
PE URMELE LUI 
ION AGÂRBICEANU
Din Cenade la Blaj



Pe urmele lui Ion Agârbiceanu – un minut cu Veronica Isailă https://vimeo.com/326202441

https://vimeo.com/326202441


Pe urmele unui licean de 
odinioară

• Îți place să găsești soluții la probleme complicate sau la 
simple ghicitori?

• Să te duelezi din vorbe și să obții tot ce dorești?
• Să descoperi ce poți face cel mai bine și să te întreci pe 

tine?

• Pornește pe traseul Blaj-Cenade, pe urmele lui Ion 
Agârbiceanu și ale personajului său, Ionică Albu, eroul din 
„Licean... odinioară”



Licean… odinioară!
Începe periplul în Blaj, pe urmele unui adolescent venit 

să urmeze liceul la început de secol XX, deși nu avea bani 
și resurse pentru asta. La fel ca și Ionică Albu, pornește 

din piața de alimente și urmează-l pas cu pas!



La târg

• „Acum Dinu, tatăl lui Ilie, după ce-și duse căruța în curtea unui cunoscut, porni după trebile lui, lăsând pe cei doi
copii să aibe grijă de căruță și cai... Dinu trăsese în suburbia din marginea Câmpiei Libertății și copiii de la portiță nu
avură de văzut mare lucru. O luară încet pe deal în sus, tot ținându-se de mână. La capătul urcușului li se deschise în
față strada lungă, mărginită de amândouă părțile de acății cu coroană rotunjită. Copiii se mirară și de lungimea
străzii și de tivitura aceea de verdeață. În stânga zăriră însă turnurile înalte ale catedralei și, încet, încet ajunseră în
piață... Cei doi copii rămăseseră cu ochii duși la catedrală, răsturnându-și căpșoarele pe spate. Așa biserică mare și
înaltă nu crezură că poate fi undeva pe pământ. Crucile din vârful turnurilor păreau că străpung albastrul cerului. ...
Priviră apoi uimiți la clădirile cu etaj cu două rânduri, de-o parte și de alta a catedralei. După câte-i spusese lui Ionică
dascălul Strâmbu, acestea trebuiau să fie școlile cele mari din Blaj.”

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 23)



De la târg la 
strada Lungă

• Când ajung în Piață, ghidul îi îndrumă pe tineri: „După ce
descărcați căruța, primiți recompensă prăjituri cu răvaș.”

• Într-una din ele stă scris: „Aflați de unde a răsărit soarele
românilor și faceți o poză acolo!”



Piața Catedralei

• Ionică se trezi iar în mijlocul pieții și nu se
mai putea sătura privind mănăstirea și
clădirile cele mari. A, dacă ar fi trăit tatăl
său, peste câteva zile ar fi pus piciorul în
aceste minunate școli. Trecu pe lângă el un
preot îmbrăcat în haină lungă, cum purta
dumineca și părintele din Bogatu, un om
bătrân cu barba sură, mic de statură, care se
opri și se uită cu ochi sfredelitori la copil.”

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., 
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș , 

2013, p. 24)



La liceu...

• În fața liceului, echipajul va întâlni un elev-ghid
care îi dă instrucțiuni mai precise: „Înainte de a
intra în liceu, faceți o poză în care să încadrați
tot grupul în oglindă, în spate surprinzând
enunțul: „Aici a răsărit soarele românilor".

• Aceasta este parola pentru următoarea probă,
în care trebuie să-l căutați pe director și să-l
convingeți să vă dea o bursă de studiu.

• Intrați pe rând în biroul directorului. Câștigați
proba când sau dacă măcar unul dintre voi îl
convinge. Directorul e dificil și va pune
încontinuu întrebări care vor începe cu: „De
ce?”

• Nu uitați, la prima întrebare, răspunsul este
parola primită.



„– Ei, uită-tu la el. Tu erai? Ai voit să vezi școala și pe
dinăuntru? Așa-ți place de tare?

Și iar îl sfredeli cu privirile de sub niște sprâncene stufoase. 

– Îmi place. Domnul învățător de la noi mi-a spus că mai mare 
aici este domnul director.

– Cum îl cheamă pe dascălul vostru?

– Strâmbu, Vasile Strâmbu.

– Și el ți-a vorbit de școala noastră?

