape 
toți cei din anturajul lui de amici. Din acest motiv, Mihai zâmbea acum, când fusese năpădit de amintirile frumoase din 
copilărie. Realizase că-i fusese dor de ele și se întreba de ce le închisese în sertarul ființei lui atâta timp, fără să le mai aducă 
la lumină. Zâmbetul i s-a șters brusc de pe față, când, deodată, o revelație i-a cuprins mintea, determinându-l să gândească 
cât de puerilă fusese această concepție pe care o avusese până nu cu mult timp în urmă. Îi era groază și dorea să urle din 
cauza durerii care-i cuprinsese inima. Realizase că viața lui este precum urmele, pe care le lăsa în omătul generos așternut 
pe străzile pe care el circula acum. Nu se gândise niciodată că ar putea altfel. Plăcerea și dorința “de-a avea” îi ofereau 
adrenalina necesară să-și risipească întreagă energie pe acele banalități. Dintr-odată se gândise la soția, care de atâtea ori 
îl implora să fie împreună cu ea și copilul lor. Rănile inimii sângerau și mai mult, la gândul că avut atâta timp la dispoziție 
să petreacă timpul cu cei pe care-i iubea. Îl podidise plânsul. Ceea ce iubea el era atât de aproape și atât de ușor accesibil. 
Conștientizase că dacă nu s-ar fi lăsat cuprins de avariție, ar fi fost un alt om astăzi. Mai fericit, în mod sigur. Locul spre 
care mergea, începea să se contureze în fața ochilor săi. Acesta era pe o culme de deal, undeva spre capătul străzii, pe 
care erau mulți brazi de o parte și alta a acesteia. Urcând, simțea că devine tot mai ușor. Sentimentul că din nou gustă din 
libertate, îi revenise cu multă forță în ființa lui. Era ca atunci când pentru prima oară a cunoscut-o pe cea care avea să-i 
devină soție. Era ca atunci când și-a văzut pentru prima data copilul la maternitate. Ceva ce nu poate fi descris în cuvinte 
și nu poate fi înțeles, decât prin trăire. Cuvintele întotdeauna au fost depășite în încercare de-a descrie astfel de stări. Era 
bucuros. Începea o nouă etapă a vieții. Se hotărâse ca aceasta să fie așa cum i-a arătat bunica în copilărie, care-l mângâia 
cu mână bătătorită și aspră dar deloc stânjenitoare pentru el. Cuvintele bunicii, îi răsunau și acum în urechi: “Să nu uiți, 
dragul lu’ bunica de Dumnezeu. Să nu uiți de biserică, care este casa noastră din cer aici pe pământ”. Își amintise, da. Cu 
nostalgie, într-adevăr. Începea o nouă viață. Se hotărâse. Era sigur că nimic nu-l putea întoarce de la obiectivul spiritual 
propus. De aceea, Mihai se hotărâse să înceapă cu Spovedania, un mediu, pe care în trecut l-a depreciat enorm. Atunci 
dorea să fie ca lumea din jurul său, nu după chipul Celui care l-a pus în lume. De aceea, lumea lui Dumnezeu și bisericuța 
micuță, modestă, nu le observase în drumurile din fiecare dimineață timp de peste 25 de ani, pe care le-a parcurs zi de zi, 
ani la rând spre locul de muncă. Cerul lui Dumnezeu era de nevăzut. Acum știa. Nu mai este singur. N-a fost niciodată 
singur. Ținta devenind alta. O altă bogăție, care-i dădea în pofida aparențelor starea de om bogat. Avea satisfacția că este 
nemuritor. Iubea. Se bucura de oamenii din jur. Nu-i mai vedea ca potențiale obiecte de satisfacere a dorințelor sale. 
Dorea să înceapă o nouă viață, în biserică. Locul care este taina prezenței Celui care nu poate fi văzut decât de cei cu inima 
curățită nu de lipsa de păcate, ci de sinceritate apropierii de Dumnezeu. Era sincer cu el. Era sincer cu Dumnezeu. Taina 
Spovedaniei, începuse. O nouă viață lua forma cerului…

Postul este o jertfă pe care credinciosul o 
aduce lui Dumnezeu, ca urmare a primei 
porunci dată lui Adam în rai și a modelului 
oferit de Însuși Hristos, care se realizează 
printr-un regim alimentar și unul spiritual, 
în așa fel încât postul de bucate să fie unit 
cu postul de păcate. Postind, creștinul Îl 
recunoaște pe Dumnezeu ca Stăpânul 
tuturor bunurilor materiale și ca izvor al 
bunurilor spirituale.

