istoric
09 Centrul
al orașului Sighișoara
-90-

pictate
10 Biserici
în exterior din Bucovina
-100-

Cetățile dacice
din Munții Orăștiei
-24-

Dragi copii,
Iată-ne ajunşi la capătul călătoriei noastre printre frumuseţi vechi din spaţiul românesc. Dacă mă gândesc
la cât de multe ar mai fi de povestit, îmi vine în minte
un pod plin cu comori în care pătrund doar câteva raze
de lumină. Ca să vezi bine toată încăperea şi să te poţi
bucura de fiecare tezaur, mai e mult de cercetat, mult
de citit, mult de călătorit. E un drum care poate dura o
viaţă. Mereu vei descoperi noi minunăţii vechi care îţi vor
bucura sufletul şi îţi vor adânci înţelegerea. Ţi-o spun din
experienţă.
Ştii, aproape în fiecare generaţie au fost oameni care
au avut gândul că cei dinaintea lor erau mai buni, mai
înţelepţi, mai bogaţi sufleteşte şi că cei tineri au pierdut
parcă ceva din măreţia celor de odinioară. Aşa scria, spre
exemplu, Joseph Haltrich, la mijlocul secolului al XIX-lea,
că frumuseţile vechi se uită, că oamenii devin mereu mai
materialişti, mai puţin sensibili la frumos şi mai comozi,
mai ales cei de la oraş… Şi totuşi, câţi oameni minunaţi a
dat secolul al XX-lea, generaţii care au adus atâta lumină
asupra patrimoniului! În egală măsură, au fost destui şi
dintre cei cărora nu le-a păsat deloc, iar timpurile au fost
vitrege, cu războaie şi regimuri politice dure…
Eu cred şi sper că şi în generaţia voastră se vor găsi unii
care să se îndrăgostească de patrimoniul cultural, să-l
cerceteze, să-l îngrijască, să-l predea mai departe semenilor şi mai ales copiilor. Căci frumuseţea ne cheamă şi
fiecare generaţie îi dă oştenii ei. Cine ştie, poate şi tu vei
fi unul dintre ei! E o luptă cu mult sens, care merită dusă.

Hurezi
11 Mănăstirea
-110ceramicii
12 Meșteșugul
la Horezu
-120-

Comisia Națională a României
pentru UNESCO
Romanian National Commission
for UNESCO

Tehnici tradiționale de
realizare a scoarței
în România
și Republica Moldova
-44-

și gândesc despre
13 Aflu
patrimoniu: de Paști
-130-

Fecioresc
14 Jocul
din Transilvania
-140-
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Colindatul în ceată
bărbătească
în România
și Republica Moldova
-60-

Călușului
15 Ritualul
-146Dunării 16 Delta
Rezervație a biosferei
-152-

Pădurile seculare de fag
și gândesc despre
17
07 Aflu
din Carpați
patrimoniu: sărbătorile
iernii
-70-

cu biserici
08 Sate
fortificate

din Transilvania
-80-

-162-

și gândesc despre
18 Aflu
patrimoniu: prin țară,
înainte de vacanță
-168Glosar
-182-

● Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului

Adriana Scripcariu

Școala Agatonia
2017

Materialul se adresează elevilor de gimnaziu, în principal,
dar poate constitui un punct de plecare în adaptarea
conţinuturilor pentru alți ani de studiu din învățământul
preuniversitar. Nu în ultimul rând, poate fi o sursă de
inspiraţie şi un material bun de folosit în mod direct în
activităţi şcolare şi extraşcolare, încurajând abordarea
integrată și formarea competențelor. Materialul constituie,
de asemenea, o resursă didactică utilă care ar putea veni în
sprijinul profesorilor interesați de derularea unei programe de
educație pentru patrimoniu ca ofertă de curriculum la decizia
școlii. Alte materiale care vin în sprijinul profesorului, pentru
organizarea unei ore de educaţie pentru patrimoniu, inclusiv
Ghidul didactic realizat de UNESCO, sunt accesibile aici:
www.edupatrimoniu.piscu.ro.

Material recomandat de:
Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Dragi copii,
Vă invităm la o călătorie fascinantă, în timp și spațiu,
printre cele mai renumite frumuseți ale României.
Sunt acele locuri, înfăptuiri și îndeletniciri recunoscute
în toată lumea pentru valoarea lor. Sunt primele pe
care le descoperă străinii care vin să ne cunoască
țara. Sunt primele pe care noi mai întâi ar trebui să
le descoperim și să le înțelegem, ca să putem spune
că ne cunoaștem țara. Hai să ne închipuim istoria
ținuturilor noastre ca pe o țesătură colorată, lungălungă, sau ca pe un cojoc din piele cu cusături colorate.
Locurile, oamenii și faptele despre care vom povesti
se arată pe firul timpului ca cele mai frumoase flori și
forme din fire colorate. Pur și simplu nu le poți trece
cu vederea! Te atrag, te fascinează, te cheamă să le
descoperi. Fiecare cu istoria lui. Printre acestea vom
bate țara în lung și în lat, din timpuri străvechi și
până în ziua de azi. În călătoria noastră vom avea mai
multe călăuze și anumite semne, ca niște marcaje,
pe care le veți recunoaște. Traseul va fi pe alocuri
anevoios, dar priveliștile care ni se vor arăta vor răsplăti
strădania voastră. Veți avea alături îndrumători care
vă vor sprijini la nevoie. Unul voi fi chiar eu. Sunt
istoric de artă. Munca mea este mereu aproape de
frumusețe, pentru că noi avem de studiat acele lucrări
în care oamenii și-au așezat dintotdeauna măiestria,
credințele, simțul frumosului și creativitatea, adesea
genială. La fel și călăuzele noastre sunt obișnuite să
trăiască printre astfel de minunății, pentru că, într-un
fel sau altul acestea fac parte din viața lor. Dar haide să
îi invit să se prezinte și vei înțelege mai bine ceeea ce
vreau să spun!

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
Scripcariu, Adriana
    Hai să descoperim patrimoniul UNESCO din România! /
Adriana Scripcariu. - Piscu : Şcoala Agatonia, 2017
    ISBN 978-606-94413-3-6
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Păretar țesut la începutul secolului al XX-lea,
în jud. Brașov.

Introducere

Materialul de faţă propune o abordare a valorilor de
patrimoniu cultural şi natural din România, într-o manieră
atractivă, ludică, interactivă și dinamică din punct de vedere
vizual. Cititorul este întovărășit de câteva personaje, unele
fictive, altele istorice; dialogul purtat de acestea este unul
imaginar dar posibil din punctul de vedere al documentării
istorice.
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Bun găsit, dragii mei! Sunt profesorul Mircea Vulcănescu. De când eram ca
voi m-a fascinat tare mult istoria și, mai ales, mi-a plăcut să găsesc eu însumi
răspunsuri la întrebări noi, gândind cu puterea minții mele la cele ce citeam.
Toate câte le veți vedea în acest caiet poartă amprenta istoriei, căci ce este
istoria altceva decât povestea vieții oamenilor, de demult și până la noi? Dacă
o veți privi așa totul vă va părea mult mai prietenos și mai apropiat. Multe
din cele ce veți vedea vor fi de necrezut, dar, să știți, aici toate poveștile sunt
adevărate. De-a lungul vieții mele am povestit mult și copiilor mei, dar și altor
tineri cărora le-am fost profesor. Am trăit la oraș, dar am cunoscut bine și viața
satelor românești din vremea mea, dintre care pe unele le-am cercetat în amănunt. Am istorisit despre oamenii de odinioară și despre contemporanii mei.
M-am bucurat să pot dărui din ceea ce, la rândul meu, am primit în dar de la
profesorii mei. Poate, și unii dintre voi veți ajunge profesori și, astfel, dăruitul
va merge mai departe. Vorba aceea: Dar din dar se face rai!

Hallo! Mă cheamă Caroline. Sunt o săsoaică din Cetatea Sighișoarei, așa
cum mă arată și portul. Te întrebi de ce port pe cap acest cilindru ciudat,
care în limba noastră se numește borten? Mă pregătesc pentru un eveniment foarte important din viața mea, despre care îți voi povesti mai târziu.
La noi, doar fetele de măritat poartă borten la biserică, până în ziua nunții.
Eu acum îl probez. Ce ziceți, îmi șade bine? Eu vă voi povesti multe despre
tradițiile sașilor din Transilvania, așa cum le-am descoperit în familia
mea și în drumurile mele prin sate. Mulți dintre sași au părăsit România
în ultimii 70-80 de ani, dar, de acolo, de departe, o păstrează în suflet. O
vorbă de-a noastră zice așa: Nu-ți uita niciodată patria, căci nu vei mai găsi
între străini un alt „acasă”!

Caroline

Profesorul
Mircea Vulcănescu
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Vă salut de peste timp! Sunt prințul Ștefan, fiu mijlociu al lui
Constantin Vodă și al Doamnei Marica Brâncoveanu. Am trăit în Țara
Românească acum mai bine de 300 de ani. Am multe să vă povestesc
despre vremurile noastre, despre cum era viața la curtea domnească,
dar și despre traiul celor simpli, pe care îl știam din târguri și de la
moșiile familiei noastre, răspândite prin toată Muntenia. În copilăria mea, băieții de boieri deprindeau neapărat călăria și mânuirea
armelor, dar învățau și multă carte. Pe atunci, nu erau cărți pentru
copii și totuși de mic am avut mare drag de învățătură. Ați auzit
vorbele acelea: Cine știe carte are patru ochi! și Ochii înțeleptului văd
mai departe.

Să trăiți, copiii moșului! Sunt Ivan, un bătrân pescar din Delta
Dunării. Cunosc ca în palmă bălțile, canalele și hățișurile Deltei,
căci eu și familia mea ne hrănim din moși strămoși din bogăția
ei de pește. Voi fi călăuza voastră în acestă frumoasă împărăție
a apelor. Voi vâsli pentru voi pe potecile de apă tăiate prin stufăriș, printre păsări minunate și alte vietăți. Vă voi găti cea mai
bună ciorbă de pește. Pentru noi, oamenii Deltei, ospitalitatea
e o lege nescrisă, dar foarte respectată!

5

Ivan

Prinţul Ştefan
Bună să vă fie inima! Sunt Domnița Ruxanda, fiica prealuminatului Petru
Rareș Voievod, domn al Moldovei. Ștefan cel Mare și Sfânt mi-a fost bunic.
M-am născut însă mult după ce Măria Sa a plecat la Domnul. În copilăria
mea vremurile erau tulburi. Am crescut la curtea domnească de la Suceava,
dar și în pribegie, prin Transilvania. Pe vremea mea, domnițele pășeau de
mici în lumea frumuseților spirituale, cu cărți, muzică, arte, dar și cu îndeletniciri ca brodatul și cusutul. Din mâinile noastre ieșeau uneori obiecte
neînchipuit de frumoase, care împodobeau bisericile și palatele domnești.
Eram însă pregătite la nevoie și pentru cârma țării. Chiar dacă eram îndestulați cu toate, părinții cultivau în noi cu tot dinadinsul hărnicia și virtutea,
căci: Faptele bune în lume îți lasă nemuritor nume.

Acest semn îți va arăta că cineva
povestește; va însoți fie fragmente de
interviu, fie scurte citate din alte cărți.

Ține minte!

Joc de cuvinte.
Iată semnul pentru propuneri de
scriere creativă.
Discutăm și argumentam
Cu lupa vom privi de aproape diferite
detalii de imagini care ne vor aduce
multe surprize.

Domniţa Ruxanda
Cu binoclul veți cerceta aproape și
departe și veți chestiona locuri și
oameni.

Servus! Sunt Petruț, fiu de cioban din părțile Sibiului. Cunosc ca în palmă
satul meu, cu ulițele, răscrucile, casele, oamenii, dealurile și pădurile și
toate potecile până la stână și de jur împrejur. Drumurile cu părinții mei
prin târgurile unde ne vindem brânza m-au purtat și prin alte locuri și
am văzut multe chiar dacă mă vedeți doar un flăcăiandru. Viața noastră e
simplă, muncim mult, dar ne și bucurăm în sărbători. Avem belșug de la
Dumnezeu și din munca noastră iar casele din sat sunt mai toate așezate
gospodărește, că, de: Nimenea nu întreabă de casa frumosului, ci de casa
vrednicului.

Joc de rol

Servus – salut venit din limba latină, care
înseamnă sluga dumitale, cu sensul de îți
stau la dispoziție, pot să te ajut? Este folosit
mult în Transilvania și Banat. La început se
salutau astfel oamenii mai cultivați, apoi
cuvântul s-a răspândit, fiind azi folosit prietenește și familiar de toți.

Aici veți găsi invitații la excursie.

Așa vom marca propunerile de atelier.

Veți întâlni pe parcurs unele cuvinte mai neobișnuite,
pe care vi le voi explica. Sunt marcate în text cu violet și
povestite alături. Pe coperțile interioare ale caietului aveți
hărți. Orientați-vă cât de des!
De acum, v-am prezentat echipa noastră și v-am explicat
marcajele. Haideți la drum!

Petruţ

01

Abecedar de patrimoniu
cultural în România
Te-ai gândit vreodată de ce sunt ţările aşa de diferite?
Pentru că moştenirea lor istorică şi culturală este diferită. Această moştenire, în ansamblul ei, poartă numele
de patrimoniu. Patrimoniul este cea mai mare comoară
a unui neam şi pe aceasta trebuie s-o îngrijim și s-o
păstrăm. Altfel, urmaşii nu vor mai şti cine le-au fost
strămoşii. Dacă am putea numi într-un fel chipul unei
ţări şi al unui neam, acest nume ar fi Patrimoniul.
Pentru români, patrimoniul înseamnă nenumărate
mărturii de istorie care coboară în timp până departe,
la începuturile omenirii.

Ideea de patrimoniu cultural a apărut după Primul Război Mondial,
acum un secol, în Franța. În acei ani oamenii au conștientizat nevoia
de a apăra valorile culturale ale țării lor. De aici, preocuparea aceasta
s-a răspândit repede în toată lumea. Până în anii 90 ai veacului trecut
era vorba doar de patrimoniul material. În ultimele decenii a fost formulat și conceptul de patrimoniu imaterial, pentru că, pe bună dreptate, este mare nevoie ca tradițiile și obiceiurile vechi să fie luate în considerare și protejate. Doar așa putem spera că acestea vor supraviețui,
într-o lume atât de diferită de cea care le-a dat naștere.

E prima dată că aud de
cuvântul acesta, patrimoniu.
Ia să vedem, oare din schema
acesta se înțelege mai bine?

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Ceată de urători mascați, la
Festivalul obiceiurilor de iarnă.
Suceava, 2015.

Pădurea Caraorman din Delta Dunării. O pădure cu stejari
înalți, frasini și plopi care conviețiuesc cu vegetație cățărătoare
și liane, specifică zonei mediterane. A fost declarată monument
al naturii încă din anul 1940.

Comunitate – grup de oameni care au în
comun o credință, un mod de viață, locul de
trai şi uneori originea etnică. De exemplu:
comunitatea unui sat, comunitatea unei
biserici, comunitatea românească din Paris.
Etnic – legat de apartenenţa la un popor:
origine şi cultură.

care poate fi atins: clădiri, monumente, situri, opere
de artă, obiecte de meșteșug și altele.

clădiri cu valoare istorică: palate,
castele, biserici, mănăstiri, cetăți,
așezări vechi, case memoriale,
monumente funerare, situri arheologice...
Farfurie de ceramică lucrată
de meșterii olari din zona
Făgăraș, jud. Brașov. Astăzi,
face parte din colecția Muzeului
Național al Țăranului Român.

obiecte cu valoare istorică: tablouri,
icoane, sculpturi, cărți, manuscrise,
obiecte de sticlă sau ceramică, țesături, costume populare și altele.

Abecedar de patrimoniu cultural în România

Acest simbol
marchează
monumentele
istorice. Atunci când
îl întâlniți, să stiți că
vă aflați în fața unor
clădiri prețioase pentru
istoria noastră, ale
căror ziduri ar povesti
multe, de-ar putea
vorbi...
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Cetatea Făgărașului, jud. Brașov. A fost ridicată din piatră,
începând cu secolul al XIV-lea, și stăpânită peste veacuri,
când de principi ai Transilvaniei, când de voievozi ai Țării
Românești.

IMOBIL:

creații spirituale ale înaintașilor noștri,
care au ajuns până la noi. Este urma
vizibilă a istoriei, prin care ne putem
cunoaște rădăcinile și, prin acestea,
pe noi înșine.

tradiții, obiceiuri, ritualuri și evenimente festive,
cunoștințe și practici, referitoare la natură și chiar
moduri de manifestare a bucuriei sau a tristeții, care
pot fi specifice unei comunități.

MOBIL:

rezervații și parcuri naturale, zone de
o frumusețe ieșită din comun sau în
care se întâlnesc fenomene geologice
aparte, care vorbesc despre istoria
naturală a planetei.

CULTURAL:

NATURAL:
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MATERIAL:

Patrimoniu = Moștenire = Valoare

IMATERIAL:

Petruţ

Iată Mănăstirea Moldovița, ridicată de bunul
meu tată, Petru Rareș Voievod, câțiva ani
înaintea de nașterea mea. A așezat-o în
apropierea unui lăcaș mai vechi, în ruină,
care fusese ocrotit de strămoșii noștri,
primii domnitori ai Moldovei. În copilărie,
mergeam adesea la hramuri la Moldovița,
primăvara, de Buna-Vestire!

Domniţa Ruxanda

Mănăstirea Moldovița, jud. Suceava.
Un exemplu de patrimoniu cultural

Oare înțelegeți voi, copii, de ce este atât de important să ne
cunoaștem istoria și patrimoniul? Iată cum se jelea în urmă cu trei
secole unchiul și nașul nostru de botez, învățatul stolnic Constantin
Cantacuzino:
Aceasta (e) dară scădere mare şi jale doar într-acest norod,
al neştiinţei şi al nevrerei să-l înveţe fiind, iaşte pricină, de
astăzi, nu numai de râsul altora şi de ocară suntem, ci şi orbi,
muţi, surzi suntem de lucrurile şi faptele celor mai de mult ce
în acest pământ s-au întâmplat şi s-au făcut, cari de nevoie
încă le era şi ne iaşte a le şti, pentru ca să putem şi traiul
vieţii noastre a tocmi.

Prinţul Ştefan

-------------------------------------------

1. Alege din cuvintele Domniței Ruxanda un obiectiv
de patrimoniu cultural material și unul de patrimoniu
imaterial. Observă cum tipurile de patrimoniu imaterial
se alătură, se împletesc și trăiesc împreună ca o ființă vie.
Te poți gândi și tu la un exemplu de acest fel? Te ajut cu
imaginile de mai jos.

2. Gândește-te la împrejurimile casei
tale, dacă există monumete istorice
sau locuri care să găzduiască obiecte
de patrimoniu material. Gândește-te
și la obiceiurile tradiționale pe care
oamenii încă le practică – dacă sunt.
Fă un tur de orizont de patrimoniu
cultural în vecinătăți și povestește
ceea ce ai aflat. Din acestea, alege un
element de patrimoniu cultural care îți
place mai mult și desenează-l.
9

Meșteșugul = Patrimoniu imaterial

Sărbătoarea Floriilor în biserica
românilor din Sânpetru, jud. Brașov.

Cunoștințele, tehnica, formele,
decorurile, tradițiile, obiceiurile, dar și
uneltele, mecanismele, spațiile de lucru
și, în final, artefactele

Cor săsesc în biserica cetate a sașilor
din Hărman, jud. Brașov.

Meșteșug – abilitatea de a realiza anumite obiecte, folosind,
mai ales, materiale naturale; cuprinde și toate cunoștințele pe care
meșterul trebuie să le aibă – și le moștenește, de obicei, din familie
sau de la un alt meșter – ca să poată parcurge drumul de la material
la obiectul finit.
Iată-i pe Dumitru și Ana Sofonea din satul Drăguș, jud. Brașov.
Bătrânul este meșter cojocar, unul dintre foarte puținii care mai există
în România. Pornind de la dânsul puteți afla că, pe lângă patrimoniul
material și imaterial, există și Tezaurul Uman Viu, adică acei oameni care
mai cunosc anumite meșteșuguri, îndeletniciri, moduri de a cânta și altele
asemenea, ajunse din vremuri foarte vechi, până în zilele noastre. Dumitru
Sofonea (n. 1935) a moștenit meșteșugul cojocăritului de la tatăl său, a
lucrat cojoace toată viața și încă mai lucrează, după tradiția satului său.

1. Olăritul = transformă lutul în obiecte de veselă și altele;
2. Țesutul = transformă firele textile în țesături;
3. Fierăritul = transformă fierul în obiecte utile în gospodărie.
Scrie tu și alte meșteșuguri:____________________________
____________________________ ___________________
_____________________________________ __________
_______________________________________________

Artefact – obiect realizat manual.

Gândește-te la întristarea stolnicului Constantin
Cantacuzino și încearcă să dai un exemplu de întâmplare
sau faptă bună sau rea din istoria familiei tale, din care
crezi că ai de învățat. Pornind de la exemplul tău mărunt,
gândește-te că așa este și în istorie, este foarte important să
învățăm din experiența înaintașilor.

Hram – un exemplu este Buna-Vestire,
sărbătoarea aleasă de Petru Rareș, ctitorul
Moldoviței, să fie ca o zi de naștere a bisericii
sale. De Buna-Vestire creștinii își amintesc
de vestea adusă de Arhanghelul Gavriil
Fecioarei Maria, aceea că îl va naște pe Iisus,
Dumnezeu făcut om.
Stolnic – dregător care purta grija
mesei domneşti, fiind şeful bucătarilor,
al pescarilor şi al grădinarilor; grație
îndatoririlor sale era un apropiat al
voievodului.

Abecedar de patrimoniu cultural în România

8

Monumentele istorice
(patrimoniu material imobil)
Restaurare/a restaura =
a repara corect un
monument istoric
A reda unei clădiri înfățișarea pe care
i-au dăruit-o cei care au ridicat-o.
Atunci când îngrijești un monument trebuie să
fii foarte preocupat ca nu cumva din neatenție
sau neștiință să ștergi pentru totdeauna
vreuna dintre urmele pline de învățăminte ale
trecutului.

Restaurarea unui fragment de pictură de pe zidul bisericii Arbore, jud. Suceava. Observă
procedeul! Practic, peste pictura de la început există un strat – de fum, de culoare sau ambele – care
trebuie îndepărtat. De aceea, suprafața peretelui trebuie întâi înmuiată cu comprese îmbibate în
diferite substanțe. Astfel, stratul nedorit se poate da la o parte mai ușor. La fel ca în cazul unei operații
medicale, o mișcare greșită poate răni pictura veche de secole.

Îngrijind astfel monumentele istorice,
restauratorii ne ajuta să aflăm mai mult despre
istoria noastră.

Preocuparea pentru cercetarea
și protejarea monumentelor
istorice a început să se facă
simțită lent, după Unirea lui
Cuza (1859) și apoi, mai mult,
după Marea Unire (1918).
Nu doar granițele spațiului
românesc trebuiau întregite,
ci și istoria sa, care adună
și foarte multele povestiri
și întâmplări legate de
monumentele istorice și de cei
care le-au dat viață. Cercetarea
continuă și în zilele noastre.
Treptat, s-au înscris în lista
monumentelor cele mai multe
clădiri cu valoare istorică din
țară, dar multe dintre acestea
nu sunt suficient îngrijite,
iar unele chiar deloc... Este
mare nevoie de istorici și
restauratori și în zilele noastre
și în viitor. Poate, vreunul
dintre voi va urma aceaste
vocații. Sunt meserii extrem
de pasionante.

Un monument istoric cuprinde în sine mai
multe lucrări: de meșteșug de a clădi care nu
se mai obișnuiește, o frumusețe care nu se mai
poate îndeplini și, pe lângă acestea, o sumă
mai mare sau mai mică de amintiri, ceva din
viața oamenilor care s-au strecurat, rugându-se,
luptând, trăind între acele ziduri (…)
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(Nicolae Iorga, 1871–1949, mare savant și istoric român)

Schitul Bălteni din jud. Ilfov, o mănăstire legendară indicată
de voievozii Țării Românești, în vechii Codri ai Vlăsiei. A fost
distrusă de tătari și apoi reclădită de un boier al locului, în secolul
al XVII-lea.
Sus: Așa arăta cu peste 100 de ani în urmă, când devenise deja
din schit biserică de sat.
Jos: Așa arătă astăzi, după ce a fost restaurat.

Schitul Bălteni:

IF – jud. Ilfov

I. Aşezare arheologică sau sit arheologic – loc unde au fost
găsite urme, părți de clădiri şi fragmente ale unor obiecte folosite
de oameni, care au trăit cu mult timp în urmă.
II. Monument de arhitectură – construcţie foarte bine realizată şi
cu o valoare culturală recunoscută.
III. Monument de for public – statuie sculptată sau altă alcătuire
artistică, aşezată într-un loc vizibil în spaţiul oraşelor sau
satelor, care aminteşte de un eveniment, de o personalitate. Sunt
aşezate, de obicei, în locuri deschise (pieţe, parcuri, răscruci de
drumuri), aşa încât să poată fi cât mai uşor de observat.
IV. Monument funerar – lucrare de arhitectură sau sculptură
ridicată la mormântul unei personalităţi.

II – clasa a II-a, adică monument de arhitectură
m – prescurtare de la monument
A – clasa A – valoare națională (mai există și
clasa B – valoare locală)
15265 – numărul de ordine din listă (obiectivele
se numerotează în ordine alfabetică pe judeţe).
Numărul 1, spre exemplu, este un sit arheologic
de la Alba Iulia.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Casă din satul Șona, jud. Brașov, înainte și după restaurare.
Nu este un monument istoric din listă, ci una dintre multele case de sat
care au fost ridicate pe vetre mai vechi și care și-au păstrat forma, de
secole. Când o astfel de casă este restaurată, și nu dărâmată sau înnoită
total diferit, satele noastre câștigă valoare istorică vizibilă.

Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice):
IF-II-m-A-15265

Există 4 clase:
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Institutul Național al Patrimoniului
În zilele noastre, monumentele istorice și patrimoniul
mobil din România sunt îngrijite prin Institutul Naţional
al Patrimoniului. Aici există cataloage care cuprind toate
obiectivele de patrimoniu material din toate judeţele
României. Fiecare monument are o fişă de identificare
și un cod. De îngrijirea patrimoniului se mai preocupă
şi muzeele, dar şi diferite organizaţii private: asociaţii şi
fundații.

Asociaţii şi fundații – grupuri de oameni entuziaşti, constituiți
într-o instituție oficială, după anumite reguli. Cei care alcătuiesc
astfel de entități au un ţel comun, în cazul nostru, iubesc
patrimoniul. Ei încearcă să contribuie la protejarea acestuia, se
străduiesc să-l facă cunoscut celorlalţi, să îndrume copiii să-l
aprecieze, să încurajeze meşterii şi altele. Acest caiet este scris din
inițiativa unei asociații. Aceste organizaţii nu ţin de instituţiile
statului, nu sunt dirijate de guvernul ţării, de aceea se cheamă
nonguvernamentale.

Abecedar de patrimoniu cultural în România

Să le cunoaștem!
De ce ?
Sunt chipul istoriei!

Patrimoniul imaterial = înțelepciunea și
frumusețea, transmise peste timp
din gură în gură
Profesorul
Mircea Vulcănescu

Care va să zică, e vorba de toate câte le aflăm noi de mici de prin
sat, cu urechile și cu ochii: graiul alor noștri, poveștile, colindele,
strigăturile, dansurile, felurite obiceiuri, cum se cioplește lemnul
și cum se face arătos cu cuțitașul, cum se sărbătorește la seceratul
grâului; ori la fete cum se coase ie, cum se cântă copilului ăla micu’,
cum se fac colacii de Paști și multe, multe altele. Vezi în carul de nuntă
de mai jos și pe unii ca mine! Și în fanfara de alături, uite alții care au
învățat ca mine, de la părinți și de la ăi bătrâni.

Petruţ

Din vremea când eram student și mulți ani
mai apoi, am participat la o mare acțiune
de cercetare a satelor românești, condusă de
profesorul Dimitrie Gusti, cel care a înfiițat
și Muzeul Satului de la București. Fiecare
echipă avea membri cu profesii foarte diverse:
sociologi, economiști, medici, agronomi, etnografi, filologi, arhitecți, fotografi și alții. Fiecare
student sau specialist cerceta satul din punctul
de vedere al materiei sale de studiu. Ni se spunea
monografiști, după metoda noastră de cercetare,
elaborată sub îndrumarea profesorului Gusti. Pe
lângă cercetare ne străduiam să aducem un ajutor
țăranilor, prin consultații medicale, transmiterea
de diferite cunoștințe, construcții de clădiri și
altele. Unele campanii au fost susținute de Casa
Regală a României. Au fost luni extraordinare
din viața nostră, în care am putut înțelege în
adâncime viața și felul de a gândi și simți al
țăranilor de atunci, mult diferite de cele cu care
eram obișnuiți la oraș. Mulți dintre noi am scris
despre cele văzute, dar multe au rămas nescrise,
iar unele există scrise, dar sunt încă nepublicate.
Arhivele strânse în acei ani sunt încă un tezaur
fantastic pentru cercetătorii de tot felul ai satului
din spațiul românesc.
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Suflători din Șinca Nouă, la Parada Fanfarelor de la Rupea,
jud. Brașov, 2013. În satele din Transilvania de odinioară, fanfarele
luau parte la viața comunității, la sărbători și praznice, fiind foarte
căutate. Astăzi, acest obicei a pierdut mult din popularitate,
pentru că în vremea noastră muzica a devenit foarte la îndemână,
prin intermediul tehnologiei: CD-uri, combine muzicale, boxe și
altele. Puținele fanfare sătești care mai există azi pot fi văzute și la
festivaluri ca cel de la Rupea. Nu doar plăcerea de a cânta împreună
îi ține laolaltă, ci și dorința de a-și face renumit satul, prin muzica lor.

Abecedar de patrimoniu cultural în România
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Lingură cioplită în lemn, jud. Brașov.
Privește animalele de basm care formează
coada lingurii. Modele se transmiteau din
generație în generație, dar fiecare meșter
aducea în modelele sale și ceva din felul său de
a fi. A ști să cioplești, să țeși, să coși și altele,
era ceva obișnuit. În zilele noastre însă aceste
îndeletniciri au ajuns ieșite din comun, pentru
că majoritatea oamenilor își cumpără obiectele
pe care le folosesc, de la cele mai banale, la
cele mai sofisticate. Înainte vreme, mare parte
a obiectelor casnice erau lucrate chiar de
proprietarii lor.
Alai de nuntă la Drăguș, jud. Brașov, anii ’30 ai secolului
al XX-lea. Observă cu atenție imaginea și vei găsi între personaje
unul diferit. Este chiar profesorul Dimitrie Gusti, care a participat
la această nuntă țărănească alături de echipa monografiștilor.

Car de nuntă, în zona Sibiului, prima parte a secolului
al XX-lea. Într-un astfel de car era încărcată zestrea miresei.
Însoțit de larma flăcăilor, trecea pe ulițele satului, cu alai, spre
casa mirelui. Fotografia aceasta a fost realizată de un mare
fotograf, Iosif Berman (d. 1941). Datorită lui ni se păstrează
multe imagini din satele românești de acum aproape
100 de ani, dar și imagini document legate de Casa Regală
a României și viața politică românească din acei ani.

Praznic – sărbătoare, dar și sărbătorire a unui eveniment, de obicei,
cu masă încărcată de bucate. Nu este neapărat un moment vesel,
dar cu singuranță unul de întâlnire a comunității. Praznicul poate fi
masa de nuntă, dar și cea de după înmormântare.
Sociolog – se ocupă cu studierea societății omenești, explicând
mecanismele ei de funcționare.
Etnografie, etnograf, etnografic – ştiinţă care clasifică popoarele
lumii, studiază felul, originea şi răspândirea lor, urmăreşte evoluţia
culturii lor materiale şi spirituale şi ceea ce este specific felului lor
de viaţă.
Filolog – se ocupă cu studiul limbii vorbite într-o anume zonă și a
literaturii scrise în acea limbă.

Gândește-te la unul sau mai multe
elemente de patrimoniu imaterial pe
care sigur le cunoști. Povestește în
câteva rânduri despre acestea. Roagă-i
și pe cei mai în vârstă din familia ta să
îți povestească din cele știute de ei, iar
tu relatează-le în scris ca să ții minte
mai bine și să poți istorisi și colegilor.

Povestește într-o compunere despre
un obicei de sărbătoare la care ai
participat tu însuți sau imaginează-ți
o situație de acest fel. Introdu în textul
tău și elementul surpriză! Împodobește
compunerea ta cu desene.

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

United Nations
Literacy Decade
2003 - 2012

2003 - 2012

Intercultural – referitor la cunoaștere sau la schimburi între culturi
diferite.
Sit – şantier unde au loc săpături și cercetări arheologice sau loc în
care se află un monument. Expresia în sit se referă la locul şi felul în
care se găsesc anumite elemente de cultură material în locul originar.
A chivernisi – a gospodări bine, a administra cu mare atenție

E M
AL
ONDI

M

O

ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
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2015 – Geoparcul Dinozaurilor
Țara Hațegului

În așteptare:
•
•

NATURAL:

•
•
•
•
•
•

Doamna Elena Rareș, cu domnița Ruxanda
și prințul Ștefan Rareș, pictați în secolul
al XVI-lea, în biserica de la Probota,
jud. Suceava.

PATRI

2008 – Ritualul Călușului
2009 – Doina
2012 – Ceramica de Horezu
2013 – Colindatul în ceată bărbătească
2015 – Jocul fecioresc
2016 – Tehnici de realizare a scoarței

•

Lista siturilor UNESCO creşte în fiecare an. Acestea sunt puse sub protecţia
unei legislaţii speciale, sunt uneori
restaurate din finanţări internaţionale,
sunt promovate în circuitele turistice,
studiate mai îndeaproape şi făcute
cunoscute prin scrieri şi arhive de
imagini. Din obiective de interes local
sau naţional acestea devin obiective de
interes mondial. UNESCO nu este însă
responsabil de aceste situri, ci este,
mai degrabă, un for care supraveghează și ușurează restaurarea și cunoașterea lor.

•
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United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

GE

2005ﺳﻨﺔ

iMATERIAL:

Cum funcționează
listele UNESCO?
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MO

E
N

Sediul central: PARIS

Fiecare ţară propune anumite obiective
– culturale şi naturale –, considerate a
United
Nations
UNESCO
fi cele mai reprezentative,
spectacuEducational,Pentru
Scientiﬁcfiecare
and
Associated
loase şi bine conservate.
Cultural Organization
obiectiv specialiștii inițiatori realizează Schools
Organisation
un dosar prin care argumentează
ale- Écoles
Nationsdintre
Unies
associées
gerea făcută. Există 10des
criterii,
pour l’éducation,
de l’UNESCO
care măcar unul trebuie
întrunit,
dar,
la science et la culture
de obicei, se întrunesc mai multe.
Obiectivele înscrise în liste, după evaluări, alcătuiesc împreună o mare colecţie: Patrimoniul umanităţii.