– Mi-a vorbit fiindcă l-am întrebat eu. Eu am isprăvit școala 
din sat, și tata hotărâse să mă trimeată la școlile astea. Da 
acum nu se mai poate. 

– Și pentru ce nu? … 

– Vezi că tata a murit de șapte săptămâni. 

Tăcu și directorul cercetă mirat pe puiul de român din fața 
lui.

– Tu ai vrea să înveți mai departe?

– Aș vrea! Că zice și mama că ea tot trebuie să-și bage slugă, 
că eu încă nu-i pot ajuta la plug, la coasă, la vite.

– Ai învățat bine la școala din sat?

– Da, știe și domnul pătrupop că a fost la examen și mi-a dat 
premiu o carte de rugăciuni și una de povești. … 

– Dumitre, du-te până la părintele protopop și roagă-l să vină 
îndată până aici.” (Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura 
Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 26)



În biroul 
directorului

• În biroul directorului: Dacă prima întrebare a directorului este: „De ce
ești aici?”, elevul răspunde, dând parola: „Pentru că aici a răsărit
soarele românilor”. Directorul continuă cu „de ce nu în altă parte?, „de
ce e important pentru tine?”, „de ce crezi asta?”, până ajunge la
întrebări precum: „De ce nu ești deja la ore?” etc. ... Directorul trebuie
să ajungă să afle de ce nu e elevul la clasă și de ce nu s-a înscris până
acum, iar elevul să-i explice situația lui și să-l convingă să-i dea o bursă.
Exemplu: „De ce nu te-ai înscris până acum?” sau „De ce nu au venit
părinții?”, „De ce așa târziu?” etc.

• Dacă reușiți să-l convingeți, directorul vă dă parola pentru următoarea
probă (hârtia cu mențiunea „bursier”) și vă indică unde să mergeți:
„Mergeți la bibliotecă și luați manualele necesare: română, latină,
matematică, istorie, de la început de secol XX.”



Profesorul
• În urma discuției cu directorul, Ionică Albu este 
admis la școală fără taxe, iar cazarea și masa vor fi 
asigurate gratuit de către profesorul de latină, Ion 
Pascu, în schimbul unor mici servicii de întreținere: 

• „Va putea, fără nicio cheltuială de acasă, să aibă 
și locuință și mâncare, și va putea învăța, dacă se 
va purta bine cu domnul profesor Pascu. Ce 
trebuia să facă? Să măture și șteargă de praf în 
cele două odăi ale profesorului, să-i aștearnă 
patul, să-i aducă mâncarea din vecini, de la 
Seminarul teologilor, să-i aducă apă și lemne.” 

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia 
Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 24)



La bibliotecă

• La bibliotecă, intrați arătând hârtia pe care
scrie „bursier” și alegeți manualele corecte.
Ghidul: „Aveți trei încercări, dacă nu reușiți,
manualele vor fi cumpărate de echipaj cu banii
strânși la probele anterioare.”

• Înainte să plecați, rezolvați următoarea
ghicitoare:

„Parcă sunt/Parcă nu sunt/Umblă noaptea
prin zăvoi/Bântuindu-ne pe noi.”

• Astfel, veți descoperi codul comorii din
bibliotecă și parola pentru următoarea probă
(„Strigoiul”- titlul romanului scris de
Agârbiceanu, apărut postum, în 1968), care se
desfășoară în clasa de alături.



Manualele școlare

Pentru a urma cursurile în bune condiții, Ionică
trebuie să își procure toate manualele.

• „Într-o singură zi înainte de amiazi își
cumpără toate cărțile. Nimeri doi elevi trecuți în
clasa a doua, cu cărți în stare bună, curățele,
după ce colindă vreo trei ceasuri prin târgul de
cărți, care răsuna de glasul vânzătorilor ce-și
îmbiau marfa. Una dintre cărțile obligatorii nu o
găsi pe piață, trebuia să o cumpere de la
librărie. Era un manual nou de limba
ungurească, apărut numai în cursul vacanței. “

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., 
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș,

2013, p. 61)



Test de 
personalitate

• În sala de clasă: Ghid: „Aveți de completat un chestionar – test
psihologic, inspirat din viața personajelor. Testul va indica ce
tip de personalitate sunteți și ce personaj vi se potrivește.