Postul dinaintea marelui praznic al Nașterii 
Domnului oferă posibilitatea fiecărui 
credincios să iasă în întâmpinarea lui Hristos 
din ceruri, venit pe pământ, prin propria 
sa viață: prin împlinirea poruncilor, prin 
virtuțile și faptele de iubire a celor în lipsuri 
și suferințe, prin post și rugăciune. Toate 
acestea sunt concentrate și încununate de 
curățirea de păcate prin Taina Mărturisirii 
și de unirea cu Hristos în taina Împărtășaniei. În urcușul nostru spiritual avem nevoie 
de Hristos ca de cea mai necesară hrană. Simțind foame și sete de cele sfinte, venim 
acolo unde Hristos sălășluiește și Se dăruiește în deplinătatea iubirii Sale, prin Sfânta 
Euharistie, Trupul și Sângele Său. Prin Sfânta Împărtășanie ne sfințim viața, trupul și 
sufletul, devenind purtători de Hristos.

În aceste vremuri de încercare suntem chemați să ne rugăm mai mult, să postim și să 
înmulțim faptele bune. Nu suntem singuri în această încercare! Suntem cu Mântuitorul 
Iisus Hristos și dacă vom fi conștienți, și trebuie să fim, și dacă ne vom apăra pe noi și îi 
vom apăra pe cei dragi ai noștri, apărându-i și pe cei care nu vor să se apere, obligându-i, 
căci și sfatul este poruncă, atunci toate sunt spre binele nostru, al tuturor! Ne va ajuta 
Bunul Dumnezeu să trecem peste toate!

Sursa: arhiepiscopiasibiului.ro

- Când DUMNEZEU a vrut să creeze pești, a vorbit cu marea.
- Când DUMNEZEU a vrut să creeze copaci, a vorbit cu pământul.
- Dar când DUMNEZEU a vrut să-l creeze pe om, s-a orientat spre SINE.
- Așa că DUMNEZEU a spus: „Să facem om după chipul și asemănarea noastră” .
Concluzii...
- Dacă scoți un pește din apă, acesta va muri; iar când scoți un copac din pământ, acesta moare și el.
- În mod similar, când omul se deconectează de la DUMNEZEU, el moare.
- DUMNEZEU este mediul nostru natural. Am fost creați pentru a trăi în prezența LUI. 
- Trebuie să fim conectați cu El pentru că există doar cu El viața.
- Să rămânem conectați cu DUMNEZEU.
- Să ne amintim că apa fără pește este încă apă, dar peștii fără apă nu sunt nimic.
- solul fără copac este încă sol, dar copacul fără sol nu este nimic ...
- Dumnezeu fără om este încă Dumnezeu, dar omul fără DUMNEZEU nu este nimic!
Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cu al Său har și a Sa iubire de oameni!

Pr. Constantin Sturzu, PUNCTE DE VEDERE

Cum reacționăm când suntem dușmăniți?
Un posibil decalog

PICĂTURA DE INȚELEPCIUNE Postul care ne pregătește pentru
praznicul Nașterii Domnului

Pr. Andrei Iancu

pr. Constantin Necula
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Ei s-au născut în decembrie

Sander Franz  95 de ani 20 dec Marpod
Barbu Emilia   92 de ani 05 dec Retiș
Dragomir Tiberiu 91 de ani 01 dec Retiș
Pleșca Amalia  90 de ani 13 dec Șalcău
Coman Maria  88 de ani 07 dec Retiș
Bunea Silvia  87 de ani 14 dec  Chirpăr
Pașcalău Maria  87 de ani 22 dec Marpod
Săsăujan Ioan  85 de ani 02 dec Chirpăr
Corman Eleonora 84 de ani 94 dec Șalcău
Predescu Victoria 84 de ani 31 dec Marpod
Drăgan Valerica 83 de ani 02 dec Săsăuș
Căldărar Ioana  83 de ani 19 dec Brădeni
Avram Nicolae  82 de ani 06 dec Vărd
Vrânceanu Constantin 82 de ani 27 dec Ilimbav
Lene Gheorghe 81 de ani 05 dec Merghindeal
Ganea Ioan  81 de ani 10 dec Vărd
Radu Niculina  80 de ani  05 dec Retiș