MATERIAL:

PA
T

Abia după căderea regimului comunist
(1989), România a devenit activă,
înscriind mai multe situri și obiceiuri
pe listele UNESCO.

•

United Nations
Qal’at al-Bahrain
Educational, Scientiﬁc and
inscribed on the World
România
intră
în UNESCO Heritage List in 2005
Cultural
Organization

IT

I

LD H ER

E • PATR I MO

1993 (7 biserici) și 2010 (1 biserică)
= 8 biserici pictate în exterior din
Bucovina
1993 – Mănăstirea
Hurezi
ﺍﻟﺘﺮﺍ
ﺙ ﺍﻟﻌﺎ
ﻟﻤﻲ
1993 și 1999 – 1 + 6 sate cu biserici
fortificate din Transilvania
1999 – 6 cetăți dacice din Munții
Orăștiei
United Nations
Qal’at al-Bahrain
inscribed
World
Educational, Scientiﬁc
1999 –and
Centrul
istoriconalthe
orașului
Cultural Organization
Sighișoara Heritage List in 2005
1999
– 8 biserici
de lemn
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
 ﻗﻠﻌﺔdin
ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻣﻨﻈﻤﺔ
Maramureș
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪﺭﺝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
OR

Aici găsești toate obiectivele UNESCO
din lume, cu imagini și mici filme de
prezentare. Ia-le la rând, e o desfătare!

AG

1991 – Delta Dunării
2017 – Pădurile virgine de fag din
Carpați

W

Anual are loc o adunare specială a membrilor UNESCO, în cadrul
căreia sunt dezbătute noile propuneri de înscriere şi acceptate parte
dintre acestea. Până în anul 2003, listele UNESCO s-au referit doar la
patrimoniul material și natural. După acest an, s-a deschis și o listă
dedicată patrimoniului imaterial.

1945 – 20 de state membre
2017 – 195 de state membre

1956 –

L
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Cultural Organization

IA

R

IT

United Nations
UNESCO a fost înfiinţat la sfârşitul anului 1945, puţin
după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Lumea
fusese puternic zdruncinată şi cuprinsă de o imensă
tragedie. Reprezentanţii a 20 de state au întemeiat atunci
acest for internaţional, prin care îşi propuneau să lupte
împreună pentru îmbunătăţirea educaţiei, sprijinirea
cunoaşterii interculturale, cultivarea spiritului uman, ca
premise ale construirii şi menţinerii păcii în lume.
Convingerea lor a fost aceasta: cunoaşterea profundă poate
fi o punte de înţelegere între oameni şi între naţiuni.
Una dintre căile de a spori cunoaşterea reciprocă a
popoarelor este apropierea de patrimoniului lor cultural şi
natural. Ce are fiecare ţară mai de preţ? Frumuseţile
naturale şi creaţiile spirituale. UNESCO şi-a propus să
sprijine protejarea acestui patrimoniu în plan universal.

E
W O R LD H

Domniţa Ruxanda

R

•

Deviza: Building peace in the mind of
men and women/Construirea păcii în
sufletele bărbaților și a femeilor.

Iată-mă, alături de buna mea mamă și de
frate-meu, pictați la Probota, în biserica ce
avea să adăpostească mormintele domnești
ale părinților și fraților mei. Mare șansă
a avut mănăstirea noastră cu UNESCO!
Vreme de 5 ani a fost restaurată cu bani trimiși de japonezi și chivernisiți de forul de la
Paris. Potretele noastre și toată pictura au
fost curățate și lăcașul a fost îngrijit pe toate
părțile, iar acolo unde s-a înnoit, restauratorii
avut grijă să fie ca odinioară.
UN
O N I O M au
D
IM

•

UNESCO = Organizația Națiunilor Unite
pentru Educație, Știință și Cultură

Mănăstirea Neamț
Bisericile bizantine și post-bizantine
din Curtea de Argeș
Ansamblul monumental de la Târgu
Jiu (sculptor Constantin Brâncuși)
Ansamblul rupestru de la Basarabi
Biserica Sfinții Trei Ierarhi
de la Iași
Culele din Oltenia
Biserica de la Densuș
Masivul Retezat
Situl paleontologic Sânpetru
și altele.

examples

42 de localităţi şi zone din România,
cu situri recunoscute în patrimoniul
mondial: 17 biserici şi mănăstiri, 7 sate
cu cetăţi ţărăneşti și biserici fortificate,
7 fortăreţe dacice, un centru de oraş
medieval, o deltă, 9 codri seculari,
1 geoparc, 6 obiceiuri vechi şi valoroase
ajunse până la noi. Trebuie să afli
despre ele!
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Patrimoniul este în pericol –
patrimoniul trebuie protejat!

Fereastra unei case vechi,
părăsite, din Șurdești,
jud. Maramureș, 2008.

Petruţ
În unele sate mai există biserici de lemn foarte vechi. În jurul lor
sunt, de obicei, morminte, din moși-strămoși. Nu știu de ce, dar
sătenii parcă nu mai iubesc aceste biserici. Își fac altele noi, iar pe
acestea le lasă în paragină, chiar dacă acolo s-au rugat bunicii și
stră-străbunicii lor. Oare nu le-o fi de ocară să lase în părăsire munca
și rugăciunea bătrânilor? Dacă nepoții mei nu s-ar îngriji de casa
făcută pentru ei, parcă tare rău m-aș simți....
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Cei care au construit acest conac
s-au inspirat din arhitectura
numită brâncovenească. Așa erau
ridicate și împodobite palatele
noastre în vremea lui Constantin
Vodă, bunul meu tată, și a
unchilor mei Cantacuzini. Două
secole bune după pieirea noastră
s-a tot construit astfel și astăzi
mai sunt unii care privesc, se
bucură și învață de la clădirile
noastre.

Legea 5/2000

Conacul Nicolau, Brazii de Sus, jud. Prahova. A fost ridicat
la începutul secolului al XIX-lea., de un boier, Nicu Nicolau, care
avea o moșie pe aceste locuri. După ce în secolul al XX-lea a fost
folosit ca azil de bătrâni, spital de nebuni și fermă, clădirea se află
azi într-o mare paragină. Te și miri cum poate încă păstra detalii
atât de frumoase, care vorbesc despre strălucirea de odinioară.
În aceeași situație se mai alflă multe monumente istorice din
România: biserici, palate, conace.

„Art. 8. Lucrările necesare de
salvare, cercetare, restaurare,
protejare, conservare și
de punere în valoare a
patrimoniului din zonele
protejate, de interes național,
se vor executa numai în
baza avizelor și aprobărilor
autorităților administrative și
forurilor științifice din domeniu,
prevăzute de lege.
Art. 9. Nerespectarea
măsurilor specifice de
conservare și de protejare
a zonelor protejate atrage,
potrivit legii, răspunderea civilă,
contravențională sau penală,
după caz”.

La un moment dat, am început să cobor și am dat de o casă de lemn abandonată.
Surprinzător, era prima dată când puteam studia de aproape o casă de lemn
abandonată din Maramureș. Am cercetat-o atent. Era frumoasă și tristă, nefiind
încă în pragul prăbușirii. Acoperișul era încă la locul lui, la fel și zidurile.
Ferestrele erau intacte. Pur și simplu fusese părăsită. Poate bătrânul murise iar
copiii se mutaseră. Ușa era deschisă. Scândurile zidurilor erau de un maro foarte
închis, aproape înnegrite de trecerea anilor. Îmbinarea caracteristică în coadă
de rândunică de la fiecare capăt ținea întreaga clădire în picioare. Plăci de lemn,
numite șindrile sau dranițe, formau acoperișul. (Peter Hurley, un irlandez stabilit în
România în anii ’90, care lucrează mult pentru promovarea patrimoniului cultural românesc,
mai ales în Maramureș)

Arhitectura tradițională face parte din specificul unui
loc, la fel de mult ca și cadrul natural în care este așezată.
Întotdeauna, materialele tradiționale – lemn, piatră, var,
pământ și altele – sunt în armonie cu natura.

Exemple de site-uri din care poți
afla despre patrimoniul cultural în
România.

Dacă ai avea ocazia să cumperi o casă frumoasă, dar veche,
ai face-o? Dacă ai vrea să locuiești în ea, fie și în vacanță,
și ar trebui să o repari și să o consolidezi, ai ține cont de
imaginea inițială a construcției, ai încerca o restaurare?
Lucrează o schiță, un desen mai simplu sau mai elaborat,
având ca model un obiectiv de patrimoniu cultural. Bine
ar fi să faci desenul chiar la fața locului, dar dacă nu poți
ajunge, răsfoiește caietul și alegeți un model!

Biserica de lemn din Vingard, jud. Alba, 2009. A fost
ridicată în secolul al XVIII-lea și închinată cu hramul
Sfintei Paraschiva. În biserică s-a slujit până în urmă cu 30
de ani, apoi a fost părăsită. După aproape 300 de ani de viață
acest monument istoric a pierit într-un incendiu, la puține
săptămâni după Paști, în anul 2009. Mai rămâne în amintire
prin fotografii și câteva cercetări făcute de istoricii de artă.

Fă o plimbare prin vecinătate și caută un obiectiv de
patrimoniu cultural. Încearcă să afli istoria acestuia.
Caută patrimoniul imaterial în familia ta! Cântece din
bătrâni, straie țărănești, alte obiecte vechi. Alcătuiește un
inventar al acestei colecții familiale și roagă-ți rudele să le
păstreze. Iar dacă nu mai au nevoie de ele, iată un început
al propriei tale colecții!

Istoricii de artă – cei care studiază
patrimoniul cultural material, ocupându-se
cu descoperirea istoriilor tăinuite de ziduri
și picturi, de identificarea obiectelor din
muzee și de povestirea în scris a tot ceea ce
reușesc să descopere despre creația artistică
a înaintașilor.
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Prinţul Ştefan

Geoparcul: un mod de a proteja
patrimoniului natural și cultural zonal
Ce este un Geoparc
Internațional UNESCO?

În anul 2000 a fost creată Rețeaua
Europeană a Geoparcurilor, iar în 2004
Rețeaua Globală a Geoparcurilor. În
anul 2015 a fost adoptat Programul
UNESCO pentru Geoștiințe și
Geoparcuri, prin care geoparcurile
membre în Rețeaua Globală devin
situri UNESCO. Statutul de Geoparc
Internațional este revalidat la fiecare
4 ani. În România există un
singur astfel de teritoiu: Geoparcul
Dinozaurilor Țara Hațegului (jud.
Hunedoara) și un altul care aspiră
la această recunoaștere, Geoparcul
Ținutul Buzăului (jud. Buzău).

Răchitova, unul dintre satele geoparcului, îmbrățișat de păduri și
fânețe și străjuit de ruinele unui vechi turn de pază.

Gresie tufacee la Silvașu. Este un tip de rocă născută pe fundul mării neozoice, din
întâlnirea sedimentelor cu cenușa vulcanică și apa sărată. Umezită azi de apele râului
și sfărâmată de om în bucățele, această piatră era folosită în gospodărie, mai ales la
bucătărie, pentru curățarea obiectele de lemn, ca un fel de săpun natural, cu care
localnicii se aprovizionau o dată sau de două ori pe an. Acest obicei, care lega istoria
geologică a locului de viața tradițională, a fost părăsit odată cu schimbarea veselei
(azi din porțelan) cât și a substanțelor de curățat.

De s-ar fi născut ideea geoparcurilor
mai devreme, bunăoară pe vremea
mea, în prima jumătate a secolului
al XX-lea, am fi avut astăzi mult mai
multe zone cu tradiții și frumuseți
naturale păstrate.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Curpinzând zone fertile de depresiune, înconjurate
de munți – Retezat, Țarcu și Șureanu –, zone de deal
împădurite, văi cu izvoare, aceste ținuturi au fost locuite
din vechime și păstrează încă martori generoși ai istoriei
Pământului și ai istoriei locale, într-o ambianță de viață
tradițională. Teritoriul geoparcului acoperă cele peste 80 de
sate ale Țării Hațegului, cuprinde monumente geologice,
pateontologice, botanice, arheologice, istorice și culturale și
a devenit o destinație de ecoturism.

Numele geoparcului se datorează descoperirilor
paleontologice din zonă, în special unor specii de dinosauri
pitici care au trăit în aceste locuri cu 72 de milioane de
ani în urmă, când zona era o insulă cu climă tropicală, în
oceanul Tethys. Ouă și fosile ale acestor animale străvechi
au fost găsite în Țara Hațegului. Cercetătorii naturii și
artiștii și-au dat mâna în crearea unui muzeu cu martori
naturali, dar și cu reconstituiri care te pot ajuta să cuprinzi
cu mintea această pagină de istorie a naturii.

Țărancă la fân, la Densuș. Adesea viața localnicilor se petrece în
vecinătatea unor monumente istorice renumite. Aici, biserica
Sf. Nicolae din Densuș, un monument de arhitectură unic în România,
datat din secolul al XII-lea, ridicat din materiale provenite din situl
roman vecin, Sarmizegetusa Ulpia Traiana, fosta capitală a provinciei
romane Dacia. Despre această biserică s-a scris mult, s-au construit
teorii diverse și subiectul este încă deschis pentru istorici. În geoparc
se mai găsesc și alte monumente medievale: biserici, ruine de cetăți
și turnuri, care vorbesc despre vremurile când aceste plaiuri erau în
stăpânirea unor cenzi locali, puternici, în secolul al XIII-lea.

Gândiți-vă la zona în care locuiți
și încercați să conturați un plan de
acțiuni care să contribuie la păstrarea,
îngrijirea și punerea în valoare a
patrimoniului local.

Voluntarii și ambasadorii Geoparcului, alături de reconstrucția lui
Magyarosaurus dacus, cel mai mare dinozaur descoperit în Țara
Hațegului. Un geoparc trăiește și se dezvoltă și prin entuziasmul
tinerilor din comunitățile locale, dar și al celor veniți din afara.
Aceștia lucrează adesea ca voluntari, bucurându-se că se pot implica
în păstrarea și valorificarea corectă a frumuseților zonei. Adesea,
voluntarii sunt studenți în domenii legate de zona geoparcului, iar
munca lor îi ajută să învețe și să se formeze ca profesioniști. Cei mai
implicați dintre voluntari au devenit Ambasadorii Geoparcului, în
proiecte și schimburi de experiență, naționale și internaționale.

Dezvoltare durabilă – mod de dezvoltare
care folosește rațional și inteligent resursele
existente, fără a pune în pericol mediul
înconjurător sau valorile culturale și sociale
ale comunității. Toată această zestre trebuie
păstrată, căci și generațiile viitoare trebuie
să se bucure de ea. Când spunem zestre
ne gândim la toate valorile locului: cele
geologice, naturale, de patrimoniu material
și imaterial.

Paleontologic/paleontologie – știință care studiază evoluția vieții
și cauzele care au determinat dispariția unor organisme, precum
dinozaurii, pe baza analizei resturilor fosile și a mediului în care
acestea au trăit.
Ecoturism – mod de a practica turismul, prin care se dorește atât
protejarea zonei vizitate de urmările nedorite ale prezenței omului,
cât și sprijinirea comunităților locale, așa încât traiul lor în armonie
cu natura să poată continua. Adesea, mai ales în locuri izolate,
numărul mare de turiști și, mai ales, comportamentul lor lipsit de
responsabilitate pentru natură și localnici, pot produce dezechilibre
și stricăciuni.
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Este un teritoriu bine definit, cu valori
geologice, naturale și culturale ieșite
din comun, în care comunitățile
locuitoare își propun colaborare
și strategii comune de dezvoltare
durabilă. Acest concept s-a născut
recent, în anii ’90 ai secolului trecut,
în Europa. Desigur, pentru astfel de
locuri, dezvoltarea nu poate fi decât
turismul. Comunitățile, îndrumate de
oameni de știință, își propun proiecte
de educație, cercetare și deschidere
către turism a valorilor locale. A
încerca să dezvolți un tip de turism
care să nu deranjeze sau să polueze
locurile, oferind în același timp o
sursă de venit localnicilor, este calea
cea mai firească și constructivă. În
vremurile noastre, oamenii călătoresc
mult și sunt mereu în căutare de locuri
frumoase, care să le aducă odihnă,
sănătatea unui mediu curat, dar să îi
și îmbogățească sufletește, oferindu-le
experințe noi de cunoaștere.

Geoparcul Dinozaurilor
Țara Hațegului
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Detaliu de pictură din pridvorul Mănăstirii Moldovița, jud.
Suceava, secolul al XVI-lea, vandalizată în secolele al XIX-lea și
al XX-lea. De la sfârșitul secolului al XVIII-lea și până la Marea Unire
din 1918, Bucovina – ținutul în care se află și Mănăstirea Moldovița – a
aparținut Imperiului Austro-Ungar. În această perioadă, unele mănăstiri
– cum a fost și Moldovița – au fost desființate, iar construcțiile acestora
au fost folosite ca adăpost, pentru trăinicia lor. În acea perioadă, a fost
vandalizată o parte din pictura Moldoviței, scrijedindu-se nume și date
pe pereți. Multe sunt nume de soldați austrieci. La restaurarea picturii
au fost păstrate ca martori ai istoriei locului, ai vremurilor de restriște.
Moldovița a redevenit mănăstire în 1932, fiind îngrijită de maici până în
zilele noastre.

Domniţa Ruxanda
Pe vremea mea, bisericile și
mănăstirile erau îngrijite de cei
care le ridicau și de urmașii lor.
Era o îndatorire de onoare, o
moștenire de familie. Adesea
însă, când familiile se stinegau,
și monumentele lor ajungeau în
paragină. După jumătatea secolului
al XIX-lea, statul a preluat îngrijirea
monumentelor istorice. Acest fapt a
înseamnat pentru unele șansă, mai
ales atunci când nu mai avea cine
să le îngrijască, pentru altele însă a
fost o neșansă, căci uneori s-au luat
și decizii greșite... În continuare,
suntem într-un impas, căci se pare
că avem mai multe monumente
decât putem îngriji. De, strămoșii au
fost generoși cu frumusețea pe care
ne-au lăsat-o...

De ce?
•Neștiință => nepăsare=> neglijență
•Lipsă de educație => insensibilitate
la frumos => dispreț față de istorie
•Sărăcie
•Nerespectarea legilor

•

Să fii conșitient că te afli într-un loc ieșit din comun, un loc
vechi și prețios, care trebuie protejat.

•

Să vizitezi în liniște pentru a nu deranja pe ceilalți vizitatori
sau pe cei care trăiesc și lucrează în acel loc.

• Obiectele cu valoare istorică, care pot fi transportate,
formează patrimoniul ________________________

Interzisă fotografierea cu bliț. Unda
luminoasă emisă de bliț lovește stratul
de pictură și îl deteriorează în timp. În
monumentele mult vizitate n-ar fi vorba
de câteva fotografii, ci de multe mii de
blițuri pe an, care chiar contează....

Să asculți și să citești cu atenție explicațiile ca să poți
înțelege cât mai multe din ceea ce vezi.

• O clădire cu valoare istorică se numește

Găsește 9 cuvinte legate de patrimoniu!

_________________________ istoric
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Să nu faci mizerie!

L

O

C

U

S

T

S

A

R

E

M

I

C

•

Să nu atingi obiectele expuse sau pictura de pe pereți.
Gândește-te, ce s-ar întâmpla dacă toți ar face aceasta?
Obiectele vechi s-ar deteriora repede.
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În niciun caz nu îți scrijelești numele pe pereți sau în alte
locuri. Acest gest, pe lângă că rănește monumentul, nu-ți
va aduce apreciere, ci toți cei care vor trece și vor vedea se
vor gândi că ești un om lipsit de educație, care nu știe să
respecte un monument istoric.
Să respecți indicațiile și interdicțiile afișate în spațiul de
vizitat. Au fost făcute pentru protejarea locului și chiar și a ta
și pentru ca acesta să poată fi vizitat timp îndelungat, în viitor.

Ceata colindătorilor din Beclean, jud. Brașov, 2016. A ține
obiceiurile satului, din bătrâni, măcar la sărbători, a devenit lucru rar
în multe comunități. În altele, tinerii au reușit să ducă mai departe
rânduiala și voia bună de odinioară. Viața țăranilor s-a schimbat mult
în epoca tehnologiei, e parcă mai ușoară. În mod nefiresc însă țăranii
au renunțat și la multe dintre obiceiurile care aduceau frumusețe și
bucurie în viața de muncă grea pe care o duceau. Din această pricină
patrimoniul imaterial al satelor se pierde. Nu-i nimic mai frumos ca
satul în sărbătoare. Dar să știi să sărbătorești!

Copii din județul Sibiu, îmbrăcați în straie țărănești, cântând
la fluier ciobănesc, Muzeul Astra din Dumbrava Sibiului,
2017. Dacă în localitatea ta există anumite obiceiuri tradiționale,
fă cunoștință cu acestea, implică-te, preia ștafeta patrimoniului
imaterial! Acesta nu poate fi învățat decât de la om la om
și nu poate supraviețui decât dacă este practicat. Vei vedea, e o
bucurie să poți cânta, să poți dansa ca cei de odinioară.

Și tu trebuie să protejezi
patrimoniul !

Când vizitezi un monument istoric

•

Se distruge patrimoniul =
se pierde memoria comunității

Rânduială – datină, obicei, regulă specifică
fiecărei comunități.

• Delta Dunării și alte alte frumuseți ale României
formează patrimoniul ei ______________________
• Patrimoniul tangibil sau ______________________,
este cel care poate fi atins.
• Repararea corectă a unul monument istoric se numește
___________________________
• Forul mondial care se ocupă de cultură, educație și
patrimoniu____ __________________________
• Profesorul care a inițiat cercetarea monografică a satelor
din România și a înființat Muzeul Satului din București:
Dimitrie _________________________________
• Patrimoniul care nu poate fi mișcat _______________
• Obiceiurile, tradițiile, meșteșugurile și altele formează
patrimoniul _______________________________
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Ouă încondeiate
de meșteri din
județul Suceava,
aduse la vânzare
într-un târg de
produse țărănești,
la Muzeul Astra din
Dumbrava Sibiului,
2017. Meșterii
populari țin în viață
patrimoniul imaterial.
Obiectele realizate de
ei sunt adesea foarte
frumoase și merită
din plin cumpărate
și oferite cadou în
sărbători sau cu alte
ocazii. Cumpărând
de la meșteri,
îi încurajezi să
continue să lucreze
și să transmită
meșteșugul mai
departe.

Notițele mele

22

Desenele mele
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02

Cetățile dacice
din Munții Orăștiei

24

Dacii: rădăcinile românilor

Prinţul Ştefan
Poate te întrebi cum a răzbit
amintirea dacilor până în timpurile
când oamenii au început a răscoli
pământul după urmele lor. Prin
cărți! Puținul povestit de istoricii
antici a fost repovestit de istoricii din
perioada medievală. Așa se face că
unchiul meu, Stolnicul Constantin
Cantacuzino, care în secolul
al XVII-lea scria Istoria Țării
Românești, adică a Valahiei,
repovestea și el toate aceste
informații, privindu-le și ca un
urmaș al vechilor daci. El știa că
Dacia se întindea odinioară peste
cele 3 țări române și că dacii veniseră
în aceste locuri de undeva dinspre
Răsărit, cândva, într-un trecut foarte
îndepărtat. Știa că Decebal era un
conducător de temut, știa istoria
războaielor cu romanii, atât cât i se
povestise și lui.

Arheolog/arheologie - disciplină a istoriei
care se ocupă cu găsirea şi interpretarea
urmelor de viaţă materială lăsate de
oameni, de-a lungul timpului. Acestea
sunt cel mai adesea îngropate sub pământ
iar identificarea şi explorarea lor corectă
necesită un efort uriaş de cercetare şi o
mare inteligenţă practică. Rezultatele pot fi
însă uimitoare şi de neînlocuit în scrirerea
istoriei.
Port - îmbrăcăminte caracteristică unui
popor, unei regiuni, unei epoci

Familii dace din Munţii Orăştiei, reprezentate pe Columna lui Traian,
secolul I d.Hr. Ştim cu toţii, de la lecţia de istorie, din imnul naţional, că dacii sunt
strămoşii noştri. Dar cum au fost aceşti strămoşi, de unde au venit, ce obiceiuri
aveau, căror divinităţi se închinau, toate acestea sunt dificil de reconstituit și sunt
provocări permanente pentru istorici. Izvoare scrise despre daci au rămas puţine,
de la istoricii antici. În rest, reliefurile Columnei lui Traian, ceea ce putem afla în
zilele noastre din cercetările arheologice, unele aspecte care pot fi încă găsite în
viaţa ţăranilor de la munte, din spațiul vechii Dacii, mai ales în unele comunităţi
mai izolate ori detalii care pot ieşi la iveală din studiile lingvistice.

Columna lui Traian - monument triumfal
aflat la Roma, în Forul lui Traian, ridicat
în secolul al II-lea, d.Hr; este o coloană de
marmură, înaltă de 40 de metri, sculptată
în relief, cu scene care povestesc istoria
războaielor duse de împăratul Traian pentru
cucerirea Daciei. Aparține zonei protejate
UNESCO din centrul Romei. Una dintre cele
4 copii desfășurate ale Columnei se află la
Muzeul Național de Istorie a României din
București.
Clio - muza istoriei în mitologia vechilor
greci, rămasă un simbol al acestei ştiinţe
sociale.

Profesorul
Mircea Vulcănescu
Arheologul clujean Constantin Daicoviciu,
lângă scara de la Costeşti-Cetăţuie, în
anii ’30 ai secolului al XX-lea. A fost cel
care a avut șansa să participe peste 4 decenii
la săpăturile de la cetățile dacice din Munții
Orăștiei. 23 de ani a condus șantierul. Săpături
izolate începuseră din secolul al XIX-lea, dar
cele științifice, sistematice, au demarat de
abia în 1924, la îndemnul istoricului Vasile
Pârvan. Constantin Daicoviciu a avut parte de
descoperiri extraordinare, care au adus lumină
asupra celui mai important centru al civilizației
dacice. De-a lungul anilor de cercetare a
format și alți arheologi tineri, care i-au dus mai
departe munca; este considerat unul dintre
părinții arheologiei din Transilvania. În istoria
zbuciumată a secolului al XX-lea, când a fost
posibil și, continuând până în zilele noastre,
campaniile arheologice se desfășoară an de an
în Munții Orăștiei iar situl încă aduce surprize.
Cea mai mare parte a artefactelor găsite
în săpătură se află în muzeele de istorie și
arheologie din Cluj, Deva și Alba Iulia.

Costeşti-Cetăţuie, jud. Hunedoara,
scara care ducea către un turn-locuinţă.
Iată peisajul obişnuit al Cetăţilor dacice din
Munţii Orăştiei, deal înalt, împădurit, cu
poieni și fânețe. Cele 6 fortificații sunt parte
din complexul strategic menit să apere
Sarmizegetusa Regia, cel mai important
centru politic şi religios al dacilor. La Costeşti,
s-a aflat o fortificaţie puternică ce cuprindea
cisterne pentru depozitarea apei, sanctuare şi
turnuri-locuinţă ale nobililor daci.

Am avut şansa să-l cunosc
pe Vasile Pârvan, un mare om şi
profesor, un pasionat arheolog, care
mi-a deschis mintea și sufletul către
izvoarele dacice ale civilizaţiei vechi
româneşti. De la el am înţeles că
istoria este de fapt firul care ne leagă
de strămoşi. Eram elev în ultima
clasă de liceu, la Bucureşti, când îi
audiam cursurile de la Universitate.
De atunci, m-am gândit mult la daci,
ale căror ecouri le-am regăsit mai
târziu, în cercetările de teren din sate,
prin munţi, în preajma stânilor, în
diferite obiceiuri arhaice şi port, mai
ales în zone mai izolate. Încerc un
joc al imaginaţiei: dacă mi-aş desface
sufletul şi mintea ca pe o ceapă, dând
la o parte una după alta foile aşezate
prin învăţătură de la alţii, aş ajunge
la miezul meu dacic.

Oamenii noi, înflorind în marea lumină a vieţii, se pleacă cu reculegere
spre pământul unde dorm oamenii vechi, din tăria cărora au crescut ei,
oamenii noi, ca florile noi din pulberea florilor vechi. Omul singuratic
e pieritor, însă legat prin memoria colectivă, de marele lanţ al celor din
trecut, de faţă şi viitori, el rămâne viu şi parte a omenităţii. De aceea
memoria, sublimată la modul superior în istorie, este atât de importantă pentru noi: “(…) Tu, Clio, încălzeşti cu focul tău trupurile de
demult adormiţilor şi îi faci iar vii, trăind din nou puternic în lumea lor
şi năvălind plini de viaţă în lumea noastră: cu sângele încă lunecând
pe armurile lor, cu patima încă aprinsă în privirile lor, cu visul încă
palpitând în făptura mâinilor lor. (…) în renaşterea ei perpetuă din cele
ce au fost, în nesfârşirea ei de iubire spre cele ce vor fi - strălucim de
lumina întreagă a sufletului omenesc întreg, de la cel dintâi care a trăit
până la cel din urmă care va trăi, unul.” (Vasile Pârvan, 1882-1927, istoric,
arheolog, eseist)
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Uriașul sit arheologic din Munții Orăștiei este o mărturie a epocii
de glorie a civilizaţiei dacice. Ruine de turnuri, sanctuare, ziduri de
apărare, unele dezgolite, altele înierbate se etalează pe o suprafaţă
întinsă, într-o zonă muntoasă, aparent neprielnică locuirii. Cetăţile
formau un scut de apărare al capitalei spirituale şi politice a regatului
dac, Sarmizegetusa Regia. Privind ruinele de azi este aproape imposibil să îţi imaginezi viaţa de odinioară. Locuitorii erau numeroşi:
conducători militari, nobili, preoţi dar şi mulţi meşteşugari şi mână
de lucru gata să asigure cele necesare mai marilor capitalei. În ciuda
cercetărilor aproape anuale din ultimul secol, situl rămâne puţin
cunoscut, multe zone fiind încă neexplorate.

Harta Daciei, realizată de geograful
grec Ptolemeu, în secolul al II-lea, după
cucerirea Daciei de către romani. Chiar
dacă desenul poate părea vag, comparat
cu precizia obişnuită astăzi, poţi observa
Dunărea, Oltul, Mureşul, Jiul, Nistrul, Tisa
– desigur, cu denumirile lor antice. Înainte
de cucerirea romană, Dacia se întindea
peste graniţele actuale ale României, cu
tot cu Republica Moldova. Ptolemeu a
identificat şi a fixat pe teritoriul vechii Dacii,
cu longitudine şi latitudine, mai multe zeci
de localităţi dace şi romane. Harţile lui au
rămas un reper până în secolul al XVI-lea.

Sarmizegetusa Regia - cel mai important
centru spiritual și politic al dacilor

Reconstituirea parţială a marelul templu circular, realizată
în anii `80 ai secolului trecut. S-a împământenit ca imagine
emblematică a Sarmizegetusei Regia. Este însă o viziune enigmatică
care poate deruta. Sanctuarele dacice erau uneori înconjurate de
incinte din stâlpi de piatră înfipţi în pământ. Templul propriu-zis
era însă , în acest caz, o construcţie circulară din lemn, tencuită cu
pământ. Arheologii au descoperit amprentele bârnelor ce formau
pereţii acestuia. Diferenţa de dimensiune a stâlpilor din reconstituire
arată presupusele înălţimi, în extreme, ale peretelul din bârne. La
daci, ceremonia religioasă se desfășura afară iar în sanctuar nu
aveau voie să intre decât preoții.

Ziduri dacice la cetatea Blidaru, Munții Orăștiei. Așezările
dacice din Munții Orăștiei, care înconjoară capitala Sarmizegetusa,
se întind pe o suprafață de cca. 200 km2. Complexul a fost ridicat în
timpul lui Burebista, cel care a reușit să unifice triburile geto-dace
într-un stat puternic. Ridicarea acestui complex a fost un efort
uriaș. Gândește-te doar că piatra fasonată din care sunt ridicate
zidurile nu se găsea la fața locului, ci fusese tăiată și cărată dintr-o
carieră aflată la mulți kilometri distanță, pe Valea Streiului. S-au
ridicat kilometri de ziduri late de 2-3 metri și înalte de 2-4 metri.
Acestea au fortificat și mai mult poziția naturală, strategic aleasă.
În interior s-au aflat așezări civile, turnuri-locuință, sanctuare, o
întreagă desfășurare de forță umană menită să facă posibil traiul
și să apere centrul politic și spiritual cel mai important al dacilor și
elita care îi dădea viață.

Soarele de andezit, altar de sacrificii și instrument de
măsurare a timpului, la Sarmizegetusa Regia.

Sarmizegetusa Regia, zona sacră. Vechea capitală a dacilor
era structurată în 3 zone: așezarea civilă, cetatea și zona sacră.
Cea din urmă păstrează urmele a 7 sanctuare. Teoriile privind
religia dacilor sunt diverse. Unii susțin că dacii erau monoteiști,
alții că erau politeiști. Divinitatea supremă era Zalmoxix, personaj
menționat în scrierile istoricilor greci în legătură cu matematicianul
Pitagora. Credința dacilor va fi fost diferită ca manifestare de cea a
grecilor sau a romanilor, fie și doar pentru faptul că în numeroasele
sanctuare de la Sarmizegetusa nu s-a găsit vreo statuie sau măcar
vreun soclu capabil să susțină o astfel de reprezentare, atât de
obișnuită în lumea mediteraneană.

Cetăți dacice pe lista UNESCO:

Drum din piatră fățuită la Sarmizegetusa Regia. În ciuda
peisajului sălbatic şi a altitudinii, citadela dacilor era în rând
cu alte centre ale civilizaţiei antice, având drumuri amenajate,
sisteme de captare a apei pe conducte de ceramică îngropate,
cisterne, sisteme de decantare a apei şi de păstrare şi conservare
a alimentelor. Este limpede că dacii nu erau izolaţi în munţii lor, că
erau la curent cu tehnologiile grecilor şi ale romanilor, pe care le
îmbinau cu concepţia lor frustă asupra construcţiilor.

Sarmizegetusa Regia - este orașul
dacic, aflat la o altitudine de 1 200 m. A
nu se confunda cu Sarmizegetusa Ulpia
Traiana, capitala provinciei romane Dacia,
după cucerire. Aceasta din urmă se află la
40 km distanță de vechea capitală a dacilor,
într-o zonă de șes, în Țara Hațegului, astăzi
parte din Geoparcul Dinozaurilor, de care
am povestit la p. 18-19.
Monoteist/politeist - care crede în una,
respectiv mai multe divinități.

• Sarmizegetusa Regia
• Costeşti Cetăţuia
• Costeşti Blidaru
• Luncani-Piatra Roşie
• Băniţa
• Căpâlna

Identifică pe hartă cele 6 cetăți dacice din Munții Orăștiei.
Caută o hartă a zonei și propune trasee care să lege cele
6 cetăți. Dacă pornești de la Orăștie? Dar de la Petroșani?
Dar de la Sibiu?
Construiește din lut și lemn un ceas solar și urmărește
trecerea timpului așa cum o făceau și dacii.
Gândește-te la situația marelui tempu circular de la
Sarmizegetusa Regia. Ce crezi că e mai bine în astfel de
situații: să se facă reconstituiri incerte sau să fie lăsat
situl cu artefactele de piatră la pământ și explicat prin alte
modalități? Imaginează-ți o strategie de punere în valoare a
descoperirilor arheologilor, cu mijloace moderne.