• Rețineți numele personajului vostru, pe care-l veți regăsi la
masa din grădină, cu sarcina pe care trebuie să o duceți la
îndeplinire:
• Ionică Albu – tipul școlarului eminent, dornic să-și facă o

carieră;
• Matei – tipul elevului pasionat de lectură, dar rebel;
• Alexandru Bogdan – tipul școlarului leneș, exmatriculat

pentru „purtări rele”;
• Valer – tipul școlarului invidios, competitiv;
• Petru Bogdan – tipul elevului pasionat de învățătură și

prieten de nădejde ;
• Ion Mija – tipul școlarului silitor, un prieten de încredere.



Credințerul

• „Ionică n-a curățat în viața lui geamuri, dar a văzut-o
adeseori pe mamă-sa. Când îl întrebă gazda dacă știe, el
aprobă hotărât, din cap. Începu de sus, cu o cârpă muiată
în apă, cu alta uscată zbicea, ștergea, lustruia. ... Urmele
muștelor erau mai rebele, și Ionică se înverșună împotriva
lor. Ce bidigănii ticăloase, își zicea el. Până acum nu le
putea suferi pentru că pișcau și se puneau pe toate
mâncările, și mai ales pentru că toată vara se țineau roiuri
după vite și se puneau adeseori pe locuri unde ele nu
ajungeau să se apere cu coada ori cu capul. Dar acum le
cunoscu și isprava de pe geamuri. Din când în când se
oprea și le zburătorea cu ștergarul pe celea ce veneau prin
ferestrele deschise, ori care se adăpostiseră de mai multă
vreme prin casă.” (Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura
Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 35-36)



În camera 
profesorului

• Mergeți în camera profesorului, care vă deschide dacă
spuneți parola.

• Profesorul vă dă sarcina: „Trebuie să curățați geamul de
muște, în maxim 60 secunde. Și nu uitați, pe tablă, în
camera de alături, sunt câteva cuvinte în latină pe care
trebuie să le rețineți și să le găsiți ordinea corectă. Doar
așa ajungeți la petrecerea de pensionare a profesorului!
Dar nu aveți voie să vă opriți sau să notați.

• Mergeți să aduceți vinul și mâncarea: Vinum et cibum!”
(scholae, non, vitae, sed, discimus: Non scholae sed
vitae discimus // est, sine, latina, linguae, medicina,
nulla: Nulla est medicina sine lingua latina.// Corripe
sapientem et amabit te // Ad multos annios,
professore praecellens).

Dacă reușiți în timpul cerut, veți primi ca premiu niște bani
de la profesor.



Pivnița

„Profesorul Pascu avea pivnița proprie în subsolul clădirii,
unde își păstra vinul primit de acasă „dintr-o regiune vestită
de vinuri bune”. Sarcina de a aduce vin la masă îi revenea
băiatului, acesta întâmpinând inițial dificultăți pentru că se
temea de întuneric, dar și fiindcă nu se pricepea să-l scoată
din butoi. (...) După ce scăpă de tuse, începu să tragă vin cu
țeava, punând capătul liber în damigeană. Se opri și zise:

- Haide, încercă tu acum!

Ionică fu atent la toate mișcările bătrânului. Dar el trebui să
ia un scaun mai înalt pentru a ajunge la butoi.

Gazda goli țeava și i-o puse în mână.

- Să sugi întâi aerul din țeavă, Prâsleo, și să grijești să nu te
îneci și tu. Trage încet.” (Ion Agârbiceanu, Licean odinioară...,
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 50)



De-ale gurii...

• Echipa alege doi membrii ai echipajului care să coboare în
pivniță să tragă vinul din damigeană, în maxim 3 minute. Dacă
reușesc, primesc indicațiile și parola pentru următoarea probă:
„Mergeți la cantină să luați mâncarea pentru profesor!”. E posibil
să fie speriați aici de un strigoi, să nu termine și să fie nevoiți să
cumpere o damigeană cu banii strânși.

• Parola pentru următoarea probă este: Cibum!

• Echipajul pleacă spre cantina seminarului sau a școlii, de unde
trebuie aduse trei sufertașe cu mâncare.

• Parola pentru următoarea probă este constituită din cuvintele
latinești scrise pe tablă, în camera profesorului.