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

Satul meu
Gavril Iosif Sinai

M-am născut din cerurile tale
Satul meu, din prima zi
Ți-am simțit mirosul straielor albastre
Din garderoba îngerilor fără chip
Dat unor oameni la semănat 
De iubiri îngropate pe Vale,
Iată-mă prins între apă și soare
În poalele tale gânguream legănat. 
Primii pași pe „ulița mică”
Lumea se-ntinde din firul de praf,
Trec căruțe și voci se frământă 
Te împletesc cu viața într-un colac.
Când soarele trăgea cu ochiul de „după nuci”
Pe „bolcă” ciurda agale urca în pășuni.
Gașca mea de neastâmpărați complotam,
Cum să întărâtăm bivola lui Dragoman,
Și-așa ne alerga drăgana seara,
Spre disperarea gospodarilor ilimbăveni,
Buluc unii pe „ulița mare”,
Alții-n gardul școlii ne izbeam!
De sărbători ne pregăteam canonic.
Unul recunoscând că a furat din câmp lucernă 
La spovedit s-a exprimat laconic
„Atunci părinte, știți... când luați lucernă!”
Chiar pionieri disciplinați în clasă,
Dar deh, poveștile cu zmei ne încântau!
Ne tăvăleam prin basme și voiam 
Să fim eroi, prin pădurice zmei decapitam!
Un punct între minus și plus infinit
În negura vremilor apuse și viitoare, 
Acesta rămâne în sărbători ca un dat
Cu aripi te duc între hotare.
E prea hain și timpul, și uitarea,
Să-ți faci cocoș de lut între găini 
Nu-ți va aduce, dragă, folosință,
Ți se vor pierde toate, fără vulpi!
Tot drumul pe costișă am primit
Amprenta unui loc și răsărit. 
Sărut cerul și pământul 
Între Dumnezeu și satul meu!

PE SUB  POALA PĂDURII 
S-aude glasu’ mândrii.
Nu știu glasu’ mândrii-o fi,
Ori badea-și mână boii.
Mână-ți, bade, boii tare,
Că vine Dunărea mare.
Las’ să vie să mă ia,
Că io n-am pe nimenea.
N-am nici mamă, n-am nici tată,
Parcă sânt născut din piatră.
N-am nici frați, n-am nici surori,
Parcă sânt născut din flori.
Greu îi, Doamne, prin străini,
Ca desculț prin mărăcini.
Greu îi, Doamne-ntre dușmani,
Ca desculț prin bolovani.
C-așa-mi vine uneori
Să beau otravă să mor.
Stau în loc și mă gândesc
La ce să mă otrăvesc:
Până-am zâle să trăiesc
Și pe mândra s-o iubesc.
Vintilă Coman, 44 de ani, Retiș, 5 mai 1967

COBORÂI DIN DEAL ÎN ȘES

S-o văd pe mândra la mers.

C-așa merge de frumos,

De parcă scrie pe jos.

Mai calcă și pe călcâie,

Ca condeiu pe hârtie.

Bădiță, brâu învărgat,

Eu ți-s dragă, tu-mi ești drag.

Poate-o fi să ne luăm,

Că prea bine sămănăm.

Și la ochi, și la uitat,

Și la dulce sărutat,

Și la ochi, și la sprâncene,

Ca doi porumbei la pene.

Nițu Ion, 47 de ani, Retiș, 28 aprilie 1982

FIRICEL DE CÂNEPĂ

Vino, bade, sâmbătă

Că mă găsești singură.

Singură închisă-n casă,

Tot cu ochii la fereastră,

Cu față albă pe masă.

Vino, bade, vino, zău,

Că eu mor de dorul tău.

Vino, bade, și desară,

Dușmanii de ciudă moară.

De-aș ști, bade, c-ai veni,

M-aș găti, m-aș primeni.

Șezi, bade, pe lemne verzi

Dacă n-ai vint să mă vezi.

