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Turnul Olarilor din Agnita este un vestigiu medieval
important ºi reprezintã turnul clopotniþã al bisericii fortificate.
Se aflã în judeþul Sibiu ºi a fost construit de localnici în secolul
XIII, când aici exista o bazilicã în stil romanic care de-a lungul
secolelor urmãtoare a fost asediatã de turci în mai multe rânduri.
Din aceastã cauzã localnicii au extins-o ºi au fortificat-o. În
1448 a venit aici Iancu de Hunedoara care a ordonat fortificarea
bisericii-cetate. Astfel, în 1466 este atestatã documentar biserica
fortificatã din Agnita, construitã pe nucleul fostei bazilici
romanice, în stil gotic, dar cu îmbinãri armonioase de elemente
renascentiste ºi baroce. Regele Matei Corvin acorda Agnitei
„jus gladii” în documentul în care era menþionatã, adicã dreptul
de a condamna prin execuþie cu spada, precum ºi permisiunea
de a þine, în caz de rãzboi, jumãtate din totalul bãrbaþilor apþi
pentru luptã, pentru apãrarea cetãþii, cu motivarea cã localitatea
ar fi situatã la graniþele Transilvaniei. Acest drept era foarte
important în Evul Mediu, pentru cã ridica localitatea la un rang
superior. Turnul Olarilor din Agnita, Biserica reprezenta nucleul
cetãþii. Fãcutã în stil gotic, cu cor alungit, închis spre est pe trei
laturi, avea nava centralã cu bolþi semicilindrice cu penetraþii,
ornamentate de odinioarã cu nervuri de teracotã dispuse în
formã stelatã, vopsite în roºu, dupã cum o dovedesc urmele din
colþul sud-vestic. Deasupra bolþilor colateralei nordice s-a fãcut
o tribunã. Pe latura de nord s-au conservat stâlpii originari de
secþiune pãtratã. Deschise între stâlpi, se aflã arcade romanice,
închise în arc frânt ºi pãstreazã o corniºã plasatã mai jos, în
punctul naºterii unui arc romanic anterior. Acesta reprezintã o
urmã a bazilicii romanice. Portalurile ºi ferestrele sunt terminate
în arc frânt. În interior, o clopotniþã de 44 m înãlþime, cu ºase
nivele ºi o galerie cu balustradã din paiantã a fost aºezatã în
faþa laturii apusene. Odatã cu fortificarea începutã în anul 1500,
turnul a fost înconjurat de o cãmaºã de piatrã. Acesta a devenit
Turnul Olarilor. Era prevãzut cu metereze ºi era despãrþit în
douã nivele printr-o platformã din bârne. Etajul superior era
accesibil printr-o scarã îngustã ce urcã din aripa nordicã. Aripile
nordicã ºi sudicã ale clopotniþei au fost unite printr-un coridor,

Multiplele valenþe pozitive pe care le are practicarea jocurile
sportive, fac ca acestea sã reprezinte unul din principalele
mijloace prin care tinerii þi nu numai, pot desfãºura activitãþi de
destindere ºi recreere, binevenite dupã intensele solicitãri
intelectuale ºi fizice impuse de programul zilnic. Jocurile sportive
se practicã cu scopul întãririi ºi menþinerii sãnãtãþii, recreerii
ºi refacerii, o datã cu influenþarea stãrii fizice a organismului
sportivului.

Complexitatea numeroaselor procedee tehnice
caracterizate prin aciclicitate, dinamism ºi execuþii din poziþii
de echilibru diferite, alternarea fazelor de atac ºi apãrare, ca ºi
a perioadelor de efort fizic ºi psihic intens cu cele de relaxare,
dau jocurilor sportive un specific care le diferenþiazã de alte
ramuri sportive.

În comuna Nocrich, pentru ca tinerii sã poatã avea un
cadru organizat pentru practicarea jocurilor sportive, s-a înfiinþat
în anul 2008, Asociaþia Sportivã Nocrich, asociaþie înfiinþatã la
recomandarea ºi cu susþinerea Primãriei, prin domnul primar
Viºa Ionel ºi a Consiliului Local, de cãtre profesorul Gligan
Remus, care este ºi administratorul asociaþiei ºi asociaþii:
medicul veterinar, Nechiti Radu ºi Criºan Mircea. Scopul
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care nu era închis faþã de porticul clopotniþei, ale cãrei etaje
superioare erau amenajate ºi ele cu metereze. Mai mult, galeria
de paiantã folosea la apãrarea bazei turnului, care avea acoperiº
în piramidã cu olane. Era o fortificaþie foarte puternicã, ce
avea în est un alt bastion ridicat deasupra corului ºi era prevãzut
cu largi guri de turnare pentru lichide fierbinþi. Chiar ºi aºa, în
1600 comuna a fost devastatã de cãtre trupe de mercenari, a
fost arsã ºi biserica, renovatã în 1614. În 1890, s-au reînnoit
pãrþi ale bolþilor colateralei sudice. În 1892, bastionul de deasupra
corului, devenit ºubred, a fost demolat, iar în 1908, biserica a
primit un acoperiº nou. Biserica mai pãstreazã ºi astãzi vechile
incinte de fortificaþie ºi turnurile de apãrare, care pot fi vizitate:
Turnul Clopotniþã (Olarilor – cu o galerie în partea superioarã),
Turnul Croitorilor (încorporat în clãdirea ºcolii), Turnul
Cizmarilor, Turnul Dulgherilor ºi bineînþeles Turnul Slãninilor
(locul în care localnicii îºi pãstrau slãnina). Turnul Olarilor era
unul dintre cele mai importante, aici fiind ºi breasla olarilor,
cunoscutã pe întreaga Vale a Hârtibaciului. Localitatea Agnita
este atestatã documentar la 1280 ºi reprezintã o locuire veche,
aici fiind gãsite vestigii preistorice, din vremea dacilor ºi
romanilor.

Sursa articol: Magazin Cultural ªtiinþific
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asociaþiei este de a angrena oamenii din comunã sã practice
fotbalul, prin competiþii de juniori, seniori ºi old-boys; baschetul
ºi sportul pentru toþi.

Echipa de fotbal participã în Campionatul Judeþean de
Fotbal seniori, Liga a V-a, Seria II Sibiu, având în componenþã
majoritatea jucãtorilor din Nocrich. Activitatea este susþinutã
de Consiliul Local Nocrich, prin bugetul cultural-sportiv. Din
pãcate, este una din puþinele comune de pe Valea Hârtibaciului
cu echipã de fotbal ºi mai ales formatã aproape exclusiv din
jucãtori cu domiciliul în comunã.

Existã un protocol între AS Nocrich ºi �coala gimnazialã
Nocrich, prin director prof. Nicoarã Ionela-Luiza, prin care
elevii talentaþi pot participa dupã programul ºcolar la activitãþi
sportive diverse, organizate de asociaþie cu scopul de ocupare
eficientã a timpului liber, ºcoala punând la dispoziþie terenul de
sport ºi unele materiale sportive.

Prin prezentul articol, fac apel la toate administraþiile locale
ºi ºcolile din mediul rural de pe Valea Hârtibaciului ºi la iubitorii
de sport, sã urmeze exemplul comunei Nocrich, prin înfiinþarea
ºi susþinerea de asociaþii sportive, care sã participe la competiþii
ºi pe viitor sã reuºim împreunã sã organizãm campionate de
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fotbal, baschet, handbal, volei º.a., la care sã
participe toate comunele din zonã, sã nu mai
fim nevoiþi sã parcurgem distanþe mari în
tot judeþul, aºa cum se întâmplã în prezent
cu echipele de fotbal din Nocrich, Chirpãr,
Roºia ºi Vurpãr. Tinerilor de pe Valea
Hârtibaciului trebuie sã le oferim alternative
la petrecerea timpului liber în baruri sau pe
stradã, prin fumat, consum de alcool, jocuri
de noroc sau pariuri sportive, dar dacã nu li
se oferã un ajutor de cãtre autoritãþi, nu vor
renunþa curând la aceste vicii dãunãtoare.
ªi SPORTUL este prima soluþie.

Prof. Gligan Remus
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De la PDe la PDe la PDe la PDe la Poliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...oliþie ...Editorial …

De fiecare datã, în plinã iarnã, locuitorii
aºezãrii transilvane Cuciulata, rânduitã sã
dãinuiascã de secole la buza dealurilor domoale
ale vãii Oltului ºi la adãpostul munþilor
împãduriþi ºi troieniþi de zãpezi ai Þãrii
Fãgãraºului, vrednicii þãrani ai acelui mândru
sat nu uitã niciodatã sã-l cinsteascã pe unul
dintre cei mai de seamã fii ai lor: pe distinsul
cãrturar Aron Pumnul (n.27 nov. 1818,
Cuciulata, Hoghiz -12 ian.1866, Cernãuþi,
Ucraina). Tot aºa cum au fãcut-o ºi joi, 12
ianuarie, când s-au împlinit 151 de ani de la
moartea celui care a fost profesorul mult
îndrãgit al lui Mihai Eminescu (n. 15 ianuarie
1850 - d. 15 iunie 1889. Adicã atunci când viitorul
mare poet al neamului românesc era elev al
Gimnaziului ªcolar German din Cernãuþiul
Bucovinei. Pentru adolescentul de numai 16
ani, el avea sã fie, deopotrivã, pãrinte-sfãtuitor
ºi dascãl-erudit. Provenind, prin strãbunii sãi,
dintr-o familie de þãrani nu numai fãrã ºtiinþã
de carte, dar ºi de foºti iobagi pe moºiile grofilor
unguri ºi baronilor saºi din preajma Braºovului,
Rupei, Fãgãraºului ºi Sighiºoarei, Aron Pumnul
va fi trimis la studii înalte, cu bursã specialã, de
bunul ºi înþeleptul Andrei ªaguna, Mitropolitul
Ortodox al Ardealului (n. 20 ianuarie 1809 - d.
28 iunie 1873). Iar acolo, la Viena, capitala
Austriei ºi a Imperiului Habsburgic, el va dovedi
cã ocrotitorul ºi mentorul sãu nu se înºelase în
speranþele sale, tânãrul student fiind un vrednic
ºi inteligent învãþãcel al unora dintre cele mai
prestigioase facultãþi, între care ºi cea de
teologie „Sfânta Barbara”.

Meritã sã amintim cã s-au împlinit, nu
numai 151 de ani de la moartea profesorului
drag al lui Eminescu dar ºi tot atâþia ani de la
cea mai importantã apariþie editorialã a
scrisului elevului sãu. Eveniment petrecut în
paginile revistei „Familia” din Oradea, publicaþie
culturalã de prestigiu a cãrturarului Iosif
Vulcan (n. 31 martie 1841, Holod, Bihor. d.
1907, Oradea). Revistã destinatã, în primul
rând, românilor ardeleni trãitori între graniþele
marelui imperiu. ªi cum acea elegie
eminescianã, intitulatã  „La mormântul lui
Aron Pumnul”, fusese prefaþatã de publicarea

Au trecut sãrbãtorile de iarnã, a început
un nou an, iar pentru cetãþenii de pe Valea
Hîrtibaciului pare de bun augur cã în aceastã
perioadã nu au fost evenimente deosebite care
sã necesite prezenþa poliþiºtilor.

Chiar dacã gerul ne-a fãcut pe majoritatea
dintre noi sã ne lãsãm înfofoliþi de cãldura din
casã asta nu înseamnã cã poliþiºtii nu au fost la
datorie, implicaþi în activitãþi specifice, multe
dintre ele în scop preventiv cum ar fi cele
dedicate sãrbãtorilor de iarnã. În acest context,
cu ocazia Anului Nou, poliþiºtii posturilor de
poliþie din Iacobeni ºi Brãdeni au conlucrat în
vederea depistãrii persoanelor care deþin ºi
comercializeazã materiale pirotehnice
interzise de lege, ocazie cu care a fost depistat
R.V. de 31 de ani din Fãgãraº care deþinea spre
comercializare astfel de materiale.

Preventiv, ca întotdeauna, poliþiºtii de la
rutierã au fost prezenþi pe drumurile din zonã
ºi, tot ca întotdeauna, au gãsit câþiva
conducãtori auto care s-au considerat „mai cu
moþ” decât „gloata”. Spre exemplu, pe raza
localitãþii Hosman, au tras pe dreapta un
autoturism cu urme de avarii. ªoferul, R.V.A.
de 36 de ani din Agnita, a fost pus sã sufle în
etilotest iar acesta a relevat o alcoolemie de
0,44 mg/l. Interesant este faptul cã R.V.A.,
condus la Spitalul orãºenesc Agnita, a refuzat
sã îi fie recoltate probe biologice. Dar chiar ºi
aºa nu a scãpat de dosar penal.

Tot în urma unui control rutier, efectuat
de aceastã datã de lucrãtorii Postului de Poliþie
Nocrich, a fost depistat ºi L.T. de 22 de ani din
Cornãþel care conducea sub inf luenþa
alcoolului un autoturism a cãrui inspecþie
tehnicã era expiratã.

Dacã furtul unei bucãþi de slãninã din
afumãtorie, aºa cum a pãþit un coveºan, este
un eveniment mai specific perioadei de iarnã,
furtul dintr-un imobil este ceva neobiºnuit
pentru orice perioadã a anului. Precum la
Movile unde persoane necunoscute au pãtruns
într-un imobil neasigurat, cu uºile lãsate
descuiate, ºi au sustras mai multe aparate
electrocasnice dintr-o camerã, alta decât cea
în care proprietarul dormea. Dacã aici, vina
de a lãsa imobilul neasigurat nu este neapãrat
a proprietarului ci a unei alte persoane care a
pãrãsit imobilul dupã ce proprietarul a adormit,
la Metiº proprietarul a fost cel care nu ºi-a
asigurat locuinþa. Acesta a ieºit din imobil fãrã
sã-l încuie iar în lipsa lui persoane necunoscute
au intrat în casã ºi au sustras un portofel în
care se afla o sumã de bani, portofel lãsat la
vedere pe masa din bucãtãrie.

Dupã cum vedeþi „mici neglijenþe” au fost
cele care au înlesnit aceste evenimente. Ca
urmare nu credem cã este de prisos sã vã
reamintim ca atunci când plecaþi de acasã sã
verificaþi dacã ferestrele sunt închise ºi dacã
nu aþi uitat sã încuiaþi uºa. Indicat ar fi sã
rãsuciþi cheia de douã ori în broascã
îngreunând misiunea eventualilor intruºi. Dacã
locuiþi la casã ºi aveþi câine în gospodãrie puteþi
sã-l dezlegaþi ºi sã-i daþi ocazia sã se relaxeze
prin curte pânã vã întoarceþi acasã. Lucruri
simple dar care vã pot scuti de neplãceri
complicate.

În prima zi a acestui an poliþiºtii din
Marpod au fost nevoiþi sã facã cercetãri cu
privire la decesul unui tânãr în vârstã de 31 de
ani. Acesta a fost gãsit decedat pe marginea
unui pârâu din preajma localitãþii. Din verificãri
a rezultat cã Enache Victor, de loc din Oneºti
judeþul Bacãu, era angajat cioban la o stânã
din Marpod. În ajun de Anul Nou a petrecut în
localitate, a consumat alcool, ºi bine dispus s-a
îndreptat cãtre stânã. Întrucât a doua zi nu a
ajuns la stânã au fost demarate cãutãri care
au dus le descoperirea corpului neînsufleþit al
acestuia. Cunoscuþii au declarat cã avea
probleme cardiace iar pe corpul decedatului
nu s-au relevat urme de violenþã. Ultimul
cuvânt îl vor avea specialiºtii de la Serviciul de
Medicinã Legalã Sibiu care au ridicat corpul
în vederea necropsiei.