Un toast de pensionare
• ,, - Reverendisime în Hristos Frate și stimați 

oaspeți, ... ne-am adunat un cerc de prieteni și 
cunoscuți să arătăm stima, recunoștința și 
dragostea pentru activitate științifică și 
educativă de peste jumătate de veac a unui om 
care și-a însemnat un drum și va lăsa o urmă în 
istoria școlilor acestei cetățui de lumină 
românească. O altă chemare, o altă însărcinare 
mai înaltă îl desparte de azi înainte de bătrânele 
ziduri ale Gimnaziului nostru... De încheiere, ce 
aș putea cere mai mult de la Dumnezeu decât 
să-i dea încă mulți ani cu sănătate și cu puteri 
întregi ... Vivat!” 

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura
Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 121)



La petrecere

• Echipa se duce cu vinul și mâncarea la „petrecerea de pensionare a
profesorului Pascu, la grădina botanică”.

• Cuvintele în latină memorate reprezintă cheia de intrare la
petrecere. Cu acestea trebuie să realizeze un toast în cinstea
profesorului, asemănător cu discursul din roman al vicerectorului.

• La petrecere, pe masă – acolo unde e trecut numele personajelor
pe care le vor întruchipa, găsesc și sarcinile pe care le au:
• „Găsește drapelul ascuns în cămara profesorului!”;
• „Ia cheia din cancelarie, fără să știe nimeni!”,
• „Rostește toastul!”;
• „Servește vinul!”;
• „Găsește scuze!”.

• În timp ce unul va ține toastul, cei desemnați vor servi vinul sau vor
răspunde la întrebări. Un altul dintre ei pleacă spre apartamentul
profesorului, iar altul la cancelarie, fără să fie observați.

• Parola să intre în camera profesorului va fi: „drapelul”.

• Parola ca să intre în cancelarie este: „cheia”.



DETALIEREA JOCULUI DE LA MASĂ:
Profesorul poate să întrebe unde e X sau Y și cei rămași trebuie să găsească un răspuns satisfăcător, până se întorc 
colegii lor. Fiecare răspuns va începe cu: Dar, dar...
Echipa câștigă dacă dau răspunsuri fără să se încurce până se întorc colegii lor.

Profesorul: Colegul tău nu mai e aici. 
X: Da, dar a mers să aducă apă. 
Profesorul: Da? Dar a fost deja colegul după apă. 
X: Da, dar nu era rece. 
Prof: Da, dar nu trebuia să fie rece. 
X: Da, dar asta fierbea deja de la soare. 

Prof: Da, dar sub copaci e un butoi pus la umbră. 
X: Da, dar nu cred că l-a văzut. 
Prof: Da, dar asta pentru că nu s-a uitat! 
X: Da, dar s-a grăbit. 
Prof: Da, dar trebuia mai întâi să mă întrebe. 
X: Da, dar a vrut să fie cât mai folositor...



Planul elevilor
• La absolvirea liceului, Ionică împreună cu tovarășii săi, Ion Mija și

Petru Bogdan, au pus la cale un plan secret pentru a sfida autoritățile
maghiare ale vremii. Riscându-și libertatea, tinerii liceeni au arborat
drapelul românesc din turnurile catedralei.

„Demult s-au tot frământat ei trei că ar trebui o faptă de
protestare împotriva regimului unguresc. Nu luau, joia, jandarmii și
brăciile tricolore ale fetelor de pe sate? Nu speriau lume? ... Mai
greu era să facă steagurile. Dacă ar fi cumpărat materialul din
prăvăliile din oraș, ar fi lăsat urme. Ion Mija se legă să aducă
steagurile gata. Le-a făcut preuteasa din satul lui, ei n-au dat decât
banii. Gândul de a-l îmbăta pe Visalon [Paznicul], lui i-a venit, lui
Ionică. Știa că omului îi place rachiul.” (Ion Agârbiceanu, Licean
odinioară..., Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 150)



Steagul

• În apartamentul profesorului. Ghidul: „În cămară se află trei
suluri de materiale. Într-unul singur veți găsi steagul!”. Drapelul
corect, pe care trebuie să-l ia participantul la joc, este învelit în
fața de masă.

,,Când au fost gata steagurile, înainte de 3/5 mai cu o lună,
Mija a primit vestea de la preoteasă, și-a cerut trei zile libere
și le-a adus. De atunci, le-a păstrat el, Ionică, făcute sul și
învelite într-o măsăriță .... În cămară, ...”

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-
Lăpuș, 2013, p. 150)



În cancelarie

• Un alt elev merge în cancelarie.