Țânț Livia, 28 de ani, Retiș

Din culegerile profesorului Mircea Drăgan – Noiștețeanu

Moşteniri:  Lingoul de aur de acasă
Un articol de Lörinczi Francisc-Mihai - 19 Iun, 2016

Acasă este acel tărâm fermecat pe care îl zăvorâm în suflet, lada de zestre a cerului, un loc sacru tăinuit 
în cotloanele frumuseții. Brazda de acasă și cerul de deasupra sunt clepsidra perfecțiunii, microcosmos 
divin. Dumnezeu ne-a dăruit un petic de pământ, dar și un colț de cer deasupra. Și pe acestea două le-a 
așezat cu rânduială într-un fel anume. Cerul să fie acoperiș sufletului nostru care pribegește pe pământ. 
Sămânța edenică este așezată în această ladă de zestre divină. Iar când această legătură intimă a omului 
cu divinul este frântă, începe destrămarea. Când omul vrea să rupă această suprapunere, să desfacă sigiliul 
divin, atunci începe ruinarea ființei. Sămânța pe care o păstrăm ca într-o ladă de zestre în sufletul nostru nu 
este o sămânță oarecare, ci una de aristocrație cerească, pe care nu putem să o aruncăm în orice pământ. 
Pământul de acasă și cerul de deasupra ne-au fost hărăzite întru fericire și bucurie.
În casa bunicilor mei din Bârghiș am văzut suflete de aur. Oamenii se ajutau reciproc. Mâna întinsă 

venea când aveai nevoie. Persoane de cuvânt. Harnici, pașnici, cu îngăduință, smeriți, cu bunătate unii 
față de ceilalți, îndelung răbdători. Acolo, în fața piramidei de aur, a grămezii știuleților de porumb, erau 
creștini adevărați care erau sculptați parcă după preceptele pauline ale Scripturii. Mâini aspre se rotesc ca 
ceasornicul și din știuleții acoperiți cu foi ies la lumină adevărate biblioteci de aur, cu incunabule rânduite 
divin, în șiruri perfecte, bine legate, boabe aurii care i-au luat mințile lui Pizzaro, conchistadorul spaniol. Prin 
aroma merelor din grădină reușesc să reînvii pentru o clipă micul meu univers de acasă, ca pe o pâine de 
casă rumenă pe care o scoate bunica de pe vatră, pe lopata de lemn. E un efect similar madlenei proustiene.
Mămăliga răsare pe un cârpător, pe fața de masă albă, aspră, din cânepă, frumos brodată de străbunica. Cu 

un fir de ață albă bunica taie mămăliga în felii. Erau ca niște lingouri de aur. Mămăliga și alături brânză, un 
coș cu mere, ciorchini de struguri, nuci, felii de dovleac. Ospăț împărătesc. Valuri de palme se împletesc în 
rugăciune, asemenea bulgărilor de pământ care se revarsă primăvara după plug.
O rugăciune deschide masa. Oameni simpli cu fețe plecate. Și mâinile se pun în mișcare. Cina. Ceasornicul 

bate o oră târzie. Se desfac felii de timp. Un gând frumos înflorește ca prima floare de măr din grădina 
bunicului meu. În vase de lut se toarnă lapte. Mămăliga stă aproape. Lapte gras de bivoliță. Alb ca neaua. 
Smântâna de două degete. Cu un gust neprihănit, ce nu poate fi turnat în cuvinte. E gustul de acasă. Fiecare 
ia ce poftește. E o masă regească. Lumina pâlpâie în lămpile de petrol. Amintiri în pârgă. Lingouri în inimă. 
Străbunica mea cu broderiile, foșnetul perdelelor, fața de masă albă și sunetul tacâmurilor și al vaselor, grâul 
curgând în saci, macii arzând pe câmp. Ceasornicul. Genunchii și brațele bunicului meu și poveștile. Sub 
pernă mai aud încă bobocii de gâscă, puful viu care mă ține în trezie.
Ne întoarcem mereu acasă, spre satul copilăriei, visăm la căldura vetrei, la cozonaci și pâine de casă, 

la mâinile dragi ale mamei, la brațele bunicului, locurile dragi pe care le adăpostim, pe toate, în grădina 
sufletului, un Eden în miniatură.
Toate revin înaintea noastră acum,
înaintea praznicului împărătesc al Pogorârii Duhului Sfânt. Toate acestea ne aduc bucurie în suflet. Ce 

mare trebuie să fie bucuria și minunea de a fi întâmpinat de Hristos Înviatul! Așteptați să ne întoarcem 
Acasă.