Într-o iarnã cu ger ºi ninsori abundente,
în perioadã de sãrbãtoare pentru fiecare dintre
noi, poliþiºtii de pe Valea Hîrtibaciului s-au aflat
la datorie, în drum sau în casele
dumneavoastrã, oriunde a fost nevoie pentru
cã sunt …

… Mereu alãturi de dumneavoastrã !
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A trecut o lunã de la alegerile parlamentare
ºi credeam cã lucrurile vor intra în normal, cã
lucrurile se vor aºeza aºa cum trebuie ºi cã vom
merge mai departe, aºa cum am fãcut de fiecare
datã când ne-am ales parlamentarii ºi guvernul.

Apoi mi-am adus aminte una din multele
definiþii ale normalitãþii.

Normalitatea reprezintã însuºirea ºi trãirea
în acord cu anumite norme, valori, reguli acceptate
din punct de vedere social ºi transmise de la un
individ la altul.

Adicã normal este ceea ce considerã
mulþimea, din care faci parte ca individ, cã este
normal.

ªi am început sã mã întreb dacã normalitatea
pe care am trãit-o pânã acum era realã, dacã regulile
sociale pe care le cunoºteam ºi aplicam erau
corecte.

De mai bine de un sfert de secol trãim într-o
democraþie. Normele sociale democratice mi s-au
pãrut întotdeauna fireºti iar aplicarea lor în politicã
mi s-au pãrut obligatorii, pentru ca societatea sã
se dezvolte ºi sã evolueze iar eu ca individ sã
profit de aceastã evoluþie. Mi s-a pãrut normal ca
societatea sã îºi aleagã conducãtori reprezentativi,
care îºi doresc sã ne conducã pentru binele
societãþii. Oameni care sã fie oglinda fiecãrui
individ din societate. Sã fie familiºti, sã aibã
venituri care sã-i permitã sã-ºi întreþinã familia, sã
meargã în vacanþã, sã iasã cu prietenii, sã fie
oneºti, sã-ºi facã datoria, sã-ºi asume greºelile ºi
sã-ºi promoveze realizãrile, sã-ºi doreascã o
societate ºi o lume mai bunã, sã trãiascã mai bine…
Sã fie ca oricare dintre noi.

Avem legi care protejeazã acest mod de viaþã.
Care ne permit sã evoluãm ca societate ºi ca individ.
Legi care marcheazã ºi îndepãrteazã dintre noi
acei indivizi care refuzã sã se încadreze într-o astfel
de normalitate. Indivizi pentru care justiþia a decis
cã au încãlcat regulile de normalitate ale societãþii
ºi i-a pedepsit pentru asta. Indivizi care, în mod
normal, ar trebui îndepãrtaþi din societate.

Dintr-o datã, anul trecut, toate aceste reguli
s-au rãsturnat. A fost ales un primar care la acea
vreme se afla în închisoare ºi am ales un partid al
cãrui conducãtor are o condamnare penalã ºi care,
foarte probabil, va mai avea una.

Poate nu vi se pare important. Dar gândiþi-vã
puþin. Dacã lucrez la o firmã ºi ºeful meu este
cunoscut ca ºi hoþ, pe mine cum mã va considera
lumea? Un om cinstit? Mai mult, dacã angajaþii
sunt cei care ºi-au ales ºeful iar el este un delicvent,

Se povesteºte cum cã Dumnezeu ºi Sfântul
Petre, cutreierând satele Moldovei de Sus, obosiþi
precum erau de atâta drum lung ºi anevoios s-au
oprit în pragul unei case. Pãrea a fi a unor oameni
vrednici, înstãriþi ºi cumsecade. Era într-o noapte
lungã ºi geroasã de iarnã. Frigul le pãtrunsese de-
a binelea în oase. Bat discret cu toiagul în poartã,
stârnind lãtratul arþãgos al câinilor de pazã, peste
care se suprapune întrebarea domoalã a stãpânului
acelei case: „Cine-i, acolooo”!?. „Oameni buni”!
rãspund drumeþii cu blândeþe. „De-i aºa, precum
spuneþi, poftiþi, intraþi. Câinii nu vã vor face nici
un rãu”.

Curând, se aºtern în tihnã la vorbã, despre
una, despre alta, gazdele poftindu-i la cinã, stãpânul
casei rostind „Tatãl Nostru”. Apoi, soþia lui le
aºterne patul unei bine-meritate odihne, urându-
le noapte bunã.

În dimineaþa zilei urmãtoare servesc micul
dejun tot împreunã. La plecare, tinerii soþi le pune
drumeþilor, într-o trãistuþã, câte ceva de-ale gurii,
urându-le ca bunul Dumnezeu sã-i aibã în paza lui.
Mulþumindu-le pentru frumoasa gãzduire musafirii
se aºtern din nou la drum. Dupã o vreme, Sfântul
Petre prinde a-L ruga pe Dumnezeu: „Vredniceºte
Doamne pe tinerele ºi bunele noastre gazde cu
ceva tare plãcut!”. „Dar ce sã le dãruiesc? Nu ai
vãzut cã aveau toate cele de trebuinþã”! „Dã-le,
Doamne ceva de suflet. Ceva de care tare sã se
bucure”, spuse Petre.

Dupã un an, în acea casã avea sã se nascã un
bãieþel tare chipeº. Era cel care avea sã devinã
Luceafãrul poeziei româneºti, MIHAI EMINESCU.

(Inspiratã dupã o scriere a prozatorului Geo
Bogza, 1908-1993)

Ioan VULCAN-AGNIÞEANUL

noi, cel care l-am ales, ce fel de oameni suntem?
Deci, ce fel de oameni putem fi noi, cei care ne-
am ales ca primar un om care a încãlcat regulile
normale de a trãi în societate ºi se aflã în închisoare,
condamnat pentru acest lucru? Suntem oameni
cinstiþi sau delicvenþi, ca ºi el?

La alegerile parlamentare nu doar cã am
repetat gestul de la locale dar am extins situaþia
la nivelul întregii þãri. Avem un conducãtor de
partid care nu doar cã a fost condamnat pentru
fapte împotriva societãþii, a þãrii pe care o conduce
prin intermediul partidului, dar care – foarte
important – doreºte sã schimbe legile ºi regulile
sociale astfel încât ceea ce a fãcut împotriva
societãþii sã devinã normalitate. Cum credeþi cã
suntem priviþi de cei din afara graniþelor? Ce fel
de oameni suntem dacã ne alegem la conducere
un partid al cãrui conducãtor este un delincvent,
conform normelor societãþii din care facem parte?
Ce fel de oameni suntem dacã ni se pare firesc ºi
acceptãm ca o asemenea persoanã sã aibã
posibilitatea de a schimba lucrurile astfel încât
hoþia, necinstea, corupþia, minciuna, înºelãciunea
sã devinã normalitate iar cinstea, adevãrul,
bunãtatea, corectitudinea sã fie pedepsite?

Atunci când ne dãm votul cuiva o facem pentru
cã avem credinþa cã ne reprezintã. Conform
normalitãþii actuale eu nu mã consider un
delincvent astfel încât cei care ne conduc acum sã
mã reprezinte. Foarte probabil însã îi reprezintã
pe cei care ºi-au dat votul, cei care au ºtiut de la
început ce fel de persoanã propulseazã la
conducere.

Normalitatea actualã încearcã sã ne protejeze
societatea de conducerea unor dictatori, aristocraþi
sau profitori. Încearcã sã ne dea ºanse cât mai
egale în viaþã, pentru fiecare dintre noi. În
democraþie putem avea controlul asupra vieþilor
noastre ºi asupra normalitãþii care ne protejeazã.
Putem sã-i sancþionãm pe cei care încearcã sã
distrugã aceastã normalitate. Dar într-o dictaturã
ce putem face?

Cei care sunt acum la putere au ajuns acolo
legal, prin vot. Promovând schimbãri majore, care
afecteazã societatea, vor schimba ºi viaþa celor
care i-au ales. Au primit un asemenea mandat din
partea lor? Dacã nu, cei care i-au ales – mai mult
decât ceilalþi, au datoria moralã de a-i sancþiona ºi
forþa sã facã ceea ce trebuie.

Eu nu îmi doresc o þarã în care delicvenþa sã
fie normalitate. Voi?

Cãtã V.

poeziei „De-aº avea…”, patronul Revistei
„Familia” va folosi acel al doilea moment
editorial eminescian pentru a latiniza numele
tânãrului poet. Ca urmare, Mihail, devine
Mihai, iar Eminovici, Eminescu. Numai cã acea
aparentã coincidenþã, din iarna începutului
anului1866, nu era chiar întru totul
întâmplãtore, deoarece Iosif Vulcan se trãgea,
dupã bunicii dinspre tatã, din ªinca-Veche,
aºezare din care proveneau ºi înaintaºii
pãrinþilor lui Gheorghe ªincai (n. 28 feb. 1784
- d. 2 nov.1816, Sein-Bihor), corifeu al „ªcolii
Ardelene” din Blajul în care slujise ca profesor
ºi Aron Pumnul, în anii tinereþii sale. Apoi, de
bunã seamã cã marele cãrturar mai ºtia ºi cã
doar la o palmã de loc de ªinca-Veche se aflã
satul Vad, în care îºi aveau obârºea vechile
familii de þãrani români ardeleni cu numele de
Eminovici ºi Iminovici. Ori, pe cãminarul
Gheorghe Eminovici, tatãl poetului (n. 10
feb. 1812, Cãlineºti, Suceava - d. 8 ian 1884,
Ipoteºti, Botoºani), aºa îl chema. De unde ºi
concluzia cã strãbunii lui ar fi pornit, cãtre
„Moldova de Sus”, din acele locuri ºi cã unii
dintre ei au ajuns ºi în Cãlineºtii-Sucevei. O
altã dovadã o va oferi ºi bãtrânul þãran Pavel
Eminovici. Acesta, simþind cã se apropie de
sfârºitul vieþii, în anul 1750 revine în satul sãu
natal Vad, din vecinãtatea actualei comune
ªercaia, plecând din þinuturile Moldovei, ºi este
înmormântat lângã bunii ºi strãbunii lui
înaintaºi. Crucea de la cãpãtâiul mormântului
sãu nefiind singurul însemn funerar cu un
astfel de nume din cimitirul acelui sat pur
românesc.

Printre primele somitãþi ale culturii
româneºti care af lã de surprinzãtoarea
descoperire biograficã, referitoare la ipoteza
originei ardeleneºti a strãbunilor tatãlui lui
Eminescu, va fi regretata profesoarã-
academician Zoe Dumitrescu Buºulenga
(n. 20 aug. 1920, Bucureºti - d. 5 mai 2006,
Mãnãstirea Vãratic, Neamþ). ªi cum
„descoperitorul” era unul dintre eminenþii sãi
studenþi ai Facultãþii de Filologie, din cadrul
Universitãþii din Bucureºti, profesorul de limba
ºi literatura românã, Ioan Funariu (n. 6

februarie 1934, satul Copãceni), vreme de
aproape 50 de ani dascãl la Liceul „Radu Negru”
din Fãgãraº, îl roagã pe acesta sã întocmeascã
un studiu ºtiinþific cât mai amplu referitor la
monografia satului Vad, din care sã nu lipseascã
originea ºi evoluþia demograficã a familiilor
Eminovicilor ºi Iminovicilor. Ca urmare,
cercetãrile sale temeinice aveau sã dovedeascã
cã între ardelenii ºi moldovenii purtãtori ai
acestor douã rare ºi vechi nume româneºti (nu
ucrainene, nici ruseºti ºi nici sârbeºti) se aflã
o strânsã legãturã, fiind posibil ca ºi Eminovicii
ºi Iminovicii moldoveni sã îºi aibe rãdãcinile
arborelui genealogic în Vadul Þãrii Fãgãraºului
ºi a Oltului.

ªi o mãrturisire mai personalã: regretatul
meu tatã, „Moºu’Ion, þãranul” , plugar vrednic
în hotarul slugãritului de altãdatã al Agnitei
Hârtibaciului, nãscut în satul Moardãº ºi crescut
în ªalcãul vãii sibiene a Buii, ne povestea nouã,
copiilor sãi, cum cã auzise cã unul dintre strã-
strãbunicii lui ºi-ar fi avut originile în sânul
familiilor Vulcanilor din ªinca-Veche. Locuri,
adeseori, colindate de mine ºi de fraþii mei.
Unul dintre ei, Vasile, împãtimit profesor de
istorie ºi arheolog. Cred cã este locul ºi
momentul cel mai nimerit sã recunosc (în scris,
cã cu vorba am fãcut-o în repetate rânduri) cã
numai din instinct (ºi nu din complicate
mândrii intelectuale, fãrã merite), mereu am
avut grijã ca mãcar sã nu facem de ruºine
numele distinsului cãrturar ardelean, Iosif
Vulcan!. Tata ºi mama, sãrmanii de ei, aproape
neºtiutori de carte, cu siguranþã cã au reuºit,
prin felul lor de a fi! Noi, însã, ceilalþi, cei care
încã mai trãim din neamul lor, doar ne strãduim.
Sperând sã izbutim, întrucâtva!

Notã: La sfârºitul sãptãmânii trecute,
respectiv duminicã, 15 ianuarie am fost
chemaþi sã ne readucem aminte, mai mult ca
oricând, de blândul, muzicalul ºi dulcele grai
românesc, vorbit ºi scris, al Domnului
Eminescu. Cel care, de acolo, de sus, din
Ceruri, încearcã sã ne spunã cã a rãmas tot
nemuritor ºi rece. ªi cã, la cei 167 de ani ai sãi,
a rãmas tot tânãr ºi ferice!