(Ioan Glodariu arheolog clujean, a condus
șantierul din Munții Orăștiei peste 20 de ani,
din 1985)

Geto-dac – se consideră că geții și dacii au
fost popoare înrudite, vorbind limbi foarte
asemănătoare și înțelegându-se între ei.
S-au unit în statul lui Burebista, ca să facă
față mai bine pericolului roman. Unele
izvoare istorice vorbesc de geți, altele de
daci, așa că istoricii, ca să nu se înșele
prin omisiune, îi numesc în unele situații
geto-daci. Este de notat că, lucrarea cea mai
renumită a lui Vasile Pârvan, în care încearcă
să reconstituie istoria mileniului I î.Hr, pe
meleagurile noastre, se numește Getica.
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În anii care au urmat, am săpat mult
la altarul de sacrificii, din andezit,
de la Sarmizegetusa, cunoscut sub
numele de Soarele de Andezit. El a
fost decopertat în anii 1959 și 1960.
Vreau să relatez aici un lucru interesant: dacii aveau un instrumentar
pentru măsurarea timpului și puteau
sa determine echinocțiile, ceea ce este
rar pentru civilizațiile antice. Și iată
cum: de la altarul de formă rotundă
pornește o săgeata, un șir de blocuri
de piatră, pe direcția nord. Pe blocuri
sunt câteva marcaje cu două linii, un
pic distanțate. Ziua începe acolo unde
începe săgeata cu pricina și se termină
la capătul pietrelor. Dacii au măsurat
trecerea timpului, ca și ceilalți din
Antichitate, cu umbra unui băț pus pe
altar; acel baț lăsa umbra la amiază
exact pe săgeata cu pricina. Desigur că
umbra cea mai scurtă este la amiaza
solstițiului de vară, iar cea mai lungă
- la solstițiul de toamnă. Lungimea
șirului de blocuri de piatră se încadrează exact în aceste dimensiuni. Acolo,
pe un bloc unde ar fi căzut umbra,
este marcat locul echinocțiului, dar
și alte două semne care pot semnifica
date religioase importante pentru ei.

Portret de dac, foarte probabil Decebal, aflat la Muzeul de Arheologie din Napoli,
Italia. La sfârșitul secolului I, d.Hr, urcă pe tronul Daciei Decebal, un rege tânăr și extrem de
abil. Decebal acceptă greu autoritatea pe care Imperiul Roman vroia să o manifeste iar împăratul
Traian, își dădu seama, la rândul lui, că Dacia trebuie neapărat supusă. Motivele erau atât politice
cât și economice, căci romanii știau că munții Transilvaniei erau foarte bogați în aur, iar o pradă
bogată de război ar fi prins bine visteriei Romei. Au fost necesare 2 campanii militare, cu eforturi
uriașe din partea Romei pentru a-i supune pe daci. În 106, Cetățile din Munții Orăștiei erau
asediate și înfrânte, Decebal mort, iar Dacia își începea istoria de provincie romană care avea să
fie puntea către o nouă etapă a istoriei. Și prada adusă din Dacia a fost pe măsură: cantități uriașe
de aur, prizonieri și alte trofee. Roma a fost în sărbătoare 123 de zile, 1 an s-a oprit perceperea
impozitelor iar împăratul a început ridicarea unui mare for care să-i poarte numele, un spațiu de
întâlnire publică ce avea inclusiv bibliotecă și a pieței cu mai multe etaje destinate comerțului, la
care s-a lucrat zece ani, cu prizonieri de război.

Iată stindardul dacilor, cel care
îi însoțea în luptă, scoțând
prin mișcarea aerului un șuier
înfricoșător.

Fapte de arme, întorsătura istoriei
Dar cel mai mare război de atunci pentru romani a fost împotriva dacilor peste care domnea în acea vreme Decebal...
Dura, care avusese domnia mai înainte, o oferi de bună voie
lui Decebal pentru că acesta era priceput în ale războiului
şi iscusit la fapte. Ştiind când să năvălească şi când să se
retragă la timp, meşter în a întinde curse, viteaz în luptă,
pricepând a se folosi cu dibăcie de o victorie şi a ieşi cu bine
dintr-o înfrângere; fapt pentru care el a fost mult timp pentru romani un potrivnic de temut. (Dio Cassius, istoric roman,
sec. II-III d.Hr)

Brăţară de aur dacică, secolul II-I î.Hr, găsită
la Sarmizegetusa Regia. Astfel de podoabe,
ieşite din comun, erau destinate regilor şi erau
purtate, se pare, în partea de sus a braţului, între
cot şi umăr.

Din descoperirile remarcabile ale anilor următori, rețin
dezvelirea, în 1954, a locuinței poligonale (21 de laturi) cu
un inventar extrem de bogat și de variat: unelte și o lupă de
fier, ceramică pictată cu motive florale și zoomorfe, cereale carbonizate, un flacon de sticlă și fragmente din vasul
cu celebra inscripție Decebalus per Scorilo (Decebal fiul lui
Scorilo). Moneda de bronz de la Traian, fară titlul Dacicus
Maximus, asigură datarea locuinței în ajunul și în timpul
războaielor daco-romane de la începutul secolului al II-lea.

Imagine de săpătură arheologică în
Munții Orăștiei, prima jumătate a
secolului al XX-lea.

(Ioan Glodariu, arheolog clujean)

Lupă – calup de fier care avea în jur de 40 kg

Războaiele de cucerire a Daciei: ani 101-102 și 105-106
Modelează din lut o ceașcă-opaiț. Amintește-ți că și dacii
tot ca tine o modelau, fără roată.
Observă cele 2 obiecte de ceramică și notează câteva
diferențe.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Vas dacic cu grâu carbonizat descoperit
la Cetatea Căpâlna. Acest tip de vas, numit
și ceașcă-opaiț, datorită toartei așezate
în partea de jos, este foarte răspândit în
materialul arheologic dacic. Este ceramica
cea mai obișnuită, lucrată cu mâna, fără
roată, cu peretele destul de gros și cu aspect
frust. Astfel de vase erau cele de toată ziua,
cele folosite în toate casele.

Armă dacică găsită la
Ceatatea Căpâlna. Este,
se pare, tipul de cuțit cu
care și-a pus capăt zilelor
Regele Decebal, nevrând
să cadă viu în mâinile
dușmanului, fiind conștient
de umilințele de neîndurat
care l-ar fi așteptat. O altă
ipoteză este uciderea lui,
tot prin decapitare, de
către un roman, cel care
a dus capul Regelui dac,
spre mărturie, Împăratului
Traian. Alegerea Munților
Orăștiei pentru stabilirea
capitalei dacice s-a legat și
de resursele de minereuri
ale subsolului - în principal
fier, cupru, plumb, aur -,
capabile să alimenteze
atelierele de fierărit locale.
Acestea produceau în
primul rând arme iar apoi
alte artefacte necesare și
podoabe.

Vas dacic din Munții Orăștiei. Iată ceramica folosită
de nobilii daci, produsă într-un atelier local, din zona
capitalei Sarmizegetusa. Este cu totul diferită de olăria
comună. Ceramica de lux era lucrată la roată, decorată cu
multă grijă și lustruită. Dacii erau meșteri olari excelenți,
moștenind meșteșugul de la civilizațiile neolitice locale și
fiind capabili să preia și să reproducă și obiecte din spații
culturale învecinate.
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Imagine de luptă pe Columna lui Traian. Învață să recunoști personajele
după înfățișare. Dacii poartă barbă, părul mai lung, retezat rotund pe frunte
și la ceafă. Nobilii lor, numiți pileati sau tarabostes, poartă o căciulă strâmtă,
trasă pe frunte. Cei cu capul descoperit sunt comati, pătura socială mai puțin
înstărită. Dacii erau oameni liberi iar cele 2 categorii sociale erau dictate de
puterea financiară a fiecărei familii.

Zonă cercetată de arheologi în fiecare an de aproape
un secol și căutată de turiști în zilele noastre

Templul mare de calcar, în zona sacră a
Sarmizegetusei Regia. Ceea ce mai putem
observa astăzi sunt bazele de piatră care
sprijineau coloanele de lemn. Era o clădire
acoperită.

Podoabă dacică din metal , lucrată în atelierele din
Munții Orăștiei. În săpăturile arheologice din această
zonă s-au descoperit multe obiecte de lux, fapt care arată
că printre locuitori erau mulți nobili.

Monede Coson, avers și revers. Acest tip de monedă de aur este
posibil să fi fost bătută în atelierele din Munții Orăștiei. Este o monedă
misterioasă, descoperită doar în Transilvania, care nu a circulat pe piață
ci a fost, se pare, doar tezaurizată. Începând cu secolul al XVI-lea, au
început să iasă la iveală prin albiile râurilor din zona cetăților, tezaure
de astfel de monede. Desigur, vânătorii de comori au încercat să le
găsească. Erau prea puțin valorizate ca monezi provenind din antichitate
ci mai mult pentru aurul în sine. După unii istorici, modelul acvilei de pe
reversul acestei monede este inspirat dintr-o piesă romană.
Zid dacic la Costești-Cetățuie. Este un tip de zidărie devenit
specific, în ciuda faptului că nu este întru totul original. Feţele
zidului sunt ridicate din lespezi de piatră finisate, între ele
turnându-se o umplutură din pietriş, spărtură de piatră şi lut, bine
bătută. Feţele de piatră erau legate între ele cu bârne de lemn
cioplite la capete şi aşezate în lăcaşuri tăiate în corpul lespezilor.
Înălțimea acestor ziduri, groase de până la 3 m, putea ajunge, la
nevoie, chiar la 10 m. În istoria arhitecturii, acest fel de a construi
un zid a rămas cu denumirea latină de murus dacicus.
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În 1951, pe terasa a VIII-a, s-a dezvelit parțial marele atelier de făurărie,
cel mai vast și mai bogat cunoscut în
Dacia preromană, în cuprinsul căruia
se aflau lupe și zeci de unelte din fier,
unele prevăzute inclusiv cu adausurile
de lemn indispensabile folosirii lor. În
așezarea civilă, s-a terminat de cercetat instalația de captare a apei de la
Tau, de unde s-a recuperat recipientul
de brad, tuburi de conducta din teracotă și bine cunoscutul filtru din plumb.
(Ioan Glodariu, arheolog clujean)

________________________________________

• Ramură a istoriei care se ocupă cu căutarea și cercetarea
așezărilor umane din trecutul îndepărtat
________________________________________

• Cetate din Munții Orăștiei unde s-au idetificat turnuri
locuință, cisterne și sanctuare __________________

• Arheolog clujean care a participat peste 4 decenii la
săpăturile din Munții Orăștiei:
Constantin _______________________________

• Resursă naturală foarte prezentă în zona Munților
Orăștiei, necesară realizării armelor _______________

• Monument triumfal ridicat la Roma de către Împăratul
Traian în memoria războaielor dacice
________________________________________

• Munții în care dacii și-au organizat capitala și rețeaua de
cetăți pentru apărarea acesteia: Munții ____________

• Monedă de aur bătută de daci, inspirată de un model
roman și care, în mod enigmatic, nu a circulat pe piață ci
a fost tezaurizată ___________________________

Ești într-o excursie în Munții Orăștiei și găsești în albia
râului câțiva cosoni. Descrie situația, ce simți și ce te
hotărăști să faci cu ei. Doar tu știi de asta, poți lua orice
decizie.
Mergi la Muzeul de Istorie din localitatea ta și caută
martori ai civilizației dacice. Le găsești peste tot prin țară.

Avers și revers - așa sunt denumite fața și
spatele unei monede de către arheologi și
numismați.
Numismat - persoană specializată în studiul
monedelor istorice.
Tezaur - din perspectivă arheologică un
tezaur este o cantitate mare de monede,
bijuterii, pietre scumpe sau alte obiecte de preț,
descoperite într-un singur loc.
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Găsește 10 cuvinte legate de cetățile dacice din • Cel mai renumit rege al dacilor, care a purtat războaiele
cu romanii 101-102, 105-106_____________________
Munții Orăștiei.
• Capitala regatului dac din Munții Orăștiei

Notițele mele

32

Desenele mele
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Sunt clădirile cele mai prețioase ale vechilor sate maramureșene,
în care se păstrează la vedere istoria spirituală a comunităților rurale. Ne arată credința strămoșilor, măiestria și chiar performanța
meșteșugului în lemn, ne îndeamnă să ne adâncim în cunoașterea
vieții tradiționale de odinioară, care astăzi poate părea de poveste.
Și totuși, parte din obiceiurile și credințele de demult trăiesc încă
în satele Maramureșului.

În tot spațiul românesc vei întâlni biserici de lemn, peste 1 000. Oltenia
noastră e plină. Aproape nu există sat în care să nu fi fost una. Multe sunt
însă construcții modeste, aproape ca niste case, iar câte unele erau de-a
dreptul biserici-bordei. Și în centrul și nordul Europei poți întâlni biserici de
lemn, în Polonia, în Slovacia și până departe în Scandinavia. Nu sunt însă
atât de avântate spre cer ca cele din Maramureș. În aceste lăcașuri au ajuns
și cărțile bisericești tipărite cu sprijinul tatei, în tipografia de la Râmnicu
Vâlcea, special pentru românii ortodocși transilvăneni.

Prinţul Ştefan
Biserica Sfinții Arhangheli din Plopiș, jud. Maramureș. În
ultimele decenii, când românii au ridicat multe biserici, imaginea
lăcașelor maramureșene s-a identificat în multe comunități cu spațiul
sacru dorit, care aduce cu sine, parcă, ceva din natura Maramureșului
și din amintirea comunităților tradiționale. De aceea, în multe orașe
din țară, dar și în diaspora – mai ales acolo unde trăiesc maramureșeni
– au fost ridicate biserici de lemn de tip maramureșan și clădite de
meșteri lemnari maramureșeni. Chiar dacă, din punct de vedere
istoric, acestea nu au nici o legatură cu spațiul în care se ridică, ele
reușesc să împlinească dorul de acasă. Prin aceste biserici noi și
meșteșugul continuă să trăiască.

Credință, rânduială și măreție
țărănească, în lemn

Bărbați ieșind de la biserică, Maramureș, prima parte a
secolului al XX-lea. Bisericile maramureșene au fost ridicate, de
obicei, de obștile sătești, fiind ctitorii de grup. Cea de la Plopiș, de
exemplu, a fost ridicată prin eforturile unite a 49 de familii din sat,
în frunte cu preotul lor. Bisericile pe care le vedem astăzi, ridicate
în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, au înlocuit altele mai vechi. Prin
studii de dendrocronologie s-au identificat părți de lemn refolosite, de
la edificii din secolul al XIV-lea. Și nici acestea nu vor fi fost primele....
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Diaspora – membri ai unui neam care
trăiesc în afara țării de origine al acelui
neam; de exemplu, românii din diaspora –
conaționalii noștri care trăiesc în alte țări.
Arhiereu – mai mare peste preoți

Peisaj din Maramureș. Imaginea satelor maramureșene a devenit cunoscută
prin fotografii, albume și on-line, pe blogurile călătorilor. Case rispite prin livezi
și fânețe, căpițe galben-stins, pâlcuri de copaci, toate străjuite de turnul înalt și
înnegrit al bisercilor vechi de lemn. Acesta este chiar un peisaj cultural, adică
natura și omul laolaltă, într-o conviețuire armonioasă și creatoare de tradiție. La
începutul secolului al XX-lea, 90% din suprafața Maramureșului era împădurită.
Să nu te mire dar, înfrățirea omului cu lemnul, mai strânsă decât în alte zone ale
țării. În plus, în Transilvania, românii au ridicat biserici de piatră doar până în
secolul al XV-lea. Apoi, 3 secole, le-au fost îngăduite doar bisericile de lemn, fiind
considerați o națiune fără drepturi politice, chiar dacă erau majoritari, pe pământul
lor strămoșesc.

Ctitor, ctitorie – cel care ridică o biserică (sau alt edificiu important
pentru comunitate: spital, școală etc.) și are dreptul să hotărască
locul, hramul, felul în care să arate biserica, dacă să fie mănăstire
sau biserică de mir și altele.
Biserică de mir – lăcaș în care se roagă o comunitate urbană
(de oraș) sau rurală (de sat), formată din familii; diferită de biserica
de mănăstire unde se roagă o comunitate de călugări sau călugărițe
(vezi la p. 112-113 ce înseamnă)
Agapă – masă, ospăț la care participă un grup mai mare de oameni.
Este un cuvânt împământenit mai mult la creștini, mai ales pentru
masa care are loc uneori după slujbele bisericești.

Masa Moșilor la Biserica Sfinții Arhanghelui Mihail
și Gavril din Rogoz, jud. Maramureș. La adăpostul
streașinii largi se află o masă lungă, construită din două
lemne înfrățite, ieșite din aceeași rădăcină. Fiecare familie
de ctitori își avea locurile sale la această masă, unii mai
multe, alții mai puține, după stare. Sunt însemnate cu
dalta în lemnul mesei. În dreptul lor, pe peretele bisericii,
poți citi în alfabet chirilic numele familiilor de ctitori, dintre
care unele mai sunt încă prezente în sat, după aproape
400 de ani. Aceste locuri la masă nu erau folosite însă de
membri familiei, ci pentru hrănirea săracilor și nevoiașilor
în zile de sărbătoare. Unii hrăneau mai mulți, alții mai
puțini, după puteri. Pe Masa Moșilor se pun în ziua de
Paști bucatele ce urmeaza să fie sfințite. Fiecare familie
are locul ei exact unde poate să-și pună traista sau cosul
cu bucate. În unele sate există și obiceiul Moșilor de Paști;
este o sărbătoare care adună toată suflarea satului, la o
agapă în jurul Mesei Moșilor. Tot aici se făcea la nevoie
sfatul bătrânilor, prin care se luau hotărâri în comunitate.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Maramureșul este o zonă cu o istorie mai
aparte. A fost o parte a vechii Dacii, necucerită de romani, de aceea continuitatea
de tradiție dacică a fost mai puternică aici.
Locuitorii s-au organizat de timpuriu în
obști conduse de cneji și nobili locali, numiți
nemeși. Tot de aici, Dragoș Vodă cu oamenii
lui au trecut munții în Moldova. Bogdan,
fiul lui Dragoș, a pus bazele statului medieval moldovenesc. Maramureșenii au ținut de
biserica Răsăritului. Biserica era condusă de la
Mănăstirea Peri, care depindea direct de arhiereul de la Constantinopol. Situația aceasta
mai ieșită din comun a zonei se poate vedea
până azi și în măreția bisericilor. În 1920, când
granițele Europei Centrale au fost revizuite
prin Tratatul de la Trianon, Maramureșul de
dincolo de Tisa - mai mult de jumătate din
Maramureșul istoric - cu bisericile sale de
lemn cu tot, a fost trecut în stăpânirea Uniunii
Sovietice, iar azi se află în Republica Ucraina.
În aceste ținuturi locuite de români, dar care
nu au aparținut niciodată României, trăiesc
încă peste 30 000 de români, uitați de cei mai
mulți dintre frații lor.

Constantinopol – capitala vechiului
Imperiu creștin al Bizanțului, care a fost
cucerită de turci în 1453. Astăzi, orașul
turcesc Istanbul. În vechiul Constantinopol
creștin, dar și după cucerire, aici s-a aflat
Patriarhia Ecumenică a creștinilor ortodocși,
adică sediul arhiereului care avea în grija
sa pe toți creștinii ortodocși din centrul și
sudul Europei. Până la sfârșitul secolului
al XIX-lea, și românii ortodocși au ținut de
Patriarhia Constantinopolului.
Maramureş – este important să facem
distincţia dintre Maramureşul Istoric şi
judeţul Maramureş. Acesta din urmă este
o unitate teritorial administrativă care
cuprinde în sine 4 zone cu specific etnografic
diferit: Ţara Lăpuşului, Ţara Chioarului, Ţara
Maramureşului şi Ţara Codrului. Bisericile
de lemn monumente UNESCO se regăsesc în
mai multe din aceste zone.
Dendrocronologie – știință care se ocupă
cu cercetarea vechimii lemnului și prin acesta poate contribui la datarea unor construcții
de lemn istorice.
Alfabet chirilic – alfabet folosit mai ales de
slavii din sudul și centrul Europei, dar care a
fost folosit și de români până în secolul
al XIX-lea, când a fost introdus alfabetul
latin.
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Biserici de lemn
din Maramureș

Cum se ridică o biserică de lemn
Biserica Sfinții Arhangheli
din Plopiș, jud. Maramureș,
zona altrului. Privește cu
atenție elevația clădirii.

E
Altarul – spațiul
sacru unde se
petrec cele mai
tainice momente
ale slujbei. Aici
intră doar preoții și
unii dintre bărbați,
care ajută în timpul
serviciului divin.

Într-o primăvară, tata m-a luat cu
el într-un sat din Maramureș.
Ne-am nimerit într-o zi de
sărbătoare: lume, forfotă, veselie.
Atunci am cunoscut și niște
dulgheri. Era o echipă de bărbați
tineri, rumeni în obraji și puternici. Când te uitai la ei, ziceai că
acuș-acuș smulg un copac din
acela mare din rădăcini, îl iau la
tăiat, la cioplit și la îmbinat, și-l
clădesc încăpere într-o clipită.
Ziceau că au învățat meseria de
la bătrânii lor și se țineau tare
mândri. Se lăudau că pot desface
biserica cea înaltă de lemn în
bucăți și o pot construi la loc
întocmai, pe dealul vecin.

Peretele din grinzi construit în
sistem Blockbau, adică bârne
orizontale cioplite și încheiate la
capete doar prin îmbinări, fără
cuie. În locurile în care cuiele
sunt, totuși, necesare, acestea
sunt tot din lemn.

Petruţ

Naosul, numit în
Maramureș biserica
bărbaților, pentru că
aici stau bărbații în
timpul slujbei

N

S
Dinți de lup
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Simbol solar

Pridvorul – poate
fi simplu, pe două
nivele sau poate să
lipsească.

V

Fundație și soclu de
piatră cioplită.

Talpa construcției din
bârne de stejar

Planul orientativ al unei biserici de lemn maramureșene. Este
înrudit cu planul locuințelor tradiționale, construite tot din lemn, dar
este adaptat pentru nevoile cultului religios.

Pridvorul pe două nivele al bisericii monument UNESCO
din Bârsana, jud. Maramureș. Pridvoarele au fost, de obicei,
adăugate bisericilor de lemn, când comunitatea a devenit mai
numeroasă, fiind un spațiu foarte obișnuit și practic și la casele
țărănești. Ține umbră și adăpost și protejează intrarea.

Planul unei clădiri – desen bidimensional
care arată traseul pereților, locul ușilor și al
ferestrelor unei clădiri.
Elevație – partea vizibilă, deasupra pământului, a zidurilor unei clădiri.

Turnul bisericii
din Desești, jud.
Maramureș. Aceste
turnuri înalte – recordul
este la Șurdești, 54 de
metri – sunt cele care
dau specificul bisericilor
maramureșene. Sunt
ridicate peste pronaos
și acoperite cu șindrilă.
Adăpostesc clopotul și/
sau toaca. Se poate urca
până sus, în foișorul
turnului, de unde ai o
priveliște minunată,
până departe. Odinioară
acest loc era strategic
și pentru observarea
împrejurimilor. Și în
sens invers, turnurile
se vedeau de departe și
din oricare loc al satului.
Acestă înălțare a
turnurilor, dar și unele
detalii ale decorației în
lemn sunt inspirate de
arhitectura gotică. Este
un fel de a construi venit
din Apusul Europei, care
a influențat constructorii
în mai multe zone
ale Transilvaniei, dar
și în Moldova și Țara
Românească. Mai multe
despre stilul gotic
găsești la pagina 84.

Simbolul funiei care
înconjoară biserica,
reprezentând granița
dintre spațiul sacru și
cel profan. În interiorul
funiei, observă un simbol
cosmic, care închipuie
rotirea constelațiilor.

Biserica Sfinții Arhangheli din Rogoz, jud. Maramureș,
îmbinări în zona altarului. Dulgherii maramureșeni
s-au preocupat nu doar de construirea bisericilor, ci și de
înfrumusețarea și umplerea de sens spiritual a lemnului.
Diferitele forme crestate sau cioplite nu sunt nicidecum
întâmplătoare, ci întruchipează anumite simboluri arhaice,
care ne vorbesc până azi de credințele strămoșilor. Observă
capetele bârnelor încrucișate, de sub acoperiș, cioplite în
forma unor capete de cai. Sunt caii care trag carul Soarelui.
Strămoșii noștri își închipuiau marele astru ca pe un fecior
tânăr și frumos, care traversează zi de zi cerul în atelajul
său, aducând lumina și căldura, vitale pentru om și pentru
natură.

Pe lista UNESCO:
• Bârsana – Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică
• Budești – Biserica Sfântul Nicolae
• Desești – Biserica Sfânta Paraschiva
• Ieud-Deal – Biserica Nașterea Maicii Domnului
• Plopiș – Biserica Sfinții Arhangheli
• Poienile Izei – Biserica Sfânta Paraschiva
• Rogoz – Biserica Sfinții Arhanghel
• Șurdești – Biserica Sfinții Arhangheli
Identifică pe hartă cele 8 biserici de lemn ale patrimoniu
UNESCO din Maramureș și construiește trasee care să le
lege. Dacă pornești din Baia Mare? Dar din Cluj? Dar din
Suceava? Dar din Sighetul Marmației?

Dulgher – meșter lemnar specializat pe ridicarea clădirilor din lemn, tăierea, cioplirea și
asamblarea părților. Dulgheria este un meșteșug foarte vechi în Maramureș, echipele
de meșteri fiind și azi foarte căutate în toată
țara și în străinătate.
Talpă – bârne lungi și late din lemn, care se
așază pe soclu, pe conturul pereților, creând
astfel o suprafață netedă și stabilă pentru
construcție.
Toacă – placă de lemn sau de metal pe care
se bate ritmic cu unul sau cu două ciocănele,
pentru a anunța începerea serviciului religios în biserică sau anumite momente ale lui.
Arhaic – transmis dintr-un trecut îndepărtat. În acest context ne gândim la o vechime
mai mare de 2 000 de ani.

Biserici de lemn din Maramureș
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Pronaosul, numit
în Maramureș tindă
sau biserica femeilor
pentru că aici stau
femeile în timpul
slujbei.

Bârnă de lemn cioplită la
tocul ușii Bisericii Sfântul
Nicolae din Budești.
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Biciuirea lui Iisus,
biserica din Plopiș,
jud. Maramureș.
Patimile lui Iisus
sunt prezentate
într-un șir de scene,
totdeauna prezent în
naosurile bisericilor
de lemn. Imaginile
povestesc adesea în
detaliu toată istoria
biblică de la trădarea
lui Iisus de către Iuda
până la Răstignire.
Despre aceasta
îți mai explică și
domnul profesor, la
pagina 134.

Îngerul și sufletul omului, biserica
din Rogoz, jud. Maramureș. Pe
pereții bisericilor de lemn, pictorii
povestesc în imagini învățătura creștină
despre cele ce vor urma după moarte.
Este o întrebare pe care cu toții ne-o
punem și la care oamenii simt neapărat
nevoia să aibă un răspuns. Iată aici,
după ceasul morții, sufletul reprezentat
în chip de tânăr, pășește de mână cu
îngerul său pe tărâmurile de dincolo.
Împreună trec peste o apă, numită în
popor Apa Sâmbetei. Apoi, va merge
dinaintea lui Dumnezeu cu toate
faptele sale, bune și rele, cu tot ce a
reușit și cu tot ce nu a reușit în viața
pământească.

Domniţa Ruxanda
În vremurile noastre, cea mai mare
parte a oamenilor nu știau să scrie
și să citească și cu toate acestea
știau și înțelegeau, în felul lor, mult
mai multe despre viață și despre
lume decât mulți dintre cei de azi.
Pictura din biserici, numită și Biblia
pauperum, adică biblia săracilor – a
celor neînvățați – ajuta oamenii să
înțeleagă istoria sfântă și să și-o
însușească mai ușor. În bisericile
de sat, pictura era mai simplă;
în ctitoriile noastre domnești și
boierești în pictură se împleteau
mesaje teologice ample, pe care
adesea doar preoții și cărturarii le
pătrundeau pe îndelete.
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De la A
Citește primele capitole din Biblie Cartea Facerii, numită și Geneza. Așa
înțeleg creștinii, evreii și musulmanii
începuturile lumii. Ai alături și textul
repovestit, așa cum este scris pe
peretele unei bisercii maramureșene.

Icoana Judecății de Apoi, biserica din Budești,
jud. Maramureș. Este o reprezentare amplă, nelipsită
din pronaosurile bisericilor de lemn, care povestește în
multe scene învățătura creștină despre sfârșitul lumii.
Sunt înfățișate Raiul și Iadul, iar la mijloc sufletul omului,
cântărit de arhanghelul Mihail. Între îngeri și demoni
pare să aibă loc chiar o sfadă pentru fiecare suflet, la
cine să meargă. După cum se înclină balanța binelui și a
răului, așa este trimis și sufletul, în Rai, la bine sau în Iad,
la rău. Sunt prezentate în imagini și inscripții virtuțile,
dar mai ales viciile oamenilor. Toate acestea sunt ca un
avertisment pentru privitori.

... adecă Tatăl au făcut ceriul și
pământul și în cer îngeri și heruvimi
și serafimi și alte podoabe în cer și au
făcut om pre Adam și paseri și pești și
fiară și toată hrana omului și în șase
zile au zidit și a șaptea zi o au sfințit
și în ceriu s-au hodinit întru slavă în
veci de veci amin. (inscripție în biserica de
lemn din Călinești – Căieni)

Observă felul în care sunt desenate
personajele. În unele biserici pictura
este simplă, naivă, aproape ți se pare
că ar fi fost făcută de un copil. În altele
se caută mai mult asemănarea naturii.
Modul de a picta depinde de formarea
pictorului. Pictorii erau itineranți,
adică, mergeau să picteze acolo unde
se cerea, iar în unele sate existau un fel
de școli de pictură țărănească. Pictorii
circulau și prin străinătate, mai ales
la ortodocșii din Europa Centrală, în
zona poloneză și slovacă.

Teologic – care se referă la credință.
Noul Testament – parte din Biblie în care
se povestește învățătura și istoria vieții
lui Iisus Hristos printre oameni, faptele
apostolilor după Înviere și cum va fi la
sfârșitul lumii.
Arhanghel – mai mare peste îngeri,
căpetenie a îngerilor.
Pilda samarineanului milostiv, biserica din Rogoz,
jud. Maramureș. Este una dintre învățăturile Noului
Testament care îndeamnă la omenie și ajutorare către toți
semenii noștri, indiferent de etnie, religie, culoare și arată
că, adesea, oameni de la care te-ai aștepta să fie modele
de bunătate nu sunt, iar unii care sunt disprețuiți de
societate pot avea o inimă de aur.

Vei mai întâlni Judecata de Apoi și în alte capitole, așa
cum este reprezentată în alte biserici, în Bucovina sau în
Oltenia. Caută în caitet aceste imagini și încearcă să le
compari.
Gândește-te la Pilda samarineanului și povestește sau
imaginează o întâmplare inspirată de aceasta.
Te rog, fă și o bandă desenată.

Heruvim – înger reprezentat ca o ființă
omenească, cu 6 aripi, iar aripile cu
mulți ochi. Acești ochi mulți oglindesc
înțelepciunea și puterea de înțelegere a lui
Dumnezeu.
Serafim – înger cu 6 aripi, asemănător
unor făclii, care stă aproape de tronul lui
Dumnezeu.
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Facerea Evei, la
biserica din Rogoz,
jud. Maramureș.
Scenele biblice
despre facerea
lumii și a omului,
despre neascultarea
primilor oameni și
alungarea lor din Rai
sunt nelipsite din
naosurile bisericilor
de lemn. Sunt ca un
punct de pornire al
istoriei.

Antene spre cer, locuri de sărbătoare
și rugăciune, mult căutate în zilele
noastre și de turiști

Sfântul Dumitru în biserica de lemn de la Budești, jud. Maramureș. Acest sfânt și scene
din viața lui sunt foarte obișnuite în bisericile de lemn. Deasupra capului său scrie simplu,
foarte familiar, Dimitrie. Este un personaj care a trăit în secolul al IV-lea în Grecia, la Tesalonic;
este cunoscut și foarte iubit în toată zona ortodoxă, ca un apărător al credinței, ajutător în
lupte, mai ales atunci când inamicul pare a fi mult mai puteric. Privește în colțul din dreapta
sus cum l-a ajutat pe Nestor, un tânăr firav, dar viteaz, să îl învingă pe Lie, o namilă de care se
temeau toți. Astfel de imagini în biserică transmit încurajarea de care toți oamenii au nevoie,
căci lupta nu este doar cea cu arme zăngănitoare, ci poate fi și o luptă de idei, o luptă cu lenea
ori cu lăcomia, ori cu egoismul.

Sărbătoare la biserica din Șurdești, jud. Maramureș. În unele dintre bisericile
vechi de lemn încă se mai slujește obișnuit, în altele doar ocazional. La zile de
praznic, în aceste sate, oamenii încă se mai îmbracă în straie țărănești, lucrate
de mână, ca odinioară. Unele dintre bisericile vechi de lemn au rămas, ca înainte,
centrul spiritual al satului, de unde pornesc sărbătorile tradiționale. Alte au rămas
doar martori ai istoriei locale, vizitate de turiști. Mai multe despre ce se întâmplă în
imaginea alăturată vezi la pagina 136.

•Bârnele groase de lemn care se așază peste soclul
bisericii și care susțin pereții se numesc ________

•Cel care hotărăște și plătește ridicarea unei biserici,
cu locul, hramul, modul în care arată și altele se

în România în anii ’90, care lucrează mult pentru promovarea
patrimoniului cultural românesc, mai ales în Maramureș)

Cruce din cimitirul bisericii de la Poienile Izei, jud. Maramureș. Așa arată o
cruce veche, din lemn, cum au avut maramureșenii la căpătâi din timpuri străvechi.
Doar puține mai sunt de acest fel, iar cele noi sunt, din păcate, nepotrivite lângă vechile
lăcașuri de lemn. Legea ar trebui să protejeze priveliștea locului și să impună păstrarea
unui peisaj armonios în preajma monumentelor. Din păcate, însă, nu se întâmplă așa...
Pe de altă parte, este bine că oamenii își doresc morminte în vecinătatea bisericilor
strămoșești; așa se arată legătura între generații și continuitatea comunității.

Pomenirea morților la biserica din Budești, jud. Maramureș. În jurul
bisericilor vechi de lemn se află întotdeauna cimitirul satului. Localnicii
numesc satul vatra viilor, iar curtea bisericii vatra morților. Legătura cu
cei plecați din lumea aceasta se ține prin rugăciunile din biserică. Pentru
sufletele lor se împarte hrană. La sfârșitul toamnei, are loc sărbătoarea
Luminațiilor, când pe toate mormintele se aprind lumânări. Cimitirele se
prefac atunci în adevărate faruri către cer, și se împodobesc cu flori și
se dau pomeni pentru sufletele celor plecați pe lumea cealaltă.

numește _________________________

•Scândurele înguste și subțiri cu care se acoperă
bisericile de lemn se numesc________________

Găsește 10 cuvinte legate de bisericile
de lemn din Maramureș. Mai sunt alte 2
ascunse, fără definiții. Cine le găsește primul?