Topitul cânepii
din jurnalul lui Ilarion Cocișiu

Da mai sunt topitorii de cânepă. În fiecare toamnă, văile Dumbrava și Tăieturi, apele celor două râuri ce curg de sub 
pădurile lui Prescurea  (fostul ultim moșier scăpătat), spre luncile de jos, ca să se verse în Hârtibaciu, se zăgăduiesc din cinci 
în cinci, până în zece metri cu pari, cu pietriș și cu pământ, să se oprească apa, și unde vor pune femeile cânepa la topit. 
Iar din această muncă a femeilor, vin și alte semne: alegerea berbecilor și pregătirea lor pentru montă, intrarea vitelor în 
miriște și apoi culesul fasolii, al lobenițelor și prunelor.
Apa din văi este alimentată doar de câteva izvoare, ce-și alimentează la rândul lor durata de pe povârnișurile de dealuri, în 
vreme de ploaie, ce curg spre scobitura făcută de valea colectoare… Când toamna e secetoasă, cei care au apucat să facă 
lacuri mai în sus,în cursul apei, tot mai au ceva apă în lac și cânepa , apăsată de șipca de lemn și de bolovanii puși deasupra, 
zace mai în apă, mai în nămol dar cei de mai jos, când seacă apa, le rămâne locul uscat.
Și-atunci, noaptea ori chiar ziua, pleacă bărbații cu securea pe vale în sus și izbesc în hățișul dintre pari , trag pământul la o 
parte și fac loc apei spre lacul lor. Din aceste măsuri, profită alții și suferă cei de sus.
Noi, copiii continuam încă să ne jucăm minge pe iarba încă verde, având grija vitelor.
Dar lacurile se fac mai des în Valea Noiștatului, între movile, în bălțile de aici, căci apa de cânepă e otrăvitoare, pentru 
pești și vite.
Doamne, ce gânduri au început să pătrundă în minte mea, în legătură cu topitul cânepii și grijile femeilor. Dar unele dintre 
ele sunt destul de necăjite și au fost vremuri când și-au dus cânepa chiar și în Târnavă, spre a și-o topi. Așa a făcut mama, cu 
sora ei Milia (Emilia), au dus cânepa la topit în Târnavă. Dar chiar și starea aceasta  nu poate învinge și nici tradiția ștearsă
Ori furtunile cu ploi, ori acele ruperi de nori, când apele creșteau și rupeau lacurile cu cânepă cu tot, ca pe vremea când 
au dus-o pe Valea Hârtibaciului în jos și femeile o căutau a doua zi  pe la Hendorf, Netuș sau Noiștat. Ce muncă făcută 
cu îndârjire! 
Așa au fost țăranii noștri până mai ieri, pentru tot ce și l-au vrut al lor.
Mâine? Topitorii organizate, plasate pe regiuni, cânepă topită și apoi transformată în pânză dată de stat sau, poate că nu 
mai e necesară pânza de cânepă.
Se schimbă totul și încă nu știu ce va fi mai bine?
Noiembrie 1948



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

2020

Avea 20 de ani și urma să se 
mărite. Părinții ei hotărâseră ce 
pământuri și ce vite să-i cinstească.

Dar n-a fost să fie.
A venit colectivu’ și ea cu bărbatul ei, ca toți din sat, s-au trezit într-o noapte săraci: fără pământ, fără vite, fără pădure, fără nimic.
Doar cu brațele, ca pălmașii.
Au mai fost unii care au cârcotit, dar și-au adunat dinții din țărână și bolile prin pușcării. 
Au strâns din dinți și au muncit, crezând că după un an de muncă o să primească plata.
Au văzut că statul le-a luat grâul pe nimic, iar dacă la colectiv trebuiau tărâțe la animale, plăteau dublu kilului de grâu pe un kil 