Ioan Vulcan-Agniþeanul

O posibilã poveste
eminescianã adevãratã
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Haiducul Budac
Haiducia este un fenomen agreat de

populaþiile oprimate, devenind semnificativ nu
doar în România, ci ºi în teritoriile Albaniei de
astãzi, Croaþiei, Serbiei, Slovaciei, Bulgariei,
Greciei ºi Ungariei (pânã la 1867), þinuturi
ocupate de Otomani ºi Habsburgi. Haiducii
beneficiau de pe urma unui sentiment
antistatal, care a supravieþuit în popor, parþial,
decãderii imperiilor multinaþionale ºi unor
mari diferenþieri sociale sesizate în conºtiinþa
modernitãþii. Haiducia nu este doar un fenomen
social, ci ºi unul naþional, mai mult chiar, o
stare de spirit, un conflict interior cu sine sau
cu alþi semeni, cu natura prietenã sau ostilã,
punte între sublim ºi infam. Dacã cãutãm
corespondenþe europene, în afarã de cetele de
haiduci din Balcani, sunt replici mai vechi sau
mai noi, precum spaniolii ce luptau în gherilã
împotriva lui Napoleon, cãrbunarii italieni
luptând cu austriecii, sau partizanii ruºi,
iugoslavi, ucrainieni. ªi haiducii români au
luptat alãturi de þãrani, soldaþi ºi boieri pentru
cauza nobilã a þãrii unde trãiau, demonstrând
cã haiducia nu trebuie vãzutã doar ca un
fenomen conflictual între sãraci ºi bogaþi, în
care haiducul se comportã ca un redistribuitor
al binelui ºi bunurilor materiale. Prezenþa lor
în Moldova, Þara Româneascã ºi Transilvania
este menþionatã în a doua parte a sec. XVI,
prin acþiunile lui Baba Novac (care a luptat
alãturi de Mihai Viteazul, conducând oastea
de mercenari), fiul sãu Gruia (legendarii
Novãceºti) ºi Iorgu Iorgovan: ei sunt rãzboinici,
la origini ostaºi lefegii. Soldaþi care sau
transformat în „tâlhari” au existat ºi în rãscoala
seimenilor din Þara Româneascã (1653–1655),
în urma jafurilor ºi crimelor fãcute de aceºtia,
au fost numiþi în pravile: „jãfuitorii cu arme”.
Abia în sec. XVIII, afirmã istoricul Mihaela
Grancea, „haiducia a devenit un fenomen
social, dobândind justificãri justiþiare, motivaþii
antifanariote ºi antiotomane”, ca urmare a
contaminãrii culturale provenite de la haiducii
din sudul Dunãrii, pe calea contactelor
neîntrerupte cu aceºtia. În Transilvania acest
fenomen social  justiþiar este motivat de
opresiunea imperialilor Habsburgi. S-au
implicat în acþiuni armate majore, în nordul
Transilvaniei, unde Pintea Viteazul se alãturã
cu haiducii sãi miºcãrii lui Francisc Rakoczi al
II-lea, când sfârºeºte împuºcat în lupta pentru
Baia Mare, ºi în zona sud – dunãreanã, unde
haiducii participã la rãscoalele antiotomane ºi
la rãzboiul ruso-turc din 1806 -1812, (Iancu Jianu,
alãturi de haiducii sãi, luptã în conflictul militar
cu turcii la Vidin (1809), dar se implicã ºi în
acþiunile conduse de Tudor Vladimirescu).
Acþiuni armate, de asemenea amploare,  nu
vor mai fi în urmãtoarele decenii; „loviturile”
vor avea un caracter sporadic ºi sezonier, iar
jaful pãrea sã fie singura raþiune de a acþiona.
Pentru perioada de început a sec. XIX
fenomenul haiduciei ia amploare intr-o

Haiducii ºi hârtibãcenii
asemenea mãsurã cã se poate vorbi „chiar de
o modã”.  În a doua jumãtate a sec. XIX ºi
prima jumãtate a sec. XX, presa, avidã – ºi
atunci! – dupã senzaþional, a fost cea care a
dat notorietate unor “bandiþi” sau „tâlhari de
drumul mare” precum Dragoº Costache, Iorgu
Serdaru, Zdrelea ºi Mãrunþelu, Ion Florea,
Pantelimon º.a. Cu o anumitã notorietate au
fost  Pantelimon (a operat în zona Neamþ),
Gheorghe Coroiu, Vasile ªtefan Terente care
a „acþionat” în zona Deltei Dunãrii, dar ºi în
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia.

De asemenea, ºi în Transilvania au existat
astfel de figuri interesante. În pãdurile din
preajma oraºului Sighiºoara, de la Hula
Daneºului, „a existat un haiduc – Zaharia sau
Zia – care îi jefuia doar pe maghiari, distribuind
apoi bunurile furate românilor din judeþul Mureº
(din Daneº, Laslea ºi Hoghilag)”. Despre calul
acestui personaj,  Armãsar cu steaua-n frunte,
negru sprintenel / Ager ºi cu coama lungã /
Sar în foc cu el, se spune, cã la trei zile de la
împuºcarea haiducului, a fost gãsit mort pe
mormântul acestuia. În pãdurile comunei
Hoghilag a trãit ºi haiducit  Onu, „spaima
grofilor ºi a baronilor saºi”. ªi acesta îi ajuta pe
românii sãraci ºi pe þiganii cu familii
numeroase. În Biertan a trãit Tocãnel, care
ducea o viaþã dublã fiind „ceteraº în sat ºi haiduc
în pãdure”; a acþionat în pãdurile din Fetea
Biertanului, în Valea Lacului, în apropierea
oraºului  Agnita. Despre haiducul Bãlan, care
ar fi operat în sudul Transilvaniei între anii
1935–1940, în apropierea aºezãrilor sãseºti din
zona Braºovului, Sibiului ºi Mediaºului (pãdurea
Buzdului), se afirmã cã era „foarte iubit de toatã
lumea... împãrþea bunurile jefuite þãranilor din
Buzd, Brateiu ºi Alma”.

În acelaºi timp, în discursul popular se
creeazã o confuzie, haiducul devine „hoþoman”
iar tâlharul este haiduc; în logica popularã,
semnificativ este actul de rãzvrãtire împotriva
ordinii sociale, eliberarea de jugul opresorului.
Tâlhãria era perceputã nu ca infracþiune, ci
ca formã a rãzbunãrii, care îl afecta emoþional
doar pe cel bogat, pe cel care reprezenta
autoritatea statului opresor. În acest fel, în
imaginarul social, haiducul devine din marginal,
centrul, eroul, salvatorul nedreptãþiþilor.
Personajul capãtã o dimensiune mitologicã,
verificatã prin supradotarea manifestatã în faþa
duºmanului generic, întotdeauna format din
grupuri ºi care impune doar prin numãr: cete
de turci sau tãtari precum „un roi de albine”
sau potera. Construcþie mitologicã având la
bazã curajul haiducului, singurul capabil sã
înfrunte autoritatea statului opresor,
intimitatea fugarului cu natura, codrul, unde
de veacuri românul asuprit ºi-a gãsit protecþie,
învãluit cu misterele pãdurilor ºi vãilor de unde
apare, niciodatã nu ºtii când, salvatorul care
face dreptate! ªi apoi dorul – pe care Constantin
Noica îl identificã ca fiind contopirea durerii
cu plãcerea, izvorâtã din durere – stãpânind
peste o societate mereu în aºteptare, ºi care
umple sufletul plugarului, istovit, prea flãmând,
izbucneºte în plâns, blestemând, chemând în
vers ºi cânt, haiducul, salvatorul! Alteori, dupã
dispariþia haiducului, totul se îmbracã în doliu
ºi jeleºte pe cel de neînlocuit; îl plâng sãracii,
potecile, izvoarele, calul ºi armele; tot universul
a amuþit, e tãcere... pânã când dorul din nou
izbucneºte în cuvânt ºi sunet „insule plutitoare
în infinitul ocean al Tãcerii” ºi plãmãdeºte
imaginarul prin care mitul se împleteºte,
înviorând comunitatea, prin apelarea la cei
mai sigur pentru omenire, credinþa! Lupta
pentru identitate naþionalã avea nevoie nu doar
de mãsuri politice sau documente istorice
(indispensabile, bineînþeles!), ci ºi de sufletul
românilor, altfel ce ar fi naþiunea?! Cântecul
bãtrânesc, supranumit balada popularã, din
care face parte ºi cea cu temã haiduceascã,
este o parte din sufletul românesc în a cãrui

conºtiinþã naþionalã ºi mitul haiducului þine
treaz simþul istoric. „Cântecul, ca artã care
tãlmãceºte cel mai bine adâncurile
subconºtientului, reveleazã ºi ceea ce… numim
orizont spaþial al inconºtientului. (…) Cu acest
orizont spaþial se simte solidar ancestralul suflet
românesc”. Gena naþionalã a existat în românii
veacurilor trecute (indiferent cum erau numiþi),
fãrã a putea fi clonatã, naþiunea nãscându-se
la vremea potrivitã; sã nu ne mai plângem cã
suntem o naþiune tânãrã, dimpotrivã, sã fim
bucuroºi! Din câte ºtiu, tinereþea este cea
caracterizatã plinã de vigoare ºi optimism!
Viitorul nu ne stã în faþã ca sã-l privim (doar!),
nici sã ne minunãm, acesta ne stã în faþã ca
sã-l construim! „...gândirea istoricã se naºte
pe tãrâmul memoriei ºi depinde de procedurile
mentale prin care rememorarea ºi
reprezentarea trecutului capãtã ca funcþie
orientarea  culturalã în  prezent a vieþii umane.
Rememorarea trecutului este o condiþie
necesarã pentru a oferi omului un cadru
cultural de orientare, care deschide
perspective viitoare bazate pe experienþa
trecutului.”

Un caz interesant al fenomenului haiduciei
s-a petrecut la cumpãna veacurilor XIX ºi XX
în vecinãtatea Hârtibaciului, Þara Oltului, mai
exact localitatea Cârþiºoara, locul de baºtinã al
vrednicului român Badea (Gheorghe) Cârþan.
Aici vede lumina zilei, pe 20 iulie 1873, Andrei,
cel de-al treilea fiu, din opt, al familiei Budac
Zenofie ºi Elisaftei. Cum se întâmplã de obicei
în determinarea vieþii de haiducie, o crizã de
nedreptate iscatã în viaþa tânãrului de 18 ani,
atunci când un negustor refuzã sã-i dea
briceagul pe care Andrei l-a plãtit, este
momentul declanºator al dorinþei de a curma
orice nedreptate. Trecând munþii în Þara
Româneascã, nedreptãþile celor din jur nu îl
ocolesc, astfel asocierea cu haiducii lui Tican,
care acþionau în zona Rucãrului de Argeº, este
urmãtorul pas în ale haiduciei. Dupã moartea
ºefului „bandei” Andrei Budac preia
conducerea. El acþioneazã atât în Þara
Romîneascã cât ºi în Ardeal. „N-avea lipsã de
paºaport. Codrii erau ai lui ºi el al codrilor”.
Presa vremii, relateazã despre isprãvile
haiducilor lui Budac, chiar ºi acþiuni petrecute
în intimitatea grupului, precum moartea lui
Nicolae Veza, „tovarãº” al celor din grupul lui
Budac, se pare, împuºcat în urma unei  altercaþii
provocate de nemulþumirea „la împãrþirea unor
lucruri furate”. În timp ce Jandarmeria
Fãgãraºului organiza „în mare secret” acþiuni
pe teren pentru prinderea „tâlharului”, haiducii
mult râvniþi – pe capul lor autoritãþile au pus
un preþ de 2000 coroane – furau din curtea
Jandarmeriei din Arpaºul de Jos porcul þinut de
aceºtia pentru îngrãºat, din care, o parte au
atârnat pe peretele cazãrmii alãturi de un bilet
prin care, jandarmii au fost invitaþi sã guste
din carnea porcului ºi sã-ºi pãzeascã gospodãria.
Se observã, în anul 1911, intensificarea
cãutãrilor haiducilor lui Budac, întotdeauna
calificaþi „hoþi”, „tâlhari”, dar ºi apariþia
informaþilor despre aceºtia, în presã, într-un
ritm mai alert. Strângerea cercului în jurul lui
Andrei Budac se finalizeazã în scenariul
binecunoscut sfârºitului celor ca el, prin – l-aº
numi – ritualul trãdãrii. Oamenii puternici nu
pot fi doborâþi decât prin trãdare! Este cel mai
înjositor act sãvârºit în istoria omenirii din cele
mai strãlucite tronuri ºi cabinete pânã în cel
mai neînsemnat bordei. Budac, sfârºeºte sub
gloanþele jandarmilor  în localitatea natalã în
noaptea de 30 ianuarie a anului 1912.  În
memoria localnicilor ºi a celor din împrejurimi,
Budac are soarta haiducului clasic; la fel, în
imaginarul comunitãþilor de pe Valea
Hârtibaciului el este perceput ca susþinãtorul
sãracilor, justiþiarul oropsiþilor, ocrotit de codru
ºi trãdat de apropiaþi. Impactul emoþional la
moartea haiducului a fost atât de mare ºi pentru

hârtibãceni încât, dupã aproximativ o lunã de
zile, ziarul Tribuna Poporului, care apare la
Arad, publicã în paginile sale „Cântecul
haiducului Andrei Budac de pe Þara Oltului”
compusã, dupã cum se specificã la finalul
textului, de Simion Avram ºi Andrei Muntean,
„juni din Vãrd, valea Hârtibãcelului”. De la
primele versuri, textul pune în opoziþie
protecþia pe care o oferã codrul haiducului ºi
miºelia vânzãrii de cãtre o rudã apropiatã. Jalea
cuprinde munþii, pãdurea, care manifestã
tristeþe în lipsa celui care poate sã mânuiascã
armele. Suferinþa celor mulþi este transferatã
naturii, a cãrei „jele” este strigãtul disperãrii
unei naþii, îndosite în cotloanele istoriei ºi care
se agaþã de orice manifestare care iese din
sfera supuºeniei; rãzvrãtirea aparþinea
curajoºilor, aceºtia erau altfel decât
majoritatea! De aceea poporul de jos le-au
cântat în versuri faptele ºi viaþa, opere care
descriu cursul unei vieþi ce s-a desfãºurat dupã
visul ºi nevoia celorlalþi. Chiar în zilele noastre
amintirea lui Budac este vie, nu doar în
Cârþiºoara; locuitorii satului Poeniþa îþi indicã
cu precizie: „Pe aici era o potecã ºi sus, în vârful
potecii, era un pãr unde avea Budac culcuºul...
aici venea sã se ascundã”.

În concluzie, Haiducul întruchipeazã douã
personaje: justiþiarul ºi tâlharul. Le vom putea
separa vreodatã?  Unii, sunt oºteni viteji, luptã
alãturi de personalitãþi importante ale istoriei
noastre. Datoritã nedreptãþilor pe care le vãd
în jurul lor, sau le trãiesc personal, haiducii îºi
pãrãsesc casa, familia, prietenii, alegând sã
trãiascã în codrii seculari de unde, în momente
prielnice, atacã pe cei bogaþi, le furã ce au mai
de preþ, împãrþind parte din pradã celor
sãrmani. Uneori fac crime, trãiesc ursuz,
petrec îndelung, înºealã, prãdeazã pentru ei.
În oricare situaþie, pentru faptele lor rãspund
în faþa legii: unii ajung la groapa ocnei, alþii
primesc pedeapsa capitalã. În imaginarul
social, haiducul este gãzduit ºi protejat ca un
personaj pozitiv, de-aici, precum din codru,
revine prin cântece, versuri, romane,
discursuri, scenete sau imagini, recent ºi în
spoturi publicitare, creionând personajul istoric-
fantastic, real-ireal fãrã care memoria ºi cultura
noastrã ar fi mai sãrace.