•Spațiul acoperit, dar deschis spre exterior,
care protejază intrarea în biserică se numește
________________________

•Încăpere a bisericii unde se petrece cea mai tainică
parte a slujbelor și unde nu intră decât preotul și
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unii bărbați se numește ___________________

•Naosul bisericilor de lemn maramureșne se numește
biserica ______________________________

•Material din care se construiește soclul bisericilor
de lemn maramureșene ___________________

•Masă lungă adăpostită sub streașina bisericilor de
lemn sau alături, unde bătrânii satului făceau sfat,
masa ________________________________

______________________________

•Cartea Facerii sau _______________________,
primul capitol al Bibliei care povestește crearea
lumii și a oamenilor de către Dumnezeu.

Ai salva o biserică de lemn dacă ai avea ocazia? Scrie o
compunere inspirată de citatul alăturat și ilustrează textul!
Crezi că ar fi bine să se contruiască o biserică de lemn
maramureșană în localitatea ta? Găsește cel puțin 2 motive
pro și două contra. Argumentează răspunsul tău.
Încearcă să construiești din scândurele, pietricele, bețe de
chibrit, lipici, carton, semințe de con de brad, pe post de
șindrilă, o machetă de biserică de lemn maramureșană.
Există în localitatea ta o biserică de tip maramureșan
sau un alt fel de biserică de lemn? Caută-o, vizitează-o și
observă pe viu modul de lucru cu lemnul. Lucrează și câteva
schițe in situ.

Casă parohială – casă aflată în vecinătatea
bisericii, în care locuiește familia preotului.
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Mi-a povestit despre o biserică de lemn pe care o salvase
și s-a oferit să mi-o arate. O reconstruise în grădina casei
parohiale. Așa că am traversat drumul și am mers să o
vedem. Mica biserică fusese demontată în anii ’70 când în
locul său fusese construită una mai mare din beton, însă
nu îmi amintesc din ce sat era. Un fermier o cumpărase și
o folosise ca hambar. Preotul a cumpărat-o de la fermier.
După cum și preotul a spus, utilizarea ei ca hambar a
fost un sacrilegiu. Era o biserică. A fost gândită, creată și
folosită ca o biserică, iar acest lucru a făcut ca lăcașul să
devină sfânt pentru totdeauna. (Peter Hurley, irlandez stabilit
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Desenele mele
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Notițele mele
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Scoarța = cea mai prețioasă dintre
țesăturile care împodobesc spațiul de locuit

Prinţul Ştefan

Scoarță oltenească, secolul al XIX-lea. Este
o piesă reprezentativă pentru această zonă,
un tip de covor care în secolul al XX-lea a fost
lucrat și în manufacturi din alte zone, fiind
apreciat și cerut de cumpărătorii de la oraș,
mai ales, pentru zestrea fetelor. Observă cum
este compus modelul! Uneori scoarțele au câte
2, chiar 3 chenare.
Detaliu dintr-o
scoarță de la Ieud,
jud. Maramureș.

Un covor de dimensiuni mari,
gândit să fie pus pe perete, nu pe jos

Și în vremea noastră, scoarțele făceau parte din
zestrea fetelor de măritat. Ocupau locul cel mai
de seamă în camera curată a caselor țărănești,
dar și în sălile de primire din conacele boierilor.
Cele mai frumoase scoarțe se lăsau moștenire,
în familie, fiind o legătura între generații.
Momentele importante și sărbătorești din viața
de familie se petreceau în încăperea cu scoarțe.
De-ar avea gură să vorbească, câte n-ar povesti
firele de lână colorată!

Scoarță moldovenească, a doua jumătate
a secolului al XIX-lea. Este o țesătură de
dimensiuni mari, măsoară aproape 4 metri
lungime. Astfel de piese vor fi împodobit sălile
de piatră ale conacelor boierești. Observă
câmpul central al scoarței, pe care este
reprezentat pomul vieții.

Cameră țărănească din zona Bran, prima parte a
secolului al XX-lea. În casele țărănești scoarța are atât
rol decorativ, cât și acela de a proteja pereții încăperii:
iarna de frig, iar vara de cald. Se pare că, la început,
materia folosită pentru protecția termică era scoarța de
copac, de unde a și rămas denumirea de scoarță.

Detaliu din colecția de artă veche Dan Nasta,
expusă în interiorul Palatului Mogoșoaia,
jud. Ilfov. În casele boierești, scoarțele aveau mare
trecere și, până astăzi, în spațiul cultural românesc,
sunt prezente ca o marcă puternică a unei tradiții
vechi, din care ne hrănim.

Familie din zona
Romanați, Oltenia,
prima jumătate a
secolului al XX-lea.
În acele vremuri,
oamenii aveau
rar ocazia de a se
fotografia, de aceea,
cu aceste prilejuri se
găteau cu straiele
cele mai bune, de
sărbătoare, și aduceau
în fundal măcar o
scoarță din zestrea
casei. Așa făceau și
orășenii; astfel, ni
s-au păstrat multe
imagini de scoarțe în
fundalurile portretelor
colective de familie.
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Domniţa Ruxanda

Manufactură – atelier în care se lucrează
manual diferite obiecte. Pe lângă nenumăratele scoarțe țesute în gospodăriile țăranilor,
scoarțe s-au lucrat și în atelierele mănăstirilor de maici și, în secolul al XX-lea, în mici
intreprinderi.
Pomul vieții – este un model întâlnit
adesea pe scoarţe, în diverse forme, de
arbori sau de floare stilizată. Semnificația
ornamentului vine de pe tărâmul credințelor
străvechi, care s-au născut şi prin simpla
observare a naturii. Aşa cum copacii par să
moară în fiecare iarnă şi să renască în fiecare primăvară, acest arbore întruchipează
renașterea universului, regenerarea ciclică a
timpului și a existenței; mai apoi, este și un
simbol al legăturii între lumi, dintre pământ
şi cer, fiindcă arborii au rădăcinile înfipte
adânc în sol, iar crengile îndreptate spre
înalt. Fructele acestui arbore cosmic, prezente adesea pe scoarţe, transmit nemurire ori
cunoaștere. De aceea, sunt păzite de animale
fantastice, cum sunt păsările de pe ramurile
arborelui de alături.
Câmp central – zona din mijlocul scoarței,
încadrată, mai ales, în cazul covoarelor
oltenești, de chenare simetrice.

Tehnici tradiționale de realizare a scoarței în România și Republica Moldova

Te invit să păşeşti pe un tărâm al frumuseţii, creat de nenumărate
suflete şi mâini de femei. O mulţime de esențe de armonie, ţesute
cu fire colorate, în serile lungi de iarnă. Forme care întruchipează
ritmurile cosmice sau frumuseţea paradisului pierdut. Lucrul în care
se întreceau femeile odinioară şi care pecetluia cu fală pereţii interiori ai caselor ţărăneşti şi boiereşti. Până astăzi, scoarţele aduc o
anume nobleţe aşezată spaţiilor pe care le împodobesc, vestind peste
vremuri, neîmbătrânit, strigătul unei frumuseţi originare, la fel de
proaspăt şi fără vârstă ca şi cântecul păsărilor
în primăvară.

În casele noastre domnești de la
Brâncoveni, unde s-a născut taica,
Vodă Constantin, aveam scoarțe cu
flori și păsări, țesute în culori calde,
ca peste tot în Oltenia. Când te uitai
la ele seara, la lumina lumânărilor,
îți părea că din firele de lână licărește
cald un colț din Grădina Paradisului!
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Femeie care toarce,
zona Sibiu, prima
jumătaet a secolului
al XX-lea. Pentru
femeile de odinioară
torsul era cea mai
obișnuită muncă, pe
care o făceau oricând
găseau timp, adesea,
chiar din mers. Lâna
din caier se răsucește
printre degete,
devenind fir.

Gheme de lână agățate la războiul de țesut în Botiza,
Maramureș, 2010. Culorile pe care le vezi aici sunt
obținute din plante și minerale, în gospodărie, după rețete
bătrânești. În trecut, lâna se vopsea doar așa. În zilele noastre se folosesc și pigmenți industriali, care dau acele culori
stridente, după care poți recunoaște imediat o scoarță
lucrată în zilele noastre. La Botiza, tradiția vopsitului a fost
reînviată de țesătoarea Victoria Berbecaru.

Femei la războiul de țesut, în zona Sibiu,
jumătatea secolului al XX-lea. Probabil
fotografia a fost făcută la una dintre micile
intreprinderi sătești de țesut. La scoarțele mai
late puteau lucra mai multe femei simultan.
De obicei, însă, acasă, lucra o singură femeie,
iar lățimea scoarței se obținea prin înădirea
mai multor fâșii, cu modelul gândit dinainte
pentru a se potrivi la alipire.

Cum și din ce
se lucrează scoarțele?

Scoarță în biserica din Ieud, Maramureș. În bisericile
de lemn maramureșene se păstrează colecții frumoase de
scoarțe, de la mai multe generații. Există aici obiceiul ca la
înmormântări sicriul să fie pus pe o scoarță, pe care familia
celui mort o dăruiește apoi bisericii. Pentru femeile țesătoare ale comunității, colecția de scoarțe de la biserică este
o sursă de inspirație. Maramureșul este una dintre puținele
zone din România unde țesutul este încă un meșteșug
practicat și scoarțele sunt încă la mare preț în case.

Război de țesut vertical, la Piscu, jud. Ilfov.
Este numit și gherghef.
URZEALA
BĂTEALA
IȚE – sunt legate de bețișoare prin care se
acționează un grup mic de fire, pentru a
ușura alegerea modelelor.

CAIER
FURCĂ
FUS

Războiul de țesut orizontal este mai
elaborat decât cel vertical. La cel orizontal
ițele sunt acționate cu pedale.

Țesutul e chiar o plăcere, e un mod de a te
sustrage realității. (...) După ce te-ai băgat acolo,
la război, nu te mai întreabă nimeni, nu te mai
scoate nimeni la animale, facă cine ce-o vrea, nu
te mai interesează”. (Viorica I., n. 1978, Săliștea de

URZEALA – firele paralele montate pe
războiul de țesut, printre care se trec firele
ce formează țesătura. Urzitul este un
meșteșug în sine, destul de dificil. Dintre
țesătoare puține știu să și urzească.

Sus, jud. Maramureș)

BĂTEALA – firele care se țes pe urzeală.
SPATA – pieptăne des prins într-o ramă
îngustă; printre dinții spatei se trec firele
de urzeală; spata ajută la ordonarea firelor
și la bătutul țesăturii pe urzeală.

Scoarță din Jirău, jud. Brăila, sfârșitul
secolului al XIX-lea. Este un exemplu de covor
țesut din două foi, cusute laolaltă, pe mijloc.
Privește forma care se repetă în diferite variante
de culori. Se numește coarnele berbecului și este
un simbol al forței viguroase a naturii.

SUVEICĂ – ustensilă cu ajutorul căreia se
introduce firul prin urzeală la țesăturile
mai simple. Când modelul este complex
firele urzelii se aleg cu mâna.
VĂTALA – piesa de lemn în care se
montează spata.
IȚE – Laţuri din aţă sau din sârmă, fixate
pe o ramă dreptunghiulară în războiul de
ţesut; prin ochiurile acestora trec firele
de urzeală, pe care iţele le acţionează la
apăsarea pedalelor.
PEDALE – sunt în legătură cu ițele.
SUL – pe acesta se înfășoară țesătura
lucrată.

1. Pictează câteva dintre scoarțele prezentate și realizează
împreună cu colegii o mică expoziție. Scoarțele sunt un subiect
amețitor pentru cine iubește pictura!
2. Încearcă să desenezi războiul de țesut.

Dărăcit/darac – descâlcirea și pieptănarea
lânii cu o unealtă formată dintr-un sistem
de piepteni cu dinți mari de oțel, fixați pe un
suport.
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Lână spălată și pusă la uscat la Ieud,
Maramureș, 2011. Scoarțele se țes din lâna
tunsă de pe oi la începutul primăverii. Aceasta
se spală în 9 ape, să se limpezească de grăsime.
Apoi se dărăcește, se vopsește, se toarce și se
face gheme.

Alesături = tehnici de realizare
a modelelor țesute

Caiet de modele al
unei țesătoare din
zona Buzău. Notațiile
seamănă cu notele
muzicale și pot fi
deslușite doar dacă
te pricepi.

Uneori, scoarțele sunt țesute într-o singură tehnică,
alteori în aceeași țesătură poți întâlni mai multe feluri
de alesături, în funcție de tipul de model, dar și de
priceperea și îndemânarea țesătoarei. Iată cele mai
cunoscute dintre alesăturile din spațiul românesc.

Profesorul
Mircea Vulcănescu
În toate satele pe care le-am cercetat femeile
țeseau. Era lucrul cel mai obișnuit: de la pânza
din care își croiau hainele și până la scoarțe și alte
țesături mai prețioase. Fetele de măritat trebuiau
să știe toată rânduiala războiului de țesut și a
firelor colorate și învățau de mici pe lângă mamele
și bunicile lor. Sub ochii lor se făcea și zestrea
pentru nuntă și ele participau la lucru pe măsură
ce creșteau.

Atuncea [mai demult] care fată nu
lucra, zicea că nu-i bună de măritat.
Zicea că-i prăpădită. Uită-te acuma la
noi, că nu mai lucră niciuna. Nici nu
învață acuma, și nici nu lucrează [la
război]. (Anuţa B., n. 1975, Săliştea de Sus,
jud. Maramureş)
Femeie țesând la
război, prima parte
a secolului al XX-lea.

Detaliu dintr-o scoarță țesută în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea,
la Mănăstirea Țigănești, jud. Ilfov.
Aceasta este tehnica numită cu tăieturi
sau Karamani, după numele unei localități
din Anatolia, azi în Turcia, unde s-a țesut
mult și frumos în acest fel. Observă
spațiul ca o tăietură care se formează la
întâlnirea culorilor pe direcția verticală.
Este distanța dintre două fire de urzeală
care despart suprafețele colorate diferit.
Tăieturile pot fi mai mărișoare, de câteva
rânduri de băteală sau pot fi mici, ca niște
găurele, de 1-2 rânduri. Modelul stilizat
geometric pare parcă decupat și așezat
în formă. Această tehnică a fost folosită
în Muntenia, Moldova, dar și Banat și
Maramureș.

Detaliu dintr-o scoarță din
Basarabia, prima parte a secolului
al XX-lea. Tehnica aceasta se numește
cu fire întrepătrunse. O poți recunoaște
după zimțișorii care se formează la
întânirea dintre zonele colorate diferit.
Firele de culori diferite trec alternativ
pe după firul de urzeală care separă
suprafețele; apoi se întorc în sensuri
opuse.

Detaliu dintr-o scoarță oltenească de
la începutul secolului al XX-lea. Aici
poți observa tehnica alesului curb. Firele
de băteală urmăresc forma modelului.
Spre deosebire de alesul Karamani și cel
legat, firele țesute nu mai sunt paralele ci
urmăresc liber desenul formelor, adesea
curb. Este o tehnică specifică scoarțelor
oltenești, potrivită pentru flori, frunze,
boboci, forme mici și grațioase.

Scoarțele cu față dublă se numesc
chilimuri. Așa sunt țesăturile realizate
prin cele trei tehnici pe care ți le-am
prezentat.

Mamă cu fetiță la
războiul de țesut.
Piscu, jud. Ilfov, 1977.

Observă cu atenție imaginea alăturată și
identifică cele 3 tipuri de alesături de care
am povestit.

Detaliu dintr-o scoarță muntenească de la
sfârșitul secolului al XIX-lea.

Am învăţat pe lângă mămica. Se ducea
ea afară şi eu fugeam în război. Mă
găsea şi-mi zicea: Fugi măi, ieşi afară,
că strici! Hai măi, mamă, că ştiu!
Fugea ea afară, fugeam şi eu în război.
Mi-a fost drag să învăţ. De pe la 10 ani
torceam la nişte câlţişori mici aşa. Îi
vopsea şi făcea preşuri. (Elena Stan,
n. 1934, Piscu, jud. Ilfov)
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Simboluri și semne de demult, înțelesuri și frumusețe

Când intri în lumea scoarțelor, descoperi încet-încet un întreg univers
de semne, simboluri, tehnici, culori și te întrebi cum reușeau acele femei
simple să dea naștere unor obiecte atât de frumoase. Să știi, ce ți-am spus noi
este doar începutul unei povești lungi și foarte pasionante. Descoperă singur
mai departe, în muzee și în albume! N-ar fi rău să încerci să experimentezi și,
de-a dreptul, țesutul, pe un gherghef mic.

Multe dintre modelele țesute pe scoarțe au ajuns până la noi, din vremuri în
care viața omului era mult mai legată de natură și de forțele universului. A aduce
aceste semne pe obiectele care îl înconjurau în spațiul casnic, era un mod de
comunicare spirituală. În zilele noastre și privitorii și puținele țesătoare caută în
firele colorate, pur și simplu, frumusețea.
Detaliu dintr-o scoarță
muntenească, sfârșitul
secolului al XIX-lea. Un motiv
decorativ foarte prezent pe
scoarțe este cel al soarelui. Pentru
că cercul este destul de greu
de realizat în tehnica țesutului,
soarele ia formă de romb. Pe unele
scoarțe motivul solar se repetă
ritmic pe toată suprafața țesută.
Acestea se numesc covoare în
roate. În perioada precreștină
cultul solar era foarte răspândit,iar
în creștinism soarele este
asemănat feței lui Hristos și este
numit în popor Sfântul Soare.

Detaliu dintr-o scoarță
muntenească de la sfârșitul
secolului al XIX-lea, cu
motivul decorativ rădăcina
vieții. Este o completare
a motivului pomul vieții,
reprezentat și în varianta
pomului-floare. Pasărea este
gardianul pomului, dar poate fi
și simbol al sufletului.

Găsește 10 cuvinte legate de meșteșugul țesutului
de scoarțe!

Detaliu dintr-o scoarță
oltenească, sfârșitul secolului
al XIX-lea. Câteodată pe scoațe
apar și figuri umane, diferite animale
și diferite obiecte gospodărești sau
bisericești.

• Unealta cu ajutorul căreia se țese___________
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• Firele cu care se țese sunt din______________
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• Tehnica de țesut ce se recunoaște din zig-zag-urile
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• Firele care susuțin țesătura _______________
• Covor de dimensiuni mari gândit pentru decorarea
pereților în camerele bune ________________

___________________________

• Tehnică de țesut, folosită mult în Orientul
Apropiat, dar și la noi, care se recunoaște după
mici găuri sau tăieturi care se formează pe
suprafața țesăturii la întâlnirea zonelor de culoare
diferită _____________________________

• Tehnicile de ornamentare se numesc

foarte fine care se formează la întâlnirea culorilor:
cu fire ______________________________

• Este reprezentat pe scoarțe în chip de romb și este
foarte prezent în diferite forme stilizate pe mai
toate obiectele de artă țărănească ___________

• Mici lațuri din ață, care ajută la manevrarea mai

Scoață din Râmnicelu,
jud. Brăila, începutul secolului
al XX-lea. Este decorată cu
pristolnice.

ușoară a firelor urzelii ___________________

Detaliu dintr-o scoarță din satul
Căușeni, Basarabia, sfârșitul secolului
al XIX-lea.

Vizitează cel mai apropiat muzeu de etnografie și descoperă
patrimoniul de scoarțe din vecinătate. Desenează-le!
Imaginează-ți că știi să țeși, descrie scoarța pe care ți-ar
plăcea să o lucezi, apoi, desenează-o!

Motive decorative – elemente de decor
prin alăturarea cărora se compune modelul
covorului.
Pristolnic – obiect din lemn sau din piatră,
de obicei, în formă de cruce, pe a cărui talpă
este cioplit semnul crucii și inițialele IS-HS
NI-KA venind de la Iisus Hristos biruitorul.
(nika în limba greacă înseamnă victorie). Cu
această pecete se marchează prescurile.

Privește cu atenție imaginea alăturată!
Ce crezi că reprezintă acest motiv decorativ? Observă țesătura și încearcă să îți
dai seama cu ce tehnici a fost lucrată.
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Detaliu dintr-o scoarță
muntenească, sfârșitul
secolului al XIX-lea, cu
motivul decorativ unda apei.
În unele zone motivul acvatic
se numește potecuța sau călița
ocolită. Este un semn că apa
era înțeleasă nu doar ca resursă
vitală pentru oameni, ci și ca un
hotar care separă lumea văzută
de cea de dincolo. Așa trebuie
înțeleasă expresia Apa Sâmbetei.

Profesorul
Mircea Vulcănescu
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Notițele mele
Desenele mele
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Profesorul
Mircea Vulcănescu

Când vine vorba de doină și de alte
cântece vechi țărănești îmi aduc
aminte de Constantin Brăiloiu; am
lucrat împreună în campania monografiștilor, la Drăguș, în 1929. Se trăgea
dintr-o veche familie boierească din
Oltenia; un strămoș de-al lui îi fusese
dregător de nădejde lui Constantin
Vodă Brâncoveanu. Toto, cum îi spuneau cei din familie, era o persoană
foarte serioasă, dar și foarte caldă,
apropiindu-și cu ușurință oamenii. Era
un bun muzician. Studiase muzica de
mic și în țară și în străinătate, iar profesorii săi îl considerau genial. Cu toate
că se apropiase prin studiu de muzica
clasică, savantă, adevărata lui pasiune
era folclorul și nu doar cel românesc.
Considera că prin muzica aceasta
simplă și foarte încărcată afectiv s-ar
putea petrece o reînnoire culturală.
În ani ’40 preda la Conservatorul din
București un curs de folclor muzical,
care după câțiva ani a intrat în programul obligatoriu al studenților. A fost o
personalitate cunoscută în toată Europa
și mai multe țări îi datorează arhive
importante de înregistrări de folclor.
Împreună cu directorul Muzeului de
Etnografie din Geneva a fondat Arhiva
Internațională de Muzică Populară, pe
care a condus-o până la sfârșitul vieții.

Doina de la bătrâni către
tineri, un scurt documentar
în limba franceză,
realizat de cercetători ai
Institutului de Folclor
al Academiei Române
„Constantin Brăiloiu”
din București, cu ocazia
prezentării Doinei la
UNESCO.

Un melos arhaic și cuvinte
potrivite după sufletul
celui care cântă

Cine nu-i mâncat de rele
N-a mai şti cânta de jele...
De n-ar fi doine pe lume,
ai vedea fete nebune
şi neveste duse-n lume...
Cine-o născocit cântatul,
ierte-i Dumnezeu păcatul...

Prinţul Ştefan
Stejărel tăiet de-asară,
Mult am plâns eu astă-vară,
Mult am plâns și-am tras năpaste
Pentru om cu ochii albaștri…
Foaie verde rug și-o salcie,
Tu te duci, bade, sărace,
Tu te duci, bade, sărace,
Eu cu doru’ tău ce-oi face?
Că inima mi se frânge
Și n-am, Doamne, cui mă plânge…

Am auzit doine mai ales în copilărie, când doicile noastre
mai cântau pe lângă noi, copiii; nu se fereau, că le eram
tare dragi... Oltenia era plină de doine, prin Gorj, prin
Mehedinți, dar am auzit că în multe părți ale țării se
cânta în acest fel. Unii cântă și cu instrumente, cu fluierul
sau cu cavalul, mai ales, ciobanii la oi. Se mai aude și cu
cobza, și bărbați și femei.

Ţăranii adevăraţi – cei puţini care mai există prin sate – cântă uneori nişte
cântece în care tristeţea se amestecă cu gândul la rosturile lumii. Dacă ar fi
cineva prin preajmă, s-ar înfiora! Le cântă însă în singurătate, căci aceste cântece
sunt ca o spovedanie. Dau pe faţă necazul omului, gândul lui cel mai intim. Dar
tot cântând aşa, cântăreţii încep să se vindece de tristeţe. Cântecele acestea se
numesc doine. Odinioară, ţăranii se însoţeau cu doinele pe la muncile lor şi
în orice moment în care simţeau nevoia de a-şi uşura sufletul cântând. Prima
oară am auzit doina într-o iarnă, la bunica… M-am trezit din somn pentru că
mi s-a părut că plânge… Dar ea cânta… țesea şi cânta un cântec atât de straniu,
încât m-a cuprins un fel de teama… Doina este arhaică, învăţată după ureche
din bătrâni, în familie. În Bucovina i se spune cântec bătrânesc. Există diferite
variante, după regiune. Melodia e simplă, monotonă, murmurată, icnită,
întreruptă de sunete bolborosite (îm-îm… dui-dui... aaai... a-bubu-bu... a buibui... ). Din când în când melodia dispare în spatele cuvintelor ritmate. Versurile
sunt şi ele parte moştenite, parte spontane. Se imporvizează mult. Vorbesc
despre diferite necazuri ale omului şi le găsesc rezonanţe, de obicei, în natură.
(Doina Lavric-Parghel, interpretă de muzică veche românească, din Bucovina, n. 1955)

Iată-l pe Constantin Brăiloiu (bărbatul brunet,
îmbrăcat în costum, care stă în picioare) în
acțiune, înregistrând cu fonograful un bătrân
din satul Drăguș - Țara Făgărașului, jud. Brașov,
în anul 1929. Aceste înregistrări de muzică
tradițională diversă – nu doar doine – reprezintă
astăzi un tezaur extraordinar de prețios pentru
etnomuzicologi, căci oricât ai încerca să găsești
astăzi, printre țăranii acestei generații, muzica și
graiul de acum o sută și mai bine de ani, nu vei
reuși... Gândește-te că acest bătrân s-a născut și
a deprins cântatul puțin după mijlocul secolului
al XIX-lea, de vreme ce în 1929 era așa de în
vârstă...

Melos – melodie, firul cântecului, linia
melodică (dincolo de versuri).
Etnomuzicolog – etnolog specializat pe
muzică.
Fonograf – primul aparat utilizat pentru înregistrarea și redarea sunetelor. A fost inventat în a doua jumătate a secolului al XX-lea
și a slujit cercetărilor și alcătuirii arhivelor
etnografice în perioada de glorie a cercetării
satelor românești.

Soții și copii din Voievodenia, Țara Făgărașului, jud. Brașov, 1913.
Fotografie făcută să fie trimisă soților plecați în America la muncă. Cât
dor și cât greu or fi tras aceste femei, așteptând întoarcerea bărbaților
acasă...

Fată din Țara Lăpușului, jud. Maramureș. Doinitul se învăța
din copilărie și era considerat un mare dar, căci nu oricine putea
doini.
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Este foarte greu să înţelegi ce este Doina dacă nu o auzi sau dacă nu
ţi-o explică cineva care o cunoaşte, iar s-o întâlneşti de-adevăratelea
e şi mai greu. Doina e ceva spontan. O poţi surprinde pe furiş aşa
cum ai vedea o cărpioară în pădure. Să nu te gândeşti că ceea ce vezi
la televizor pe posturile etno sau pe diferite scene folclorice este adevărata doină. Este exact diferenţa dintre viaţă şi teatru. Doina este
viaţă. Pentru că n-am cunoscut cu adevărat doina, în acest capitol
voi lăsa mai mult să povestească pe cei care o știu și o cântă.

Pe podina fântânii
Plânge mama miresii
Da ea plânge și jelește
După fată-și bănuiește
Da ea plânge și suspină
Că-i mer(g)e fată străină.
Miresucă draga mea
Mulțumește mâni-ta
Că frumos te-a legănat
Tânără te-o măritat.
Că te-a legănat în soare
Și te-a crescut ca pe-o floare.

Există câteva teme, să le zicem surse
de tristeţe. Adesea însă e doar tristeţea, motivul rămâne neştiut.

De dragoste

De jale

De dor

• de dor
• de jale
• de dragoste
• de înstrăinare – când se mărita fata
departe de casa părintească
• haiducești
• păstorești
• de cătănie/război
• de noroc

De război De înstrăinare
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De-ar fi doru’ ca vântu’
S-ar aprinde pământu’...

Câta jele-o fost pe lume,
Tătă m-o ajuns pe mine.
Câtă jele-i pe pământ,
Tătă m-o agiuns, pi rând.
Câtă jele-n lume este
Tătă-n mine sî oprești...
— Frunză verde-n trei araci
Rabdă inima şi taci!
— Am răbdat cât am putut,
Da amu m-o străbătutut...

Izvoraș cu apă rece
Pe la poarta maichii trece,
Mere maica să se spele,
Dă de lacrimile mele...
Războiu’, arză-l-ar focu’,
Că el mi-o mâncat norocu’;
Războiu’, arză-l-ar para,
ca el mi-o mâncat tihneala...

Ascultă-l pe Nicolae
Pițiș horind jalea unei
bătrâneți în singurătate.
Ascultă cu atenție cuvintele. Ce crezi, e vorba
chiar de o pasăre sau e
doar o metaforă?

Nicolae Pițiș din Țara Lăpușului,
jud. Maramureș. Este unul dintre
prea puținii care mai știu a cânta
doine. A primit titlul Tezaur Uman
Viu. În această zonă, doina se mai
numește hore în grumaz, hore cu
noduri sau hore lungă. Sunt cuvinte
sugestive pentru că în timpul
cântecului sunetul pare a se înnoda și
deznoda în grumazul cântărețului; e o
tehnică moștenită din timpuri foarte
îndepărtate, când cântatul dezlega
nu doar durerile sufletului, ci și bolile
trupului.

Or dispărut multe hori. Cu cânepa nu mai horește nimeni.
Nu mai seceră nimeni, numai combinele, combinele nu
horesc. Numai cu oile am mai putea hori. Nu știe tineretul
a hori. Nu se mai horește cu boii. Cu cătănia, cât de mândru
cânta fetele de băieții în cătane, cât de mândru cânta băieții
de fete... Nu mai cântă. (Nicolae Pițiș, n. 1939)

N-o știu de la nimeni, cântarea asta eu am făcut-o! Ș-am
mai făcut și altele... Că eu taaare-am mai fost năcăjită, nu
pot eu să-ți spun matale cât de năcăjita am fost... Și mă
chema lumea, peste tăt mă chema și mă punea să le cânt și
nime nu știe durerea me, că nu mă arătam, da’ eu năcazul
meu îl cântam și după aceea râdeam ,uite-așa și nimeni nu
știa ce-i în sufletu’ meu, da’, mă chema lumea... Și, câteodata, atuncea, pe loc iesea cântarea, nici eu nu știu cum...
Că eu îmi cântam focu’... Doamne, Măicuța Domnului, eu
dacă n-aș fi avut cântecu-aiesta apoi acuma nu mai eram...
(Dafina Florea din Ilișești, jud. Suceava , cca. 1907-1987)

Grigore Leșe este un fiu al Țării Lăpușului, care a crescut cu horile; a ascultat mulți doinitori adevărați,
mai târziu a studiat și, mai ales, are o lungă experiență de cântat, în singurătate, dar și în prezența oamenilor.
A cunoscut doina îndeajuns de bine încât să poată explica și povesti și altora. A călătorit mult pentru a o face
cunoscută, a scris cărți, a realizat emisiuni radio și TV și, mai ales, a adus doina, la vedere, pe scenele culturale
ale țării și ale lumii.

Bătrână din Bucovina, începutul secolului
al XX-lea.

Hori – să nu faci confuzia cu horă – dans;
aici cuvântul hore/hori se referă la doină.
Doină este însă, în mod surprinzător, un
cuvânt cunoscut mai mult oamenilor de
știință decât celor care cântă. Este un cuvânt
propus pentru a numi unitar acest gen
muzical, pe care oamenii îl denumesc diferit
în diferitele zone ale țării și în afara ei;
trebuie să știi că acest fel arhaic de a cânta
este practicat, cu nuanțe specifice, și în alte
zone ale lumii.
Ornamentică – toate sunetele care
împodobesc linia melodică, în cazul doinei
felurite înflorituri, inflexiuni ale glasului și
sunete guturale care dau specificul acestui
mod de a cânta.
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Nevastă din Gorj, prima parte a secolului
al XX-lea.

Mireasă din Țara Lăpușului, 2015. O să ți se
pară ciudat, dar sentimentele omului în clipe
de răscruce ale vieții sunt foarte amestecate.
Nunta e mare bucurie, pentru un nou început,
dar poate fi și tristețe pentru sfârșitul unei
etape a vieții și despărțirea de casa părintească.
De aceea există și doină de mireasă.

Ultimele doine?

Horitul se moștenește, nu se învață. Străbunica Dochia din
Stoiceni horea, la fel și mama mea, Nastasia lu’ Pavăl din
Fânațe. Tot așa se întâmplă și cu horile. De aceea nu poți
hori niciodată de două ori la fel și nici nu poți transmite o
horă întocmai. Fidelitatea ține de stare, eventual de text,
oarecum de linia melodică, niciodată de ornamentică.
Înflorirea melodiei, atât de simplă la originea ei, crează o
senzație unică, de învăluire, de uitare de sine, de mister.
Prin urmare nu vei auzi niciodată doi horitori horind la
fel. Omul horește după cum i-e glasul, după cum i-e firea,
după starea lăuntrică din acel moment. Cine preia horea o
îmbogățește cu emoția, trăirea și sensibilitatea lui… și așa
la nesfârșit. (Grigore Leșe, n. 1954)

Dacă trăiești sau ai rude la țară, poți întreba cine mai știe
cântece bătrânești și, poate, ți le-o putea și cânta. Notează
cuvintele sau înregistrează. Doina poate răsări de unde nu
te-aștepți!
Ce crezi, există un înlocuitor al doinei în zilele noastre?
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Notițele mele
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Colindatul în ceată
bărbătească
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Colind de copil, la Sf. Nicolae

Iisus Hristos reprezentat în chip de înger cu raze de
soare în jurul capului, la biserica din Rogoz, începutul
secolului al XIX-lea, Țara Lăpușului, jud.Maramureș.
Astfel de reprezentări urmează îndeaproape textele sacre
creștine, în care Dumnezeu este descris având faţa ca soarele,
când străluceşte în puterea lui. Aceste raze sunt însă și o
amintire a zeului soare, căruia strămoșii noștri i s-au închinat
multă vreme.

Soarele Domnului nostru
Soarele au răsărit
Dar razele unde batu?
Bat în cruce de fereastră,
Cruce-n casă, după masă.
Dar la masă cine-mi șade?
Șed boierii țării
Și tot beau și ospătează
Și roagă pe Dumnezeu
Să crească și (Nico)Laie mare,
Să-l văd vârstă de voinic,
Pi-un cal negru încălecând (...)
Noi cântăm și colindăm
Cestui domn bun i-o-nchinăm
I-o-nchinăm cu sănătate,
Că-i mai bună decât toate.