de tărâțe.
Așa le lua statul pe nimic laptele și carnea, cartofii și porumbul, cam tot ce produceau.
Dacă luau un căruț si o pereche de cai, să meargă la pădure, trebuiau să plătească cu bani, ei care nu primeau bani niciodată. 
Am crescut cu ei, în satul ăla incredibil și unic și mă întreb acum, deși atunci mintea mea de copil nu întreba, cum au putut ?
Puneau cartofi pe digul Hârtibaciului, făceau grădini în târla stânelor , trăgeau coasa pe râpe și pe marginea drumului, să țină 

animale, să își crească copiii.
Încrâncenați și cu sudalma în gât, ori rugându-se, au crescut copiii și i-au dat la școli ca să nu ajungă slugi la colectiv, pe 

pământurile bunicilor lor.
În 1991 i-au chemat să le dea pământurile. 
Fără tractoare , fără nimic. Doar palme aveau, nu, 

ce le mai trebuia? 
Bătrâni și singuri, s-au apucat de lucru. Iar copiii, 

toți domni, toți plecați îi certau că de ce lucră.
Drama lor, a generațiilor de țărani distruse, a 

sclavilor țării ăsteia, care și - a plătit datoria externă 
cu producția agricolă făcută de ei, abia acum începe. 

Niște nimeni le-au spus că ei „ nu au contribuit la 
fondul de pensii „ așa că, toată munca lor de-o viață 
a fost aruncată la gunoi.

Mor încet, tăcuți și încrâncenați, fără bani, fără 
doctori. Mor acolo, pe pământurile alea ajunse 
pustii, că palmele lor nu mai pot.

Nici ochii lor arși nu mai pot plânge. 
........
Mă uit la știri... Funcționarii publici cer 

guvernului să nu le taie sporurile... dascălii cer 
să nu le taie norma de hrană... polițiștii cer spor 
de covid.... alții cer indemnizații de antenă, alții 
vouchere de vacanță.

Știți că un voucher de vacanță al unei educatoare 
în primul ei an de lucru este cat „pensia” pe 4 luni 
a unuia care a lucrat 50 de ani la colectiv, fără să 
primească un leu???

.....................
Ei, doar ei, osteniții pământului , nu cer și nu 

primesc nimic.
Întoarcerea lor, a sclavilor țării ăsteia, în țărână, 

umiliți si batjocoriți, va fi blestemul pe care îl vom 
duce în spate, ca nație care și - a ucis trecutul.

Că noi, care suntem cu democrația, cu libertatea 
și cu dreptatea în gură toată ziua, atât le dăm, 
restitutio in aeternum!

Trecuseră doi ani de când s-a făcut Gospodăria Agricolă Colectivă în Retiș, împlinită de comuniști 
cu amenințări și cu sacrificii dureroase, urmare a presiunilor dezlănțuite de către partid, prin forțele 
de opresiune, soldate cu ani grei de pușcărie, pentru cei mai recalcitranți dintre țărani. Ales ca model, 
președintele colectivului, Rogoz Nicolae primise patentul de țăran comunist și folosit ca mascotă a lumii 
noi. În calitate de deputat al Marii Adunări Naționale, era prezentat precum o vedetă, dar a unei lumi 
aruncată în stare de perisabilitate, respectiv în costum național, și plimbat ca un balot prin întreg lagărul 
socialist.

La înmormântarea lui Petru Groza a venit o mașină după el, l-au găsit amețit de rachiu, l-au împachetat 
cu haine cu tot și l-au dus la capul mortului ca reprezentant al țăranilor comuniști. 

Anul 1960 impusese ca sarcină de excepție a politicii de partid și de stat, încheierea colectivizării agriculturii 
în România. Printre elementele de bază ale politicii de „convingere” la „aderare în masă”, organele raionale 
de partid au nominalizat, printre alții, și pe țăranii din Retiș, conduși de către un președinte, dăruit trup și 
suflet politicii de partid și de stat: „Tovul Rogoz!”.

Acestor „tovarăși convinși de bunăstare socialismului” li se repartizase sarcina de onoare de a-i convinge 
pe țăranii din comuna Mihăileni – Șaldorf, o așezare identică din punct de vedere al configurării sociale, aflată 
pe Valea Buii, în partea vestică a fostului raion Agnita. Cu o populație majoritară românească, agricultori 
din tată-n fiu, legați de pământ și de tradiții și încă neatinși de morbul navetismului, înspre orașele din jur, 
și ei erau considerați potriviți să adere la colectiv, „din proprie opțiune, convinși de avantajele muncii în 
colectiv”

Și astfel, memoria colectivă a celor două localități a înregistrat evenimentul din prima duminică a lunii 
aprilie, 1960, când trei autobuze, venite de la raion, au transportat din Retiș în Mihăileni, pe „harnicii 
colectiviști”, bărbați, femei, ficiori și fete, așadar forța care să implementeze voința partidului!