Cântecul haiducului Andrei Budac
de pe Þara Oltului:  O, voi brazi ai codrului /
ªi voi munþi ai Oltului, / Cã voi la nime n-aþi
spus / C-aveþi pe Andrei ascuns. / ªi jandarmii
v-au pãtruns / V-au pãtruns ºi l-au ajuns. / Andrei
cu haiducii / Toþi din Þara Oltului / Toþi în munte
au sãlaº / La jandarmi li-e fac nãcaz, / Jandarmi
umblã câte ºasã / Ei în crâºmã dupã masã / ªi
de jandarmi nu le pasã. /Jandarmi umblã câte
zece / Budac în crâjmã-ºi petrece. / ªi când
gândesc sã-l apuce / El sãgeatã-n codru fuge, /
Iar brazii ºi cetera / Îi fac largã cãrarea, /
Jandarmii nu-l pot afla. / Codru-n braþe îl
cuprinde Jandarmii nu-l mai pot prinde / Iar
Andrei dac-a aflat / Cã jandarmii l-au lãsat / El
voios s-a tras la sat, / Cu-n vãr bun în crâjm-a
stat. / Iar vãru-so pentru bani / Îl vându mãri la
dujmani / ªi cu rele-nºelãciuni / Jandarmii l-au
prins în mâni, / L-au vândut pe subt ascuns / C-
un glonþ negru l-au pãtruns, / ªi ca sã nu le mai
scape / I-au mai tras vre-o ºase-n spate. / Codrul
greu începe a plânge / Iar Budac se scaldã-n
sânge. / Jele-i, doamne, cui i jele / Jele-i doamne
muntelui / De armele lui Andrei / Jele-i frunzuþii
de fag / De armele lui Budac / Cã le plouã ºi le
ninge / ªi n-are cine le-ncinge. / Suspinã ºi
cetera / Cã n-are cini le purta / Cã, vai, cine le-
a purtat / În pãmânt e îngropat. / Oltul merge
ºi suspinã / Pe Budac aºtern þãrânã, / Oltul
merge spumegând / Cãci Andrei e în pãmânt
ºi la lume-i pare rãu / Cã el n-a fãcut nici rãu, /
Pe bogaþi i-a supãrat / Pe sãraci i-a ajutat, /
Bogaþii se veselesc / Iar sãracii îl jelesc.

Compusã de Simion Avram ºi Andrei
Muntean, Juni din Vãrd, Valea Hârtibãcelulu

Gavril Iosif Sinai
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Iisus de la Þichindeal, martirizat pentru a
doua oarã, prin neglijenþã ºi indiferenþã

Pe Valea Hârtibaciului, între Sibiu ºi
Agnita, într-o bisericã aproape
abandonatã, aºteaptã sã fie salvatã de la
pieire, una din cele mai frumoase
reprezentãri populare a lui Iisus.

Pe Valea Hârtibaciului este decembrie
auriu. Zãpada e doar o presimþire, o rãcealã a
vântului, o încremenire a copacilor desfrunziþi.
Pe cerul albastru sticlos, Dumnezeu deseneazã
cu nori lungi, albi, subþiri. Mã aflu sus, pe o
mãgurã ca spinarea unui mare animal adormit,
în depãrtare sunt crestele albicioase ale
Fãgãraºilor, iar jos, la picioarele mele, stã
cuibãrit între coline satul Þichindeal, cu casele
strânse una în alta, ca ºi cum s-ar teme. De pe
dealuri se scurg peste ele pãduri de culoarea
pietrei. Nici o miºcare, nici un om.

În mijlocul satului se vede biserica, de un
alb abrupt, sobrã, singurã, cu o turlã curajos
înfiptã în cer. O bisericã asprã, cu aer de
supravieþuitor. De jur împrejur, casele stau cu
capul plecat, ca într-o horã încremenitã în
tãcere. Ea însã, nu. E o bisericã ce nu vrea sã
se supunã nici timpurilor, nici pãrãsirii, nici
iernii.

Cristos Din Þichindeal
Formula AS Autor – Horia Turcanu

Simion, îngrijitorul disperat la bisericii
„Unde sunt oamenii din sat, nene

Simioane?”, întreb, în timp ce omul zornãie
dintr-un morman de chei ruginite, sub ciudata
poartã din piatrã a bisericii. „De ce sunt strãzile
pustii, de ce sunt obloanele trase?”

El priveºte numai în pãmânt, cu ochii
ascunºi în umbra cãciulii de mocan. „Apãi, îs
puþini oameni în sat, ºi-s bãtrâni. Stau ferecaþi
în case. Un‘ sã iasã? Un‘ sã se ducã?”, mormãie
bãtrânul mai mult pentru el.

În faþa bisericii se aflã un copac uriaº,
vechi de sute de ani, ºi cum bate soarele,
umbrele enorme ale crengilor sale
îmbrãþiºeazã biserica. Totul aratã straniu.
Biserica e înconjuratã mai întâi de un gard
scund de lemn, ca o palisadã, apoi de un zid
scurt ºi gros din piatrã, acoperit cu þiglã, ca un
zid de cetate medievalã, iar la intrare, e poarta
aceasta cum n-am mai vãzut niciodatã la o
bisericã: masivã, dar atât de scundã, încât
trebuie sã te apleci ca sã intri. Patru coloane
groase din piatrã sprijinã adâncul acoperiº al
porþii, pe sub care treci ca printr-un tunel. E ca
ºi cum biserica ar fi apãratã de un duºman
nevãzut.

Dincolo de poartã, Simion deschide uºa

cea grea, în timp ce eu pun palmele pentru o
clipã pe trupul masiv al acestei fiinþe tãcute.
Biserica este vie. Pãrãsitã, cu zidurile atacate
de igrasie, uitatã, dar vie. Simion pãtrunde
înãuntru cu un oftat. Îl urmez în adâncurile
întunecate, din nou printre coloane masive.
Zgomotele mici ale vântului rãmân în urmã.
Lumina pãtrunde înãuntru prin mici ferestruici
decupate în piatra zidurilor, lãnci de lumina
care se înfig strãlucitoare în pereþi, decupând
la întâmplare bucãþi din pictura fabuloasã ce
se aflã pe ei. Simion observã cã am rãmas
încremenit.

„Aºa cã-i frumoasa?”, întreabã în ºoaptã.
Nimic nu te pregãteºte pentru interiorul
acestei biserici, cãci pe dinafarã, simþi numai
asprime însinguratã, numai masivitatea pietrei
tãiate în muchii dure, dar odatã intrat, totul se
schimbã, formele devin curbe, rotunjite ºi
blânde, privirile se obiºnuiesc cu
semiîntunericul tãcut, ºi atunci pictura pur ºi
simplu se scurge de pe pereþi peste tine, în mii
de tonuri ruginii, în albastru stins, în griuri
colorate, în galbenuri stinse, care se aprind pe
mãsurã ce le priveºti.

Sunt acolo chipuri uluitoare de sfinþi, pictaþi
într-un fel cum n-am mai vãzut poate niciodatã,
primitiv ºi sofisticat în acelaºi timp, niºte sfinþi
cu chipuri de þãrani de sub munþi Uneori, ei
sunt îmbrãcaþi cu cãmãºi albe ºi cu brâuri de
lânã tricolorã, aºa cum se mai poartã uneori ºi
astãzi, au cãciuli ciobãneºti pe cap, iar mâinile
lor sunt aspre ca niºte mâini de soldaþi. Sunt
acolo sute de personaje, despre care simþi cã
nu sunt plãsmuiri imaginate de pictori, ºi mai
sunt ºi animale, cai, bivoli, iar Iisus are un chip
în ai cãrui ochi îi poþi vedea întreaga poveste,
într-o clipã. „Cine a fãcut asta, nene
Simioane?”, întreb, „Cine, când a pictat
biserica asta?”

El mã apucã de braþ fãrã un cuvânt, doar
zâmbeºte, mã conduce în faþa catapetesmei
pictate la fel, apoi îmi aratã bolta licãritoare de
deasupra, apoi trecem dincolo, în altar, ºi
pretutindeni pictura acoperã interiorul
extraordinar al acestei biserici, ca un veºmânt.
În ciuda umezelii ºi a timpului care a trecut, în
ciuda pãrãsirii, a sutelor de ierni prin care a
rãzbit aceastã bisericã, pictura dinlãuntrul sãu
arde. „Grecu”, îmi ºopteºte Simion la ureche,
purtându-mã pe sub zidurile rotunde, „fraþii
Grecu, ei or fãcut zugrãveala bisericii. N-aþi
auzit de fraþii Grecu? Cântau liturghia în timp
ce zugrãveau. Or fost demult ei, demult.”

M-am preumblat un timp prin adâncurile
rotunjite ale bisericii, pânã când ochii mei s-au
împrietenit cu întunericul, pânã când culorile
au devenit arzãtoare, întrebându-mã mereu
cum e posibil ca o asemenea bijuterie
extraordinarã sã fie uitatã, sã fie pãrãsitã,
lãsatã la îndemâna acestei umezeli care o
mãnâncã pe dinafarã ºi pe dinãuntru, la
îndemâna pustiei ºi a pierzaniei. Într-un colþ
din altar, am descoperit un fel de istoric, putred
ºi el, al bisericii, scris intr-un fel straniu, din
care am înþeles cã lãcaºul acela parcã
nepãmântean ar avea peste doua secole, cã
pictura aceasta fabuloasã n-a fost atinsa de-
atunci decât de aripa timpului. Nici un cuvânt
despre fraþii Grecu, zugravii. „S-a duce ºi
biserica unde s-a duce ºi satul. În pustie”,
ºopteºte bãtrânul Simion. „N-are cine avea grijã
de ea, cum o avut ea grijã de noi”. Înþeleg dintr-
o datã totul. Felul în care casele goale ale
Þichindealului stau încremenite, oblonite, în
jurul bisericii de piatrã. Înþeleg tãcerea uliþelor,
felul în care zboarã corbii deasupra pãdurilor
dimprejur. Numai câteva case mai sunt locuite
de bãtrâni solitari. ªi mai înþeleg felul în care
zidurile bisericii urcã la cer, singurãtatea
colþuroasã a turlei în bãtãlia cu timpul, felul
ciudat în care lãuntrul bisericii te cuprinde
imediat ce ai intrat, ca o îmbrãþiºare tãcut-
disperatã. Biserica aceasta mai crede în
salvare.

***
Iisus stã cu mâinile împreunate, aºezat pe

un tron în flãcãri, coroana de spini de pe capul
sãu arde ºi ea, pielea sa e arãmie, reflectând
flãcãrile care stau sã-l cuprindã. Un Iisus pe
rug. În mânã þine un fel de sceptru fãcut dintr-
o creangã de copac. Mai are încã ramuri. În
jurul sãu sunt personaje în ilicuri roºietice, cu
fesuri turceºti pe cap, cu mustãþi rãsucite, cu
feþe batjocoritoare, unul dintre ei bate un piron,
un altul Îl aratã acuzator cu degetul, altul Îl
loveºte cu ceva, iar El, Iisus, priveºte toate
acestea din mijlocul flãcãrilor cu o expresie de
milã pentru cãlãi. Chiar asta este inscripþia
scrisã cu litere slavone pe zid: „Cãlãul
batjocorindu-L pe Cristos”. Aceasta este cea
mai fantasticã frescã de pe pereþii bisericii din
Þichindeal. Se aflã undeva, pe peretele din

dreapta altarului, sub o fereastrã, aproape
nevãzutã. Am stat un timp acolo, privind,
încercând sã-mi imaginez cine au fost zugravii
aceia care L-au pictat pe Iisus, martirizat cu o
coroanã încinsã, la fel ca eroul legendar al
þãranilor ardeleni. Ceva nemaivãzut! Când m-
am întors, bãtrânul Simion al bisericii
dispãruse.

Aaron, þãranul care L- a visat pe Cristos
de pe zidul bisericii

„M-or aruncat în beciul morþilor de viu.
Era aºa, o hrubã adâncã, ºi acolo, unii peste
alþii, morþii. Tifosul îi omorâse, foamea, frigul.
Or crezut cã-s mort. Nu era nici o luminã,
nimic, numai o ferestruþã micã, pe unde intra
gerul. Mai vedeam uneori bocancii soldaþilor
ruºi trecând, dar putere n-aveam sã strig.”

Aaron Mihuleþ stã pe bãncuþa din faþa
bisericii albe, sub marele copac ale cãrui braþe
de umbrã au cuprins totul. Bãtrân, îmbrãcat în
haine de postav maroniu, cu mâinile miºcându-
se noduros prin aerul înserãrii. „Nici eu nu ºtiam
dacã sunt viu sau mort. Aveam vedenii grozave,
în care moartea venea ca o fiarã ce n-o
cunoºteam ºi mã sfârteca. Întindeam mâinile
ºi eram printre morþi. Deschideam ochii mari,
ºi morþii erau acolo. ªi eu cu ei. Poate cã de fapt
eram deja pe lumea ailaltã. Nu ºtiu cât am zãcut
aºa. Mã luase o moleºealã mare, parcã zburam.
Gândeam: asta-i moartea. ªi-atunci, simt o
cãldurã, Doamne-Doamne, se face cã mã
întorc, ºi ce vãd? Iisus! Era acolo. Se uita la
mine. Coroana de spini ardea pe fruntea Lui, ºi
El parcã ardea. Era frumos, frumos, ºi-n mânã
þinea o creangã de mesteacãn ºi tot era numa‘
o fierbinþealã ª-odatã îmi dau seama cã El
venea direct din biserica mea de-acasã, unde
mergeam cu mama când eram copil. Biserica
noastrã din Þichindeal. Era la fel, îmbrãcat la
fel, cu ochii ãia pe care-i ºtiam, cu focul tronului
pe el. El era!”

Lui Aaron îi danseazã lacrimi în verdele
bãtrân al ochilor. Toate astea se petrec cu
ºaizeci de ani în urmã, când el era doar un
copil, poate cã avea vreo nouãsprezece ani, în
timpul rãzboiului, când ruºii l-au luat prizonier
ºi l-au trimis în Siberia, la mii de kilometri de
casã, în pãduri îngheþate al cãror capãt nu
putea fi zãrit. Grozãvie! Era la capãtul
pãmântului ºi, de fapt, la capãtul vieþii, aºa
credea, un cadavru aruncat printre alte
cadavre. Vedea luna prin ferestruþã ºi îºi spunea
în cap: „Vasãzicã existã lunã ºi pe tãrâmul
celãlalt”. Se apleacã puþin spre mine, ca ºi cum
ar vrea sã fie sigur cã înþeleg despre ce este
vorba: „A fost o minune. O minune adevãratã.
Eu nu eram credincios, nu mai fusesem la
bisericã de când eram copil, eram departe de
Dumnezeu. Eram rãtãcit ºi pe jumãtate mort,
atunci când Iisus, cel din biserica noastrã de-
acasã, a venit la mine. Dar nici atunci nu
credeam. Ziceam cã-i o vedenie. Atunci el s-o
aplecat puþin, mi-o pus mâna pe umãr ºi s-o
uitat direct în ochii mei. Atunci am ºtiut cã e
adevãrat. Am simþit mâna Lui pe umãr, era

viu, în carne ºi oase. Fãrã nici un cuvânt am
ºtiut cã o sa scap din hruba morþilor. Am vãzut
trenul ºi drumul pânã acasã ºi mai ales biserica.
ªi aºa o fost tot, cum spun.”

Îl privesc pe Aaron, iar el nu-ºi dezlipeºte
ochii de silueta înaltã a bisericii scufundatã în
umbrele înserãrii. Îmi spune cu mii de
amãnunte totul, cãci pentru el e ca ºi cum toate
acestea s-ar fi petrecut ieri. Dupã ce L-a vãzut
pe Iisus, deodatã s-a depãrtat, a vãzut tronul în
flãcãri aºa cum este pictat în bisericã, ºi el se
depãrta, se depãrta, biserica se mai vedea
undeva, jos de tot, la picioarele lui, ºi împrejurul
bisericii satul ºi casele, ºi oamenii care umblau,
el se ducea tot mai sus ºi se fãcea tot mai
întuneric ºi mai frig. El strigã: „Doamne,
Doamne, nu mã lãsa!” ºi din Iisus îi mai
rãmãsese încrustat în lumina ochilor numai
surâsul chinuit ºi coroana de spini arzând.
Restul poveºtii nu mai conteazã prea mult. „M-
a scos de-acolo o fatã rusoaicã. Mã rog pentru
ea ºi acum, mãcar cã nu-i ºtiu nici numele.”