• Ghidul: „Aici există un cuier cu diverse haine, din
diferite perioade. În haina potrivită se află cheia cu
care se deschide ușa turnului. Dacă o găsești, poți
deschide turnul unde vei duce steagul ascuns în
cămara profesorului. Luați-i și pe colegii voștri de la
petrecere și mergeți în curte!

• Parola ca să intrați în curte este: „Turn”.
[Paznicul]: ,,- Da’, când am ajuns, în buzunar am
găsit o sticlă plină. Cine s-a mai gândit la chei, că
chiar mă coborâsem din turn și le aveam în
buzunar.”

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia 
Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 148)



3/15 Mai
• ‚,În dimineața zilei de 3/15 mai lumea se trezi

cu două steaguri tricolore pe cele două turnuri
înalte ale catedralei, ale ,,mănăstirii” cum îi
spuneau localnicii, și sătenii din jur.” (pagina
142) Reacția autorităților maghiare nu a
întârziat. „Urmară trei zile de cercetări. ...
După profesori fură ascultați la proces-verbal,
unul după altul, în ordine alfabetică toți elevii
din clasele superioare. Jandarmii răscoliră
toate casele micului orășel.... Pe Visalon, la
jandarmerie, îl bătură să-i rupă oasele ..., se
jura și se blestema că nu le-a dat nimănui, că
dimineața le-a aflat acolo unde le-a pus
seara...”, astfel toate anchetele fură zadarnice.
(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia 

Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 145-146)



În fața 
turnului

• În fața turnului. Ghidul: „Mergeți să deschideți turnul cu cheia găsită
la proba anterioară și coborâți drapelul de la cel de-al doilea geam din
turn, unde găsiți deviza seminariștilor! Aveți doar trei minute să
intrați și să ieșiți pe esplanadă, înainte să se sune alarma și să fiți
prinși.”

“Sentința li se comunică... nu se anulează examenul de maturitate,
ci Ionică Albu, Petru Bogdan și Ion Mija fură eliminați din toate
școlile superioare din Ungaria, inclusiv seminariile teologice. “

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-
Lăpuș, 2013, p. 159)



Dacă a reușit, pe esplanadă 
echipajul este așteptat de ghid 
ca să facă „poza de absolvire” 
(panou de epocǎ, cu goluri în 
locul fețelor) și unul dintre 
membri va completa, cu pensulǎ 
și tuș, deviza seminariștilor: 

„În foc vom intra,/ Venin vom 
lua/ Pentru idealul național!” 
Această deviză fusese creată de 
Ionică și acceptată de toți 
absolvenții ca „directivă de viață 
pentru viitor”. 

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., 
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-
Lăpuș , 2013, p. 158)



Harta veche a zonei Cenade



Drumul spre satul 
natal

• De unde începe povestea lui Ion 
Agârbiceanu și, indirect, chiar cea a 
personajului său, Ionică Albu? 

• Porniți pe drumul spre Cenade și 
redescoperiți universul scriitorului.





Cenade

• Un sat din Podișul Secașelor,
numit în dialectul săsesc Šoltn, în
germană Scholten, în maghiară
Szászcsanád, Csanád. Aici pornim pe
urmele unui scriitor cu totul aparte,
Ion Agârbiceanu.



Harta cu 
comori

La intrarea în sat veți primi o hartǎ cu comori. Aceasta presupune
urmarea indicațiilor și găsirea unor obiecte/rezolvarea unor
sarcini, fără de care plecarea din Cenade nu este posibilă:
• Găsiți cele mai vechi case din Cenade și faceți fotografii.
• Traversați o porțiune noroioasă de drum fără să vă murdăriți

(folosiți picioroangele) sau faceți păpuși din pănuși.
• Pregătiți desagii cu provizii: scoateți apă din fântână și puneți-o

în fedeleș; culegeți și pregătiți porumb fiert.
• Vizitați o casă tradițională și imaginați ce făcea Ionică.
• Rezolvați un rebus, care să vă ofere ultima destinație:

Rebusul reconstituie limbajul regional din Cenade.
• Învățați să bateți toaca.
• Găsiți căruțașul să vă urce dealul înapoi.



Casele din 
capul satului

În capul satului, treceți pe lângă cele mai
vechi case. Oare așa arăta și casa familiei
Albu din Licean...odinioară?