Petruţ
Profesorul
Mircea Vulcănescu

Colindatul a fost cercetat mult de monografiștii din Școala
Gusti. S-au alcătuit culegeri impresionante cu mii de
versuri, căci acum aproape 100 de ani, colindul era nelipsit
din sate, pe tot întinsul țării. În multe locuri, învățătorii și
preoții au consemnat cuvintele colindelor, au încercat să
fixeze melodiile pe portativ, au notat cu exactitate cum se
desfășoară obiceiul, căci de la sat la sat există diferențe.
Pornind de la aceste cercetări etnologii de ieri și cei de
azi gândesc și încearcă să explice originile și semnificația acestei tradiții. Și nu este simplu deloc. Unii dintre ei
se concentrează mult pe semnele arhaice ale colindului,
care vin în mod cert de departe, din timpuri precreștine.
Alții scot în evidență mai degrabă legătura colindului cu
sărbătoarea creștină a Nașterii Domnului. Și unii și ceilalți
au dreptatea lor, căci în perioada solstițiului de iarnă, când
soarele mai întâi pierde și apoi începe să prindă din nou
puteri, oamenii au sărbătorit din timpuri străvechi, de când
marele astru era considerat cea mai importantă dintre divinități. În popor i se spune și azi Sfântul Soare. Totuși, chiar
și atunci când unele practici pot fi citite limpede în cheie
păgână, oamenii nu mai simt și nu mai înțeleg realitatea azi
la fel ca strămoșii lor îndepărtați. Unele sensuri vechi s-au
pierdut, iar altele s-au încreștinat schimbându-și puțin forma. Dintre toate, un fapt e totuși sigur: toți colindătorii de
azi îți vor spune că ei vestesc Crăciunul, Nașterea Domnului
și întâmpină Anul Nou și nu că slujesc zeului Soare.

Juni dă-i buni colindători –
solii timpului de sărbătoare
Precreștin – dinainte de apariția
creștinismului sau de încreștinarea unei
anumite populații.
Păgân – cuvânt folosit de creștini pentru
a-i numi pe cei de alte credințe sau pe cei
care nu cred deloc în existența divinității
(atei); la începuturile creștinismului, cei mai
mulți dintre păgâni se închinau mai multor
zeități de obicei puse în legătură cu forțele
naturii. După multe secole de creștinism,
mai există încă amintiri ale acelor vremuri în
obiceiurile și credințele populare.

Postul – la creștini, perioadă de pregătire
înaintea unei sărbători importante. Postul
de mâncare înseamnă a renunţa la hrana
de dulce, adică cea preparată cu ingrediente
animale. Postul se ține de către unii mai
aspru, doar cu mâncare din plante. Alții
renunță doar la carne, continuând să mănânce lapte, ouă, brânză. Iar alții continuă
să mănânce de toate. Toți trebuie să fie însă
preocupați să facă mai puțin rău și cât mai
mult bine. Așa întâmpină creștinii praznicele mari: Crăciunul, Paștile, Sfinții Petru și
Pavel, Sfânta Maria.

Ceata feciorilor din Felmer, jud. Brașov. În comunitățile tradiționale
vârstele omului capătă semnificații foarte precise. De aceea, anumite obiceiuri erau practicate cu strictețe de anumită categorie de vârstă sau statut
civil (căsătorit/necăsătorit). Pentru colindul în ceată, potrivite sunt voinicia,
puterea și entuziasmul fecioresc. Este un rol frumos, plăcut, dar și foarte
serios, căci întreg satul așteaptă să primească de la ceată vestea cea bună a
sărbătorilor. În unele sate regula vârstei cetașilor a fost și a rămas strictă, în
alte însă în ceată se alătură și bărbați însurați, chiar și bătrâni.

Icoana pe sticlă a Sfântului Nicolae, numit în tradiția populară Sânnicoară,
ocrotitorul copiilor, al călătorilor și al săracilor. În trecut, ceata colindătorilor se
organiza odată cu începutul postului Crăciunului (14 noiembrie) sau de Sfântul
Andrei (30 noiembrie). În unele sate, primul colind era în noaptea de Sfântul
Nicolae.
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Iată o tradiție care își trage sevele din vremuri foarte vechi. A fost
prezentă în toată Europa și în locurile colonizate de europeni, la popoarele care au devenit creștine. În zilele noastre, colindatul mai este
viu la puține neamuri din sud-estul și centrul Europei, mai ales la
români și la slavi, pierzându-se sau reducându-se foarte mult în rest.
Acest obicei împodobește zilele dintre ani, aducând până în prezent
semnele unor vremuri când oamenii simțeau cu adevărat sărbătorile ca pe un timp privilegiat, de comunicare intensă cu divinitatea.
Obiceiul acesta a dăruit limbii române familia de cuvinte, cu totul
specifică, a lui a colinda: a umbla din casă în casă cântând colinde.
Este un obiectiv de patrimoniu imaterial transfrontalier:
România și Republica Moldova.

Acum înțeleg că obiceiul
intrat în patrimoniul
UNESCO nu sunt colindele
în sine, ci felul cum se
desfășoară întreg obiceiul
și aceasta în satele în
care colindul este dus de
ceata de bărbați. Așa e pe
la noi și spre Brașov, în
Țara Făgărașului. Acolo
sunt cete renumite. Și în
Muntenia și Moldova tot
așa am auzit că se colindă.
În Maramureș însă nu,
acolo colindă și bărbații și
femeile, și tineri și bătrâni,
iar grupul crește de la o
casă la alta. Câte sate și
bordeie, atâtea obiceie.

Băieți din Țara Lăpușului, jud. Maramureș. Primirea
în ceata de colind este un semn de intrare în grupul
feciorilor care se pregătesc de însurătoare. Tradiția
colindului la copii este diferită, pregătind însă vârsta cetei.

La Sfântul Neculae, în seara de ajun,
ceata merge la toți Neculăii, din leagăn
până e bolnav de bătrân, și îi colindă.
Pornesc pe la 12-1 noaptea și continuă
până termină. Se cântă la fereastră,
nu se cere voie la nimeni, indiferent
dacă are sau nu lumină aprinsă. Se
cântă la toți. Nu se bagă nimeni în
casă, vin Neculăii afară sau dacă sunt
chiar mici, sub 2-3 ani, ies părinții și
mulțumesc. (fost colindător din ceată de la
Corbi, jud, Brașov)

Casă din Țara Chioarului, jud. Maramureș. Colindul
la întunericul nopții, la lumina lunii și a zăpezii, deschide
ușa luminoasă a sărbătorilor.

De ce credeți că oamenii s-au închinat
în vechime soarelui? Faceți legături cu
alte civilizații îndepărtate, despre care
ați învățat sau ați aflat.

Rosturi în ceată:

Căciulă
cu vâstră

• Vătaful mare sau starostele – responsabili cu organizarea,

•
•
•
•

Cămașă albă
țărănească

Pedepse pentru feciorul care nu ascultă
de vătaf:
• dus la vale cu lăutari și obligat să se spele în apa rece din râu
• legat pe o săniuță și purtat cu muzică prin tot satul
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Ceată din Hârseni, jud. Brașov, 1958.
În perioada comunista în multe sate
ceata feciorilor s-a oprit, pentru că acest
regim politic era potrivnic manifestărilor
religioase și se temea și de forța
spirituală a satului, care se revigora în
sărbători. După căderea comunismului,
în unele comunități obiceiul a fost reluat,
în altele însă s-a pierdut. Există multe
fotografii de epocă cu cete de colind,
acesta fiind un moment sărbătoresc
pe care protagoniștii își doreau să-l
imortalizeze.

Cum se petrece colindul?

Pieptar

Copii cu steaua, prima jumătate a secolului al XX-lea.
Pe lângă colindul vechi, țărănesc, mai există și cântecele de stea,
cântece mai noi, învățate și cântate, mai ales, în biserică; acestea
povestesc doar de nașterea lui Iisus, înfățișată direct, prin ochii
mai multor personaje: craii, păstorii, îngerii. În zilele noastre, la
țară, repertoriul colindătorilor este amestecat: colinde bătrânești
și cântece de stea, iar la oraș se cântă, de obicei, doar cele din
urmă.

Zurgălăi
Toiag
De când și-a umblat
Domnul pe pământ
El ca să-și găsească
Cină cu lumină
Sălaș de hodină
Și mas cu răspas
El nu și-au găsit
Făr-au nimerit
Aici cu ăști domni buni
(se referă la gazde)
Aici și-au găsit
Cină cu lumină
Sălaș de hodină
Și mas cu răspas.
(Colind din Voineasa, jud. Vâlcea)

Ceata din Copăcel, jud. Brașov, 2016. Apartenența
la ceată a rămas un motiv de mândrie și prestigiu în
comunitate.

Mas – rămânere peste noapte.
Răspas – răgaz, odihnă.
Vâstră sau peană – podoabă la pălăria
feciorilor. Poate fi floare naturală sau de
hârtie, diferite aranjamente sclipitoare,
uneori și pană de păun.

Cioareci

Ceata colindătorilor din Bucium, jud. Brașov, 2011. În Ajunul
Crăciunului, ceata începe colindul de la casele aleșilor – primarul,
preotul, învățătorul și alți oameni mai de vază. Apoi, se ia satul de la un
capăt la celălalt, casă cu casă. Se cântă un colind, numit colindul mare,
la toate casele şi alte colinde diferite de la gazdă la gazdă, după felul
fiecăreia. Sunt versuri anume pentru: însurăţei, fată de măritat, copil
mic, negustor, pescar, soldat, hangiu și alții. Adesea, numele gazdelor
sunt puse în cuvintele colindului, mesajul devenind astfel foarte direct,
personalizat. Colindele urează simplu, povestesc despre Naşterea
pruncului Iisus, dar şi despre întâmplări aparent rupte total de context,
cu împăraţi, vânători, diferite animale şi plante. Toate au însă tâlcul
lor, aducând în fața gazdei, de fiecare dată, oameni și întâmplări
exemplare, ca o restabilire a unei ordini binefăcătoare. Melodiile sunt
arhaice, moştenite din bătrâni. Uneori, tot grupul cântă laolaltă, alteori
ceata se împarte în două grupuri, trecându-și cântecul de la unii la alții.
Sunt și colinde la care vătaful începe strofa și ceata repetă după el.
Colindătorii cântă afară, la fereastră, sau sunt primiți în casă.

Gazde din Țara Lăpușului, jud.
Maramureș, 2015. Oamenii simt bucuria
de a primi colindătorii ca pe o mare
apropiere de Dumnezeu. A primi colindul
înseamnă a-l primi pe Dumnezeu și a fi
împreună cu toată comunitatea în marea
bucurie a Crăciunului. A nu primi colindătorii
e un gest de toată ocara, ca o ruptură faţă
de sărbătoare și față de obştea satului.

Ce credeți, colindele pe care le auziți la
televizor și chiar în biserici în preajma
Crăciunului au legătură cu patrimoniul
UNESCO?

Cizme negre
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•

poartă un toiag împodobit, pe post de sceptru; vătaful mic îl
ajută sau îl înlocuieşte la nevoie
Gazda – primeşte acasă ceata pentru repetiţii; casa este
marcată cu câţiva brazi înalţi
Bucătarul mare și cel mic – se ocupă cu hrana cetei.
Crâșmarul mare și cel mic – cu băutura.
Iapa sau Măgarul – căra desagii cu bucatele primite de
colindători
Casierul sau sameşul – strânge banii

Colindăm, colindăm...

Diferit cu totul de bătrânelul îmbrăcat
în roșu, tras în sania cu reni, care locuiește în Scandinavia, Moș Crăciun este
în credințele populare ale românilor
primul creștin, gazda la care a înnoptat Maica Domnului când l-a născut
pe pruncul Iisus, soțul femeii care a
ajutat-o pe Fecioara Maria să nască și
cel mai bătrân sfânt. Crăciun va fi fost
foarte demult numele unei zeități solare, sărbătorită în preajma solstițiului de
iarnă și încreștinată și ea, încet-încet.
Biserica a suprapus dinadins sărbătoarea Nașterii Domnului peste ritualurile
păgâne, așa încât, în mintea oamenilor
credințele s-au amestecat și s-au așezat
diferit. Scrierile evangheliilor s-au însoțit în timp de legende și snoave. Calendarul popular și cel bisericesc s-au
amestecat peste vremuri dând naștere
unei percepții aparte asupra timpului,
specifică civilizației tradiționale țărănești.

Ivan
Pe malurile Dunării avem colinde de pescar
sau de năvodar, în care se povestește despre
pești fermecați și pescuiri minunate, cu
plasele grele de pește care satură tot satul și
umplu și buzunarele pescarului!

Colo jos, pe loc frumos,
Mi-a crescut un chiparos,
Cu miros frumos,
C-o cracă lăsat-n jos,
De cracă de chiparos
Mi-este un leagăn de mătase;
Mai din jos de legănel,
Mi-este un scaun de argint,
Iar pe scaun de argint,
Șade Grigo făt-frumos,
Leagănă pe Hristos
Mi-l leagănă și-l întreabă:
—Ale, Doamne milostive!
Tot stam Doamne să te-întreb,
Și-încă și-ntrebatu-te-am:
—Cât mi-e marea dintr-adânc?
Și cât pește în mare este?
Și cât veac că mi-a trecut?
Și cât veac înainte este? (...)

(...) Dragă văduviță
Albă la pieliță
Neagră la cosiță
Noi l-am cunoscut
Și mi l-am văzut
În sânul Domnului
La poarta raiului
Stând la judecată,
Ca să-și ia răsplată
Pentru bună faptă!

(Bragadir, jud. Teleorman)

Băiat din Țara Lăpușului,
jud. Maramureș, 2015. Uite un
colind de flăcău.

Bătrână din Țara Lăpușului. Colindul
de văduvă îmbărbătează suferința femeii
singure și dă veste bună despre cel plecat pe
lumea cealaltă.
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La-ntâielea corn de masă
Șade bunul Dumnezeu,
L-al doilea corn de masă
Șade Petru, frate-său,
L-al treilea corn de masă
Șade Ion, Sânt Ion
L-al patrulea corn de masă
Șade domnul curților
În mijlocul sfinților
Tot închină, mulțumește,
Cu toți sfinții se cinstește...

Gazde la colind, Țara Lăpușului, 2015. În
versurile populare gazda stă la masă cu Tatăl
ceresc, cu Maica Domnului și Sfântul Ion și
beau toți cu același pahar! Colindătorii sunt
ca o binecuvântare a casei.

Colind de văduvă

Otava – iarbă crescută după cosit

Ceata de colindători din Bucium, jud. Brașov, la casa
preotului, 2007. Colindul de preot povestește întâmplări bisericești
din cele mai râvnite: ctitoriri de biserici, slujbe ceremonioase cu
mulți preoți și arhierei, la care participă și gazda, prin colind .

Colind de gospodar

Calendarul popular – calendar în care
sunt marcate atât sărbătorile religioase cât
și diferite alte zile aparte, recomandate sau
interzise pentru anumite munci țărănești.
Vremea, zilele și cei care le păzesc – fie că
sunt sfinți creștini, alte ființe supranaturale
sau personaje care fac parte din ambele categorii –, toate sunt legate și au putere asupra
vieții omului, asupra roadelor, a animalelor
și a naturii, în general. Practic, în concepția
omului tradițional, orice bine și orice rău
individual își găsește ecoul întâi în universul mic al casei și al satului și apoi în întreg
universul.
Evanghelii – scrieri în care este povestită
viața lui Iisus Hristos pe pământ, așa cum
au cunoscut-o 4 dintre apostolii Săi, care
au trăit câțiva ani alături de el: Matei, Luca,
Ioan și Marcu.

(...) Doi părinți care te-o (îm)băiat
Lapte dulce te-o scăldat
Flori de măr te-o înfășurat
Să fii dragă pruncilor
Ca otava juncilor
Ca sarea berbecilor
Vin roșu boierilor,
Măr roșu copiilor
Și tămâia popilor.

Fată din Țara Lăpușului. Colindele de
fată laudă frumusețea și straiele îngrijite
ale tinerei gazde și vin ca o prevestire și
încurajare a nunții. Se vorbește despre
pețitori, despre zestre bogată și sunt
lăudați părinții.

Colind de flăcău
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Colind de fată

Cine este Moș Crăciun?

Găsește 9 cuvinte legate de colindul
în ceată bărbătească.

Ceata feciorilor cu turca, la Cuciulata, jud. Brașov, 2007.
Colindul însoțit de unul sau mai multe personaje mascate este cu
adevărat o tradiție arhaică, în care legătura cu sărbătoarea creștină
se pierde. Poate și de aceea colindul cu turca sau cu ursul sunt, de
obicei, episoade aparte, către Anul Nou. Etnologii explică originea
personajului mascat în cultul unor zei de demult. Turca sau ursul
sunt chiar întruchiparea zeității, iar feciorii sunt însoțitorii săi. Vătaful
și personajul mascat poartă un dialog simbolic. Capra dansează și
clămpănește pe muzica lăutarilor, însoțită de strigăturile flăcăilor.
Momentul culminant este moartea simbolică a personajului mascat.
Lovită de vătaf, capra cade la pământ urmând să se reînvie imediat
în uralele feciorilor. Este asemenea anului care moare și renaște în
noaptea de Anul Nou. În zilele noastre, colindul cu capra este pentru
tineri o mare distracție, dar și un prilej de câștig. Desigur, ei preiau
obiceiul fără să mai dea nici o atenție semnificațiilor sale arhaice.

• Cântec care se cântă din casă în casă în sărbătorile de
iarnă__________________________________

• Cel care primește colindul____________________
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• Conducătorul cetei de feciori colindători ___________

N

B

U

C

A

T

A

R

I

L

• Feciorul din ceată care se ocupă cu hrana feciorilor

D
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R

U

R

U

R

I

U

A

_________________________________
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• Sărbătoare de iarnă în jurul căreia se petrece
colindul________________________________

• Mască de colind care dansează și clămpăne, capra sau
______________________________

• Feciorul din ceată care se ocupă cu strângerea banilor
_________________________________

• Sfânt sărbătorit la începutul lui decembrie, când în unele
sate are loc primul colind _____________________

Ceata de feciori numită Călușeri, la Ludești,
jud.Hunedoara. În unele zone ale Transilvaniei obiceiul cetei s-a
înrudit cu cel al călușarilor (vezi pp. 146-149). Ceata dansează în
cerc în curtea gazdei, cu mișcări asemănătoare celor din Căluș. La
sfârșit, gazda și fetele care însoțesc uneori ceata sunt invitate la
dans.

• Sfânt sărbătorit la începutul lui ianuarie, care încheie
salba sărbătorilor de iarnă _____________________
Aici poţi vedea colindul cu capra,
în Moldova, la Roman, 2014.
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Capra sau Turca, jud. Brașov. Este o arătare
veselă pe care tot flăcăii cetei o meșteresc la
întâlnirile lor. Ei adună de pe la fetele și femeile
tinere din sat fețe de masă și alte țesături,
curele cu ținte, panglici colorate, cât mai mulți
colopoței și inele. Turca se începe cu coarnele și
cu botul care este din lemn acoperit cu blană și
prins în așa fel încât să poată clămpăni în ritmul
muzicii. Apoi, flăcăii cos materialele, unul de
altul ca o pelerină care îmbracă cu totul flăcăul
mascat astfel. Cu cât mai multe culori și petice
cu atât mai bine!

În Moldova, obiceiul măștilor este foarte prezent și
divers. Sunt cete întregi de mascați care imporvizează
diferite scenarii de teatru stradal. Doar bărbații se
maschează. Pentru câteva zile își iau chip de moși, babe,
polițai, doctor, cerb, urs, porc, pasăre și altele. Fiecare
personaj are un rol pe care și-l ia în serios față de toți, la
adăpostul măștii. E mult amuzament dar uneori se lasă
și cu încăierări. Seamănă mult cu un carnaval.

Domniţa Ruxanda
Copii din satul Breb, Țara Maramureșului, mergând
cu sania la colind, 2015.

Întâlnirea cetelor de feciori din Țara Făgărașului, are loc de mai
mulți ani în orașul Făgăraș în ziua de 7 ianuarie (Sf.Ioan Botezătorul).
Pentru că în această zonă obiceiul a rămas viu în mai multe sate, iar în
altele s-a reluat, cetele se bucură să se întâlnească și să se întreacă în
cântat și în dansat. În sat, Sfântul Ion este ziua în care ceata de feciori se
desparte, până la Crăciunul următor. Flăcăii oferă o petrecere tinerilor din
sat, cu hrana și băutura rămase de la colind. Își împart banii. Apoi urcă
pe o înălțime unde se cinstesc împreună cu un butoiaș de vin. Odată
golit, butoiașul se rostogolește la vale. Este semnul că sărbătorile au luat
sfârșit.

Formați una sau
mai multe cete de
colind ale clasei,
împărțiți-vă
rolurile, faceți
câteva repetiții și
chiar încercați să
mergeți la colind,
pe la prieteni,
cunoscuți,
profesori.
Confecționați o
capra de colind.
Necesarul îl aveți
în explicațiile
alăturate.

Colindatul în ceată bărbătească

66

68
Colindatul în ceată bărbătească

Notițele mele
Desenele mele
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07

Aflu și gândesc
despre patrimoniu:
sărbătorile iernii

Mare-i seara de Crăciun!

Petruţ
Ai văzut câtă veselie e în ceata colindătorilor! Crăciunul e pentru noi
cea mai așteptată perioadă a anului
și asta de copii, de când băteam satul
prin zăpadă, la colind și umpleam
traista cu colindețe. Cu toții ne pregătim de sărbătoare: cu casa primenită,
cu masa gătită, cu sufletul spălat.
Așa zice părintele nostru, că dacă te
spovedești îți speli sufletul.
E drept, așa se simte.
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Domniţa Ruxanda
În Ajunul Crăciunului, în Bucovina
se pregătește o masă îmbelșugată,
toată însă cu mâncare de post, căci
noi abia în ziua de Crăciun lăsăm
postul și mâncăm de toate. Femeile
gătesc 12 feluri pe care le aștern în
camera bună. De exemplu: colivă –
grâu pisat, fiert, îndulcit cu miere şi
amestecat cu nucă pisată, bob fiert,
fiertură de prune sau perje afumate,
borş de urechiuşe sau urechiuşele
babei – borş de fasole albă în care
se fierb colţunaşi mici, umpluţi cu
ciuperci, borş de peşte, peşte prăjit,
vărzare – plăcinte de post umplute
cu tocătură de varză acră, plăcintă
cu mac, sarmale (găluşte) umplute
cu crupe. Așa-i că ți-am făcut poftă?
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Copil cu steaua, la Piscu, jud. Ilfov,
2008. În unele zone băieții merg cu steaua
în dimineața zilei de Crăciun.

Copii cu steaua, prima jumătate a secolului al XX-lea.
Steaua este meșterită de copii și simbolizează astrul care a
strălucit deasupra ieslei din Betleem la nașterea pruncului
Iisus. Mersul cu steaua este îndătinat pentru băieții mai
mărișori, de pe la 8-9 ani în sus, până pe la 13-14. Colindătorii
își confecționează singuri steaua; mai demult, mai ales la
oraș, se putea și cumpăra din târg, de-a gata.
Icoana Crăciunului,
pictură pe sticlă din
Țara Făgărașului, 1894.
Privește cu atenție icoana.
Vei găsi toate personajele
despre care auzi
cântându-se în colinde:
Maica Domnnului,
Pruncul Iisus, Bătrânul
Iosif, cei trei crai de la
Răsărit, păstorii și îngerii.
I-ai identificat?

Să se ştie că, în această ţară, este obiceul ca în ajunul sărbătoarei Crăciunului
preoţii din oraşe şi străinii, apoi copiii, şcolarii cât şi dascălii, adunaţi în cete,
cete, să poarte icoana şi să cutreiere prin oraş în tot timpul nopţii, trecând pe la
casele dregătorilor şi făcându-le urări de sărbătoare. (…) Ei au venit şi la domnul nostru patriarh în timpul nopţii şi au cântat Fecioara astăzi şi alte cântece
de Crăciun. El săruta icoanele şi le dădea daruri. Ei plecau, dar veneau alţii şi
aceasta a ţinut de seara până dimineaţa. Lăutarii cei care cântau din tobe, fluiere, trâmbiţe, au făcut tot aşa; ei au cutreierat în cete toată noaptea din ajunul
Crăciunului şi în noaptea următoare, cu făclii, mergând la casele boierilor, la
casa mitropolitului şi, de asemenea, la patriarh. (Paul de Alep, călător sirian în Țările
Române în secolul al XVI-lea, l-a însoțit la drum pe tatăl său, patriarhul Macarie al Antiohiei
și a ținut un jurnal din care aflăm multe despre viața în Țara Românească și Moldova în acele
vremuri)

Ascultă cu
Formația
Anton Pann un
colind cu voci
și instrumente,
cum se va fi
cântat la curțile
domnești din
Țările Române.

Confecționează o stea de colind!
De ce ai nevoie:
• forma de lemn cu 6 sau 8 colţuri, de
obicei din lemn, se poate construi
ușor din 3 sau 4 stinghii încrucișate,
• icoana Crăciunului şi încă o icoană,
care trebuie să stea în centrul stelei,
pe o faţă şi pe cealaltă.
• Decorații cât mai sclipitoare: beteală,
staniol, vopsea, crenguţe de brad,
alte podoabe din pomul de Crăciun.

Scoarță moldovenească de la sfârșitul
secolului al XIX-lea. Numai bună de
împodobit camera mare a unei case țărănești
sau vreo încăpere mai înaltă, boierească.
Poți observa motivul Pomul vieții, într-o
variantă care se aseamănă bine cu bradul.
Pomul mereu verde și ascuțit înspre cer este
foarte prezent în sărbătorile iernii, ca și în
alte momente de praznic, în comunitățile
tradiționale (nuntă, înmormântare). Bradul
este un simbol al veșniciei și al legăturii dintre
lumea pământească și cea cerească.

Spovedit – taină a bisericii prin care
creștinii își fac o cercetare a conștiinței și
își mărturisesc înaintea preotului greșelile,
îndoielile, problemele, știind că sunt auziți
de Dumnezeu. Tot prin preot primesc iertare,
îndreptare și sfat. Creștinii se spovedesc,
mai ales, înaintea marilor praznice și așa,
intră mai împăcați în sărbători.
Fecioara astăzi – primele cuvinte din
troparul Crăciunului; troparele sunt cântări
bisericești dedicate sărbătorilor și sfinților.
Bob – specie de fasole cu bobul mai mare.
Urechiușele babei – specie de ciupercă de
pădure.
Crupe sau bulgur – grâu măcinat mare.
Îndătinat – înrădăcinat în tradiție.

Aflu și gândesc despre patrimoniu: sărbătorile iernii

În toate locurile despre care povestim, în preajma monumentelor
UNESCO, în casele în care patrimoniul imaterial este încă viu, sărbătorile de iarnă sunt strălucitoare, pline de obiceiuri străvechi, care
aduc multă bucurie oamenilor. Cu adevărat, participând la praznicele
lor poți simți cu putere noul început, care nu este doar o zi din calendar. Să călătorim împreună și să descoperim cum se sărbătorea și,
pe alocuri, încă se sărbătorește!

Trupă de Vicleim sau Irozi, începutul secolului
al XX-lea. Vicleimul sau Irozii este o piesă de teatru
popular care se joacă în Ajunul sau în zilele de Crăciun,
în curtea bisericii sau pe la gazde. Este o punere în scenă
a evenimentelor petrecute în urmă cu 2 000 de ani în
preajma nașterii lui Iisus. Personajele sunt tot cele ale
colindelor, în special cei trei crai de la Răsărit, Regele Irod
și păstorii.
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Trupă de Viflaim la Dragomirești,
jud. Maramureș, 2008. Piesa de teatru
popular se joacă încă, cu multe personaje, în
unele biserici, în ziua de Crăciun.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Când fetele mele erau de
școală am scris eu însumi
un Vicleim pentru ele; am
citit mai multe variante de
teatru popular, așa cum îl
jucau țăranii prin sate, apoi
am prelucrat versurile lor în
felul meu și a ieșit o piesă
care le-a plăcut foarte mult
copiilor și pe care am pus-o
în scenă chiar la noi acasă,
cu verișori și vecini, mai
multi ani la rând.

Măști lucrate de
familia Negoiță,
jud. Sibiu, 2017.
Obiceiul mascării
însoțește sărbătorile
de iarnă; cei care se
maschează sunt doar
bărbații; în unele
locuri mascații colindă
de Crăciun, în altele
de Anul Nou sau de
Bobotează. Toată
această perioadă este
un timp al înnoirii, iar
mascații prin arătarea
lor caraghioasă, prin
culorile țipătoare, prin
larma pe care o fac, au
menirea de a speria și
alunga duhurile rele.
Sunt credințe arahice,
precreștine, care au
rămas până azi în
tradițiile populare, fiind
foarte îndrăgite de
oameni.

Coroană de Crăciun
la Viscri/DeutschWeisskirch, 2015.

Caroline

Pe la noi era obiceiul ca înainte de Crăciun,
copiii să meșterească coroane, un fel de
candelabre împodobite, pe care le duceau
la biserică, în ajunul sărbătorii. Băieții
mergeau în pădure și aduceau crenguțe de
brebenoc. Le așezau pe un suport de lemn,
împreună cu rămurele de ienupăr și brad,
lumânări, stegulețe desenate și decupate
din hârtie colorată, flori de hârtie și pene
de păun. În Seara cea mare, în bisericile
vechi de piatră, răsunau glasurile copiilor,
care cântau în latină Quem pastores. Erau
acompaniați de fanfara satului.

Tot surghiuniți în odăița din fund eram copiii în ajunul
Crăciunului, când așteptam înfrigurați sunetul clopoțelului
care anunța că sosise Moș Crăciun. Mai totdeauna se
întâmpla că intrând, mai zăream ceva din barba lui
albă, care semăna aidoma cu a tatii. Sub bradul pe care
ardeau luminițe colorate și care era împodobit cu lanțuri
multicolore de hârtie, erau etalate haine, cărți, soldați de
plumb sau vase de bucătărie minuscule, după cum copiii
erau fete sau băieți. Când ne jucam mai bine, răsuna
deodată vocea copiilor colindători, care veneau învârtind
steaua cu raze în formã de mici piramide, în mijlocul
căreia ardea o luminiță. Irozii umblau mai ales ziua întâi
de Crăciun, minunat costumați și foarte energici când
răspundeau nemilosului Irod. (Sextil Pușcariu, care a copilărit

Furcă de tors săsească, începutul
secolului al XX-lea. La sași exista
obiceiul ca în a treia zi de Crăciun
băieții de școală să ducă fetelor
furci de tors, frumos pictate. Erau
comandate la tâmplar sau lucrate de
tați. Era un semn de prietenie, însoțit
de urări. Băieții erau poftiți în camera
curată, ospătați, iar cel care a adus
furca era cinstit și cu câțiva bănuți.
Cu o furca frumoasă, primită de la
un prieten, torsul era, desigur, mult
mai plăcut.
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Poți vedea aici un scurt
desen animat rusesc
despre Nașterea lui
Iisus. Se desfășoară pe
muzica unui renumit
compozitor german
care a iubit foarte mult
această sărbătoare.
Numele lui înseamnă
izvor. Știi cine este?

la Brașov cu mai bine de 100 de ani în urmă)

Realizați în echipă o mască țărănească. Va fi mult mai
haioasă decât orice mască cumpărată pentru că voi veți
putea hotărî exact cum să arate.
Materiale necesare:
• o bucată de blană sau de stofă mai groasă
• ac gros și ață rezistentă
• materiale textile diverse
• sârmă, lână colorată, vată
• boabe de fasole și altele.
Fiți inventivi!
Povestește într-o compunere cu desene sau într-o bandă
desenată cum ți-ar plăcea să îți petreci sărbătorile de
iarnă – varianta ideală pentru tine!

Brebenoc – este o plantă care, asemenea
bradului, are frunze care rămân verzi în
timpul iernii, sub zăpadă. Și la fel ca bradul,
este un simbol al veșniciei.
Quem pastores – primele versuri ale unui
vechi colind, în limba latină. Înseamnă
Acela pe care îl laudă păstorii. În bisericile
sașilor, unele cântece de Crăciun au rămas
să se cânte în limba latină, de pe vremea
când întreaga slujbă bisericească se ținea în
vechea limbă a romanilor.

Aflu și gândesc despre patrimoniu: sărbătorile iernii

Închinarea magilor, frescă din secolul al XV-lea,
la biserica fortificată a sașilor de la Biertan/
Birthalm, jud. Sibiu.

Noaptea de Anul Nou –
ii
timpul prevestirilor și al înnoir

Calendarul de ceapă – este o tradiție interetnică pe care
o găsim și la români și la sași și la maghiari. Se taie felii de
ceapă sau se desfac foi pentru fiecare membru al familiei
sau pentru fiecare lună a anului care începe. Se presară cu
sare. Dacă în ceapă se formează apă e de bun augur, pentru
om sau pentru lună.

Prinţul Ştefan

Caroline

În ultima zi a anului, către prânz, clopotele din turnul bisericii
fortificate băteau timp de o oră. Atunci gospodarii mergeau în
grădină și legau paie în jurul trunchiurilor pomilor fructiferi.
Încercau astfel să-i apere de ger. În același timp rugau pe Dumnezeu
să le dea roade bogate în noul an. La miezul nopții fanfara satului
urca în turn și cânta două marșuri: unul de înmormântare, pentru
anul cel vechi, și unul de întâmpinare pentru anul cel nou.
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Bondroșii de la Cavnic, jud. Maramureș, 2010. În zona Cavnic –
Șurdești – Dănești se ține obiceiul bondroșilor. Trupele de mascați, cu
clopote agățate de trup, merg din casă în casă, făcând mare larmă, în
tot Ajunul Anului Nou, mai ales seara, pe întuneric. În casa gazdei, nu
vorbesc și nu își dau măștile jos, ca să nu fie recunoscuți. Scot doar
niște sunete ascuțite sau bârâie. Nici când se întâlnesc două cete
mascații nu vorbesc, doar se salută din gesturi și țignale. Legenda
spune că obiceiul se păstrează de la ultima năvălire a tătarilor în
Maramureș (1717), când năvălitorii au fost speriați și de astfel de
arătări zgomotoase și până la urmă au fost învinși.

Ca desert se serveşte plăcintă, în care sunt băgaţi bani şi
bilete cu conţinut amuzant. Fiecare boier e dator să citească
cu glas tare conţinutul foii sale din plăcintă; se nimeresc
cuvinte ca: beţie, îngâmfare, făţărnicie, râvnitor de domnie,
la care domnitorul adăuga câte un cuvânt de duh, care stârnea entuziasmul comesenilor. (Anton Maria del Chiaro, secolul
al XVII-lea, Curtea domnească de la București)

Aflu și gândesc despre patrimoniu: sărbătorile iernii
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Îmi amintesc de mesele bogate
de la curte și de plăcintele
cu răvașe, de hazul pe care
îl făceam cu boierii, de Anul
Nou. Și la casele oamenilor
simpli se întindea masă. Fetele
și flăcăii se întâlneau și făceau
anumite jocuri, cu ghiceli, ca
să se prevestească cum le va fi
ursita pentru măritiș. Oamenii
iscodeau viitorul în fel și chip,
cu crenguțe de măr înverzite,
cu cărbuni aprinși, cu grâu,
cu cenușă, privind la cer sau
la zăpadă. Aveau ei semnele
lor din care ghiceau că va fi
bine sau va fi rău. De exemplu,
dacă în noaptea de Anul Nou
e cerul luminos și cu stele
strălucitoare, ziceau că anul va
fi îmbelșugat cu bucate.