„Nene Aaron”, zic, în timp ce copacul sub
care stam pare sã creascã din ce în ce mai
mare, „cum a fost întâlnirea cu biserica, atunci
când te-ai întors acasã?”. Ochii lui sunt pironiþi
în altã lume, numai mâinile, animale bãtrâne,
se frãmântã între ele. „Era viscol mare. Am
fost venit pe jos tocma‘ de la Sibiu. ªi eram
atât de slab, cã abia mã þineam pe picioare.
Peste dealuri am venit. Si cum mã uit, uite-aºa
se învârtea crivãþul în jurul bisericii, bulboana,
numai neguri, parcã venise Siberia dupã mine.
Uite-aici, vezi, în prag am ajuns pe picioarele
mele, º-am cãzut dus. În bisericã n-am putut
intra. M-or dus pe braþe pânã acasã.”

O iarnã întreagã Aaron a bolit în pat,
scuturat de friguri ºi de febrã. Dintre perinile
albe si moi vedea biserica numai pe fereastrã,
zi de zi, noapte de noapte, apoi se scufunda din
nou în vedenii ºi întuneric. Într-o bunã zi, când
cerul s-a înseninat ºi mugurii dãdeau sã crape,
cu picioarele tremurând, a ieºit afarã ºi a mers
pânã la biserica. „M-am desculþat de bocanci
ºi am mers la El. Era acolo, pe pãrete, cu
coroana arzândã pe cap, cu creanga de
mesteacãn, mã aºtepta. Am cãzut în genunchi
ºi am plâns, cum numai odatã poate plânge
omul în viaþã, din toþi rãrunchii.”

Aaron a rãmas acolo, sub marele copac.
Înainte de a pleca l-am întrebat dacã duminica
merge la biserica. M-a privit lung. „Duminica,
dacã îs ºapte-opt oameni în bisericã, atunci e
bine. Înseamnã cã jumãtate din sat e la slujbã.”

Am intrat sã mai privesc o datã Cristul în
flãcãri, sã-i privesc chipul, ochii, ºi mai ales
zâmbetul acela despre care vorbea Aaron. Am
înconjurat totul cu privirea, frescele, cupola
care abia se mai putea bãnui în întuneric, cãrþile
strãvechi ale dulapului din altar, pe jumãtate
putrezite. Biserica aceasta este încã vie, mi-
am spus, apoi am închis uºa încetiºor, în urmã.

Am hãlãduit pe strãduþele pustii ale satului,
printre porþile ferecate, printre ferestrele
oblonite. Soarele coborâse în spatele dealurilor,
pãdurile de culoarea granitului pãreau sã se
scurgã mereu de pe dealuri pe uliþe, profitând
de absenþa oamenilor. Am vãzut cai umblând
liberi prin grãdini, am vãzut ruinele unei alte
biserici strãjuind aºezarea, am simþit
apropierea iernii ºi-a umbrei ºi, poate, o
strângere de inimã.

Þichindealul e un sat românesc care se
stinge, biserica lui supravieþuitoare trebuie sã
fie într-adevãr, foarte veche, cãci dupã 1867,
românii, aflaþi sub unguri, n-au mai avut voie
sã construiascã din piatrã. Mã gândeam la
Simion, purtãtorul crucii îmbrãcat în haine
þãrãneºti. Crãciunul care va veni, la viscolele
care vor coborî în vârtejuri de pe mãgurile
dimprejur ºi vor face din nou „bulboanã” în
jurul turlei. Ultimii locuitori din sat vor sta la
gura sobei, iar în noaptea sfântã de Crãciun,
vor strãbate nãmeþii pentru a se întâlni, toþi
zece sau cincisprezece, cu zâmbetul misterios
al acelui Iisus care arde pe zidurile bisericii.
Aproape cã îi pot vedea, bãtrâni, tãcuþi, strânºi
unii în alþii, în pântecele putred al bisericii lor.

Coborârea de pe cruce
Fotografiile autorului.-

Horia Tureanu.
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„Lumina lui Hristos lumineazã tuturor!” (Liturghia Darurilor )
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„Apare cu binecuvântarea IPS Pãrinte Mitropolit dr. Laurenþiu Streza”

Ce sfat ne daþi pentru educarea
copiilor? Chiar ºi pentru cei foarte mici?

Mãi, oameni buni. Nu existã sfaturi la
educaþie. Existã ce simþiþi voi. Vã rog sã
învãþaþi sã vã simþiþi copiii. Cât ar fi de
mici, ei au ceva de zis. Existã sentimente
de respect reciproc între mamã ºi copil;
chiar dacã vã chinuie pruncul noaptea, bine
vã face! E cel mai bun manual de
priveghere smiorcãitul pruncului noaptea.
Terminaþi cu prostiile!

Eu mergeam la mãnãstire ºi maicile
erau foarte entuziasmate de cum rezist
noaptea. ªi am zis: Mãi, maicilor, ce faceþi
voi, smiorcãindu-vã la stranã, e nimic faþã
de ce fac puºtii mei! Ooaaa! Noaptea, la
doiºpe jumãtate. De-i aude tot cartierul!
Noi, Doamne, miluieºte, pânã ne ia somnul
la privegherile noastre. Deci natural.
Natural, apropiat de Dumnezeu. ªi
destinºi, mãi, oameni buni! îmi zice una:
Vai, Pãrinte, ãsta mic aºa mã enerveazã!
Se miºcã tot timpul! Doamne fereºte sã
nu þi se miºte copilul, domnule! Cicã vrea

Preafericitul Pãrinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, a proclamat în mod
oficial, în prima zi a anului, 01 ianuarie 2017,
dupã slujba de Te Deum, anul 2017 drept Anul
omagial al sfintelor icoane, al iconarilor ºi al
pictorilor bisericeºti ºi Anul comemorativ
Justinian Patriarhul ºi al apãrãtorilor
Ortodoxiei în timpul comunismului.

Preasfinþitul Pãrinte Varlaam
Ploieºteanul, Episcop vicar patriarhal ºi
Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române, a citit actul oficial de proclamare, pe
care îl prezentãm în cele ce urmeazã:

În ºedinþele sale de lucru din 28-29
octombrie 2015, 25 februarie 2016 ºi 16
decembrie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii
Ortodoxe Române a hotãrât:

1. declarã anul 2017 ca „Anul omagial
al sfintelor icoane, al iconarilor ºi al pictorilor
bisericeºti” ºi „Anul comemorativ Justinian
Patriarhul ºi al apãrãtorilor Ortodoxiei în timpul
comunismului” în Patriarhia Românã;

2. aprobã programul-cadru naþional
bisericesc, care va fi adus la cunoºtinþa
eparhiilor, în vederea realizãrii proiectului
liturgic, cultural ºi mediatic intitulat „2017: Anul
omagial al iconarilor ºi al pictorilor bisericeºti
ºi Anul comemorativ Justinian Patriarhul ºi al
apãrãtorilor Ortodoxiei în timpul
comunismului” în Patriarhia Românã;

3. aprobã ca figuri emblematice ale
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anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor
ºi al pictorilor bisericeºti pe Sfântul Apostol ºi
Evanghelist Luca, Sfântul Ioan Damaschin ºi
Sfântul Teodor Studitul;

4. aprobã ca, în toate instituþiile
bisericeºti centrale ºi eparhiale, precum ºi în
seminariile teologice ºi facultãþile de teologie
ortodoxã, sã se ia mãsurile necesare pentru a
ilustra programul-cadru naþional bisericesc
intitulat „2017: „Anul omagial al sfintelor icoane,
al iconarilor ºi al pictorilor bisericeºti ºi Anul
comemorativ Justinian Patriarhul ºi al
apãrãtorilor Ortodoxiei în timpul
comunismului”, prin acþiuni ºi manifestãri
locale (media, publicistice, conferinþe, întruniri,
simpozioane ºi seminarii pastorale, teologice,
catehetice, duhovniceºti), prin contribuþia
ierarhilor, a profesorilor de teologie, a preoþilor,
monahilor ºi monahiilor, precum ºi a altor
specialiºti;

5. aprobã ca, la Conferinþa pastoral-
misionarã semestrialã din primãvara anului
2017, sã se trateze tema „Anul omagial al
sfintelor icoane, al iconarilor ºi al pictorilor
bisericeºti”, iar la Conferinþa pastoral-
misionarã semestrialã din toamna anului 2017
sã se trateze tema „Anul comemorativ Justinian
Patriarhul ºi al apãrãtorilor Ortodoxiei în
timpul comunismului”, cu posibilitatea
aprofundãrii acestora ºi la conferinþele
preoþeºti administrative lunare pe care le va
stabili fiecare eparhie, precum ºi în cadrul

cercurilor pastorale;
6. aprobã diploma anului omagial 2017,

care sã fie oferitã celor merituoºi în realizarea,
apãrarea ºi promovarea sfintelor icoane;

7. aprobã imprimarea medaliei
comemorative „Justinian Patriarhul” ºi a
diplomei „Justinian Patriarhul”, care sã fie
oferite celor care au contribuit la organizarea
ºi promovarea anului 2017 în Patriarhia
Românã ca an comemorativ Justinian
Patriarhul ºi al apãrãtorilor Ortodoxiei în timpul

comunismului;
8. Centrul de Presã BASILICA al

Patriarhiei Române va prezenta evenimentele
referitoare la Anul omagial ºi comemorativ –
2017 în Patriarhia Românã.

Preºedintele Sfântului Sinod

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Sursa:  www.basilica.ro

La Schit
Maria Pãnãzan Lorinczi

Aflat-am paradisul

în locul cu har,

gustat-am bucuria

primitã în dar.

Vãzut-am locul sfinþit

de Domnul hrãnit

în sfinte Liturghii

Pãrintele binecuvântând

pentru întreaga lume

rugã-aducând

Fermecatu-m-au

pãdurile de brazi

ºi verdele crud al raiului,

fericitu-m-au slujbe divine

ºi maicile preabune

Doamne, rãmâi la schit

ªi coboarã-n binecuvântare

în ziua de sãrbãtoare

a naºterii Maicii Tale!
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sã mãnânce! Pãi ce-ai vrea? Sã bea o bere?
Ãla mic abia sugea, sãracul, ºi aia-l trecea
cu o bere, neserioasa.

ªi, uitaþi, doamnelor ºi domniºoarelor,
vã mai vând un pont: înainte de a fi atente
la copiii dumneavoastrã când ei sunt în
crizã, fiþi mai atente la soþii
dumneavoastrã! Toatã lumea e foarte
atentã sã creascã copilul. Dar pe tatã cine-
l creºte, ca sã fie liniºtit, sã-ºi creascã
copilul? Cã la serviciu pe patronul lui îl
doare în cot. Acasã tu vrei tot de la el. Ãla
vine, sãracul, stors de Gicã de la sculãrie,
la Mãria: O, bine c-ai venit! Du-te la
cumpãrãturi, cardul e la tine, cã eu n-am
bani. Du-te! ªi zice: „Dar stai, dragã, cã
doar ºi tu ai primit ajutorul... „Nu, cã mi-
am luat o rochie, cã, uite, m-am îngrãºat
ºi nu mai încãpeam în aia. Du-te, ia, vino”.
Si ãla, amãrâtul...

ªi noaptea, ea doarme, cã trebuie sã
se odihneascã, cã e obositã cu copilul, iar
el e bun de legãnat. A doua zi, dacã îºi
bagã degetul la frezã, nu mai aveþi nici
card, nici soþ, nici legãnaci! Creºteþi-vã
odihnindu-vã unii pe alþii. Deci, înainte de
a vã creºte copiii, vã rog sã vã creºteþi pe
dumneavoastrã. Nu mai puneþi întrebãri...
neinteligente, cã nu dumneavoastrã
creºteþi copiii, ci copiii vã cresc pe
dumneavoastrã. Sã vã intre bine în cap! V-
au învãþat prost psihologii ãºtia cu copii.

Ce, pe un medic pediatru îl face bun
cartea de pediatrie sau copilul care e în
suferinþã ºi el trebuie sã gãseascã soluþii?
Ce zice? Stai sã caut în agenda medicalã!
Sau: Am vãzut eu o reclamã la un
medicament...

Am fost eu cu un copil, care era într-o
situaþie grea, cu temperaturã, ºi doctoriþa,
una tânãrã, care era foc de inteligentã, m-
a întrebat înainte de a interna copilul (eu
îl adusesem de urgenþã de pe stradã cu
un prieten pe puºti): „ªtiþi cumva câte
kilograme are?” „Nu, doamnã!” „Dar aveþi
cunoºtinþã despre bolile...”„Doamnã, e luat
din stradã, aruncat de mã-sa!” „ Vã rog sã
îmi spuneþi dacã ºtiþi cât are la papuc!”
Bãi, când ne-a zis asta, era sã sar drepþi:
Acum! „ªtiþi cã aºa e procedura...”„Când
þi-oi zice eu de procedurã! ªi mai zic eu
douã aºa, caaaaalm... „Ia copilul, vezi ce-i
cu el ºi-þi spun eu, dupã aia, tot, când aflu!’”
Noi ne pierdem în prostii.

Am avut un caz foarte grav în Sibiu,
cu mediciniºtii. Achtung! Era o fatã care
a avut un ºchiopãtat la un picior la un
moment dat ºi cãreia i s-a umflat o venã.
ªi s-a dus fata la medic, la urgenþe. Zice
domniºoara doctor - cã era una un pic mai
mare decât ea de gardã, domniºoara
doctor, care studiase profund cultura
medicalã: „Drãguþã, când ai avut ultimul
ciclu?” La care asta: ,Acum...” „Dar când
te-ai culcat ultima oarã?”„Pãi nu m-am
culcat...” „Hai, tu, vrei sã spui cã ai 24 de
ani ºi... “A þinut-o aºa ºi o jumãtate de orã
a interogat-o asupra fecioriei ei. Aia nu
avea nicio treabã cu piciorul ei umflat! ªi
zice: Lasã, dragã, dã cu unguent ºi du-te
acasã. S-a dat cu unguent ºi dimineaþã a
trebuit sã-i scoatem actul de deces.
Cheagul a plecat, a plecat spre inimã ºi a
murit. Nu a avut nici mãcar decenþa de a-
i da o aspirinã - o aspirinã, as-pi-ri-nã...
Când eºti imbecil, îþi ies toate prostiile.
Nu glumesc deloc! E caz serios, îl ºtiu,
mai sunt persoane în salã care cunosc bine
situaþia. Nu vã pierdeþi în amãnunte!

Pr. Constantin Necula
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Din datele statistice, primite de la
Protopopiatul Agnita, rezultã cã, în anul care a
trecut, numãrul populaþiei pe Valea
Hârtibaciului a crescut cu 14 persoane. Au
plecat definitiv în veºnicie 279 de persoane ºi
au primit adeverinþã de creºtin, prin Taina
Sfântului Botez, 293 de nou veniþi în aceastã
lume trecãtoare.