Ospitalieri ca toți țăranii, cei din Mihăileni, în frunte cu primarul au onorat oaspeții cu pâine și sare, spre 
delectarea organului de partid, sosit cu mult înainte. Apoi retișenii au fost preluați frățește pe la localnici 
și purtați pe ulițele satului și prin gospodăriile lor îmbelșugate. „Oamenii ăștia au de toate, măi fraților, nu 
le bate vântul, ca nouă, prin grajduri și hambare!”, strigă mai târziu, cât îl ținuse gura, în mijlocul satului, 
Pupăză, un colectivist mai slobod de gură, luat de rachiul băut la unul din prietenii lui, regăsit, din vremea 
războiului. Cei din apropiere, tușiră cu subînțeles, aplecându-și capetele…

Conform programului întocmit cu rigurozitate de către „organul de partid”, la ceasurile amiezii, curtea 
căminului cultural devenise neîncăpătoare. La tribuna, anume improvizată, notabilitățile de partid s-au 
rânduit, în discursuri sforăitoare, iar în apropiere se instalase o masă, la care un individ cu ochelarii uitați pe 
nas, păzea un ceaslov care urma să pună capăt strădaniilor de a împlini politica partidului „atotbiruitor”…!

Și-n vremea în care activiștii și-au expus delirul lozincard, într-o atmosferă încărcată de voie bună și 
neatenție, țăranii celor două sate își depănau necazurile și nădejdile dintr-o vreme ce se arăta atât de 
zgârcită cu lumea lor. Între ei se legaseră pe loc cunoștințe și se regăsiră chiar vechi cunoscuți de prin 
târguri și camaraderii din război, spații largi în care vorbele bubuitoare ale celor de la partid, explodau ca 
niște bășici de săpun.

A urmat spectacolul artistic al tinerilor, iar vârstnicii au ocupat loc la mesele din căminul cultural, încărcate 
cu mâncare și băutură.

„Dom’ profesor, atunci s-a mâncat, s-a băut, s-a cântat, s-a jucat da’ la înscrierea în colectiv, nimeni n-a 
mai îndemnat pe nimeni, așa cum am fost sfătuiți să facem! Ba, mai mult, la plecare, așa cu minte prinsă 
în aburul  băuturii, cineva a strigat în gura nare: „Fraților, dacă vreți să rămâneți ca noi, cu praful de pe 
tabachere, să vă băgați în colectiv ca noi! Și voie bună, nimic mai mult!” Și toți ceilalți bărbați, chiar dacă 
nevestele lor le cereau să tacă, și-au aprobat în gura mare consăteanul, regretându-și la rândul lor oile, 
vacile și boii mâncați de colectiv!”

Satul romanesc este pe cale de dispariție, părăsit de locuitori si uitat de autorități, iar singura 
șansă de salvare poate veni din partea unor noi locuitori, proaspăt mutați de la oraș, care 
să-l aprecieze, să-l respecte si să-l reclădească. Sunt libere multe case frumoase, cu terenuri 
generoase si la preturi bune, iar peisajele iți taie respirația. 

Ce mai aștepți? „Tu ești salvarea, tu, omul de la oraș, cel care stai in cutiuța ta de beton și mai 
ieși la o porție de aer „curat” pe balcon, cel care te uiți cu jind la plăsuța bătrânei care vinde 
roșii sănătoase la colțul străzii, cel care te bucuri ca un copil când prinzi doua ore pentru o tură 
cu bicicleta în afara cartierului, cel care citești o carte buna in loc sa te uiți la televizor si, nu in 
ultimul rând, cel care stai în aceste clipe izolat in apartament și te întrebi cum mama zmeului ai 
ajuns in situația asta”, scrie arhitectul Eugen Vaida, președintele Asociației Monumentum, într-o 
postare intitulată „Satele pustii ale României cer ajutor” devenită virală pe Facebook.

