
Bogdan Patru, liderul lolelor: \&quot;Venim la Sibiu pentru ca avem un motiv special\&quot;
Invatatorul agnitean Bogdan Patru are meritul ca in 2007 a readus la viata o traditie veche de peste o suta
de ani si aproape uitata. Ceea ce a inceput mai intai ca o lectie de istorie la scoala s-a transformat astazi
intr-unul dintre cele mai insemnate evenimente anuale din Agnita, si anul acesta, din Sibiu. De ce vin
lolele anul acesta la Sibiu, cat stau si cum traiesc agnitenii atmosfera de Craciun de doua ori pe an, aflati
in randurile ce urmeaza de la Bogdan Patru.
  
  Reporter: Cum de v-ati hotarat anul acesta sa aduceti Parada Lolelor si la Sibius Sau s-o readuceti la
Sibiu, ca a mai fost.
  
  Bogdan Patru: Anul acesta sarbatorim centenarul. Se implinesc o suta de ani de prima parada comuna a
lolelor. Pana in anul 1911 toate lolele aveau fuga lor, separata, propriul eveniment cum ar veni. In 1911
au avut prima parada comuna, introducand in ea elemente traditionale pentru fiecare breasla in parte.
Parada era deschisa intotdeauna de breasla cea mai puternica, in anul 1911 fiind Breasla Pantofarilor, care
a fost reprezentata de capetenia paradei. Ei, si parada organizata acum o suta de ani a ramas in aceasi
forma, practic neschimbata. Deci anul 2011 este un istoric pentru lole si pentru Parada Lolelor si pentru a
rememora momentul, anul acesta noi ne-am hotarat sa venim la Sibiu si sa ne prezentam sibienilor
obiceiul si traditia. Cu ocazia aceasta facem si un fel de schimb de exeperienta cu lolele din Cincu si
lolele din Marpod.
  
  Reporter: Deci nu este ceva permanent, ci doar anul acesta reveniti la Sibiu dupa evenimentele din
Capitala Culturalas
  
  B. P.: Nu, in niciun caz! Noi venim la Sibiu pentru ca avem un motiv special.
  
  Rep.: Deja s-a creat o oarecare asteptare in Sibiu pentru evenimentul dumneavoastra. V-ati gandit
vreodata sa deschideti o filiala a Asociatiei Breslei Lolelor si la Sibius Poate ati avea si aici succes.
  
  B. P.: Nu, nu ne-am gandit! Deocamdata noi ne chinuim sa ne gasim un sediu in Agnita, nu este chiar
asa de usor...
  
  Rep.: Asa serioasa este situatia lolelors
  
  B. P.: Da, la acest capitol ne aflam momentan, dar nu este tocmai o idee rea ce ati spus. De ce nus Daca
astfel s-ar putea promova obiceiul si in Sibiu, de ces
  
  Rep.: Care este atmosfera acum in Agnitas Cum stati cu pregatiriles
  
  B. P.: Toate lolele au inceput sa-si acordeze bicele, in fiecare zi avem oameni care se antreneaza pentru
parada pentru ca trebuie sa stiti ca este destul de obositor pentru noi, avem o zi plina si trebuie sa iti
antrenezi putin bratul inainte. Se scot costumele de la naftalina, se curata, se mai fac rectificari pe la
costume, pe la franjurii aceia negrii, se impletesc bice, se mai cumpara faina pentru gogosi, deci este o
atmosfera foarte frumoasa.
  
  Rep.: Seamana putin cu atmosfera de sarbatoare de dinaintea Craciunului sau a Pastelui, ce spuneti
dumneavoastra, cu pregatiri intense.
  
  B. P.: Da, chiar asa este, asa simtim si noi. In fiecare casa se fac tot felul de intalniri, in fiecare casa se
iau decizii, se discuta pe unde sa alerge, ce traseu sa urmeze, pe unde sa opreasca in drum. Deci este o
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atmosfera foarte frumoasa acuma. Si faptul ca suntem atat de multi anul acesta, avem sentimentul ca
apartinem unui grup si apartenenta asta ne da si putere dar ne si uneste. Este ceva aparte.
  