Creºterea demograficã s-a realizat în
parohiile din sate, unde au fost oficiate 247 de
încreºtinãri ºi 179 slujbe de înmormântare.
Agniþenii s-au dovedit mai puþin harnici cu
înmulþirea, au sãrbãtorit doar 46 de botezuri
dar au condus pe ultimul drum 100 de
concetãþeni.

Cele mai bune rezultate, privind creºterea
demograficã, s-au înregistrat în Iacobeni unde
preotul a oficiat 27 de botezuri ºi 3
înmormântãri , în Nocrich cu 19 botezuri ºi 5
înmormântãri, în Ruja cu 18 botezuri ºi 7
înmormântãri ºi în Brãdeni cu 14 botezuri ºi 3
înmormântãri.

Reversul situaþiei a fost în Alþîna unde au
fost primiþi în sânul bisericii 10 prunci ºi au fost
conduºi pe drumul fãrã întoarcere 20 de
creºtini, în Ighiºul Vechi, 1 botez ºi 8

Praznicul Botezului Domnului este
sãrbãtorit la 6 ianuarie. El este numit în popor
ºi Boboteaza, iar în limbaj teologic-liturgic are
ºi denumirile de Teofanie sau Epifanie
(Arãtarea Domnului). Mântuitorul Iisus Hristos
a crescut în Galileea, în cetatea Nazaret,
tãinuindu-ªi înaintea oamenilor puterea ºi
înþelepciunea dumnezeirii Sale pânã la vârsta
de 30 de ani, pentru cã la iudei se socotea a fi o
necuviinþã, ca sã primeascã cineva vrednicia
de învãþãtor sau de preot înainte de 30 de ani.
De aceea, nu ªi-a început Hristos
propovãduirea pânã la acea vârstã; ci locuia în
Nazaret cu Preacurata Sa Mamã ºi cu Dreptul
Iosif, care era tâmplar ºi cu el împreunã Se ºi
ostenea la lucrul tâmplãriei. Dar, murind
Dreptul Iosif, Domnul lucra singur cu mâinile
Sale, câºtigând hranã pentru Sine ºi pentru
Preacurata Sa Mamã, ca sã ne înveþe pe noi a
nu ne lenevi, nici a mânca pâinea în zadar.
Împlinind 30 de ani ºi venind vremea sã Se
arate lui Israel, atunci ,,a fost cuvântul lui
Dumnezeu cãtre Ioan, fiul lui Zaharia, în
pustie”, trimiþându-l sã înceapã a boteza cu apã.
ªi i-a dat lui ºi un semn, dupã care putea sã-L
recunoascã pe Mesia, Cel ce atunci venise în
lume, precum singur Botezãtorul ne spune,
zicând: „Cel ce m-a trimis sã botez cu apã, Acela
mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-
Se ºi rãmânând peste El, Acela este Cel ce
boteazã cu Duh Sfânt” (Ioan 1, 33). Deci,
ascultând Sfântul Ioan cuvântul lui Dumnezeu,
a venit la râul Iordan, propovãduind botezul
pocãinþei spre iertarea pãcatelor, el fiind acela
despre care zisese prorocul Isaia mai înainte:
„Eu sunt glasul celui ce strigã în pustie: Pregãtiþi
calea Domnului, drepte faceþi-I cãrãrile” (cf.
Ioan 1, 23; Isaia 40, 3). ªi veneau la el oameni
din toate þinuturile Iudeei ºi ale Ierusalimului ºi
se botezau în râul Iordan, mãrturisindu-ºi
pãcatele. Atunci, a venit la Iordan ºi Iisus, din
Galileea, ca sã fie botezat de cãtre Ioan. Iar în
acea vreme, Ioan tocmai spunea poporului:
„Vine dupã mine Cel mai tare decât mine,
Cãruia nu sunt vrednic sã-I dezleg curelele
încãlþãmintelor Lui. Cã eu v-am botezat cu apã,
iar Acela vã va boteza cu Duhul Sfânt” (cf.
Luca 3, 16). Deci, a venit Iisus sã Se boteze,
deºi nu îi trebuia Botezul, ca Unul Care era
curat ºi neîntinat, nãscut din Preacuratã ºi
Preasfântã Maicã-Fecioarã, fiind El Însuºi
izvorul a toatã curãþia ºi sfinþenia. Însã, ca Cel
ce a luat asupra Sa pãcatele lumii întregi, ca
„Miel al lui Dumnezeu, Care ridicã pãcatul
lumii” (Ioan 1, 29), a venit la râu, ca sã le spele
pe ele cu botezul pocãinþei. A venit la ape, ca
sã sfinþeascã firea apelor; a venit sã Se boteze,
ca sã ne pregãteascã nouã scãldãtoarea
Sfântului Botez; a venit la Ioan, ca acesta sã

Totul þine de modul în care gândeºte
creºtinul, de felul în care lucreazã în lume ºi
deasemenea de lumea pe care ºi-o formeazã
sinele în interior ºi exterior. Darul pe care îl
oferim celor din jurul nostru este în fapt bucuria
pe care Dumnezeu o oferã celui care doreºte
sã aducã în lume dragoste ºi luminã. Cu acest
dar vom pleca în veºnicie ºi el ne v-a fi mãrturie
a modului nostru de a vieþui pe acest pãmânt.

Este de fapt universul interior ºi exterior
creat de fiecare om în parte. Poate fi un univers
al bucuriei sau unul al întristãrii, o lume a
armoniei sau una a distrugerii. În aceasta stã
puterea omului conºtient de legãtura sa cu
divinitatea, de a fi participant la îndumnezeire.

În aceastã lucrare avem nevoie de harul
Bunului Dumnezeu. Acest ajutor este
indispensabil pentru fiecare suflet cãci spune
Mântuitorul: „Fãrã Mine nu puteþi face
nimic” iar Sfântul Apostol Pavel mãrturisea
acest suport decisiv pe care îl are harul în viaþa
lui: „Cãci sunt ceea ce sunt datoritã harului
lui Hristos care este în mine”.

Pãrintele Porfirie ne dã un îndemn colosal:
„Nu vã luptaþi sã alungaþi întunerecul din
sufletul vostru. Faceþi o gãuricã pentru a
intra luminã ºi întunerecul v-a pleca”.
Este vorba de acest ajutor pe care îl primeºte
fiecare creºtin, harul dumnezeiesc, care aduce
luminã ºi vindecare în sufletul, gândul ºi în
trupul celui care colaboreazã cu el.

„În spatele tuturor lucrurilor se aflã
Dumnezeu. Existã o inteligenþã a
materiei, o minte universalã care
coordoneazã totul în jur. Legea lui
Dumnezeu este legea Binelui. N-am fost
creaþi de Dumnezeu ca sã suferim,
biologia noastrã o demonstreazã, avem
nevoie de fericire. În concluzie devenim
ceea ce gândim: fericiþi sau nefericiþi.”
Aceasta este gândirea pe care o afirmã Prof.
Dr. Constantin Dulcan în lucrarea sa
„Inteligenþa materiei” în care încearcã sã
demonstreze pe cale ºtiinþificã legãtura dintre
Dumnezeu, ca Inteligenþã supremã ºi creaþia
sa.

Omul are posibilitatea de a se dãrui cu
ajutorul lui Dumnezeu fericirii împãrãþiei celei
cereºti, cãci în genul în care vieþuim, în care
gândim ºi relaþionãm cu cei din jur putem sã
menþinem trupul ºi sufletul sãnãtos ºi sã
aducem sãnãtate ºi bucurie în sufletul

fie pentru El martor nemincinos, ca unul care
a vãzut pe Duhul Sfânt pogorându-Se peste El
când Se boteza, ºi a auzit glasul Tatãlui din cer.
ªi L-a cunoscut Ioan cu duhul ºi se smerea pe
sine, zicând: „Eu am trebuinþã sã fiu botezat de
Tine, ºi Tu vii la mine?” (Matei 3, 13). ªi Ioan
avea trebuinþã cu adevãrat de botezul cel de la
Domnul, ca unul care era în pãcatul
neascultãrii, cel adus de Adam asupra a tot
neamul omenesc. Dar Domnul a zis cãtre el:
„Lasã acum, cã aºa se cuvine nouã sã împlinim
toatã dreptatea” (Matei 3, 15). Ca ºi cum ar fi
zis: „Mi Se cade Mie sã împlinesc ºi aceastã
poruncã a lui Dumnezeu”. Dupã Botezul Sãu,
Domnul a ieºit îndatã din apã, adicã n-a zãbovit
în apã. Sfântul Ioan Botezãtorul, pe cel pe care
îl boteza, îl afunda în apã pânã la grumaji ºi-l
þinea aºa pânã ce îºi mãrturisea toate pãcatele
ºi atunci îl lãsa pe el ºi ieºea din apã. Dar
Hristos, fiind fãrã de pãcat, n-a zãbovit în apã;
de aceea Evanghelia zice cã a ieºit îndatã din
apã (cf. Marcu 1, 10).

ªi ieºind Domnul din ape, I s-au deschis
Lui cerurile, strãlucind de sus o luminã în chip
de fulger, iar Duhul lui Dumnezeu S-a coborât
peste El, în chip de porumbel (cf. Marcu 1, 10).
Cã, precum în zilele lui Noe micºorarea apelor
a vestit-o porumbelul, tot aºa ºi aici, micºorarea
pãcatului s-a vestit prin chipul porumbelului. ªi
Duhul Sfânt S-a arãtat în acest chip, fiindcã
aceastã pasãre este curatã ºi iubitoare de
oameni ºi blândã ºi fãrã rãutate ºi nu stã în
locuri întinate. Aºa ºi Duhul Sfânt este izvor al
curãþiei, izvor adânc al iubirii de oameni,
învãþãtor al blândeþilor, vistier al bunãtãþilor ºi
fuge de la cel ce se tãvãleºte în mocirla pãcatului,
fãrã de pocãinþã. ªi pogorându-Se Duhul Sfânt,
ca un porumbel, peste Iisus Hristos, s-a auzit
un glas din cer, zicând: „Acesta este Fiul Meu
cel iubit, întru Care am binevoit” (Matei 3, 17).
Acesta era glasul Tatãlui din cer, care întregea
descoperirea Preasfintei Treimi. Astfel,
sãrbãtoarea se numeºte pe drept ºi Epifanie
sau Teofanie, adicã Arãtare, pentru cã, pe de o
parte, Iisus Hristos Se aratã lumii, fiind
mãrturisit de Prorocul ºi Botezãtorul Ioan, iar
pe de altã parte Se aratã lumii pentru întâia
datã în chip limpede taina Sfintei Treimi,
cunoaºterea adevãratului Dumnezeu ºi calea
mântuirii, aºa cum ne aratã ºi Troparul
sãrbãtorii:

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne,
închinarea Treimii S-a arãtat; cã glasul
Pãrintelui a mãrturisit Þie, Fiu iubit pe Tine
numindu-Te, ºi Duhul în chip de porumbel a
adeverit întãrirea cuvântului. Cel ce Te-ai
arãtat, Hristoase Dumnezeule ºi lumea ai
luminat, slavã Þie.

Sursa : www.basilica.ro

semenilor noºtri. „A învinge tristeþea ºi boala
înseamnã în primul rând a o înþelege ºi a nu te
revolta contra ei. Sunt ºi boli care ni se dau ca
lecþii. Dar în cele mai multe cazuri, bolile
noastre au cauze spirituale: invidia, rãutatea,
competiþia acerbã, egoismul ºi dorinþa de
rãzbunare la care se adaugã frica ºi stresul
care înseamnã moartea celulei.”

Încã din anul 1000, Avicena a fãcut un
experiment ºi a pus un miel într-o cuºcã, lângã
cuºca unui lup. Mielul a murit pur ºi simplu de
fricã. Ar trebui sã înþelegem cã nu ne putem
pãstra sãnãtatea, decât gândind ºi fãcând
binele, pentru a fi în armonie cu universul.

Este cercetat ºi demonstrat ºi pe plan
medical cã iertarea, bunãvoinþa, blândeþea
duce la pace ºi la armonie.„Atunci când ieriþi,
spune Prof. Dulcan, la nivel de ADN,
modelul negativ este ºters ºi se instaleazã
în corp o bunã chimie ºi un echilibru
energetic, pur ºi simplu ca resetarea unui
computer”.

Einstein spunea cã nu putem rezolva o
problemã atâta timp cât ne aflãm la acelaºi
nivel de gândire cu gândul care a creat-o. Nu
putem sã schimbãm o realitate, dacã rãmânem
în aceeaºi conºtiinþã care a creat-o.

Ne întoarcem la lucrarea noastrã în
aceastã lume, la gândurile, faptele ºi cuvintele
care pot aduce binecuvântare sau durere. Toate
acestea pot hrãni sufletul sau îl pot otrãvi. ªi
aceastã acþiune se transmite ºi celor din jurul
tãu, afectându-i în mod pozitiv sau negativ.

Adaug o micã povestioarã: „Într-o searã,
un bãtrân indian îi explica nepotului sãu ce
luptã teribilã se dã în interiorul fiecãrei
persoane. ªi îi spunea aºa: Existã în fiecare
din noi doi lupi:

 Lupul rãului: furia, invidia, gelozia,
tristeþea, aroganþa, minciuna, orgoliul etc.

Lupul binelui: bucuria, pacea, iubirea,
speranþa, liniºtea, modestia, adevãrul etc.

Dupã o clipã de gândire, nepoþelul îl
întreabã: „Bunicule ºi care lup câºtigã?

La care bãtrânul îi rãspunde simplu :„Cel
pe care îl hrãneºti”.

Omul fericit este omul care îl poartã pe
Dumnezeu în sine ºi îl dãruieºte cu bucurie
aproapelui.

Pr. Copãcianu Alexandru
Parohia Sãsãuº

Botezul Domnului

Bucuria ºi drBucuria ºi drBucuria ºi drBucuria ºi drBucuria ºi dragosagosagosagosagostttttea crea crea crea crea creºtinãeºtinãeºtinãeºtinãeºtinã
în slujba aproapeluiîn slujba aproapeluiîn slujba aproapeluiîn slujba aproapeluiîn slujba aproapelui

înmormântãri, Ilimbav, 1 botez ºi 7
înmormântãri ºi Retiº, 5 botezuri ºi 9
înmormântãri.

În ceea ce priveºte cununiile în bisericã,
per total au fost 85 din care 22 în Agnita ºi 63
în sate. La acest capitol, Chirpãru este pe primul
loc, cu 8 cununii, urmat de Ruja ºi Nocrich cu
câte 6, Bîrghiº cu 5, Brãdeni, Movile, Noiºtat
ºi Stejãriºu cu câte 4. Nu s-au pus coroane pe
frunþile mirilor, împãraþi de o zi, ºi nici nu s-a
cântat Isaia dãnþuieºte, în bisericile din Beneºti,
Bruiu, Ghijasele; de Sus ºi de Jos, Hosman,
Ilimbav, Merghindeal, Metiº, Moardãº,
Rãvãºel, Retiº, Sãsãuº, Þeline, Þichindeal,
Vecerd ºi Zlagna.

La biserica monument istoric din Sãsãu�
n-a avut loc nici o nuntã, nici un botez ºi numai
un creºtin a fost dus în cimitirul din deal. ªi
biserica din Gherdeal este monument istoric
dar aici n-a fost niciun motiv sã se tragã
clopotele.