 El însuși reîntors în satul natal, un vechi sat săsesc din județul Sibiu, Alțina, Eugen Vaida 
crede că toți cei care vor sa scape de aglomerația orașelor și să se reîntoarcă la sat ar trebui 
să acționeze.

 In ziua de astăzi, si-ar putea câștiga existența și in mediul rural, nu mai depind la fel de mult 
de oraș, iar casele lăsate in paragina pot fi cumpărate acum la preturi accesibile. „Vă primim cu 
brațele deschise în satele noastre! Avem destule minunății de căsuțe vechi care așteaptă sa fie 
salvate, amenajate și locuite în tihnă.

 Noi nu realizăm valoarea lor și vi le oferim la prețul unui sejur in Italia! Dacă vă grupați 
cate 5-6, cu atât mai bine. De ce? Pentru ca de aici se poate începe schimbarea din interior a 
mentalității comunității, de care avem nevoie. Doar nu credeați că vă primim degeaba? Va trebui 
să învățați să purtați o discuție așezată cu vecinii, să le transmiteți copiilor noștri și părinților 
lor lucrurile minunate și nemaiauzite pe care le cunoașteți, să fiți modele și să vă implicați în 
deciziile comunității, iar atunci când copiii voștri vor crește, să nu va plângeți de calitatea slaba 
a învățământului și să nu fugiți la oraș înapoi, ci să puneți mână de la mână ca sa aduceți in sat 
cadre didactice competitive”, mai spune Eugen Vaida. 

Arhitectul face apel la cei care ar vrea să vină de la oraș la sat și încă își mai fac socotelile să 
opteze pentru niște localități pitorești de pe Valea Hârtibaciului, aflate la 30-40 de kilometri 
de Sibiu. „Avem doua sate superbe pe Valea Hârtibaciului: Vecerd și Săsăuș, ambele românești. 
Sunt printre cele mai frumoase sate din zona săsească și cred ca am ajuns sa le cunosc aproape 
pe toate, casa cu casa. De la vârsta de 16 ani colecționez obiecte etnografice din cele 2 sate; 
in principal piese de costum. Mi-s dragi si mi-e milă că se prăbușesc acele clădiri din care am 
adunat timp de 20 de ani piesele de costum; case in care odată trăiau oameni. Haideți să 
repopulăm aceste doua sate și să le redăm mândria de odinioară. N-o să mă transform într-un 
dealer de imobiliare, dar pot să vă ofer consultanță gratuită pentru conceptul de restaurare 
și amenajare a lor. Eu vă sprijin cu drag cu informații pentru aceste case, dar daca nu sunteți 
dispuși să faceți un drum să le vedeți consider că nu sunteți interesați”, spune Eugen Vaida 
pentru sursa citata. 

Arhitectul a postat și câteva fotografii sugestive pentru frumusețea locurilor și a caselor, „de 
pe cea mai frumoasa strada româneasca din Ardeal” din Vecerd, precum și din Săsăuș, satul 
sibian care dispare de pe harta. 

Ca sa aflați care sunt de vânzare și care nu, de ce reparații au nevoie si cum sunt împrejurimile, 
cel mai bine ar fi să faceți o vizită in Colinele Transilvaniei și să le vedeți, când situația o va 
permite. Asociația Monumentum se ocupă de salvgardarea arhitecturii tradiționale din sudul 
Transilvaniei, iar in 2016 a înființat Ambulanta pentru monumente, care salvează clădirile 
istorice aflate în pericol iminent.

 Eugen Vaida a studiat în Sibiu și la București, iar de 20 de ani cutreiera satele de pe Valea 
Hârtibaciului, pentru a contribui la salvarea monumentelor, obiectelor și a comunităților din 
această parte a Transilvaniei. Este fondator și președinte al Rețelei Colecțiilor si Muzeelor 
Etnografice Sătești Particulare din Romania (RECOMESPAR), membru al Grupului Rural al 
Ordinului Arhitecților din Romania, membru in numeroase comisii de avizare ale intervențiilor 
în zone istorice cu fond construit valoros si proprietar al unei vaste colecții de etnografie 
sătească.

Întoarcerea în eternitate
Lenuța Barbu

Din vremea colectivizării
Gherasim Rusu Togan

Satele pustii ale României cer ajutor

Tu ești salvarea,
TU

omul de la oraș