Familia lui Ionică avea în posesie câteva
iugăre de pământ, pe care le muncea cu
sudoarea frunții pentru a-și câștiga traiul.
Gospodăria Albeștilor presupunea „doi boi și
două vaci... și vreo douăzeci de capete de
oi”. În ciuda vârstei fragede, copiii se
implicau în treburile gospodărești, astfel
Ionică „tăia lemne, aducea apă de la
fântână, tăia buruieni pentru porci, secera
din porumbiștea din grădină mohor pentru
viței, lega și dezlega vitele la iesle”.

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura
Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș , 2013, p. 18-19)



Singur în ogradă

• Oare Ionică ce făcea acasă? Visa să 
meargă la școală... ieșea cu vacile, făcea 
mămăligă... Voi ce ați face o zi la țară?



Anul 1921
Prima casă datează din 1921. Știți ceva despre 
acel an?

• 1921: începe reforma agrară, în virtutea căreia sunt
împroprietăriți țăranii care au luptat în război.

• În 25 octombrie 1921 se naște la Sinaia viitorul rege
Mihai I. Fiu al principelui moștenitor Carol și al reginei
Elena a Greciei, Mihai va deveni ultimul monarh al țării.

• E anul în care Ion Agârbiceanu devine președinte al
Sindicatului presei române din Ardeal și Banat
(începând cu 1921). Trei ani mai devreme venea de pe
front, unde fusese preot militar. Un an mai târziu,
devenea senator și apoi vicepreședinte al Senatului
României.

• Într-un singur an, 1921, Agârbiceanu publica șapte
volume de proză, în majoritate cuprinzând povestirile,
schițele și nuvelele scrise în timpul războiului, în anii de
refugiu.

Ce vremuri! Totul era în schimbare într-o Românie Mare.



Anul 1961

Oare știți ce s-a întâmplat în lume în 1961?
• Primul cosmonaut, Iuri Gagarin, zboară pentru prima

oară în spațiu.
• O atletă româncă, Iolanda Balaș, stabilește recordul

mondial la săritura în înălțime, încă nedepășit: 1,91 m.
• În satele din România se încheie colectivizarea - trecerea

pământului de la țărani la stat.

• Ion Agârbiceanu are aproape 90 de ani și publică volumul
„File din cartea naturii”. Scrierile lui evocă satul natal, în
amintiri de când mergeau iarna cu picioroange să treacă de
noroaie...



Proba de fotografie

Traversați satul și faceți fiecare trei 
fotografii: satul văzut de sus, statuia lui 
Agârbiceanu, un loc care vi se pare 
interesant sau deosebit. 



Pe picioroange

• Ajungeți la școală și treceți prima probă:
mergeți pe picioroange!
• „Satul era vestit de tinos. Din bătrâni
oamenii foloseau picioroange, niște
păruștei ciopliți frumos, în care erau
incuite niște cercuri de lemn, să poată
intra talpa piciorului, cam la înălțime de
un metru. Cei mai mulți luau și bâte când
umblau cucuiați pe picioroange, dar alții,
mai ales tineretul, umbla ușor și fără
reazimul bâtei.”
• (Ion Agârbiceanu, File din cartea naturii, Editura 

Astro, 2013, p.92)



Păpuși din pănuși

• Ați cules porumbul? Știți cum se 
fac păpușile din pănuși? Pentru cei 
care nu vor să-și încerce echilibrul pe 
picioroange, finalizați câteva păpuși!

• Puteți să le faceți să semene cu 
cele trei surori din „Arhanghelii”? 



Fântâna sau porumbul

Oare de când e fântâna din imagine? Cât
de adâncă e? Cât de repede scoateți apă
ca să duceți la animale?

Ați cules porumb? Știți să faceți porumb
fiert?

Faceți pauza de prânz.



Povestitorul și statuia

Lângă școala din Cenade se află statuia
prozatorului Ion Agârbiceanu.

Aflați povestea statuii, faceți o poză și postați
pe Instagram esența întâmplării.



EXAMENUL

Pregătiți-vă bine să dați examenul de sfârșitul clasei a patra! Răspundeți la
următoarele întrebări:

• Cum se numește satul Cenade în săsește și maghiară?
• Câte biserici aveți în fotografia făcută satului și care sunt ele?
• Dacă avem un triunghi cu unghi de 90 de grade format din primărie, rond și

biserica fortificată, iar între primărie și rond sunt 220 m iar între rond și
biserică 180 metri, ce distanță este între biserica fortificată și primărie, în linie
dreaptă?