Analizând datele de mai sus se pot trage
concluzii interesante privind perspectivele de
dezvoltare etno-folclorice ale Vãii Hârtibaciului.

I Bârsan

PERSPECTIVE DEMOGRAFICE
PE VALEA HÂRTIBACIULUI

Urare din Bucurie
Bucuria ce-o simt azi în sufletu-mi împãcat sã fie spre Bucuria tuturor

creºtinilor ce L-au aºteptat pe Pruncul Mântuitor iar Copilul cu Ochii
Senini sã se nascã în sufletele lor, ca sã le îmbogãþeascã cu Luminã din
Luminã, cu Pace, Liniºte, Împliniri ºi tot ce-ºi mai doresc ei!

Bucuria ce-o simt azi în sufletu-mi împãcat sã fie spre Bucuria ta, a
celui care þi-ai dorit sã vinã Crãciunul, sã te binecuvânteze cu Luminã,
Credinþã si Nãdejde spre mai bine ºi mai frumos!

Bucuria ce-o simt azi în sufletu-mi împãcat sã fie spre Liniºtea ta
sufleteascã, sã-þi aducã pace în inimã, sporire duhovniceascã, dar mai
ales sã-þi umple ºi þie sufletul cu Iubire, tot mai multã Iubire, pentru cã
DUMNEZEU ESTE IUBIRE!

Maria Pãnãzan Lorinczi
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Am trãit vremuri
Ioan Gligor Stopiþã

Am trãit vremuri când iarba virginã

Agãþatã de cer cu franjuri de luminã

Se ridica slobodã spre cerul de mai

Cãlcatã de ciurda de bivoli, de stava de cai

Era vremea când hoinãream nebun

Cu mintea legatã ºi muºcatã de streche

Cu toþi hormonii scãpaþi ca din tun

Dupã umbre tremurãtoare, dupã pereche,

Iele nebune cu cercei de cireºe-n ureche

Eram pe-atunci un drac cu gesturi de ateu

ªi te doream, nebun, în fiecare searã,

Când pãsãri ciuguleau direct din curcubeu,

Sã ne iubim sãlbatic în lanuri cu secarã

Luminaþi de lunã ºi de ochi de fiarã

Acum când locuieºti la margini de trecut

La marginea ta dureroasã am sã stau

Mai mult de-o veºnicie picuratã-n lut

ªi nu vei ºti vreodatã cât de mult te-am

vrut,

ªi nu vei ºti vreodatã cã încã te mai vreau...

DAN HERCIU
cred în minciuni spuse frumos
cu nerv
ºi totalã detaºare de efect

cred ºi în femei câteodatã
respectând clauza de
confidenþialitate

sunt momente în care cred ºi în dumnezeu
din tot sufletul ãsta
de zic unii cã are 21 de grame

îi iubesc pe hendrix ºi b.b.king
la fel de mult cum îi urãsc pe falºii sinucigaºi
ce plâng complicat

îmi e fricã la fel de mult cum îmi e foame
diferã doar soluþiile
ºi limita

(mã gândeam cum ar suna o grevã a
foamei de fricã…

e la fel, oare, cum ai fuma haº într-o
mânecã de noapte,

când, de fapt ai putea sã salvezi lumea
printr-un pelerinaj la Ierusalim?)
………………………………………………………
reducerea la absurd
devine soluþia la modã

ce dracu’ mai conteazã ce a spus nietzsche
sau cioran
când, de fapt

iubirea este cea mai ironicã
formã de privare de libertate

iar
moartea este clona posibilului zâmbet
de dupã

Piroº Ana 01 feb 89 de ani Brãdeni
Barb Ioan 01 feb 88 de ani Ghijasa de Jos
Þichindelean Ana 01 feb 85 de ani Alþîna
Coman Emilia 01 feb 83 de ani Roºia
Togan Maria 02 feb 89 de ani Ghijasa de Sus
Toma Natalia 02 feb 82 de ani Vãrd
Mihu Victoria 03 feb 93 de ani Cornãþel
Muntean Lenuþa 05 feb 89 de ani Nocrich
Lazãr Elena 05 feb 89 de ani Caºolþ
Bârsan Ioan 05 feb 85 de ani Ghijasa de Sus
Galea Ioan-Ilie 05 feb 85 de ani Roºia
Þichindelean Nicolae 08 feb 90 de ani Alþîna
Stãnuleþ Ioan 09 feb 84 de ani Sãsãuº
Sbârcea Maria 10 feb 82 de ani Retiº
Piroº Zaharie 11 feb 97 de ani Brãdeni
Hunþa Ilie 11 feb 88 de ani Nou
Muntean Ana 12 feb 88 de ani Merghindeal
Muntean Lia 12 feb 83 de ani Vãrd
Vanga Ioan 14 feb 89 de ani Nocrich
Dragotã Aurelia 15 feb 90 de ani Marpod
Morariu Maria 16 feb 82 de ani Chirpãr
Ghidu Felicia 17 feb 91 de ani Vãrd
Radu Maria 20 feb 91 de ani Caºolþ
Schuster Matilda-Susana 20 feb 89 de ani Daia
Mondoc Dumitru 21 feb 86 de ani Brãdeni
Rafailã Eugenia 23 feb 85 de ani Nocrich
Buta Ioan 24 feb 88 de ani Dealu Frumos
Subþirel Elisaveta 24 feb 85 de ani Roºia
Ganea Viorica 25 feb 87 de ani Nocrich
Pãrãu Ilie 26 feb 83 de ani Cornãþel
Luca Ioan 27 feb 80 de ani Alþîna
Braga Maria 28 feb 85 de ani Þeline

Noi le dorim sãnãtate, bãtrâneþe liniºtitã ºi bucurii din partea urmaºilor
N.R.: Aºteptãm tabele ºi de la primãriile care nu le-au trimis.

Am mai spus-o ºi o repet. Nimeni nu ne obligã
sã scriem. Atunci când o facem, sã o facem pe
propria noastrã rãspundere ºi sã ne-o asumãm.
Dar, Doamne, cum poþi sã-þi asumi o rãspundere
când va trebui sã abandonezi profanul ºi sã intri în
sacralitate?

Cãci vorbind despre Mihai Eminescu, vorbeºti
despre lumea îngerilor lãsaþi prin poeziile lui în
inimile noastre pentru ca sã devenim licurici,
lumânãri sau torþe în împãrãþia literelor. Pentru cã
vrem - nu vrem, toþi care încercãm sã ne jucãm
serios cu cuvintele purtãm gena numitã Eminescu.
Am citit undeva (nu mai ºtiu unde) cã un popor
poate fi  cunoscut bine numai prin zeii lui. Zeul
literelor române, Cuvântul în Sine, Geniul sau
Divinul cum se spunea în vechime, e Mihai
Eminescu. Poeziile lui ne drogheazã cu starea purã
a sublimului ca sã trãim în duhul rugului aprins.
Cel ce „nu credeam sã-nvãþ a muri vreodatã“ nu
este altceva, aºa cum ne spune Þuþea, decât „o
sumã liricã de voievozi“ iar Nichita Stãnescu cã
„El este însuºi destinul limbii române, ºi numai
un zeu nebun ºi-ar putea imagina cã poþi tãia o
idee cu un fir de iarbã ºi cã poþi alãpta la sânul Cãii
Lactee o razã“ sau cã „El, domnia sa, a mutat
înlãnþuirea noþiunilor simple, le-a mutat într-o
sintezã ce ne cucereºte timpanul de aramã, ce ne
sporeºte cu liniºte ºi cu visare grãbita bãtaie a
inimii. ªi a lacrimilor lucrurilor“. Adevãrat, chiar
prea adevãrat, cãci mãrgelele lacrimilor lui au
format curcubeul românesc ca o legãturã veºnicã
cu cerul. Clopotul din catedrala gurii lui a amuþit
pe 15 iunie 1889 – pierzându-se pe sine, ne-a
înãlþat pe noi, punându-ne efigie pe suflet cuvântul
din lumi necunoscute nouã pânã la dânsul. Ne-a
îndoctrinat, învãþându-ne cu aspaþialitate ºi
atemporalitate: „Noi nu avem nici timp, nici loc /
ªi nu cunoaºtem moarte“. Dintre toþi pãmântenii
deveniþi zei, dar mai ales din acest neam românesc,
în tine cred cel mai mult ºi te rog:

„Eminescuieºte-ne, poete, cu o fãrâmã din
nemurirea ta,

auzitorule al graiurilor celor neauzite,
luceafãrule al luminii celor neluminaþi,
învãþãtorule al cuvintelor celor neînvãþaþi,
pentru cã tu nu ai fost doar OM
Ci, o NAÞIE întruchipatã în OM.

Eminescuieºte-ne, poete, cu o fãrâmã din
nemurirea ta,

descoperitorule al limbii noastre literare,
întemeietorule al conºtiinþei noastre

naþionale,
pentru cã tu eºti geniul distilat
în parfumuri de crini sacrosanþi
ªi pulverizare de îngeri în fibra poporului

român”.
Destinul lui M. Eminescu este destinul

poporului român. Ar trebui sã ne numãrãm anii de
la naºterea sa. Viaþa lui pãmânteascã a fost

PROBA IUBIRII

Strigã Petrea dintre lunci,
De la boi ºi de la junci.
Nime’, nime’ nu-l aude,
Fãr’ maicã-sa dintr-o curte;
Ea-l aude ºi-i rãspunde:
- Ce strigi, Petre, ce strigi, dragã?
Ori mâncarea o-ai sfârºât,
Ori opincile le-ai rupt?
- Nici mâncarea n-am sfârºât,
Nici opincile n-am rupt.
M-am smintit º-am adormit
Sub un pom mare-nflorit.
ªi pomu’ s-o scuturat,
ªarpe-n sân mi s-o bãgat.
Când sã-ntinde, mã cuprinde,
Sã-zgârceºte, mã sfârºeºte.
’Nvãluie-þi mâna-n chindeu
ªi þi-o bagã-n sânu’ meu
ªi scoate cel ºarpe rãu.
- Decât, Petre, fãrã mânã,
Mai bin’, Petreo, fãrã tine!
ªi strigã º-a doua oarã
ªi-l aude-o surioarã:
- Ce strigi, frate, ce strigi, dragã?
Ori mâncarea o-ai sfârºât,
Ori opincile le-ai rupt?
Opincile nu le-am rupt,

Un cântec de vioarã
înfloreºte

Francisc Lorinczi
Un cântec de vioarã înfloreºte
Sub perii potopiþi de valsu-n floare
Iarba-n lacrimi e în sãrbãtoare
Inima-mi rodind Te-adorã-n boare.
Regeºte mãrul îngerii deºartã
ªi umple grãdina cu miei zburdând
În amiazã pãsãrile vin cântând –
Sã prinzi timpu-n zbor este o artã.
O lume-ntreagã-n mine veseleºte
Veniþi ºi voi în loja  primãverii
Nunta frumuseþii nu se- opreºte
Veºminte scumpe poartã doar boierii,
Licoarea-i aleasã te-ademeneºte
Ca vântul când struneºte palmierii.

Folclor Cules de Mircea Drãgan Noiºteþeanu
Da m-am pus º-am adormit
Sub un pom mare-nflorit.
Florile s-o scuturat,
ªarpe-n sân mi s-o bãgat.
’Nvãluie mâna-n chindeu
ªi scoate cel ºarpe rãu!
-Decât, frate, fãrã mânã,
Mai bin’, frate, fãrã tine!
ªi Petrea tare striga
ªi-l auzea mândra sa:
- Ce strigi, Petreo, ce strigi, dragã?
Ori mâncarea o-ai sfârºât,
Ori opincile le-ai rupt?
- Nici mâncarea n-am sfârºât,
Nici opincile n-am rupt.
M-am smintit º-am adormit
Sub un pom mare-nflorit,
ªi pomu’ s-o scuturat,
ªarpe-n sân mi s-o bãgat.
Când se-ntinde, mã cuprinde,
Se zgârceºte, mã sfârºeºte.
’Nvãluie-þi mâna-n chindeu
ªi þi-o bagã-n sânu’ meu
ªi scoate cel ºarpe rãu!
Nici vorba n-o isprãvea,
Cã ea mâna-n sân bãga:
N-o scos ºarpe, nici balaur,
Fãr’ un brâu frumos de aur.
ªi Petrea din grai grãia:
- Mândro, mândruliþa mea!
Tu sã-l iei dumineca,
Sã te vazã sora mea!

Dobre Maria (leliþa lu’ Geanã),
69 de ani, Retiº, 2 II 1979

Gând ºi rugã pentru EMINESCU
strãfulgeratã de douã iubiri devoratoare: iubirea
faþã de cea care i-a dat viaþã, mama sa, ºi iubirea
faþã de Veronica Micle. Nichita Stãnescu ne spune
cã ar trebui sã se numeascã Veronica Eminescu.
Pentru cã aceasta declara cã „preferã sã fie metresa
lui Mihai decât femeia unui prinþ”. Harieta, sora
poetului scria cã „Mare nenorocire a mai fost
femeia aceasta pe capul lui Mihai ºi se vede cã s-
a pus sã-l scoatã la capete. El o crede ºi plânge”.
De aceea Nichita spune atât de frumos: „Lacrima
lui Mihai Eminescu a spãlat nu numai trupul
Veronicãi, ci ºi toate trupurile femeilor iubite din
aceastã þarã”.

Aceastã Marie Magdalenã autohtonã a fost
convertitã la nemurire alãturi de iubitul ei. Pentru
cã în ciuda tuturor clevetirilor, ea a trãit alãturi de
Eminescu, pe care-l alinta cu numele de Emin, l-a
atins, l-a iubit ºi a murit dupã câteva luni în acelaºi
an, 1889.

„Eminul meu cel dulce, mi s-a fãcut jale de
tine cã suferi singur, fãrã ca o mânã cu durere sã-
þi atingã fruntea ta, care plãteºte cât o împãrãþie”.
Cine i-a mai spus lui Mihai Eminescu în timpul
vieþii lui cuvinte atât de adevãrate? Cum sã nu
viscoleascã din catedrala sufletului sãu cu
metafore cãutând nemãrginirea nemãrginirii?!
Vom citi întotdeauna versurile lui cu arome
parfumate, pe note din faguri de miere ºi le vom
îngropa în scorburile sufletelor noastre. Destinul
lui e patria noastrã plantatã cu raze de lunã din
care cresc lãstari altoiþi  cu luceferi... ªi ne va fi
dor, din ce în ce mai dor de Mihai Eminescu

 „Cãci scris a fost ca viaþa ta
De doru-i sã nu-ncapã...“

Din „lacul codrilor albastru”
Pururi oglindindu-te,
Zborul tãu de ºoim ºi astru
Pururi înãlþându-te,

Tu, Luceafãr limbii noastre
Pururi astrucându-te,
Candelã în nopþi albastre
Pururi nemurindu-te,

ªi-n ecou de nemurire
Pururi risipindu-te,
Cu privirea ta cea rece
Pururi depãrtându-te,

Din lãcaº veºnic de zei
Pururi adumbrindu-ne,
Laºi parfum tainic de tei
Pururi parfumându-ne,

Geniul tãu de neatins
Pururi otrãvindu-ne,
Cerul tãu de necuprins
Pururi umilindu-ne...