  Rep.: : Care este programul Fugii Lolelor de anul acestas
  
  B. P.: In prima zi, vineri, 11 februarie, avem vernisajul unei expozitii in Sibiu, la Casa Artelor. Expozitia
va sta pe simeze aproximativ o luna si jumatate, vrem sa fie una mai speciala. Ziua urmatoare, sambata,
vom porni in turneu. Pornim din Agnita, dimineata pe la noua, oprim in Cincu. Acolo o sa ne fie
prezentat obiceiul lolelor de la ei, caci a existat si la ei un astfel de obicei. Bineinteles ca o sa ne prezentam
si noi. Apoi, o sa mergem la Sibiu, vom avea o parada in centrul orasului, unde o sa fim intampinati,
probabil, de personalitati ale orasului. Ne indreptam catre Agnita, cu o halta in Marpod, unde si acolo a
fost un obicei al sasilor cu lole. Va fi un scenariu asemanator celui din Cincu, in care ne prezentam pe
rand obiceiul.
  
  Rep..: Cine sunt agnitenii care se transforma in loles
  
  B.P.: Tinerii sunt cei mai multi, dar membrii asociatiei provin din toate clasele sociale. De la simpli
muncitori, la doctori si avocati, de la un copil de patru ani, pana la un barbat de peste 60 de ani. Am
inceput sa ne identificam cu acest obicei, chiar daca deocamdata prin statut ne-am angajat doar sa il
pastram. Cred ca incepe sa devina o emblema a orasului.
  
  Rep.: Ce-i face sa imbrace costumul de lolas
  
  B.P.: Cred ca faptul ca se pot ascunde dupa o masca, ca nu ii recunoaste nimeni, ca poti sa fii altcineva
si altceva. Pur si simplu faci galagie, urmaresti reactia pe care o produci oamenilor din oras. Este si o
distractie generala, pentru ca dincolo de obiceiul vechi, este si o componenta de voie buna. Este un
sentiment pe care il poti trai doar daca te ascunzi sub masca. Elementul cel mai spectaculos este
jonglerul, care reprezinta breasla dogarilor. Anul acesta cred ca o sa avem patru.
  
  Rep.: Cum reactioneaza oamenii din Agnita la acest eveniments A redevenit o tradities
  
  B.P.: Faptul ca o comunitate majoritara a preluat obiceiul unei minoritati cred ca este ceva unic. Cred ca
nici nu ne dam seama cat de important este acel lucru. Noi vedem totul ca pe o mostenire culturala a
orasului si vrem sa ducem acest obicei mai departe asa cum a fost prezentat de sasi. Noi trebuie sa-l
conservam, atat cat se poate. Primaria ne sustine an de an. In plus, fiecare membru al asociatiei are de
platit o cotizatie anuala de 50 de lei, din care incercam sa ne dramuim cheltuielile. Cele mai mari sunt
fanfara, balul, afisele si pliantele si asa mai departe.
  
  Johannis si Curcean, lole de mici
  
  In 2007, cand lolele au fugit in centrul Sibiului, la eveniment a asistat si primarul Klaus Iohannis. Cu
aceasta ocazie, primarul Sibiului si-a amintit ca si el a fost lola in tinerete. " E un obicei care imi aduce
aminte inevitabil de anii copilariei. Si eu am fost lola la Agnita si, dupa atatia ani, sunt din nou lola, la
Sibiu. Va urez bun venit!`, i-a salutat atunci primarul Sibiului pe membrii Breslei lolelor. Incepand cu
anul trecut " Fuga lolelor` s-a intors definitiv acasa si a parasit Sibiul. De partea cealalta, primarul
Agnitei, Marius Curcean, nu a ratat nicio ocazie sa ia parte la parada si sa devina una cu lolele.
  
  Istorie si traditie
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  Fuga lolelor din Transilvania a fost atestata spre sfarsitul secolului XVII. Traditia spune ca lolele au
salvat cetatea Agnitei in timpul unui asediu al turcilor. Fiind inconjurata de turci cetatea s-a salvat dupa
ce un locuitor al cetatii a speriat turcii imbracandu-se in carpe si scotand zgomote putenice. In zilele
noastre Fuga lolelor semnificatia de a alunga iarna si de a aduce noul an. Obiceiul a inceput sa dispara din
Transilvania odata cu migrarea sasilor. In anii ’80 obiceiul a disparut complet din Transilvania. 
  

Cuvinte cheie: cetatea  agnita  marpod  casa artelor  avocat  transilvania  pliante  sibiul  paste  arad  ispa
expozitii  centrul sibiului  primarul sibiului  bogdan  evenimente  balul  fuga lolelor  parada  distractie
ceas  pre  klaus iohannis  capitala culturala
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