• Unde îl găsim pe Pitagora în Cenade și ce alți doi filosofi sunt lângă el?
• Unde găsim statuia lui Ion Agârbiceanu?
• Cine a fost Ion Agârbiceanu și când a trăit?
• Ce nuvelă sau roman, scris de el, a fost punctul de pornire pentru un film

românesc și cum se numea filmul?
• Dansați un dans preferat de eroul din Licean... odinioară!
• Ce calificativ a obținut elevul la examenul final de clasa a IV-a?

Dacă răspundeți corect, veți obțineți diploma de absolvire care trebuie dusǎ
la școala din Blaj. Diploma e însoțitǎ de un portret de absolvenți: un membru
al echipajului va realiza un portret de grup
(fotografie/picturǎ/desen/caricaturǎ).



Pe urmele scriitorului

În centrul satului regăsim biserica și școala. Aici a
urmat Agârbiceanu școala elementară, pentru a pleca
apoi la Blaj, devenind el însuși preot. Propria copilărie
a împrumutat din amintiri eroului său din „Licean...
odinioară”, astfel protagonistul romanului, Ionică
Albu, preia, în planul ficțiunii, o parte din
experiențele de viață ale autorului.

„Apostulul îl citi elevul din clasa a patra, Ionică
Albu. Ținea cartea grea deschisă, fără să îi
tremure mâna și cânta versetele cu întorsături și
mlădieri..., citind fluent pe chirilice cu un accent
bun..., tot el spunea și Crez într-unul, Simbolul
credinței.” (Ion Agârbiceanu, Licean odinioară...,
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 15-
16)



Îngerii păzitori...

Oare nu sunt prea mulți filosofi pe aici? Îngerii ar fi mai
de folos, nu? Dar prind bine la examen!
După rânduiala vremii, la sfârșitul clasei a IV-a, elevii
susțineau un examen la care, pe lângă învățător, asista și
protopopul care „nu glumește la examene”. Ionică, „cât
ținu examenul, fu cu urechea mereu încordată și cu
privirile mereu ațintite la protopop și la învățător”,
intervenind cu completări și răspunzând corect la toate
întrebările, spre admirația celorlalți: „protopopul se
înveselea, și un surâs misterios îi lumina fața și barba
albă”. La sfârșitul examenului, drept recompensă, vreo
câțiva elevi mai buni primiseră de la protopop câte o
carte cu rugăciuni, iar Ionică, o carte mare de povești.
(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia Gutenberg,
Târgu-Lăpuș, 2013, p. 17)



O cruce pentru fiecare
Să mergi la școală sau, de fapt, să nu poți să continui să înveți... o cruce pe

care o poartă un copil. Acum un veac și chiar și astăzi. Aveți prieteni care
merg să muncească la câmp? Care mai aduc apă de la fântână? Aveți colegi
care au abandonat școala și nu au mai continuat să meargă la liceu? Oare
dificultățile de astăzi se aseamănă celor de acum un veac? Cum poți reuși în
ciuda tuturor obstacolelor?
• Ionică ia nota maximă la examen, dar nu poate continua la liceu,

pentru că tatăl lui se stinge deodată din viață: „îl apucă un puvoi mare
în pădure..., noaptea îl cuprinse friguri grele și căzu în aprindere de
plămâni”.

• „Ionică nu-i mai pomeni nimic de școală mamei sale ...cu moartea
tatălui său îi ieși din minte. Fără nicio părere de rău, se uita la
hăinuțele noi pe care le făcuse mamă-sa pentru școală. Îi părea rău
după tatăl său și gându-i zbura mereu la el.”

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș,
2013, p. 18-19)



CASA-MUZEU
Vizitați casa-muzeu. Ce impresie aveți? Cum
arăta odaia mamei? Ce rugăciune avea Ionică?