Instrumente de
fanfară, păstrate
în muzeul bisericii
fortificate din
Viscri/DeutschWeisskirch,
jud. Brașov.

Ceată de urători cu Plugul mare,
Trasilvania, inceputul secolului
al XX-lea. Observă brazii legați de plug
și de jugul boilor. Colindătorii sunt flăcăi.
Unul urează, iar ceilalți pocnesc din bice.
Cu Plugul mare, feciorii trag o brazdă în
fața fiecărei case unde colindă și seamănă
grăunțe. Este un ritual menit să sporească
rodnicia pământului.

1. Anul Nou nu s-a sărbătorit dintotdeauna la 1 ianuarie și,
în continuare, în unele țări se sărbătorește la alte date. În
zona noastră, demult, se sărbătorea la venirea primăverii,
odată cu înnoirea naturii. Apoi s-a sărbătorit odată cu
Crăciunul, iar de la sfârșitul secolului al XVII-lea s-a mutat
la 1 ianuarie.
2. Obiceiurile din sărbătorile de iarnă sunt diferite de la o
zonă la alta; uneori chiar sub aceleași denumiri, obiceiul se
desfășoară diferit.
3. Sărbătorile bisericești se împletesc încă cu obiceiuri
străvechi despre înnoire, început de bun augur, alungarea
răului, rodnicia pământului.
Povestește cum ți-ai petrecut noaptea de Anul Nou până
acum și cum ți-ar plăcea să ți-o petreci – varianta ideală
pentru tine!

Icoana Sfinților Trei Ierarhi, Șcheii
Brașovului, secolul al XIX-lea. Personajul
din mijloc este Sfântul Vasile cel Mare,
sărbătorit în prima zi a anului. Este un părinte
al bisericii care a trăit în secolul
al IV-lea, renumit pentru scrierile și
rugăciunile sale și pentru binefacerile față
de orfani și bolnavi. În semn de prețuire este
supranumit cel mare. Acesta este personajul
istoric. În tradițiile populare el apare fie ca un
sfânt foarte puternic asupra duhurilor rele,
uneori confundându-se chiar cu Iisus Hristor,
fie ca un mare petrecăreț sau ca primul
urător, care i-a urat chiar lui Dumnezeu! De
la el s-ar fi pornit obiceiul. Vezi, tu, în tradiția
populară realitatea istorică și teologia se
amestecă cu legende, credințe arhaice și cu
imaginația oamenilor.

Chiraleisaaaa! Chiraleisaaaaa!

Domniţa Ruxanda

Scena Bobotezei – Botezul
Domnului, la biserica
monument UNESCO de la
Pătrăuți, jud. Suceava. În această
zi creștinii își amintesc cum a fost
Iisus botezat în râul Iordan de
Sfântul Ioan Botezătorul. Preoții
țin o slujbă specială de sfințire a
aplelor. În ziua următoare este
sărbătorit Sfântul Ioan.
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• Sărbătoarea Nașterii Domnului sau ___________
• Grup de colindători costumați în personaje biblice,
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care joacă o mică scenetă despre Nașterea lui Iisus
__________________________________

• Piesă de teatru popular care se joacă în zilele de
Crăciun în unele biserici și al cărui nume vine de la
orașul Betleem _________________________

• Obicei de colind ținut de flăcăi, cu urări și practici
rituale legate de rodnicia gliei _______________

• Cete de ___________________ străbat satele de
la Crăciun și până la Anul Nou, făcând larmă și haz și
păstrându-și secretă identitatea.

• 6 ianuarie, se sărbătorește Botezul Domnului sau __
_________________________________

• Apa sfințită în ziua de Bobotează_____________
• Se crede că prin zgomotele stridente și măștile lor
ceata de colindători alungă _________________

• Calitate a pământului, dorită de oameni, pentru care
se fac anumite ritualuri în perioada Anului Nou____
______________________________

• Prin felurite jocuri și ghiceli, în zilele de Anul Nou
oamenii încercau să-și prezică ______________

• Sfânt sărbătorit în prima zi a anului ____________
Biserica de lemn din Poienile Izei, jud. Maramureș,
secolul al XVII-lea.

Sfântul Ioan Botezătorul

Iisus Hristos

Râul Iordan

Căldărușă cu aghiasmă, cruce și
busuioc pentru stropit. Sunt nelipsite
de Bobotează și la sfințirea caselor și la
iordănit.

Îngeri

Țesătură care se punea pe șaua calului, jud. Ilfov,
sfârșitul secolului al XIX-lea. De Bobotează, în unele
zone, mai ales în Țara Românească, exista obiceiul binecuvântării cailor. Gospodarii veneau călare la biserica,
cu caii împodobiți. Preotul binecuvânta și oamenii, dar
și caii, stropindu-i cu aghiasmă. Pe alocuri se țineau
și curse și o paradă a celor mai arătoși cai, pe ulițele
satului.

Privește cu atenție țesătura și depistează tehnica în care
a fost lucrată.

Povestește despre obiceiurile de iarnă din zona în care
trăiești și despre altele de care ai auzit.

Aghiasmă – apă sfințită prin rugăciunile
preoților, împreună cu cei de față; apa
sfințită în ziua de Bobotează se numește
aghiasma mare. Creștinii o păstrează și o
folosesc tot anul.

Crezi că este bine că în unele zone se țin încă obiceiurile
tradiționale de iarnă?

Chiraleisa – vine de la Kirie eleison, care în
limba greacă însemnă: Doamne, miluiește.
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Prin zona noastră există un obicei de Bobotează. Ca prin toate
părțile, preotul merge din casă în casă și stropește cu apă sfințită.
D’apoi la noi, îi vin înainte copii care strigă cât îi ține gura:
Chiraleisaaaa! Așa știu gospodinele că se apropie preotul, mai ales
dacă satul e mare. Prin omătul înalt și prin gerul strașnic, strigătele
copiilor străpung parcă și cerul și pământul. Am auzit că prin unele
părți, în urma preotului trece pe la case o ceată de bărbați cântând și
ei troparul Bobotezei; unul face pe preotul, stropind cu apă sfințită și
toți iordănesc, adică iau gazda pe brațe și, pe rând, pe toți ai casei și
îi aruncă de trei ori în sus, urându-le de bine. Primesc în dar de-ale
gurii, ca la colind.

Găsește 10 cuvinte legate de sărbătorile iernii.
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Notițele mele
Desenele mele
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Așezări cu biserici
fortificate din Transilvania
Călătorind prin Transilvania, vei observa, fără îndoială, în multe din sate, un
tip de construcție masivă, ca o făptură uriașă de piatră, încremenită în timp.
Sunt bisericile fortificate ale coloniștilor Transilvaniei, dintre care aproape
200 au traversat veacurile până la noi. Înnobilând peisajul cu pecetea unei
istorii de multe secole, aceste edificii și peisajul construit ce le înconjoară ne
invită la adevărate călătorii într-un timp istoric. Explorarea vechilor așezări
poate fi o experiență inedită și palpitantă. Și aceasta pentru că învățând să
înțelegi limbajul pietrelor, al lemnului, al picturilor și al inscripțiilor vechi,
vei afla despre vremurile de demult și despre cei care le-au dat viață. Când
te găsești înlăuntrul unei astfel de cetăți simți parcă miile de suflete pe care
le-au adăpostit peste timp și nenumăratele istorii personale la care au fost
martore. E o lume aproape adormită, asemenea celei din poveste, pe care
doar sărutul cunoașterii o mai poate readuce la viață.
Detaliu dintr-o hartă a Transilvaniei, din 1575, realizată de
Johannes Sambucus. A fost lucrată după o altă hartă alcătuită de
Johannes Honterus, un sas din Brașov, o personalitate cheie pentru
istoria sașilor transilvăneni. Vrei să aflii de ce? Ne povestește domnul
profesor.

Caroline
Strămoșii noștri, ai sașilor transilvăneni, au fost aduși de către
regii maghiari, din părțile Germaniei și ale Belgiei, să întărească paza hotarelor regale în curbura Carpaților. Transilvania
fusese cucerită de regatul maghiar. Primii colonizați fuseseră
secuii, un neam înrudit cu maghiarii. Ai noștrii însă au fost
mai numeroși și s-au răspândit în tot Podișul Transilvaniei, în
Țara Bârsei și în Nordul Ardealului. Li s-au dat pământuri și
li s-au oferit privilegii, așa încât au putut întemeia așezări puternice, dintre care cele mai multe încă există. Și sașii și secuii
au fost organizați în scaune și nu s-au amestecat cu localnicii
români. Astăzi există multe familii mixte, dar în trecut acest
lucru nu se obișnuia.

O legendă săsească povestește că primii coloniști au ajuns la râul Cibin și au hotărât
să întemeieze aici o așezare, viitorul Sibiu/Hermanstadt. Mai marii lor au ales întâi locul
pe care să ridice biserica. Aici și-au încrucișat spadele, înfigându-le în noul lor pământ. Apoi
au făcut jurământ pe veci, să crească neamul, să îngrijască și să apere noua lor țară. Cele două
arme, au fost duse la un capăt și la celălalt al ținutului pus de craii maghiari în seama sașilor: la
Orăștie (spre Apus) și la Drăușeni (spre Răsărit). Drept amintire a vremurilor de legendă stau stemele orașelor Sibiu și Orăștie, ambele purtând un detaliu cu două spade încrucișate. La biserica
fortificată din Drăușeni se păstra până în urmă cu 70 de ani o spadă uriașă. Sașii credeau că este
cea de la Cibin.

Observă cu atenție detaliul din harta lui Sambucus. Suntem
în Podișul Transilvaniei. Tot ce vezi marcat cu portocaliu
sunt biserici fortificate ale coloniștilor. Orientează-te luând
ca reper în partea de sud localitatea Hermanstadt, adică
Sibiul. Numele localităților sunt scrise în limba germană.
Încearcă însă să identifici o localitate al cărui nume este
foarte asemănător și în limba română.

Case săsești la Viscri/DeutschWeisskirch. Așezările coloniștilor sași au
fost de la început foarte bine organizate. În
centrul acestora sau pe locul cel mai înalt
se ridicau bisericile, care, în timp, au fost
fortificate. Începând cu secolul al XVIII-lea,
casele au fost ridicate din zidărie. În multe
localități au rezistat până în zilele noastre.
Iată-le, semețe, așezate parcă umăr la umăr,
cu ziduri puternice și ferestre mici către
stradă, cu garduri și porți tot zidite. Practic,
fațadele caselor formau un zid aproape
continuu, iar acesta era dublat în spatele
curților de un zid format din suri, așezate
pe latul parcelelor. Aceastei înfățișări
impunătoare i se adaugă uneori detalii
delicate pictate pe fațade, flori și Spruch-uri,
adică vorbe de duh, cel mai adesea legate
de credință.

Coloniști – populație strămutată din locul
de baștină într-un teritoriu; colonizarea
poate fi o strategie politică de luare în stăpânire a unui teritoriu locuit a cărui populație
nu este favorabilă stăpânitorului politic. În
Transilvania, Regatul Maghiar a colonizat
sași și secui.
Edificiu – construcție mare, impunătoare.
Țara Bârsei/Burzeland - este un șes
înconjurat de munți, în mijlocul căruia se
găsește orașul Brașov.
Scaun – formă de organizare în teritoriu a
sașilor și secuilor, un fel de județ; era condus
de câte un căpitan, pentru organizarea
bărbaților capabili de luptă, și de câte un
judecător (jude) pentru împărțirea dreptății
și alte treburi administrative.

Când au ajuns în Transilvania,
sașii erau catolici, țineau de Biserica
Apusului, condusă de Papa de la
Roma. În acea perioadă istorică însă,
mai mult decât în zilele noastre, biserica, mai ales cea apuseană, era implicată în frământările politice ale vremii,
iar a avea o confesiune sau alta însemna și a putea fi condus din punct de
vedere politic de o putere sau de alta.
Și acesta a fost un motiv pentru care,
în secolul al XVI-lea, sașii ardeleni au
ales să se rupă de catolicism, confesiunea stăpânitorilor Transilvaniei și să
treacă la Reforma lui Luther, asemenea
multora dintre conaționalii lor germani
din Apusul Europei. Motivele religioase și cele politice se țineau de mână.
Mișcarea Reformei la sașii transilvăneni a fost condusă de preotul brașovean Johannes Honterus, un cleric
foarte învățat care a contribuit mult la
organizarea comunității săsești. Sașii
transilvăneni îl consideră și azi părintele lor spiritual, iar comunitatea îl are
ca patron. Vei vedea, această schimbare
a adus și o nouă viziune despre cum
trebuie să arate interiorul bisericilor.

Confesiune – fel de a mărturisi credința.
Biserica creștină a fost la început una; în
timp, s-a destrămat, în mai multe biserici.
Ruptura cea mai mare s-a petrecut în 1054,
când biserica s-a împărțit în două: Biserica
Ortodoxă și Biserica Catolică. Din cea din
urmă s-a desprins în veacul al XVI-lea
Biserica Protestantă, care la rândul ei s-a
rupt în mai multe biserici. Când ne referim la
aceste ramuri ale bisericii creștine le numim
confesiuni. Rupturile din sânul Bisericii s-au
produs atât datorită interpretării diferite a
textelor sacre cât și în contextul anumitor situații politice și slăbiciuni omenești. Pentru
toate bisericile creștine, Biblia este cartea
sfântă pe care însă, în anumite detalii, fiecare confesiune o înțelege diferit.
Privilegiu – avantaj.
Cleric – preot.
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Colonizarea Transilvaniei,
o istorie veche de 1 000 de ani

80

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Ceas solar la biserica
fortificată din Dârjiu/
Dersz. Din turnurile
cetăților bisericești
se măsura și timpul,
mai întâi cu ceasuri
rudimentare, solare,
apoi cu mecanisme cu
roți și rotițe, comandate
undeori peste hotare.

Bărbați mergând la biserică, Viscri/
Deutsch-Weisskirch, jud. Brașov, 1931.
Biserica este locul de rugăciune, de întâlnire,
de sărbătorire în comunitate a celor mai importante momente ale vieții fiecăruia – botez,
nuntă, înmormântare. La întemeierea unei
așezări, primul loc ales este cel al bisericii.
Pornind de aici se organizează traseele și
parcelele satului.

Prinţul Ştefan

Biertan/Birthalm – jud. Sibiu

Saşi

Prejmer/Tartlau – jud. Brașov

Școala din cetate, Prejmer/Tartlau,
jud. Brașov. Tot la umbra bisericii
fortificate se afla și școala care funcționa
permanent, fie pace, fie asediu. Ține
minte că la sași învățământul elementar
a fost obligatoriu de la începutul secolul
al XVIII-lea, atât pentru băieți, cât și
pentru fete.

Viscri/Deutsch-Weisskirch – jud. Brașov
Câlnic/Kelling – jud. Alba
Valea Viilor/Wurmloch – jud. Sibiu
Saschiz/Keisd – jud. Mureș

Secui
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Intrarea în biserica
fotificată, Viscri/
Deutsch-Weisskirch, jud. Brașov.
Ridicată pe o înălțime,
biserica din Viscri
este înconjurată de
ziduri groase, dublate
de cămări, turnuri,
drumuri de strajă.
Astăzi, cămările
adăpostesc un mic
muzeu etnografic al
localității. Se pare că
cetatea bisericească
de la Viscri nu a fost
asaltată niciodată.

Pe lista UNESCO:

Camere adăpostite de zidul cetății bisericești din Prejmer/
Tartlau, jud. Brașov. Aceasta a fost probabil cea mai asaltată
biserică fortificată și aceasta se poate citi și în numărul mare de
camere amenajate pentru adăpostire în caz de asediu. Fiecarei
case din sat îi corespundea o astfel de cămară în cetate. Pe
vreme de pace aici se țineau proviziile și bunurile mai de valoare
ale oamenilor, iar în timp de război aici se locuia și se puneau la
adăpost viețile prejmerenilor.

Dârjiu/Dersz – jud. Harghita

Piatra funerară a unui preot în
pridvorul bisericii fortificate
din Biertan/Birthalm, jud.
Sibiu. Cei mai importanți membrii
ai comunității aveau privilegiul de
a fi înmormântați în biserică și de
a avea astfel de pietre funerare
personalizate. Așa se menținea
vie amintirea lor în comunitate.
Oamenii de rând erau înmormântați în cimitirul din jurul cetății,
de obicei în afara zidurilor. Astfel,
biserica fortificată era și loc al
memoriei comunității.

Cetatea
țărănească din
Câlnic, jud. Alba.
Cu turnuri înalte
și ziduri puternice,
această cetate, a
preluat, întărit și
adaptat clădirile
unei reședințe
nobiliare. În secolul
al XVI-lea au ridicat
în interior și o mică
biserică.

Identifică pe hartă cele 8 biserici
fortificate din patrimoniul UNESCO
și construiește trasee care să le lege.
Dacă pornești de la București? Dar de
la Cluj? Dar de la Iași?

Universitatea Sașilor – instituția prin
care s-au autoguvernat sașii ardeleni; de
la sfârșitul veacului al XV-lea, a funcționat
timp de aproape 3 secole; în acest caz
cuvântul universitate nu are înțelesul de
școală superioară, ci de formă de organizare
a unei comunități într-un spațiu multietnic.
Şi românii transilvăneni au fost organizaţi
în Universitas Valachorum, care a funcționat
până la mijlocul secolului al XIV-lea.
Breaslă – grup de meșteșugari din aceeași
branșă, creat pentru apărarea intereselor
lor comune; funcționa după regulamente
stricte; intrarea în breaslă se făcea doar
pe baza unui examen și după ce ucenicul
parcursese un anume traseu de formare
recomandat. Breasla era condusă de un
staroste.
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Biserica fortificată – inima
satului, sufletul comunității

Poate că te întrebi când și de ce au fost forticate aceste
biserici. Am aflat și eu, când am călătorit cu taica la Sibiu,
de la unul dintre meșterii noștri aurari, care era sas. Iar
el știa bine de la părinții și bunicii săi. Nici nu apucaseră
bine să se împământenească sașii la noi că Transilvania fu
trecută prin foc și sabie de o mare năvălire a tătarilor, pe la
mijlocul secolului al XIII-lea. Apoi, pe lângă tătari, turcii au
început să dea raiduri și să atace. Regii maghiari au poruncit fortificarea oraselor, care s-a petrecut cu sprijinul bisericii și al Universității Sașilor în secolul al XV-lea. La nici o
sută de ani le-au urmat satele. Și astfel, fiecare comunitate
a găsit soluții care mai de care mai ingenioase și spectaculoase de a întări bisericile și de a ridica de jur împrejur
ziduri puternice și bastioane. Mai spunea meșterul noastru că fiecare breaslă avea în grijă câte un turn: să-l ridice,
să-l îngrijască și să-l apere în caz de asediu.

Fereastră biforă în zidul turnului-locuință al cetății din Câlnic/Kelling,
jud. Alba. Aceste forme sunt specifice
arhitecturii romanice târzii și gotice timpurii.
Din această perioadă datează cele mai vechi
elemente, încă vizibile în bisericile fortificate.
Există și urme mai vechi, dar acestea pot fi
descoperite doar în campaniile de săpături
arheologice.

Bolți în biserica fortificată din Prejmer/
Tartlau, jud. Brașov. Acest tip de arc frânt
din piatră, care susține bolta, se numește
ogivă și este caracteristic stilului gotic. În
planul apropiat putem observa arce simple
specifice perioadei timpurii a acestui stil.
În plan îndepărtat însă, poți vedea arce mai
complexe, numite bolți stelate, caracteristice
perioadei gotice târzii.

Ridicate și împodobite timp de 7 secole –
martori ai arhitecturii europene, secolele XIII-XIX
În Europa
Occidentală:

Stiluri în
arhitectură
și artă în Europa
Occidentală

În Transivania:
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sec. XII ➡ sec. XIII ➡ sec. XIV ➡ sec. XV ➡ sec. XVI ➡ sec. XVII ➡ sec. XVIII ➡ sec. XIX

Romanic

Gotic

Renaștere

Baroc

Rococo

Neoclasic

Neogotic

sec. XIII ➡ sec. XIV ➡ sec. XV ➡ sec. XVI ➡ sec. XVII ➡ sec. XVIII ➡ sec. XIX

Detalii din interiorul bisericii fortificate de la Viscri/DeutschWeisskirch, jud. Brașov. Odată cu trecerea la Reforma religioasă
și aspectul interior al bisericilor săsești se schimbă. Picturile de pe
pereți au fost acoperite cu var; aveau să fie redescoperite în secolul
al XX-lea, odată cu lucrările de cercetare și restaurare a lăcașelor.
Culoarea și armonia interioarelor este dată de mobilierul din lemn
pictat: parapete, galerii, strane. Acestea sunt adesea personalizate de
breslele cărora le aparțineau, purtând steme și semne specifice.

Stiluri în arhitectură – moduri de a
construi proprii anumitor perioade istorice,
în care se oglindesc împrejurările istorice,
dar și viața spirituală a oamenilor epocii.
Recunoașterea stilurilor de arhitectură te
va ajuta să înțelegi mai mult din spațiul
construit, atunci când călătorești și cunoști
noi orașe istorice.
Turn-locuință sau donjon – construcție
obișnuită în perioada antică și medievală,
pentru adăpostirea și viața de zi cu zi a
familiilor nobile și bogate. Astfel de turnuri
au fost ridicate și pentru conducătorii
comunităților de coloniști, alături de
biserici sau chiar au coincis cu turnul
clopotniță. Erau fortificate în mod deosebit.
Altar poliptic – este un tip de altar specific
în Biserica Catolică; locul unde se petrece
partea cea mai tainică a slujbelor este
marcat de o masă specială, străjuită de
icoane sau statui ale personajelor sacre.
Când icoanele sunt compuse în panouri
mobile, pictate, de obicei, și pe o parte și
pe cealaltă, se numesc poliptice. În funcție
de momentul din an poziția panourilor se
poate schimba simplu, cum ai manevra ușa
unui dulap.

Frescă în biserica fortificată din Dârjiu/
Dersz, jud. Harghita, secolul al XV-lea. Așa
arată o pictură gotică, cu figuri elegante și decorative, cu acțiunea desfășurându-se ca o bandă
desenată. Aici sunt reprezentate secvențe din
viața Sfântului Ladislau, rege maghiar sanctificat
în Biserica Catolică, care a trăit în secolul al XI-lea.
Este chiar sfântul patron (de hram) al bisericii din
Dârjiu.

Altarul bisericii fortificate din Viscri/
Deutsch – Weisskirch, jud. Brașov, secolul al XIX-lea. Iată un altar neoclasic, plin de
simplitate, în comparație cu celălalte. Privește
coloanele cu capiteluri care ne trimit cu gândul
la clădirile antice.

Observă în paralel cele trei altare prezentate.
Notează câteva diferențe:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Așezări cu biserici fortificate din Transilvania
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Altarul baroc al
bisericii din Valea
Viilor/Wurmloch,
jud. Sibiu, sfârșitul
secolului al XVIII-lea.
Suntem după Reforma
religioasă a sașilor și
totuși în bisericile fortificate se păstrează încă
amintirea perioadei
catolice. Panoul central
al altarului poartă aceeași imagine a lui Iisus
cel răstignit. Privește
statuile aposolilor din
lemn pictat, îngerii în
zbor și restul decorațiilor! Barocul este o artă
spectaculoasă în încercarea de a face materia
să prindă viață.

Bolți stelate
și altarul de la
Biertan/Birthalm,
jud. Sibiu. Iată și
un altar poliptic
gotic, de la sfârșitul
secolului al XV-lea.
Este cea mai mare
piesă de acest fel din
Transilvania. Timp de
300 de ani, la Biertan
s-a aflat sediul
episcopului sașilor
transilvăneni, de
aceea biserica este
mai măreață decât
altele, fiind centrul
spiritual al întregii
comunități.

Bisericile fortificate azi – turism, cercetare,
sărbătoare, paragină

Bătrână săsoaică,
în port tradițional, la rugăciune în
biserica din Crit/
Deutschkreutz, 2011.
Unii bătrâni au refuzat
să-și părăsească satele
natale, alții au plecat,
dar s-au stins de dor
prin străinătăți. Există
sași care se întorc
în perioada de vară
acasă, în Transilvania.
Sunt numiți, puțin
ironic,sașii de vară. În
cele mai multe cazuri,
generația tânără s-a
împământenit în țările
de adopție.

Găsește 8 cuvinte legate de sașii
transilvăneni și patrimoniul lor cultural.
Mai sunt alte 4 cuvinte ascunse, pentru
care nu ai definiții ajutătoare.
Le găsești?
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Hersă la cetatea bisericească din Prejmer/Tartlau,
jud. Brașov. Acest grilaj fioros, care se putea prăvăli odinioară
deasupra musafirilor nepoftiți, este astăzi mereu ridicat pentru
vizitatorii cetății, foarte numeroși, mai ales în timpul verii.

Seara de Crăciun în biserica sașilor din Viscri/
Deutsch-Weisskirch, 2015. În satele unde încă mai există mici
grupuri de sași momentele de sărbătoare se petrec în continuare în
cetatea bisericească. La slujba de Crăciun, la Viscri poți întâlni câteva
zeci de suflete: puținii sași localnici, familii venite din străinătate în
vizită acasă și turiști. Ascultă evanghelia și cântă imnuri și cântece
de Crăciun ca odinioară. Privește coroanele verzi împodobite cu stegulețe, flori și lumânări, de o parte și de alta. Sunt cele despre care am
povestit la p. 73. Este un obicei foarte vechi, care a supraviețuit aici.
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Plăcuță MET (Fundația Mihai Eminescu
Trust) este așezată pe clădirile îngrijite
de această fundație. MET a fost înfiițată
la Londra în anul 1987 și apoi în România în
anul 2000. Un proiect important al MET se
îngrijește de patrimoniul rural lăsat de sași
în România. Până în anul 2013, fundația s-a
aflat sub înaltul patronaj al Prințului Charles,
moștenitorul coroanei Marii Britanii, care
iubește foarte mult Transilvania și, mai ales,
satul Viscri.

• Aducerea unei populații străine într-un teritoriu, poate fi
cu scopuri politice_________________________

• Satele săsești au în centru sau pe o înălțime din apropiere
o biserică _________________________

• Personalitate cheie din istoria sașilor ardeleni, care
a condus în secolul al XVI-lea mișcarea de trecere la
reforma religioasă: Johannes____________________

• Satele săsești sunt organizate în zone numite
___________________________

• Biserică fortificată din județul Brașov, care a suportat
multe asalturi, mai ales din partea turcilor și tătarilor.
Astăzi este monument UNESCO _________________

• Biserică fortificată cu hramul Sfântului Rege Ladislau,
singurul monument UNESCO din această categorie care
aparține secuilor___________________________

Citește două dintre două dintre vorbele de duh ale sașilor transilvăneni,
gândește-te la semnificația lor și alcătuiește o compunere pornind de la
aceasta.

Vizitează site-ul Povești săsești,
este plin de imagini, istorii și
legende despre oameni și monumente. O să-ți placă! Eu, una, nu
mă mai satur răsfoindu-l.

Hersă – grilaj mobil terminat cu vârfuri
ascuțite, ca 0 săgeată, care dubla porțile de
acces la unele biserici fortificate. Putea fi
coborât la nevoie blocând accesul.
Rusalii – vezi explicația la pagina 147.

Copile, crești și învaţă să fii întotdeauna
smerit și bun, iubirea părinților îți va da
putere. (Cuvinte brodate pe un șorț de
fetiță).
Acțiune de restaurare la orga bisericii din Viscri, 2008. Orga
este instrumentul care acompaniază slujbele în aceste biserici. Grație
patrimoniului cultural rămas de la sași, în Transilvania avem o colecție
impresionantă de orgi medievale.

Doi stâlpi ai vieții nu cad niciodată:
rugăciunea și munca. (Cuvinte brodate
pe o cuvertura la Viscri/Deutsch
Weisskirch, jud. Brașov)

• Stil de arhitectură prezent în Transilvania, în secolele
al XIV-lea și al XV-lea și căruia îi sunt specific bolțile în
arc frânt ________________________________

• Stil artistic specific secolului al XVII-lea și al XVIII-lea
în Transilvania, în care se pune mult accent pe o redare
cât mai fidelă și spectaculoasă a realității ___________
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Urmași ai sașilor din Ungra/Galt, jud. Brașov, la întâlnirea
sașilor de pretutindeni de la Dinkelsbühl, Germania, 2016.
După mijlocul secolului al XX-lea, presați de constrângerile
politice ale regimului comunist, sașii au părăsit Transilvania,
puțin câte puțin, cei mai mulți după Revoluția din 1989. În țară
au rămas puțini, care încearcă să mai țină în viață tradițiile
comunității. Urmașii celor plecați, însă, poartă în suflete satele
strămoșilor și caută prilejuri de a fi laolaltă. Anual se organizează întâlniri ale sașilor, vara, în satele natale, și adunări mai
mari în câte un oraș. Întâlnirea devenită tradițională în Germania se desfășoară în ziua de Rusalii la Dinkelsbuhl. În 2017 a
avut loc la Sibiu o întâlnire la care au participat peste
10 000 de sași.
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Notițele mele
Desenele mele
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Centrul istoric al
orașului Sighișoara/
Schaessburg
Profesorul
Mircea Vulcănescu

Caroline
Bine ai venit la Sighișoara! Acest
oraş-cetate e locul meu natal, pe care
îl cunosc cel mai bine! Strămoșii mei,
sași, s-au stabilit în aceste locuri
acum aproape 900 de ani. Aici sunt
străduțele unde am învățat să merg,
casele pe care le văd în fiecare zi în
drumul meu spre școală. În zilele de
sărbătoare o iau la pas, cu bunica,
prin Oraşul de Sus și ea îmi povestește despre case, despre biserici și
piațete. Toate au istorii și unele chiar
legende, vechi, vechi... Prin povestirile bunicii, oamenii de demult par
să prindă viață, parcă-i văd aievea! Și
când mă gândesc că pe cei mai mulți
nici bunica nu i-a cunoscut, ci doar
a aflat poveștile lor de la bunica ei şi
dânsa de la bunica ei şi tot aşa...
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Vedere asupra zonei de intrare în
Orașul de Sus. Locul este străjuit de
Turnul cu Ceas, simbol al orașului. În
stânga, încă impunătoare, biserica fostei
mănăstiri dominicane. În partea dreaptă,
clădirea actualei Primării, ridicată la
sfârșitul secolului al XIX-lea. Observă zidul
care înconjoară Orașul de Sus și diferența
de nivel față de Orașul de Jos.

Vedere din Cetate (Orașul de Sus), către Biserica din Deal. Un fapt care face ca Cetatea
Sighișoarei să fie un obiectiv ieșit din comun este acela că planul Orașului de Sus, cu parcelele,
piațetele și străzile sale, se păstrează de la începuturile orașului, din secolul al XIV-lea. Desigur,
casele s-au făcut și refăcut peste timp, căci așezarea a trecut prin lupte, incendii, cutremure,
dar multe păstrează înfățișarea secolului al XVIII-lea. Pe cel mai înalt loc al colinei, a fost așezată
biserica cea mai mare a comunității, numită Biserica din Deal. Alături de aceasta a funcționat și
încă funcționează școala. Până la sfârşitul secolului al XIX-lea, cetatea a fost locuită exclusiv de
saşi, urmașii întemeietorilor orașului.

Un oraș fortificat
în perioada medievală, încă locuit

Dealul acesta, îmbrățișat de râul
Târnava Mare și pârâul Șaeș, a fost o
vatră numai bună pentru oameni, încă
din timpuri străvechi. Zona a fost locuită permanent din timpurile paleolitice.
Arheologii au descoperit urmele așezărilor dacice, apoi romane. La venirea
sașilor, la începutul secolului al XII-lea,
pe vârful dealului se găsea deja o
fortificație ridicată de secui. La mijlocul
secolului al XIV-lea, așezarea sașilor
era numită Civitas, adică oraș. Un secol
mai târziu şi Oraşul de Sus şi cel de jos
erau fortificate, adică întărite cu ziduri,
pregătite să înfrunte asedii. Stema de
piatră a oraşului reprezenta o cetate cu
trei turnuri şi cu următoarea inscripţie în latină: Nomen Domini Turris
Fortissima, adică, Numele Domnului
este turnul cel mai puternic. Care va să
zică acești oameni se străduiau să-și
înconjoare orașul cu ziduri puternice,
dar prima lor nădejde era la Dumnezeu.
Ține minte că, în viața sașilor, Biserica
şi şcoala au fost stâlpii de sprijin ai
comunităţii.

Orașul de Sus sau Cetatea – este zona de
oraș aflată pe deal, înconjurată de ziduri
de apărare. Orașul de Jos se desfășoară la
poatele dealului.
Târg în Orașul de Jos, începutul
secolului al XX-lea.

Vedere asupra Orașului de Jos. În această parte a așezării se afla
zona comercială; tot aici locuiau și lucrau unii dintre meșteșugari. Partea orașului mai protejată și mai râvnită pentru locuit a fost Cetatea.

Există cetăţi medievale încă locuite,
dar şi cetăţi din care locuitorii au
fost mutaţi, pentru restaurarea şi
conservarea sitului. Ce credeţi că este
mai indicat şi de ce poate depinde o
soluţie bună?

Călugării dominicani – ordin călugăresc
al Bisericii Catolice, înființat de un cleric
spaniol, Sfântul Dominic, la începutul
secolului al XIII-lea. Dominicani înseamnă
câinii lui Dumnezeu. Sunt călugări cărturari,
care se ocupau îndeosebi cu predicarea
publică a Evangheliei. Au întemeiat mai
multe mănăstiri în Transilvania, majoritatea
fiind însă desființate în secolul al XVI-lea,
odată cu Reforma lui Luther.
Paleolitic – cea mai veche epocă din
istoria omenirii, caracterizată prin folosirea
uneltelor din piatră cioplită
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Bătând astăzi cu pasul străzile vechii Sighişoare, te simţi cufundat
în istorie. Este un loc în care clădirile de demult s-au păstrat aproape
în totalitate şi în care intervenţiile de arhitectură nouă lipsesc. Este
unul dintre cele mai bine conservate situri de acest fel din Europa.
Clădit în pantă, pe trupul unui deal, până în vârf, acest oraş-cetate a
dus o viaţă prosperă şi foarte bine articulată vreme de câteva secole.
Dacă bisericile fortificate depun mărturie pentru viaţa rurală a
saşilor transilvăneni, iată la Sighişoara putem descoase o comunitate
săsească urbană, aşa cum a fost. Ce ne povestesc casele, bisericile,
pieţele publice, turnurile și zidurile cetăţii?
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Duminică, 14 decembrie 1601, tocmai
când era ținută predica, (...) ungurii
(…) au atacat prin surprindere poarta
și astfel secuii au năvălit cu putere
mare în cetate, au început să omoare
oameni, au năvălit în case, au spart
bolțile, lăzile și pivnițele, au prădat
totul în calea lor, i-a dezbrăcat în așa
ger cumplit pe cei mici și pe cei mari,
încât au trebuit să fugă dezbrăcați
și goi în satele învecinate. Mulți
cetățeni și-au pierdut viața, printre
alții 2 preoți (…) care s-au fost aflat la
predică. (…) După unguri și secui au
venit cazacii și au pus mâna pe ce a
fost mai bun deoarece au dobândit din
marea Biserică din Deal bogăție mare
de pocale din argint, hainele liturgice
ale Sfântului Nicolae și ale celor 12
apostoli (…).(Cronica din Turnul cu Ceas)

Turnul Cositorarilor şi galeria arcaşilor.
Proteaja zona sudică a cetăţii, alături de Turnul
cu Ceas. Este legat de Turnul Tăbăcarilor prin
galeria arcaşilor, de unde se puteau arunca
săgeţi asupra atacatorilor. Fiercare breaslă
avea în grijă un turn pe care îl ridica, îl îngrijea
şi din care apăra cetatea în caz de asediu. Din
cele 14 turnuri care apărau odinioară Cetatea,
se mai păstrează doar 9. Unele dintre acestea
sunt organizate azi ca spaţii culturale.