Ioan Gligor Stopiþã
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Nocrich e un sat micuþ aºezat în valea
Hârtibaciului, cu doar 2.800 de locuitori. În
schimb, are o istorie bogatã: a apãrut înainte
de 1200, a fost reºedinþã a Scaunului Nocrich,
iar Samuel von Brukenthal s-a nãscut aici.
Saºii din zonã au avut un impact enorm în
dezvoltarea localitãþii, chiar dacã, în prezent,
locuitorii sunt majoritar români.

Principala atracþie e Ansamblul
Bisericii Evanghelice fortificate, aflatã pe
lista monumentelor istorice. Deºi majoritatea
fortificaþiilor au devenit ruine, câteva bastioane
încã se menþin în picioare.

În apropiere se aflã ºi un monument de
2,5 metri dedicat eroilor din Al Doilea Rãzboi
Mondial, iar satul e mãrginit de dealuri
pitoreºti.

Din 2010, în spatele Bisericii Fortificate,
funcþioneazã Centrul Cercetãºesc „H.C.
Habermann”. Cercetaºii reprezintã cea mai
mare organizaþie de educaþie non-formalã ºi
dezvoltare a tinerilor din þarã, cu aproape 5.000
de membri voluntari.

Centrul Cercetãºesc de la Nocrich a
apãrut cu sprijinul lui H. C. Habermann, un sas
din zonã plecat afarã, care a dorit sã contribuie
în educaþie ºi promovarea tradiþiilor din satele
sãseºti. În schimbul unei donaþii anuale
generoase, cercetaºii îºi permit sã închirieze o
casã ºi terenul înconjurãtor de la Biserica
Evanghelicã.

Centrul a devenit în scurt timp un proiect
dezvoltat organic de cãtre voluntari veniþi de
peste tot din lume. Voluntarii îºi spun „Familia
de la Nocrich” ºi e compusã din tineri veniþi
din Argentina, Costa Rica, Olanda, Portugalia,
Franþa, Germania sau diferite oraºe ale
României.

Pe lângã donaþia lui Habermann, tinerii
voluntari mai atrag fonduri prin scrierea de
proiecte. Toate aceste resurse sunt gestionate
de un director al centrului care are doar 21 de
ani.

Prin urmare, Nocrich a devenit un reper
important al cercetaºilor. Tatiana Cuadra este
o studentã la drept din Costa Rica, iar în urmã
cu un an ºi-a propus sã ajungã la Nocrich pentru
a face voluntariat. A fãcut un proiect pe
Indiegogo – „Fly me to Nocrich” - pentru a
strânge bani de vize ºi bilet de avion. Chiar
dacã nu ºi-a atins targetul, a reuºit în cele din
urmã sã ajungã în satul din Transilvania, iar
pentru ea aceastã experienþã e un vis împlinit.

La fel ca ea sunt ºi tineri din alte þãri care

vin cu propria lor culturã ºi formare, dar îºi
pun toate aceste calitãþi în comun pentru
dezvoltarea unor proiecte ºi a tinerilor
cercetaºi din România. La Nocrich, în aceastã
varã va avea loc un camp naþional dedicat
temerarilor (copiii cu vârste între 10-14 ani),
iar un text despre Hike-ul de Nocrich a devenit
subiect de Evaluare Naþionalã într-o variantã
propusã de Minister în acest an. Sunt doar o
parte din proiectele care atrag cercetaºi din
toatã þara cãtre localitatea aflatã lângã Sibiu.

Unul dintre proiectele scrise de tinerii
voluntari de la Nocrich prin programul
Erasmus + EVS „Find your talent” a fost un
camp dedicat construcþiilor cercetãºeºti, iar
asta m-a atras ºi pe mine aici.

Concret, am vrut sã aflu cum pot ridica
construcþii cât mai ample din materiale cât
mai simple. Principala lecþie pe care am
învãþat-o e cã ai nevoie de doar lucruri simple
pentru a reuºi: lemn ºi sfoarã. Din aceste
douã lucruri, timp de douã zile am ridicat mese
sofisticate, catarge, porþi, podeþe, vatrã,
umbrar, leagãn, structurã pentru hamace, etc.
Practic, am amenajat un întreg complex sub
cerul liber. Un adevãrat hotel de mii de stele.

Aºadar, ce construim mai departe?
În ultima zi a câmpului, dupã ce

majoritatea participanþilor plecase, am mers
sã explorez dealurile din jurul Nocrich-ului
pentru a gãsi rãspunsul la aceastã întrebare.

Am plecat mai întâi spre râul Hârtibaciu,
pe care l-am gãsit mai mic decât mã aºteptam,
dar cu o albie mult mai mare. Asta m-a fãcut sã
înþeleg cã, în ciuda, micilor lucruri pe care
încercãm sã le ridicãm ºi uneori nu reuºim,
avem potenþialul de a clãdi lucruri mult mai
uriaºe, care dãinuie mai mult timp. Trebuie
doar sã gãsim acel torent care sã ne facã sã
explodãm ºi sã scoatem la suprafaþã potenþialul
din noi care a rãmas închistat în interior din
cauza prea multor rãni nevindecate. Iar când
vom reuºi asta, vom umple albia întregului râu
ºi vom construi cu adevãrat ceva durabil ºi
frumos.

Am urcat mai departe spre dealuri, cât
mai sus, pentru a putea cuprinde dintr-o privire
toatã localitatea. De când am fost în Viena,
mi-am dat seama cã, în orice loc în care ajung,
îmi doresc sã urc în cea mai ridicatã zonã pentru
a privi imaginea de ansamblu ºi nu doar micile
detalii. Ador panoramele. M-am întors ºi am
urcat pe dealurile împãdurite. La adãpostul
umbrei, cred cã mi-am dat seama ce vreau sã
construim.

Mihai Blotor este preºedintele asociaþiei
„Prietenii Mocãniþei” ºi unul dintre cei mai
înverºunaþi voluntari care luptã pentru repunerea
Mocãniþei pe ºine. Sunt cel puþin ºapte locuri în
România unde oameni ca el au reuºit sã pãstreze,
sã conserve ºi ofere iubitorilor de aventurã bucuria
unei cãlãtorii cu acest frumos trenuleþ de munte.
Cu sprijin ºi înþelegere, visul lor a devenit realitate.
La Sibiu, Mihai încã luptã. Prins între instituþii
care nu se înþeleg, birocraþie ºi indiferenþã,
închiriazã din alte pãrþi locomotivã ºi vagoane,
pentru ca sibienii, mãcar o datã pe an, sã se poatã
bucura de Valea Hârtibaciului din vagoanele unei
Mocãniþe. Însã nu se lasã! „Într-o zi va apãrea
cineva Mare care ne va ajuta sã o reparãm ºi sã o
repunem pe ºine”, spune el. ªi noi am fost de
acord sã-l ajutãm sã-l gãseascã pe acest „Mare”,
pentru cã menirea Mocãniþelor este aceea de a se
transforma ºi nu de a dispãrea. Ele trebuie sã
încânte ºi sã fie admirate de generaþii de acum
încolo.

România anilor 1800. Totul era într-o continuã
miºcare ºi dezvoltare. Oamenii din teritoriile
României de astãzi luptau pentru independenþã
ºi emancipare ºi puneau bazele unei economii
puternice, printr-un comerþ bine stabilit, cu
exporturi ºi importuri. În anul 1846 se
construieºte prima cale feratã din România ºi cea
care pune bazele transportului feroviar din þara
noastrã. Încetul cu încetul, se creioneazã pe
teritoriile noastre cãi ferate mari, pentru
transportul de persoane, dar ºi linii ferate înguste,
care strãbãteau muntele, pentru trenurile de marfã,
cele care transportau lemn sau cãrbune. Acestea
din urmã deveniserã trenuleþe forestiere cu scop
practic. Se numeau Mocãniþe, în mare parte ºi din
pricina celor care se ocupau de ele. Se numeau
mocani. Sute de ani ºi-au fãcut treaba ºi aveau un
farmec aparte. Oamenii erau fascinaþi de
locomotivele lor cu aburi, dar mai aveau ceva. Te
purtau în lumea magnificã a drumurilor de munte.
Din vagoanele mocãniþei puteai vedea cum aleargã
pe lângã tine râul rece ºi limpede, puteai saluta
falnicii brazi, privirea ta putea fura silueta unui
animal sãlbatic, pe care rar îl vezi în mediul lui
natural, ºi puteai respira aerul proaspãt de munte.
Toate acestea, au fãcut ca Mocãniþele sã devinã
treptat, obiective turistice ºi comori locale. De
multe ori, evoluþia naºte lucruri noi, însã le ucide
pe cele vechi. Mocãniþele nu au fãcut rabat. Dupã
anul 1950, liniile de cale feratã pe care mergeau
aceste trenuleþe au început sã fie închise,
demontate, iar Mocãniþele vândute la fier vechi.
Este ºi momentul în care, cei care le iubeau au
început sã lupte pentru ele cu îndârjire. În unele
locuri din þarã au fost transformate în monumente
istorice pentru a nu putea fi distruse.

Sibiul a avut Mocãniþa lui
Mocãniþa noastrã circula pe Valea

Hîrtibaciului, între Sibiu ºi Agnita. În judeþul
nostru, linia feratã a fost construitã în 1895, de la
Sighiºoara, pânã la Agnita. 15 ani mai târziu, calea
feratã ajunge la Sibiu, fiind folositã ramura
Cornãþel – Vurpãr. În acest mod, linia mãsura 123
de km, fiind consideratã, dupã rãzboi, cea mai
lungã cale feratã îngustã din România. Este o rutã
pe care nu o poþi uita. Mocãniþa te ducea practic
prin cel mai frumos þinut din Transilvania, iar cine
a vãzut-o ºtie despre ce vorbesc. Povestea acestui
trenuleþ se terminã, însã,
în 2001. Era, la acea
vreme, singura pereche
de trenuri mixte ºi a fost
retrasã din cauza lipsei de
fonduri. Fãrã bani,
locomotivele nu puteau fi
întreþinute ºi Mocãniþa s-
a oprit. Din fericire însã,
avem ºi noi „rãzboinicii”
noºtri. Acei oameni care,
voluntar, nu vor ºi nu ºtiu
sã renunþe ºi care cred cã
dragostea pentru frumos
ne poate uni ºi împreunã
ne putem salva comorile.
Mocãniþa este una dintre
ele ºi trebuie readusã la
viaþã, în adevãratul sens
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Fechiþa Bogdan

Sibiul îºi vrea Mocãniþa înapoi!
al cuvântului. Ei s-au adunat ºi au
format Asociaþia „Prietenii
Mocãniþei”. Mihai Blotor este
preºedintele acestei asociaþii ºi unul
dintre cei mai vechi cavaleri ai
Mocãniþei. Linia feratã a Mocãniþei a
descoperit-o în facultate, când era
pasionat de fotografie. Din acel
moment a ºtiut cã sibienii trebuie
sã-ºi aibã Mocãniþa înapoi.

„Din 2008 luptãm sã readucem
Mocãniþa pe Valea Hârtibaciului. Din
2001, când s-a închis, nu s-a mai
ocupat nimeni de ea. S-a furat aproape
tot ce se putea fura. Apoi am apãrut
noi ºi încã o asociaþie a primãriilor
de pe Vale. Ne-am propus sã
readucem Mocãniþa pentru sibieni ºi

pentru turiºti. La început, pentru un week-end pe
lunã ºi mai apoi sã circule cât de des ne permitem”,
spune Mihai.

Cum se pierde Mocãniþa…
Iniþial, pânã în 1998, Mocãniþa a aparþinut

CFR, ca mai apoi sã fie administratã de Societatea
de Administrare a Cãilor Feroviare (SAAF),
colaborarea dintre cele douã instituþii nefiind una
tocmai rezonabilã, dupã cum povesteºte Mihai
Blotor. Primarii din comunele de pe Valea
Hîrtibaciului au fost dupã sufletul ºi inima fiecãruia.
Unii au susþinut proiectul ºi l-au încurajat, alþii nu
au vrut sã audã de el. Astfel, în 2007, Mocãniþa
este la un pas de a deveni istorie, însã „Prietenii
Mocãniþei” au reuºit sã o salveze declarând atât
trenul, cât ºi linia feratã, monument istoric. Cu
toate acestea, vagoanele ºi locomotivele Mocãniþei
au fost furate sau duse la fier vechi.

„Multe dintre ele au fost topite la fier vechi,
iar cele câteva care au supravieþuit au fost furate.
Ce mai avem noi din fosta Mocãniþã sunt 4 vagoane
care sunt la Agnita, dar care sunt într-o stare foarte
proastã. Am reuºit sã refacem unul dintre ele în
proporþie de 90 la sutã, trebuie sã-i mai punem
doar un geam, dar celelalte trei sunt vai de ele. ªi
pe acestea le-am salvat în ultima clipã de la Remat”,
povesteºte Mihai.

Mocãniþa care a mai circulat în 2010, moment
în care a fost organizat „Centenarul Mocãniþei la
Agnita: 100 de ani aniversãri ai cãii ferate”, dar ºi
în vara lui 2016, a fost închiriatã.

„Ceea ce am pus noi pe ºine este un tren
închiriat. Jumãtate vine de la Covasna, jumãtate
din Brad, judeþul Hunedoara”, spune Mihai.

În salvarea acestui minunat tren s-au implicat
pânã ºi membrii Fundaþiei „Mihai Eminescu
Trust”, fundaþia patronatã de Prinþul Charles.

„Au trimis specialiºti care ne-au asigurat cã
este un traseu turistic incredibil ºi cu potenþial
imens ºi cã putem repune Mocãniþa pe ºine. Dar
avem nevoie de ajutor. Acum suntem 15 oameni
care luptãm voluntar pentru refacerea ºinelor ºi
pentru Mocãniþã, deºi, în timp, am fost în jur de
2.000 de voluntari. În momentul de faþã avem
promisiuni de la doamna Daniela Cîmpean,
preºedintele Consiliului Judeþean Sibiu. A pãrut
foarte încântatã de proiectul nostru ºi a spus cã
ne sprijinã”, mai spune Mihai.

Concret, Mihai Blotor ºi toþi prietenii
Mocãniþei îºi doresc ca acest tren sã aparþinã din
nou Sibiului. Au nevoie de insfrastructurã ºi de un
drept legal, pentru cã, în momentul de faþã, nu au
autorizaþii. Se pare cã terenul pe care trec ºinele
nu aparþine nimãnui ºi aparþine tuturor, fiind „o
problemã delicatã”, dupã cum o numeºte Mihai.
Apoi sã se rezolve problema actelor.

„Avem nevoie de voinþã politicã ca sã
readunãm toate arhivele Mocãniþei sub acelaºi
proprietar. Ideal ar fi ca acest proprietar sã fie
local, fie Primãrile, fie Consiliul Local”, afirmã
prietenul Mocãniþei.

Apoi, au nevoie ca linia sã fie refãcutã ºi mai
au nevoie de o locomotivã a lor, pentru ca trenul
sã poate merge, fãrã sã mai fie nevoiþi sã plãteascã
chirie.

Totul este realizabil, însã este nevoie de
oameni cu voinþã, cãrora sã le pese, ºi, atunci,
Sibiul va avea Mocãniþã. Va circula, pentru început,
în primul week-end din lunã.