„Cum ar putea urma la școală fără să-i facă 
greutăți mamei sale?” Aceasta era întrebarea 
pe care o răsucea copilul pe toate părțile. Era 
conștient la fel ca și mama lui că: „la oraș 
trebuia să plătească cvartir …, să-i cumpere 
cărți, să plătească la școală, nici nu știa cât, la 
înscriere... Ba ar fi trebuit ca Ionică să aibe
baremi o dată pe zi o mâncare caldă. De unde 
bani? Și câți bani? Adevărat că ar fi putut 
vinde în piața Blajului câțiva saci de grâu ori 
de cucuruz. Dar cum să intre într-un cap de 
muiere în atâtea griji noi? Nu se mai gândi că 
ar fi cu putință.”  
(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia 
Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 21)



VISUL LUI IONICĂ

Ionică visează încontinuu să meargă la școală. Cum se 
gândește să ajungă? Pe cine convinge să-l ia cu el la Blaj și cum?
• Într-una din zile, când vecinul lor, Dinu,  fu nevoit să meargă în 

Blaj, la târg cu treburi, luându-l și pe copilul său, Ilie, Ionică o 
roagă insistent pe mama lui să îl lase și pe el în oraș, măcar 
pentru a vedea școlile, dacă șansele de a învăța acolo i s-au 
spulberat. „[Mama] îi dădu hăinuțele de dumineca pe care 
Ionică le îmbrăcă într-o clipită și cu un codru de pâne în mână, 
trecu repede în curtea vecinului și se urcă [în căruță] lângă Ilie. 
Și Ilie era în haine de sărbătoare, și tatăl lui. Oamenii din 
partea locului nu se duceau la oraș în hainele de lucru de peste 
săptămână.” 

(Ion Agârbiceanu, Licean odinioară..., Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-
Lăpuș, 2013, p. 21)



Găsiți 
căruțașul!

• Gǎsiți un mijloc de transport să vă întoarceți până sus
pe deal: cǎruțașul vă ia doar dacǎ va fi descǎrcatǎ
cǎruța; în cǎruțǎ sunt lemne (pe fiecare lemn este
scris câte un cuvânt; din cuvintele obținute, membrii
echipajului trebuie sǎ compunǎ o poezie/un text
rimat/rap prin care sǎ-l convingǎ pe cǎruțaș sǎ-i ia cu
el spre Blaj).

• Convingeți-l să vă ducă și pe strada românească,
unde a fost casa lui Agârbiceanu!

• Pe drum, creați o poveste din cuvintele-parolă pe
care le-ați primit: examen, diplomă, piedici, noroc.
Fiecare dintre participanți spune o propoziție, apoi
continuă celălalt. Povestea poate să redea sau nu
firul narativ din Licean... odinioară.



Căruțașul
În căruță spre Blaj... La ce se gândește

oare un tânăr care vrea la liceu și nu are
niciun ban? Spuneți povestea lui...

“Ionică își aduse aminte de toate
pregătirile făcute anterior de mama sa
pentru școală: „El știa că mamă-sa dorise
mai mult decât tatăl său să învețe el mai
departe, să ajungă învățător ori chiar
preot, cum îl alintase de multe ori și cum
îi vorbi de atâtea ori în vreme ce îi cosea
hăinuțele pentru oraș. Îi făcuse și saltea și
haine de pat, tot ce îi spusese preuteasa
că e nevoie să ducă cu el. Dar după
moartea tatălui său, mamă-sa le așeză în
fundul lăzii, ca pe niște lucruri de care nu
mai are nevoie.” (Ion Agârbiceanu, Licean
odinioară..., Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-
Lăpuș, 2013, p. 22)



Bateți toaca!
• Înainte de plecare, luați-vă la revedere de la preot – ajutați-l să

tragă clopotul sau bateți toaca!

• Participați la atelierul de percuție: învățați să bateți ritmuri pe
toacă, dar și pe propriul corp! O să vă super amuzați!



Ceasul din turn

E timpul... E timpul să... Voi spuneți ce facem! Mergem, batem
toaca, batem clopotul, citim din Evanghelie, ne bucurăm
simțurile cu mireasma tămâiei, a busuiocului și a calapărului...
călătorim...

• În micuțul sat transilvănean, clopotele erau renumite și în
satele din jur, fiindcă „împrăștiau norii aducători de piatră.
Erau clopote vechi, cu mult argint în pereții lor. ... Cântau
frumos ... Oricât de des le-ar fi auzit oamenii, când începeau
să tragă, ochii li se luminau, fața li se umplea de zâmbete și,
oriunde s-ar fi aflat, se opreau pe o clipă, își descopereau
capul și își făceau cruce.” (Ion Agârbiceanu, Licean odinioară...,
Editura Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2013, p. 13-14).
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Blaj;

• Tudor Radovici – clasa a IX-a A, Colegiul Naţional “I.M. Clain”, Blaj;

• Dariana-Maria Breaz – Colegiul Naţional “I.M. Clain”, Blaj
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