Armură din Transilvania, secolul
al XVII-lea.

Turnuri și bresle
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Turnul Croitorilor este
cel de-al doilea acces în
interiorul cetăţii, diametral opus porţii principale
de la Turnul cu Ceas.
Dimensiunea şi importaţa
acestui turn oglindesc
starea breslei croitorilor,
prosperă şi puternică.

Până la jumătatea secolului al XIX-lea,
meşteşugarii din oraşe şi sate
produceau toate cele necesare traiului.
Iată diferite meşteşuguri prezente în
mare parte şi la Sighişoara.

Turnul cu Ceas numit şi Turnul Orelor, secolul al XIV-lea.
Este cel mai mare, impunător dar şi împodobit dintre turnurile
fortificaţiei. Se desfăşoară pe 6 nivele legate de 110 scări. A fost
ridicat pentru paza şi întărirea porţii oraşului, pentru găzduirea
sfatului şi a arhivelor comunităţii. Multă vreme, cronica oraşului a
fost tăinuită în globul care susține vârful turnului. Pereţii groşi şi
abrupţi sunt încoronaţi de un acoperiş realizat la sfârşitul secolului
al XVII, când turnul a fost reparat după un mare incendiu. Meşterii
au fost chemaţi din Germania. Pe ambele faţade ale turnului – şi
spre Oraşul de Sus şi spre Oraşul de Jos, au fost montate orologii
cu statuete de lemn colorat, întruchipând zilele săptămânii şi alte
personaje simbolice. Orele fixe sunt marcate şi de mişcarea acestor
statuete. Cele 4 turnuri mici de pe coluţurile acoperişului sunt
semnul că sighişorenii aveau drept de judecată. Oricine ar fi venit
în cetatea lor era dator să se supună legilor comunităţii şi putea fi
judecat şi pedepsit în acord cu acestea. De la sfârşitul secolului al
XIX-lea, Turnul cu Ceas găzduieşte muzeul oraşului.

Meşteşuguri:

• pentru hrană: măcelăritul,

brutăritul, morăritul, berăritul şi
altele.

• pentru îmbrăcămite şi împodobit:

tăbăcitul, pielăritul, blănăritul,
cojocăritul, cizmăritul, postăvăritul,
ţesătoria, croitoritul, pălărieritul,
aurăritul şi altele.

• pentru construit şi folosit în
Statut – regulament, document întocmit
de membrii breslei şi înnoit periodic, prin
care se stabileşte modul de organizare şi
interacţiune: meşterii între ei şi meşterii faţă
de restul comunităţii şi alte bresle.
Staroste – conducătorul unei bresle.

Modelaţi din lut sau plastilină un
turn de apărare, aşa cum se ridicau în
perioada medievală. Inspiraţi-vă din
modele sau lucraţi din imaginaţie.

gospodărie: fierăritul, cositoritul,
lemnăritul, olăritul, funăritul,
zidăria, pietrăritul, lumânăritul,
săpunăritul, sticlăritul şi altele.

• pentru apărare: armurăritul
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Prinţul Ştefan

La casele noastre din Şcheii Braşovului, am întâlnit odată un aurar din Sighişoara;
era frate cu unul dintre meşterii care lucra pentru taica acele vase bisericeşti nespus
de frumoase. Ne-a povestit despre breasla lor şi despre cum mergeau lucrurile prin
Cetatea Sighişoarei. Zicea că la ei, meşteşugarii au avut statute, de la sfârşitul secolului al XIV-lea, ca şi în alte oraşe din Transilvania. Organizarea împreună îi ajuta pe toţi
să se descurce mai bine. Fiecare breaslă avea un staroste, ales anual. El era responsabil cu bunul mers al lucrurilor, făcea dreptate atunci când apăreau neînțelegeri și reprezenta breasla în fața comunității. Starostele avea în grijă o ladă specială, în care se
păstrau documente importante ale breslei: statutul, sigiliul, registrul cu contribuții
și datorii și altele. Fiecare breaslă avea steag cu însemne proprii, care se găseau şi în
biserici la stranele lor. Breslele erau adesea prospere şi obişnuiau să ctitorească. Să
ajungi membru al unei bresle nu era lucru simplu. Întâi trebuia să intri ucenic la un
meșter, apoi erai calfă, iar la urmă, după ani buni, dădeai un examen, deloc uşor,
prin care se dovedea dacă învăţătura a dat roade sau nu. Odată intrat în breaslă venea şi respectul şi aprecierea comunității.

Întâlnire sărbătorească într-o casă sighișoreană, prima
parte a secolului al XX-lea. La Sighișoara s-au păstrat până
nu demult, unele obiceiuri, modul de a împodobi interiorul
caselor și un stil de viață conservator. În zilele noastre, sașii din
Sighișoara s-au împuținat foarte mult, au rămas doar câteva
sute. Orașul ridicat de strămoșii lor vorbește însă, în continuare, în numele generațiilor trecute, iar locuitorii de azi îi pun în
valoare istoria.

Biserica Mănăstirii, ridicată în secolul al XIII-lea.
Începând cu mijlocul secolului al XVI-lea, după trecerea
sașilor la Reforma lui Luther, devine biserică parohială.
Poți recunoaşte stilul pieselor de mobilier bisericesc –
altarul, amvonul, stranele? În biserică se păstrează și
o frumoasă colecţie de covoare orientale. Ce legătură
au acestea cu biserica? Sunt obiecte de preţ, dăruite în
special de negustorii care călătoreau în Orient, în semn
de mulţumire pentru întoarcerea cu bine acasă. Astfel
de colecţii împodobesc bisericile saşilor, mai ales cele
din oraşe sau din satele mai bogate. Biserica păstrează
şi o orgă ale cărei tuburi răsună de muzică şi astăzi,
biserica găzduind numeroase concerte.
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Localnici sași, în zi de sărbătoare, pe Strada Cositorarilor,
prima parte a secolului al XX-lea.

Vedere din Turnul cu Ceas, spre interiorul
Cetății. Observă pe partea dreaptă, casa verde cu
ferestre bifore. Se numește Casa Venețiană, fiind
inspirată din arhitectura vestitului oraș din Lagună. În
sus, străduța duce în Piața Cetății, cel mai important loc de adunare a comunității, în trecut. Aici își
expuneau marfa la vânzare meșterii din cetate. Locul
fiecărui meșter în piață era tras la sorți. Tot aici aveau
loc judecățile și execuțiile publice. Astăzi, piața este
unul dintre locurile de adunare cele mai iubite, în
cadrul manifestărilor culturale sighișorene.

Caroline

La plimbare prin cetate

În fiecare zi urc dealul spre școală prin Scara Școlarilor
și mă gândesc ce greu urcau pieptiș, prin noroaie, copiii înainte... Pe la mijlocul secolului al XVII-lea, când
era primar bunul domn Johanes Both, mai mulți sighișoreni înstăriți au pus mână de la mână și construit
această scară cu pasaj de lemn, care avea la început
300 de trepte. După 200 de ani s-a refăcut cu trepte
mai înalte și mai puține și platforme. Că e ploaie, zăpadă sau vânt, suntem feriți pe drumul spre școală. Nenumărați elevi și profesori au pășit sute de ani pe aceste trepte. Între ei, Joseph Haltrich, a urcat întâi ca elev,
apoi ca profesor. A fost un om învățat, preot, profesor,
etnograf, filolog, pedagog. Ce frumos îmi citea bunica
din cartea cu basmele sașilor din Transilvania, scrisă
de Joseph Haltrich! Astăzi, liceul din vârful dealului îi
poartă numele.

Scara Școlarilor, în Orașul de
Sus. Din Piața Cetății, mergi pe
Strada Școlii și urci prin acesst
pasaj până pe vârful dealului, unde
se află biserica și școala.

Privește cu atenție imaginile acestui
capitol și imaginează-ți o plimbare prin
Cetatea Sighișoarei. Cum ar fi într-o
seară de vară? Dar într-o dimineață
geroasă de iarnă? Cum ar fi în prezent,
într-o zi de festival cultural? Cum va fi
fost în urmă cu 2-300 de ani? Drumul
tău trebuie neapărat să treacă prin
pasajul Scării Școlarilor.
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Stradă din Cetate/Orașul de Sus. Observă înfățișarea
caselor. La unele au fost păstrate lemnăria geamurilor și
obloanele, la altele au fost înlocuite cu materiale și finisaje
moderne. Atunci când oamenii aleg să trăiască într-un
asemenea loc, este necesar să colaboreze la păstrarea
peisajului istoric. Legislația este clară în această privință,
dar, din păcate, nu este întotdeauna respectată.

Noapte de festival medieval; colţul Pieţei
Cetăţii, la intersecţie cu Strada Şcolii. Se
observă bine Casa cu Cerb; locuinţa de lemn
din secolul al XIII-lea, a căpătat 4 secole mai
târziu aspectul menţinut până azi. A fost,
de-a lungul timpului, căminul unora dintre
demnitarii oraşului. Păstrează încă scene
pictate şi afară şi înauntru, cunoscută fiind
prin cerbul reprezentat pe faţadă, încheiat
pe colţ cu un trofeu vânătoresc. Casa a fost
restaurată în anii 2000 de către o fundaţie din
Germania, găzduind astăzi un centru cultural
româno-german, o pensiune şi o terasă.
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Altarul Bisericii din Deal. Este o lucrătură
gotică din secolul al XV-lea. Astăzi,
această biserică, cea mai mare din Cetate
şi a patra ca mărime din toată Trasnilvania,
adăposteşte o colecţie de altare poliptice,
recuperate din diferite biserici fortificate din
zonă şi restaurate.

Un uriaș muzeu viu, în aer liber

Găsește 10 cuvinte legate de Sighișoara,
orașul istoric.

• Zona de pe deal a Sighișoarei: Orașul de Sus sau
________________________________________

•Mod de asociere între meșteșugari de același fel, care
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R

C

N

I

O

R

E

B

S

S

P

T

•Turnul care protejază intrarea în cetate, cel mai împodobit,
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ușura organizarea și urmărirea intereselor comune
________________________________________

•Parte a orașului, aflată în prezent în afara zidurilor
fortificației, unde avea loc târgul în trecut

devenit în timp simbolul Sighișoarei
______________________________________

•Grup etnic stabilit în Transilvania la începutul secolului
al XI-lea, care a întemeiat actuala așezare urbană a
Sighișoarei_______________________

•Pasaj acoperit care leagă Strada Școlii de vârful dealului
unde se află Biserica și Școala: Scara _______________

•Lăcașul de rugăciune cel mai mare și cel mai impunător
din Cetatea Sighișoarei: Biserica__________________

Aici poți vedea câteva
dansuri săsești, dansate
în anul 2016 la Întâlnirea
sașilor de la Dinkelsbühl.

Întâlnirea sașilor la Sighișoara, 2013, dans
tradițional în Piața Cetății. Dansurile săsești
sunt însoțite de muzică de fanfară. Dansul este
gândit să fie practicat în grup, uneori chiar grup
foarte mare. Este o exprimare a bucuriei de a fi
împreună.

•Preot, filolog, etnograf, profesor, fost elev și profesor al
liceului din dealul Cetății, instituție care astăzi îi poartă
Imaginează-ți că ești un copil sas, ai
cărui strămoși au fost sighișoreni.
Te-ai născut în Canada, căci bunicii tăi
au emigrat în a doua parte a secolului
al XX-lea. Ești pentru prima dată la
Sighișoara, cu ocazia întâlnirii sașilor.
Cum te simți? Cum cercetezi orașul?
Ce te fascinează? Ți-ar plăcea să revii
să trăiești în orășelul strămoșesc?
Priveşte cu atenţie altarul Bisericii
din Deal şi cel al Bisericii Mănăstirii.
Compară-le cu cele prezentate la
capitolul 8 şi încadrează-le în istoria
stilurilor europene.

numele: Joseph _____________________________

•Regulament de funcționare al unei bresle ___________
Sunteţi o echipă de profesionişti din
administraţia oraşului: primarul, directorul muzeului din Turnul cu Ceas,
directorul Liceului „Joseph Haltrih”.
Plănuiţi împreună următoarea ediţie
a Festivalului de Artă Medievală de la
Sighişoara. Propuneţi diverse scenarii,
activităţi şi invitaţi pentru cele 3 zile
de festival. Formaţi mai multe astfel de
echipe, apoi puneţi ideile laolaltă.
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Cimitirul Bisericii din Deal. Este locul în care au fost înmormântați, de-a lungul sutelor de ani, membri comunității săsești. Cei
mai importanți dintre ei și-au avut locul de veci chiar în biserică.
La lucrările de restaurare au fost descoperite sub pardoseală multe
morminte simple, dar și cripte. Observă micile obeliscuri de piatră
care marchează locul mormintelor. Odată cu despărțirea de Biserica Catolică, mormintele n-au mai fost însoțite de cruci.
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Notițele mele
Desenele mele
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Biserici cu pictură
exterioară din nordul
Moldovei/Bucovina
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Luptă și rezistență spirituală
creștină, puse în piatră și culoare

Asediul Constantinopolului, pictat pe peretele exterior al Mănăstirii
Moldovița, secolul al XVI-lea. Este compoziția care te va ajuta să dezlegi
sensul picturii exterioare din Bucovina. La mai puțin de 100 de ani de la
căderea Constatninopolului în mâinile turcilor musulmani, eveniment istoric
petrecut în 1453, în Bucovina se picta, în exterior, în partea de jos a peretelui,
chiar la nivelul privirii, imaginea unui asediu al marii cetăți creștine. Orașul
este atacat de pe uscat și de pe mare și apărat de pe ziduri cu arcuri și arme
de foc. Lupta este în toi. În interior însă are loc o mare procesiune, cu icoane,
preoți și cântări, la care iau parte înșiși împăratul și împărăteasa. Din cer pare
să plouă cu foc asupra atacatorilor. Ce este această alăturare de violență și
rugăciune concentrată? Este chiar starea acestei părți de lume în anii ce au
urmat căderii Constantinopulului. Imperiul Otoman creștea peste fostele
teritorii creștine, iar creștinii își găseau forța în credință. Moldova lui Ștefan și
Țara Românească s-au aflat secole dea rândul în marginea stăpânirii păgâne,
ținând piept sau căzând la înțelegere cu sultanul, după puterile și credința
fiecărui voievod și după vremuri.

Prinţul Ştefan

Profesorul
Mircea Vulcănescu
Din
secolele al XV-lea și al XVI-lea
moldovenești ne-au rămas până azi
cele mai multe biserici monument
din această parte a țării, care sunt
înrudite ca formă, decor și concepție.
Cele mai frumoase s-au ridicat în
zona Sucevei, în apropierea capitalei
de atunci a Moldovei. Ctitorii au ales,
de obicei, zone care erau în acele
vremuri mai izolate, chiar de codru.
În prima jumătate a domniei sale,
Ștefan cel Mare s-a preocupat mult
de întărirea fortificațiilor țării. În a
doua jumătate însă a ridicat multe
biserici și mănăstiri. Efortul acesta
a fost continuat și desăvârșit de urmașii săi, mai ales de fiul său, Petru
Rareș, dar și de alți voievozi, boieri
și arhierei. Din această adevărată
campanie de ctitorit și din frământările istorice și teologice ale vremii
s-a născut în arta bisericească stilul
moldovenesc. A rămas până astăzi
un reper spiritual pentru moldoveni.
Chiar și în ultimii ani s-au ridicat în
Moldova numeroase biserici numite
ștefaniene, adică asemănătoare celor
ridicate în vremea marelul voievod. Aș mai vrea să ții minte și că
Moldova lui Ștefan cel Mare era mult
mai întinsă decât Moldova noastră de astăzi. Cuprindea și actuala
Republică Moldova și părți din
actuala Ucraină. Era mărginită de
Nistru și avea ieșire
la Marea Neagră.

Portretul votiv din naosul Bisericii Sfintei Cruci de la Pătrăuți. Este cea mai
timpurie imagine în frescă păstrată cu Ștefan cel Mare, în cea mai veche biserică care
ne-a rămas în picioare de la marele voievod. Este un document extraordinar prin care îl
putem vedea pe Ștefan cu familia sa, aievea, după 500 de ani! Fresca recent restaurată
este curată și strălucitoare, ca nouă! Putem cunoaște chipurile celor din familia
domnească și afla cum arătau straiele și coroana, la Curtea de la Suceava, în acele
vremuri. Moda straielor de ceremonie venea din Apusul Europei. Ștefan ține în mâini
chivotul bisericii pe care îl oferă, în mod simbolic, lui Iisus Hristos, cu mijlocirea Sfântului
Împărat Constantin cel Mare.

În pictura bisericească nimic nu este
întâmplător, toate detaliile au
o valoare simbolică. Pentru creștini,
istoria sacră și cea pământească
sunt una. Încep cu Cartea Facerii
și se termină cu Judecata de Apoi.
Viața celor de demult, viața noastră
și acelor ce vor urma sunt cuprinse în
această istorie. Moartea este doar o
trecere către un alt mod de existență.
Sfinții, chiar dacă au trăit cu sute de
ani în urmă, sunt vii printre oameni
și participă la viața lor, ascultându-le
rugăciunile. Să nu te mire că îl vezi
pe Vodă Ștefan alături de Împăratul
Constantin și de însuși Iisus Hristos.
La fel și taica, Vodă Brâncoveanu, a pus
să fie pictat îngenunchiat la picioarele
Sfântului Constantin cel Mare. Pentru
noi, Dumnezeu și sfinții sunt prezențe
reale, de care nu ne îndoim nici o clipă!

Frescă – tehnică de aplicare a picturii pe
peretele de zid, folosită cel mai frecvent în
biserici, în perioada medievală. Se pictează
pe un strat umed de tencuială proaspătă;
de aceea pictorul trebuie să lucreze repede
și precis. Fresco înseamnă în limba italiană
proaspăt.
Portret votiv – compoziție obișnuită în
arta bisericească, în care sunt reprezentați
ctitorii unui edificiu, în gestul lor de a dărui
ctitoria lui Dunmnezeu și implicit semenilor lor. La bisericile din Bucovina portretul
votive este pictat în naos.
Chivot – machetă a bisericii reprezentată
în tablourile votive dar și miniatură lucrată,
de obicei, în metal prețios, așezată pe masa
altarului, în care se păstrează pe parcursul
anului părticele de cuminecătură, care pot
fi date credincioșilor, în situații speciale, în
afara slujbei. De exemplu, celor bolnavi care
nu se pot deplasa sau celor aflați pe patul de
moarte.
Mijlocire/a mijloci – a media, a pune o vorbă bună, a prezenta unui sus pus o persoană
pe care o recomanzi și pe care o protejezi.

Moldoveni adunați pe zidurile Cetății Sucevei la comemorarea a 400 de ani de
la moartea lui Ștefan cel Mare, în 1904. Încă de la moartea voievodului poporul l-a
considerat sfânt, iar în anul 1992 Biserica Ortodoxă Română l-a recunoscut în cetele
sfinților. Și la alte neamuri creștine, atât în Răsărit, cât și în Apusul Europei, unii dintre
conducătorii ieșiși din comun, ale căror fapte au contat mult, în bine, pentru popor, sunt
canonizați, adică cinstiți ca sfinți.

Constantin cel Mare – împărat al
Imperiului Roman de la începutul secolului
al IV-lea, primul care a dat libertate de cult
creștinilor, după trei secole de interdicție
și persecuții. El însuși s-a botezat creștin
pe patul de moarte. Împreună cu mama sa,
Împărăteasa Elena a ridicat multe biserici.
Amândoi au fost recunoscuți în rândurile
sfinților, devenind modelul tuturor conducătorilor creștini.
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Dacă încerci să faci o numărătoare printre monumentele istorice din
România, vei realiza repede că cele mai multe sunt biserici şi mănăstiri. Este aşa, pentru că acestea erau clădirile cărora înaintaşii noştri
le dădeau cea mai mare importanţă, investind în ele, trup şi suflet,
pentru a le asigura o existenţă cât mai îndelungată. Între ele, un grup
străluceşte mai tare, fiind renumit printre specialişti şi nu numai,
încă dinaintea clasării UNESCO. Ce au aceste biserici mai aparte şi
care a fost raţiunea din care s-a născut atâta frumuseţe şi înţelepciune? Cum au înfruntat timpul şi cum le putem vedea astăzi, în haina
cea mai sărbătorescă a picturii originale, ca un testament pierdut şi
regăsit, vei afla în cele ce urmează.

Stilul moldovenesc: spațiu interior de tip
bizantin, cu detalii gotice și inovații originale

Pe lista UNESCO:
• Biserica Înălțarea Sfintei Cruci, fostă mănăstire, Pătrăuți
• Biserica Sfântul Gheorghe mănăstirea Voroneț
• Biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Arbore
• Biserica Adormirea Maicii Domnului, mănăstirea Humor
• Biserica Buna Vestire, mănăstirea Moldovița
• Biserica Sfântul Nicolae, mănăstirea Probota

Abside

N

• Biserica Sfântul Gheorghe de la Mănăstirea
Sfântul Ioan cel Nou, Suceava
• Biserica Învierea Domnului, mănăstirea Sucevița

V

E

Biserica Mănăstirii Humor,
jud. Suceava, secolul al XVI-lea.
Așa se vede lăcașul din turnul de
apărare, aflat odinioară în zidul de
incintă al mănăstirii.

S
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Pridvorul,
spațiu de
întâmpinare,
în care ți
se prezintă
în imagini
viziunea
creștină despre
începutul și
sfârșitul lumii.

Pronaosul este
un spațiu de
acomodare, în
care sunt pictate
scene legate
de mărturisirea
credinței.

Gropnița
sau camera
mormintelor.
Este spațiul
anume
gândit pentru
mormintele
ctitorilor, cărora
li se alătură, de
obicei, portrete
funerare pictate.

Naosul,
deasupra căruia
uneori se ridică
turla sau o
cupolă mai
joasă, mascată
de acoperiș.

Tambur

Altarul este
așezat întotdeauna
spre Răsărit (est),
direcția de unde
răsare soarele. În
teologia creștină,
scoarele și lumina
lui sunt simboluri
care amintesc
de Iisus Hristos,
numit în textele
sacre Soarele
dreptății.

Pridvorul închis al
Mănăstirii Probota,
jud. Suceava, secolul
al XVI-lea. Iată câteva
exemple de elemente
de arhitectură gotică.

Ogivă sau arc
frânt, prin forma sa
permite realizarea
de deschideri mari în
peretele de zid.
Pietrărie – cioplituri
tipice la ferestre și la
ancadramentele ușilor
Contrafort –
element de sprijin
care întărește
rezistența unui perete,
preluându-i greutatea.

Biserica Mănăstirii Moldovița, jud. Suceava, secolul
al XVI-lea; detaiu turlă. Poți observa modul specific
moldovenesc de construire a turlei. Tamburul pare înălțat,
ca pe un soclu. Poate fi mai simplu, cu o treaptă sau, ca
în acest caz, cu 2 trepte. Prin această reducere succesivă
a lărgimii, turla devine mai ușoară și mai elegantă. La
Moldovița a doua treaptă are forma unei stele cu 8 colțuri.
Și privită din interior, turla are forma unei stele. Imaginea
obținută prin această tehnică de construcție simbolizează
cerurile deschise.

Domniţa Ruxanda
Mi-a povestit odată mama, Doamna
Moldovei, Elena Rareș, despre vara
când s-a ridicat mănăstirea noastră de
la Moldovița. Era cu trei ani înainte de
nașterea mea. Biserica s-a înălțat din
zidărie în doar câteva luni, cu brațele
țăranilor din satele domnești. Zidurile
sunt groase, de peste 1 m. Câțiva ani
mai târziu – eram mititică –
toată biserica s-a îmbrăcat în icoane
colorate, înăuntru și afară. Aceasta
a fost cheltuială mare, la fel și cu
toate cele necesare slujirii, vase din
argint și aur, cărți de cult, straie și
altele. Ctitorii dăruiau însă cu multă
convingere bisericii, ca să fie pomeniți
câtă vreme mănăstirea va dăinui.
Vezi, tu, și azi, după aproape 5 secole
vorbim despre ei ca despre niște
oameni de seamă, iar călugării înalță
încă rugăciuni pentru sufletele lor. Cât
despre alții, nici strănepoții lor nu le
mai știu numele...

Abside – zone din planul bisericii, în formă
de semicerc. Spațiul absidelor adăpostește
altarul la est, iar la nord și la sud locul
destinat celor care citesc și cântă rugăciunile
slujbelor.
Pieziș – oblic, diagonal.
Tambur – cilindrul de zidărie care formează
turla unei biserici, peste care este așezată
cupola.
Bizantin – caracteristic civilizației create
de Imperiul Bizantin, împărăție creștină
care se întindea în sud-estul Europei,
în jos de Dunăre și până în Asia Mică
și care avea capitala la Constantinopol.
Modelul artei bizantine a fost preluat și
în Țara Românească, în Moldova și în
Transilvania, în arta bisericească ortodoxă.
Mai mult, în țările noastre aceasta tradiție
a fost continuată și îmbogățită și după
căderea Imperiului Bizantin, fiind numită
postbizantină, adică după Bizanț. Istoricul
Nicolae Iorga numea civilizația țărilor
române până la sfârșitul secolului
al XVIII-lea: Bizanț după Bizanț.

Biserica Mănăstirii Moldovița, jud. Suceava,
secolul al XVI-lea; interiorul turlei. Secretul
bolților moldovenești poate fi înțeles, mai ales,
din interior. Privește perechile de arce suprapuse
pieziș care fac posibilă reducerea diametrului
turlei și, în acelașI timp, crează spații noi
pentru pictori. În cupolă veghează imaginea
Pantocratorului.

Pantocrator – imaginea lui Iisus Hristos
reprezentat ca împărat al lumii; în limba
greacă, cuvântul înseamă Atotstăpânitorul,
cel care stăpânește peste toate.

Identifică pe hartă cele 8 biserici
patrimoniu UNESCO din Bucovina
și construiește trasee care să le lege.
Dacă pornești de la Suceava? Dar din
Bacău? Dar de la Bistrița?
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Planul bisericii Mănăstirii Humor. Este
reprezentativ pentru această familie de
monumente, chiar dacă fiecare ctitorie
are particularitățile sale. Observă spațiile
bisericești specifice stilului moldovenesc!

Prinţul Ştefan
104
Știi de ce sfinții se sărbătoresc,
de obicei, chiar în ziua morții lor?
Iată propriul meu caz! Într-o zi
de 15 august, mare sărbătoare a
Maicii Domnului, Vodă Constantin
Brâncoveanu, sfetnicul său Ianache
Văcărescu, frații mei și cu mine
am fost duși la moarte, la porunca
sultanului, într-o piață publică
din Constantinopol. Ca o ultimă
încercare, sultanul promisese să ne
cruțe viața dacă lăsam legea noastră
creștinească și treceam la Islam. În
acea zi, am devenit sfinți mucenici,
pentru că am preferat să murim
decât să ne lăsăm credința. Dacă
nu ar fi fost acea zi, creștinii și-ar fi
amintit azi de noi doar ca de niște
voievozi ctitori. Biserica ne cinstește
însă ca sfinți. Suntem sărbătoriți pe
16 august, pentru că s-a dorit o zi
aparte pentru amintirea noastră.

Intrarea în pronaosul
bisericii Mănăstirii
Probota,
jud. Suceava, secolul
al XVI-lea. Intrarea
în biserică este
întotdeauna străjuită
de icoana sfântului de
hram. La Probota este
Sfântul Nicolae. Îl poți
recunoaște oricând,
chiar și dacă trăsăturile
chipului au fost
șterse de vreme. De-a
stânga și de-a drepta
sa sunt reprezentați
Iisus Hristos și Maica
Domnului, în amintirea
unei minuni petrecute
în timpul vieții
sfântului.

Peretele vestic al
pronaosului bisericii de la Voroneț,
jud. Suceava,
sfârșitul secolului
al XV-lea. Observă
pisania bisericii care
este așezată, de
obicei, pe exteriorul
zidului sau în interior,
în preajma intrării.
De ambele părți se
desfășoară scene
din viețile sfinților de
peste an, un calendar
bisericesc în icoane.
Pentru că cei mai
mulți dintre ei sunt
sărbătoriți în ziua
morții și cum moartea multora dintre ei
a fost una violentă,
vei găsi multe de
martiriu. Pronaosul
este un spațiu în care
creștinul, dar și orice
privitor, se întâlnește
în imagini cu mărturii
ale credinței.

Pisanie – text cioplit de obicei în piatră,
ca să fie mai rezistent, unde sunt numiți
sfântul de hram și ctitorul, lângă data
ridicării lăcașului.
Sfântul Gheorghe – sfânt creștin care în
timpul vieții a fost un foarte bun conducător
de oști. A fost martirizat la începutul
secolului al IV-lea, la porunca împăratului
roman Dioclețian, cel mai înverșunat
prigonitor al creștinilor. Este considerat
protectorul Moldovei. Ni s-a păstrat un steag
de-al lui Ștefan cel Mare, având brodată cu
fir de argint pe catifea roșie icoana Sfântului
Gheorghe și o rugăciune a voievodului.

Rugăciunea tuturor sfinților, exteriorul absidei altarului
la biserica Mănăstirii Moldovița, jud. Suceava, secolul al
XVI-lea. Iconografia din interiorul altarului este în legătură cu
imaginile pictate în exterior. O lungă procesiune de sfinți și de
îngeri, pe mai multe registre, se îndreaptă rugându-se spre icoanele lui Iisus Hristos, pictate în axul altarului: Iisus copil în brațele
Maicii Domnului, Iisus în chipul unui miel, ca o trimitere simbolică
la moartea Sa pe cruce, Iisus în chipul euharistiei.

Altarul bisericii de la Pătrăuți, jud. Suceava, sfârșitul secolului
al XV-lea. Este un loc ascuns privirilor, în mod obișnuit. Imaginile
pictate pe pereții altarului se leagă de taina euharistiei, miezul slujbelor bisericii. În registrul de sus poți observa cum apostolii primesc
pâinea și vinul, sfințite, chiar din mâinile lui Iisus. Mai jos sunt pictați
sfinți arhierei care au scris și au explicat oamenilor multe dintre tainele credinței creștine. Privește și fereastra pe care o vei găsi la toate
bisericile în axul altarului, pe unde razele dimineții intră și luminează
acest spațiu al tainei.

Iconostasul din naosul bisericii Mănăstirii Humor,
jud.Suceava, secolul al XVI-lea. Icoanele de mari dimensiuni
din partea de jos se numesc icoane împărătești. În dreapta își
are locul icoana hramului. Deasupra ușilor, cele mai importante
sărbători de peste an, iar sus sfinții apostoli, cu Maica Domului
și Sfântul Ioan Botezăătorul, de o parte și de alta a lui Iisus,
reprezentat în chip de Învățător, cu evanghelia în mână.

Un prieten din străinătate dorește să petreacă câteva zile în
România. El spune că ar vrea să meargă într-o stațiune la
mare, dar tu îl sfătuiești să viziteze nordul Moldovei. Care
ar putea fi argumentele tale?
Io Ștefan Voievod, prin mila lui Dumnezeu gospodar al țării
moldovenești, fiul lui Bogdan Voievod, a început a zidi acest
hram la Mănăstirea Voroneț, în numele sfântului și vestitului și marelui purtător de biruință Gheorghe în anul 6996, în
luna mai 25, luni, după Pogorârea Sfântului Duh, și s-a finit
în acelaș an, în luna septembrie 14. (Pisania bisericii Mănăstirii
Voroneț, 1488)

Citește cu atenție pisania. Vei găsi câteva lucruri care ți se vor
părea ciudate. Este extraordinar totuși să putem afla cum suna
limba română acum 500 de ani! Anul 6996? Da! Pe atunci, în
țările noastre, anii erau numărați de la Facerea Lumii, așa cum
socoteau timpul învățații bizantini, cu mijloacele pe care le aveau
atunci. Mai târziu, anii s-au numărat de la nașterea lui Iisus
Hristos.

Sfinți militari în
naosul bisericii Mănăstirii
Humor, jud.
Suceava, secolul
al XVI-lea. Șirul
sfinților îmbrăcați
în armuri, pictați
în partea de jos
a naosului se
numește garda
bisericii. Nu fără
rost sunt așezați
astfel, căci creștinii
acelor vremuri își
puneau nădejdea
mai ales în ajutorul
lor; pe atunci
războiul era ceva
aproape obișnuit...
Deasupra sfinților,
până la bolți, se
povestesc în imagini evangheliile.

Evanghelie – scriere în care este istorisită
viața lui Iisus printre oameni, așa cum a fost
consemnată de cei care l-au cunoscut direct.
Taina Euharistiei sau Sfânta
Cuminecătură – amestec de pâine și
vin, sfințite în timpul Liturghiei. Creștinii
primesc Euharistia, ca pe o legătură directă,
fizică, cu Dumnezeu.
Iconostasul = catapetească = tâmplă –
perete de icoane, care separă naosul de
altar. Cele 2 spații comunică prin 3 uși.
Iconostasul are rolul de a proteja zona
altarului.
Iconografie – știința compunerii și alăturării imaginilor, cu scopul ca ansamblul
să transmită un mesaj clar. Niciuna dintre
nenumăratele icoane pictate la bisericile din
Bucovina – în interior și în exterior – nu este
așezată la întâmplare, ci se leagă de celelalte,
de ritualul slujbelor, de cântări și de textele
sacre. Împreună: cuvânt, linie, culoare, muzică, miresme, sunete, gesturi, așa se naște
mesajul bisericii creștine.
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Pictura înăuntru și afară
Cheia vieții creștinești și cheia
vremurilor, din veacul al XVI-lea
moldovenesc

Lăcașuri de rugăciune,
resurse pentru cercetătorii istoriei,
locuri vizitate intens de turiști

a imaginilor unui ansamblu de pictură
_______________________________

• Imagine a lui Iisus Hristos Atotstăpânitorul pictată
în cupola turnului bisericii _________________

Găsește 11 cuvinte legate de bisericile pictate în
exterior din Bucovina.

Profesorul
Mircea Vulcănescu
Sper că povestirile noastre ți-au deschis poarta către aceste monumente,
cu totul ieșite din comun. Ceea ce ai
văzut însă este doar ca o picătură într-un pahar cu apă, căci fiecare biserică are istoria ei, fiecare program iconografic este diferit și foarte interesant
de studiat și de înțeles, mai ales că, în
zilele noastre pictura este restaurată și
istoricii de artă pot vedea limpede ceea
ce înaintașii lor doar bănuiau. În fiecare an aproape apar noi scrieri despre
aceste monumente și despre cei care leau ridicat. E încă loc de cercetare pentru mulți ani, de aici înainte. Cine știe,
poate și tu vei contribui la cunoașterea
acestor frumuseți, când vei fi mare.

• Știința compunerii și așezării în legătură
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Faci parte dintr-o comisie care
hotărăște cum să fie cheltuiți banii
alocați acțiunilor culturale în anul
următor, la Moldovița. Pe listă sunt:
1. Festivalul ouălor încondeiate;
2. Spectacol de Ziua Femeii;
3. Finalizarea restaurării picturii din
naosul mănăstirii Moldovița. Există
fonduri pentru a realiza doar două
dintre aceste acțiuni. Tu pe care le-ai
alege? Vino cu argumente!
Scara raiului, Mănăstirea Sucevița, jud. Suceava, sfârșitul secolului
al XVI-lea. I se mai spune și Scara virtuților. Urcușul este anevoios și durează o
viață, pentru cei ce vor să urce. Fiecare treaptă urcată înseamnă depășirea unui
nărav și dobândirea unei virtuți. Cei care urcă sunt ajutați pe de-o parte îngeri dar
trași pe de alta de diavoli. Unii cad de pe scară și cu cât cad de mai sus cu atât
este mai greu. Cei care reușesc însă, curățându-se de toate păcatele lor, ajung la
poarta Raiului, unde îi așteaptă Iisus Hristos, părintele a tot binele.

Ai făcut un tur de câteva zile cu părinții
prin Bucovina și ai vizitat bisericile
pictate în exterior. Scrie o scrisoare
unui prieten în care îi povestești
călătoria ta și frumusețile descoperite.
Alege din imaginile acestui capitol și
realizează câteva schițe.

• Primul împărat al Imperiului Roman care a dat
libertate de credință creștinilor______________

• Cameră a mormintelor, aflată între pronaos și naos,
la bisericile moldovenești _________________

• Voievod al Moldovei, mare ctitor de biserici și de
mănăstiri, care a condus țara aproape 0 jumătate de
secol _______________________________

• Fiu al lui Ștefan cel Mare și el ctitor important, în
vremea căruia s-au pictat în exterior unele dintre
mănăstirile bucovinene: Petru ______________

• Imperiu creștin care a dat naștere unei civilizații și
unor modele de artă bisericească preluate și în
Țările Române, Imperiul __________________

• Compoziție pictată, de obicei, pe peretele vestic al
bisericilor din Bucovina __________________
de Apoi.

• Procesiunea sfinților spre icoana lui Iisus Hristos
din axul altarului se numește_______________
tuturor sfinților.

• Obiect-miniatură a unei biserici, așezat pe masa
altarului, în care se păstrează peste an părticele de
Cuminecătură________________________

• Imaginea în care ctitorii unei biserici sunt arătați
oferind macheta construcției lui Iisus Hristos, prin
mijlocirea sfântului de hram: portret __________

Sfinții Părinți ai Bisericii – oameni care
s-au adâncit foarte mult în credință, au avut
multă experiență sufletească, au urcat pe
scara virtuților și, astfel, au putut pătrunde cu mintea și cu inima tainele credinței,
mai mult decât alții; unii dintre ei au scris,
explicând textele sacre și dând povețe pentru
viața credincioșilor.
Mucenicie – moarte violentă la care este
supus un credincios pentru că refuză să își
renege credința.
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Judecata de Apoi, pe peretele vestic al
bisericii Mănăstirii Voroneț, pictată în
secolul al XVI-lea. Este cea mai celebră
imagine de la mănăstirile din Bucovina, fiind
o compoziție uriașă, bine păstrată și cu un
mesaj puternic, despre teme mereu actuale:
moartea omului și sfârșitul lumii. Ai mai
întâlnit această icoană, mai simplificată,
și la bisericile de lemn din Maramureș. În
Bucovina însă, spațiul de desfășurare este
uriaș. Imaginea creștină se naște în legătură
cu textul biblic și cu scrierile sfinților părinți
ai bisericii, de aceea, fiecărei părți a imaginii
îi corespund anumite fragmente din scrierile
bisericești. În icoana Judecății poți vedea raiul
și iadul, tronul lui Dumnezeu, îngerii, cetele
sfinților, sufletele oamenilor. În partea de sus,
îngerii rulează cerurile, împachetându-le ca
pe o planșă la sfârșitul jocului. Astfel, timpul
istoric este desființat și se intră în timpul
cel fără de sfârșit. Este o imagine care pune
mereu în fața privitorului perspectiva vieții
fără de sfârșit, în care creștinii cred.

Cavalcada Sfintei Cruci din naosul bisericii lui Ștefan cel Mare de la
Pătrăuți, jud. Suceava, sfârșitul secolului al XV-lea. Este o scenă unică
în iconografie, mult discutată de istorici, români și străini. Prezintă un grup de
sfinți militari conduși de arhanghelul Mihail urmat de împăratul Constantin cel
Mare. În partea dreaptă, pe nori, se vede o cruce cu mesajul Prin acest semn vei
învinge, așa cum i s-a arătat odinioară Împăratului Constantin, înaintea unei
lupte decisive. În grupul de cavaleri sunt sfinți care nu au fost niciodată alături
în război, dar au dus cu toții aceeași luptă sufletească în ceasul muceniciei.
Mesajul devine astfel unul spiritual, un îndemn la încredere în ajutorul divin pe
câmpul de luptă și la un război permanent cu răul, fie și în timp de pace.
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Notițele mele
Desenele mele
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11

Mănăstirea Hurezi
La răscrucea secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea, în vremea voievodului Constantin Brâncoveanu, Țara Româneacă a fost un adevărat
laborator artistic și cultural. Sub protecția domnitorilor și boierilor
valahi, s-au pus laolaltă, ca într-un creuzet, simțiri teologice ale
creștinilor din Răsărit, detalii ale măiestriei apusene și orientale, idei
despre spațiul construit și forța sa spirituală. Multe dintre lăcașurile
născute sau re-născute atunci au traversat timpul până la noi. Dintre
acestea – mănăstiri, biserici și palate – Hureziul, lavra dintre dealuri,
este lucrarea cea mai spectaculoasă și bine conservată, fiind şi cel
mai amplu proiect mănăstiresc din spaţiul muntenesc. Dacă dintre
toate mărturiile de patrimoniu cultural brâncovenesc ar rămâne,
printr-o întâmplare nefericită, doar Hureziul, acesta ar fi de ajuns
pentru a avea un tablou lămuritor al acestei epoci de civilizație veche
românească, bisericească, dar şi laică.

Prinţul Ştefan
Și eu am ctitorit un schit, în apropierea incintei principale, peste pârâu.
L-am închinat protectorului meu,
Sfântul Ștefan. În tabloul votiv sunt
pictat alături de bunii mei părinți.
Așezat pe partea cu schitul.
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Lavra Hureziului, într-un desen
de Elena Murariu, 2009(?). La
Hurezi a fost ctitorită nu doar o
simplă mănăstire, ci un întreg
ansamblu monahal, asemenea
celor de la Muntele Athos, care
l-au inspirat mult pe ctitor.
Privite de sus, clădirile lavrei
formează o cruce mare, peste
dealuri. Pe harta moșiilor
brâncovenești, Hureziul era o
poiană frumoasă, ocrotită de
pădure, spre munte, cale de
câteva ceasuri călare de casele
natale de la Brâncoveni și mai
bine de o zi de galop până la
București.
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Arhimandritul Ioan, pictat
în pridvorul bolniței
Mănăstirii Hurezi. În toată
vremea ridicării lavrei, alături
de ctitori a fost Arhimandritul
Ioan, primul stareț al
mănăstirii. Pe lângă credința și
priceperea sa duhovnicească,
a fost și un gospodar excelent,
un om foarte cultivat, iubitor
de frumos, tare inteligent și
îndemânatic. A coordonat și
supravegheat întreaga lucrare.
Alături de incinta cea mare,
a ctitorit el însuși schitul
închinat Sfinților Apostoli.
Icoana de hram a catholiconului Mănăstirii
Hurezi. Biserica mare a fost închinată Sfinților
Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii voievodului,
dar și exemplul tuturor conducătorilor creștini.
Portretul votiv din pronaosul bisericii mari a mănăstirii. Așa arăta
familia domnească a Brâncovenilor în anii ridicării lavrei Hureziului:
Constantin Voievod și Doamna Marica încă tineri și în putere, fiii Constantin,
Ștefan, Radu și Matei și fiicele Stanca, Maria, Ilinca, Safta, Ancuța, Bălașa
și Smaragda. A fost ctitoria cea mai dragă a familiei, unde și-au pregătit
și locul de veci. Nu avea însă să fie cum plănuiseră. După martirizarea
bărbaților Brâncoveni și a sfetnicului lor, Ianache, la Constantinopol, în
1714, trupurile lor au fost aruncate în mare. Găsite în taină de niște pescari
creștini, au fost îngropate într-o mănăstire, într-o insulă din apropierea
marelui oraș. Câțiva ani mai târziu, Doamna Marica a reușit să aducă
în ascuns trupul voievodului și să-l înmormânteze în biserica Sfântul
Gheorghe Nou din București.

După ce cu a sa dumnezeiască putere ne-am învrednicit și am venit la scaunul
strămoșilor noștri (...) pus-am gându ca acela și dentru toată inima noastră am
voit a rădica sfânta mănăstire aci, pre pământul țărăi, ca să proslăvească preaslăvitul nume al lui Dumnezeu. Și găsindu loc ca acela la locul ce se chiamă Hurezi
ot sud Vâlcea, luat-am pre Dumnezeu într-ajutor și într-al doilea an den domniia
noastră pus-am temelie și am zidit mănăstire întru slava lui Dumnezeu și întru
numele marilor împărați și întocmai cu apostolii Constantin și Elena și până la al
șaselea an den domnia noastră săvârșindu-se toată zidirea mănăstirii... (Hrisovul
lui Constantin Brâncoveanu pentru Mănăstirea Hurezi)

Lavra – mănăstire mare, care avea un statut
mai aparte, în cazul Hureziului nu depindea
de episcopii țării, ci direct de Patriarhia de la
Constantinopol.
Laic – care nu este bisericesc sau care nu
face parte din cler (dintre preoți, călugări).
Catholicon – biserica mare din cadru unui
ansamblu monastic.
Hrisov – act domnesc care servea ca titlu
de proprietate sau avea rol în menționarea
unui privilegiu; în cazul mănăstirilor
ctitorul alcătuia și un așezământ, adică
un document în care își exprima anumite
dorințe legate de programul și funcționarea
mănăstirii; acestea trebuiau respectate
de viețuitorii lăcașului și după moartea
ctitorului.

Incintă – spaţiul aflat în interiorul unui zid
împrejmuitor.
Muntele Athos – zonă din Grecia, o
peninsulă în Marea Egee, îngustă și
muntoasă, pe ale cărei flancuri se află 20 de
mănăstiri mari și foarte multe schituri și
chilii. Toate sunt locuite doar de călugări,
femeile fiind oprite să intre. Și totuși, întreg
muntele este închinat unei femei sfinte, fiind
numit Grădina Maicii Domnului.
Monahal – călugăresc; monah = călugăr.
Arhimandrit – titlu onorific dat starețului
unei mănăstiri mari sau altor călugări
ortodocși, atunci când excelează în anumite
fapte bune.
Duhovnicesc – spiritual, sufletesc.

Mănăstire mare cu viață de obște –
rugăciune și muncă împreună
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Incinta principală a Mănăstirii Hurezi, cu catholicolnul. Cea mai mare
parte din viața călugărilor se desfășoară între zidurile incintei mănăstirești.
La început poate fi dificil, dar cu timpul ei se adâncesc atât de mult în cele
spirituale, încât nu mai simt nevoia să părăsească mănăstirea. De la un moment
dat, le devine mai urâcioasă plecarea decât rămasul acasă. Din zori și până la
miezul nopții monahii se adună de 3 ori la biserică, să se roage împreună. În
restul timpului lucrează, se roagă în singurătate la chilie și se odihnesc.

Inscripție deasupra intrării în bibliotecă: casă cu hrană
dorită sufletului, ce oferă îmbelşugarea preaînţeleaptă a
cărţilor, 1708. Biblioteca de la Hurezi, cu cărți dăruite de
ctitori, a deținut peste 400 de volume de teologie, istorie, literatură,
dicționare și enciclopedii. Trebuie să știi că pe vremea aceea cărțile
se realizau cu dificultate și o astfel de colecție era ceva rar.

Bolta cuhniei. Bucătăria mănăstirii este așezată pe un colț al incintei și
are un sistem special de aerisire și evacuare a fumului. Gândește-te că,
până nu demult, aici se găteau cantități mari de hrană, la foc deschis.
Pe un alt colț al incintei se afla brutăria, care era alimentată cu făină
de la moara mănăstirii. Ctitorii se străduiau să dăruiască mănăstirii lor
pământuri, vii și alte bunuri care să îi asigure independența și să-i ajute
peste timp pe călugări să își ducă traiul. Doar așa viața de rugăciune în
mănăstire putea dura și, odată cu ea, amintirea ctitorilor.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Călugărițe în interiorul catholiconului, Mănăstirea
Hurezi, prima parte a secolului al XX-lea. Lavra a
fost înființată ca mănăstire de călugări, dar de la sfârșitul
secolului al XIX-lea a fost locuită de călugărițe. Maicile îi
poartă de grijă până azi, împodobind-o cu flori și cu cântări.

Viața
călugărilor nu este una ușoară, cum ușor nu este nici
pentru mireni când îți dorești să ții drumul drept și
să trăiești cu demnitate. Oamenii au vocații diferite:
pentru unii e mai potrivit să întemeieze familii, pentru
alții să fie călugări, iar alții trăiesc singuri. Orice om are
rostul lui pe lume. Important este ca fiecare să rodească,
ca un pom cu fructe bune, din care să guste și ceilalți și
să se bucure. Iar roadele sunt diferite, la fiecare vârstă.
Tu ce bucurii aduci celor din jur?
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Munci călugărești – trecut și prezent

Mănăstirea Hurezi

Manuscris brâncovenesc miniat, care
a aparţinut Arhimandritului Ioan de la
Hurezi. Poţi observa aici un moment al
slujbei de intrarea în monahism. Stareţul
care îl primeşte pe viitorul călugăr este chiar
Arhimandritul Ioan. În trecut, unii monahi intrau
în mănăstire chiar din copilărie, fiind crescuţi
uneori aici de rude şi apoi hotărând să apuce în
viață pe acest drum. La vremea călugăririi, se
fac trei promisiuni în faţa lui Dumnezeu, care
se numesc voturi monahale: ascultarea – de
stareț și de duhovnic –, sărăcia – renunțarea
de bună voie la cele materiale – şi castitatea –
renunțarea la întemeierea unei familii. Călugării
se străduiesc să ducă o viață de rugăciune,
pentru sufltelul lor și pentru ceilalți semeni,
cunoscuți și necunoscuți.

Gospodărie: la cuhnie, la brutărie, la grajduri, la câmp, la
moară, la vie, la livadă, la prisacă
Administrație: la stăreție, la contabilitate, la arhondaric
(casa de oaspeți)
Cultură: la scriptoriu, la bibliotecă – traducere, copiere și
creare de cărți, la muzeu, ghid pentru vizitatori
Meșteșug: la tipografie, la atelierele de pictură, lemnărie,
lumânări, țesut și altele
Caritate: îngrijire bolnavi și copii orfani sau săraci

Trapeza Mănăstirii Hurezi. În timpul mesei, în mănăstire se citesc
cu voce tare cărți bisericești, pentru ca mintea călugărilor să rămână
la cele spirituale, iar hrana să fie cât mai cumpătată. Și icoanele de pe
pereții trapezei îndeamnă la reflecție.

Corabia Bisericii, în pridvorul bolniței Mănăstirii
Hurezi. Iată aici un simbol al vieții bisericești, privită
ca o ambarcațiune, condusă de însuși Iisus Hristos,
ajutat de sfinți. Privește, călugării sunt la vâsle!

Miniat – ilustrat cu desene de dimensiuni mici, realizate în detaliu.
Trapeză – sala de mese a mănăstirii.
Cuhnie – bucătăria unei mănăstiri sau a unui palat/conac, construită separat, la o mică depărtare de încăperile de locuit, pentru
evitarea incendiilor.

Privește cu atenție inscripția bibliotecii; este în limba greacă: BIBLIOTIKI.
Observă literele și ține minte originea
acestui cuvânt, de la biblio, care înseamnă carte. Prin urmare, ce numim
în română Biblie, cartea sfântă a creștinilor, înseamnă pur și simplu Cartea,
cu majusculă, aceea pe care mulți o
consideră cea mai importantă scriere.

Scriptoriu – încăpere destinată copierii manuscriselor.
Chilie – locuința călugărească, o încăpere modestă, mobilată cu
strictul necesar.
Mirean – creștin care nu este călugăr, poate fi și preot căsătorit
(în biserica ortodoxă).
Stareț – conducătorul unei obști de călugări.
Duhovnic – preot, părinte spiritual, sfătuitor.
Bolniță – clădire destinată bătrânilor și bolnavilor într-o mănăstire.

Stilul brâncovenesc: arhitectură, pictură,
arte decorative – rădăcini muntenești +
cultură și meșteșuguri inspirate din Apusul
Europei, din Balcani și din Orientul Apropiat

Vedere din pronaosul catholiconului
Mănăstirii Hurezi. În contrast cu albul
zidurilor, pictura care îmbracă spațiile interioare
și uneori și zone din exterior este viu colorată
și plină de surprize. Istoria evangheliilor se
întâlnește la Hurezi cu istoria Țării Românești,
prin reprezentanți de seamă ai acesteia. În
pronaosul catholiconului, găsim un șir lung de
personaje istorice, toate cele cărora Constantin
Brâncoveanu le datora recunoștință pentru
statutul său de voievod: familia sa apropiată
și strămoșii. Deasupra lor se desfășoară în
detaliu calendarul sfinților și scene biblice.
Pictura a fost realizată de o echipă condusă
de grecul Constantinos și de românul Ioan.
Tot ei au îndrumat echipele care au pictat
schiturile, paraclisul și bolnița și au întemeiat
la Hurezi, sub patronajul generos al lui Vodă
Constantin, o școală de pictură bisericească al
cărei ecou avea să fie prelung, aproape 2 secole,
în Țara Românească și Transilvania. În pictura
brâncovenească detaliile sunt foarte prezente,
imaginea parcă povestește în amănunt despre
locuri, sentimente și întâmplări din istoria
sfântă.

Paraclisul domnesc
al Mănăstirii Hurezi.
Aici se retrăgea la
rugăciune familia
domnească, atunci
când era în trecere
pe la Hurezi. La
paraclis se ajungea
discret, prin galerie,
iar înăuntru spațiul
era intim și strălucitor.
Micul iconostas poleit,
scaunul domnesc
sculptat și pictura
pereților, toate se
păstrează din timpul
Brâncovenilor.
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Ferecătura
evangheliarului
dăruit de Constantin
Brâncoveanu
Mănăstirii Hurezi,
secolul al XVII-lea.
Acesta este coperta
din spate a cărții pe
care ctitorul a pus să
fie reprezentați sfinții
de hram ai tuturor
celor 6 altare ale lavrei.

Incinta mare a Mănăstirii Hurezi, cu turnul poartă, după
lucrările de restaurare din prima parte a secolului al XX-lea.
Zidul incintei este înălțat și prevăzut cu guri de tragere. Fără să fie
gândită ca o cetate, așa cum obișnuiau sașii, mănăstirea era pregătită
să reziste totuși unor atacuri. Adesea acestea erau îndreptate nu atât
asupra călugărilor, cât asupra ctitorilor, în contextul unor răfuieli
politice, căci a strica mănăstirea cuiva putea fi un act de răzbunare
sau o declarație de război...

Detaliu din Judecata de Apoi, iadul, în pridvorul
catholiconului Mănăstirii Hurezi. În bisericile muntenești
cu pridvor, această scenă este reprezentată în exterior,
în dreapta intrării. De partea cealaltă este pictat raiul, iar
deasupra intrării Iisus judecător cu cei 12 apostoli. Cartea
vieții este deschisă, toate tainele și ascunzișurile oamenilor
sunt la vedere. Este ceasul care va veni și de care cel care
intră în biserică e bine să-și amintească. De față sunt Binele
și Răul, cât a trăit, omul a ales.

Casele domnești din incinta mare a Mănăstirii
Hurezi. Au fost ridicate pentru a găzdui familia
voievodului, dar aveau încăperi și pentru treburile
domniei. Astăzi, aceste spații adăpostesc muzeul
mănăstirii.

Detaliu din iconostasul paraclisului
domnesc al Mănăstirii Hurezi. Tâmplele din
lemn sculptat și aurit, cu icoanele prăznicare
ivite ca niște fructe colorate printre frunze și
flori strălucitoare, sunt o imagine caracteristică
perioadei brâncovenești. Odinioară înnegrite
de fum, multe sunt astăzi curățate, redândune imaginea de care s-au bucurat și ctitorii.
Observă în imagine pătrățelele albe lipite din
loc în loc pe suprafața icoanelor. Este un semn
că sunt în curs de restaurare.

Constantin Brâncoveanu comanda piesele din metal prețios pentru ctitoriile
sale aurarilor sași din Sibiu și Brașov.
Aceștia îi cunoșteau gustul, știau să lucreze și în tradiția Bisericii Răsăritene
și realizau adevărate opere de artă, de
care voievodul era tare mândru!

Caroline
Privește cu atenție Judecata de Apoi de la Mănăstirea
Voroneț (p. 106), alături de cea de la Hurezi. Găsește câteva
deosebiri și notează-le pe scurt ____________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Tâmplă – iconostas; de aici vine cuvântul tâmplar. Tâmplarii erau odinioară o
categorie aparte între lemnari, căci era lucru
anevoios și foarte de preț să te pricepi să
lucrezi iconostase.

Mănăstirea Hurezi
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Dintre toate mănăstirile vechi ale Munteniei și dintre toate
monumentele ctitorite de voievodul Constantin Brâncoveanu,
de ce Mănăstirea Hurezi?
Cel mai bine păstrat lăcaș
mănăstiresc din vremea
Brâncovenilor, astăzi proaspăt
restaurat.

Icoana Acoperământul
Maicii Domnului, pictată
deasupra intrării în
trapeza Mănăstirii
Hurezi. Imaginea Fecioarei
Maria este foarte prezentă la
Hurezi, în multe dintre spații
și în mai multe variante
iconografice. Familia
Brâncovenilor a avut-o
protectoare în viață și în
moarte, Constantin Vodă
fiind născut, dar și ucis în zi
de 15 august, Sfântă Mărie
Mare, cea mai importantă
zi de praznic al Maicii
Domnului.

A avut parte de ctitori domnești
care au mobilizat cele mai pricepute
echipe de meșteri: arhitecți, pietrari,
lemnari, pictori iconari, aurari și
alții. Mare parte din lucrările lor
sunt încă vizibile la Hurezi.

A fost un laborator artistic al vremii:
pictură bisericească, meșteșuguri,
creație de carte și imagine.

Bolnița Mănăstirii Hurezi, ctitorită de Doamna
Marica, cu hramul Adormirii Maicii Domnului.
Privește proporția armonioasă a acestui ansamblu:
biserică și foișor. Acest simț al proporției în relație cu
omul, care păstrează măreția în ciuda dimensiunilor
modeste, a fost și rămâne o lecție pentru arhitecți.
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•Numele de familie al ctitorilor domnești de la Hurezi
____________________________________

•Biserica mare a mănăstirii se mai numește și
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• Sala de mese a călugărilor se numește _____________

__________________________ _________

•Bucătăria unei mănăstiri sau a unui palat brâncovenesc se
numește ______________________________

Foișorul lui Dionisie, secolul al XVIII-lea. A fost
ridicat de un stareț al mănăstirii, după sfârșitul
Brâncovenilor și al Arhimandritului Ioan. Privește
coloanele, cu fusuri și capiteluri diferite, vegetația și
animalele reliefate în piatră. Privește și vulturul cu
două capete, stema marilor boieri Cantacuzini, rude
după mamă ale lui Vodă Constantin.
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•Locuința călugărului se numește _________________
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Vătafii de meșteri ai șantierului mănăstiresc de la Hurezi:
Istrate lemnarul, Vucașin Caragea pietrarul şi Manea zidarul,
fiecare ţinând câte o unealtă specifică meseriei lor: toporişca,
echerul şi firul cu plumb. Reprezentarea meșterilor – portret – în
pridvorul catholiconului este un semn al prețuirii pe care ctitorul
le-a arătat-o, dar și a faptului că ei înșiși au dăruit pentru construirea
mănăstirii.

Stil brâncovenesc:

Găsește 10 cuvinte legate de Mănăstirea
Hurezi!

Petruţ

• biserici, mănăstiri, palate
• pridvoare, foişoare, logii, coloane, cuhnii, bolţi, scări
exterioare, grădini
• lumină, peisaj, confort, armonie
• decoraţie bogată: piatră, lemn, frescă, ţesături, argintărie,
tipărituri, manuscrise, miniaturi

Mănăstirii Hurezi __________________________

•Mică biserică destinată familiei domnești în cadrul
mănăstirii _______________________________

• Mănăstire cu statut privilegiat __________________
•Terasă deschisă, de formă pătrată, înconjurată pe
3 laturi de coloane, specifică arhitecturii brâncovenești
___________________

•Biserică de cimitir, destinată și călugărilor bătrâni și
bolnavilor _____________________________

Închipuie-ți că ai putea ctitori o mănăstire. Cum ar fi
mănăstirea ta? Ce hram i-ai da? Cu ce ți-ai dori să se ocupe
călugării sau călugărițele din mănăstirea ta? Știi că din
postura de ctitor poți hotărî tu însuți toate aceste lucruri.
Completează compunerea cu un desen!
1. Lucrează schițe după imaginile de la Mănăstirea Hurezi.
2. Încearcă împreună cu colegii să modelezi o machetă
a mănăstirii din plastilină sau lut, observând cu atenție
desenul lavrei de la pagina 111 și celelalte imagini din acest
capitol.

Proporție – raportul dintre dimensiunile
unui ansamblu; se poate analiza atât la
construcții, cât și la statura umană.
Vătaf – conducător, șef de echipă, cel care
coordonează lucrarea și răspunde pentru
calitatea ei în fața ctitorului.
Loggie – spaţiu asemănător unui balcon
larg, închis pe trei laturi, iar pe una deschis
cu coloane spre exterior; este obișnuit la palatele veneţiene, care i-au inspirat pe ctitorii
Brâncoveni.
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Cel mai amplu ansamblu mănăstiresc din
Țara Românească: catholicon, 3 schituri,
o bolniță, case domnești, incintă cu chilii,
bibliotecă, brutărie, cuhnie, trapeză,
gospodărie, moară și altele.

L-am văzut pe Constantin Brâncoveanu,
alături de Mihai Viteazu, pictați în biserica
de la Ocna Sibiului, la locul ctitorilor.
Felul acesta frumos de a picta l-am mai
văzut și la alte biserici de prin sate,
spre Făgăraș, pe unde am fost mai des.
Mi-a plăcut mult Mănăstirea Sâmbăta
de Sus, acolo, sub Fereastra Mare a
Făgărașului. Se povestește că a fost
construită prima dată de bunicul lui
Constantin Brâncoveanu.
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Desenele mele
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Notițele mele

12

Meșteșugul ceramicii
de Horezu

Meşteşugul ceramicii a însoţit omul în toate colţurile lumii, din zorii
istoriei şi până azi. Aproape toate civilizaţiile au lăsat în urmă o
tradiţie a olăritului şi vase de lut cu înfăţişare specifică, foarte multe
piese, unele ajunse întregi până la noi, altele risipite în mii şi mii de
cioburi. Te-ai gândit vreodată că istoria umanităţii s-ar putea scrie
într-un mod inedit având ca singuri martori obiectele din lut ars?
Într-o astfel de istorie, ceramica de Hurez ar putea vorbi despre civilizaţia ţărănească de pe plaiurile oltenești, la răspântie cu cea creată
de voievozii şi boierii Ţării Româneşti. O poveste de veacuri, care
se mai scrie încă, pe roţi de lemn, în cuptoare cu foc de lemne, prin
sufletele şi brațele harnice ale olarilor şi olăriţelor, în satul Olari din
marginea târgului Hurezilor.

Meșteșugul este rcunoscut cu
numele de Ceramica de Horezu (de
Hurez). Satul de olari se află însă la
2 kilometri de târgul Horezu și se
numește chiar Olari. Ca să ții minte
numele satului și să-l cauți când
ajungi în zonă, îl voi numi în continuare Olari/Horezu.
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Ceramică împodobită foarte divers, cu rol
funcțional, dar și decorativ

Satul Olari din vecinătatea
Mănăstirii Hurezi
Păstrarea în cea mai
mare parte a tehnicilor
tradiționale de lucru

În prima partea a secolului
al XX-lea, s-a pornit cercetarea
sistematică a olăriei țărănești din
România și a ceramicilor istorice,
descoperite în săpăturile arheologice. Cel mai pasionat dintre
cercetători a fost profesorul Brabu
Slătineanu, care a fost și un mare colecționar de astfel de obiecte. În 1938,
a scris Ceramica Românească, prima
carte dedicată acestui meșteșug pe
tot cuprinsul țării din cele mai vechi
timpuri și până la noi.

Meșteșugul practicat și transmis
în familie

Portretul lui Constantin Brâncoveanu, păstrat
la Mănăstirea Sinai din Egipt. Nu știm dacă
localnicii din Olari/Horezu au olărit din vremuri
preistorice, cum este cazul altor vetre de olari.
Știm însă sigur că în în timpul lui Constantin
Brâncoveanu, meșteșugul a luat aici o întorsătură
mai aparte, diferită de ceea ce s-a întâmplat în
olăriile vecine. Este foarte posibil ca voievodul
să se fi ocupat de dezvoltarea acestui sat de
meșteșugari, vecin mănăstirii sale, aducând
aici meșteri străini, așa cum s-a întâmplat și în
cazul altor meșteșuguri. Unii localnici susțin cu
mândrie că sunt urmașii grecilor aduși de Vodă
Brâncoveanu. Cert este că, în satul Olari/Horezu,
s-a realizat începând cu secolul al XVIII-lea o
ceramică foarte frumos împodobită, diferită
de oalele simple, țărănești. A fost vesela care
a înlocuit în unele cazuri pe cea pe care mai
marii Țării Românești o aduceau de departe,
din Orient. Însuși Vodă Constantin avea la masă
și vase de Hurez, fapt dovedit de săpăturile
arheologice de la palatele sale.

Am învățat să lucrez de la 14 ani. De la 20 mi-am făcut
atelierul meu, separat de al părinților. Lucrez împreună cu
nevasta, care decorează vasele pe care le fac eu. Și eu știu să
decorez. În ceea ce fac mențin tradiția, dar îmi place să aduc
și elemente noi sau să îmbin motivele între ele, altfel decât
fac părinții mei. Nu aș lăsa niciodată meseria asta, vreau
să ajung unul dintre cei mai buni olari și să-i întrec pe ai
mei!... (Costel Bâscu, Olari/Horezu, n. 1974)

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Olar din Oltenia lucrând străchini cu
formă arhaică. Începutul secolului
al XX-lea. În trecut, olăria țărănească
era sursa de aprovizionare cu veselă și
recipiente de tot felul pentru majoritatea
locuitorilor țării. De aceea, se producea în
cantități uriașe și se vindea la bâlciurile
organizate la hramurile bisericilor sau în
târguri săptămânale, în localitățile mai
importante. În afară de vânzare, olarii
practicau mult trocul, străbătând satele
cu căruțele cu oale, iar cei mai săraci chiar
cu oalele la spinare.

Taica, Vodă Constantin, era un gospodar
excelent și încerca să administreze cât
mai bine atât averea noastră, a familiei,
cât și vistieria și resursele țării. De ce să
cumpere boierii oale din Orient, când și la
noi se puteau face unele îndeajuns de frumoase pentru mesele lor! Aceasta a vrut
tata să facă la Hurezi, o olărie de lux!

Prinţul Ştefan

Meșter de la Olari/Horezu, 2014. La
Olari, se lucrează încă pe roată de lemn,
învârtită mecanic, cu piciorul. Unii meșteri
folosesc roți și alte unelte moștenite de la
părinți, astfel încât peisajul gospodăriei de
olar nu s-a schimbat prea mult în epoca
tehnologiei.

Taier – farfurie întinsă, potrivită şi pentru
mâncat, dar folosită, mai ales, pentru înfrumuseţarea caselor. Cuvântul a fost împrumutat din Transilvania, din limba maghiară.
Poate fi şi acesta un semn al intenţiei de a
realiza obiecte mai elegante, mai deosebite,
pe placul clasei superioare a societăţii, care
în Transilvania era pe vremea aceea şi de
etnie maghiară. Taier se numeşte la Horezu
şi roata de lemn pe care se modelează. În alte
zone i se spune târcol.
Arhaic – transmis dintr-un trecut
îndepărtat. În acest context ne gândim la o
vechime mai mare de 2 000 de ani.
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Din zecile de sate de olari care erau
odinioară în Oltenia, de ce Horezu?

Taiere lucrate în atelierul Dumitru și Ioana Mischiu, Olari/
Horezu. Stau agățate pe pereții exteriori ai casei și atelierului lor,
un obicei comun în acest sat de olari.

De calitatea lutului depinde
reușita oalelor.
La Olari/Horezu lutul este prelucrat mai meticulos –
ceramica mai de calitate decât în alte sate de olari
Ulcior de la sfârșitul
secolului al XIX-lea.

Cană, sfârșitul secolului
al XIX-lea.

Străchini, sfâr;itul secolului al XIX-lea.

PRELUCRARE:
• se curăță de impurități și resturi
vegetale
• este udat și lăsat la dospit peste iarnă,
afară, în lutării
• se face turte și se bate cu maiul
• se calcă, adică se frământă cu piciorul,
în mod repetat (în zilele noastre cu
malaxorul)
• se taie cu cuțitoaia și iar se dospește și
iar se frământă.
Vrei să găseşti aur? Atunci, când vii aici, în dealul
Ulmetului, iei sapa şi hârleţul, sapi şi găseşti pământul bun de oale, care este ca aurul pentru noi.
(Victor Vicşoreanu, 1927–1993, Olari/Horezu)
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Petruţ

Meșteșugul ceramicii de Horezu
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SURSĂ:
Dealul Ulmetului – la câțiva kilometri
spre Mănăstirea Hurezi, în carieră, la
2–3 m adâncime. Lutul se ia, de obicei,
toamna, pentru tot anul care urmează.

Oală îmbăierată,
sfârșitul secolului
al XIX-lea. Astfel de oale
erau folosite pentru
dusul mâncării la câmp.

Domniță, ați văzut vreodată cum
se lucrează la roată? Eu am fost o dată
cu tata în Piața Mare din Sibiu. Era
un târg mare, unde găseai și oale de
vânzare. M-am tot întrebat cum se
meșteresc obiectele acestea. La stână se foloseau mai demult oale de
lut, pentru închegatul laptelui, iar
oamenii, acasă, păstrau brânză și
făceau iaurt tot în oale de lut.

Călcatul lutului cu piciorul

Înainte totul dura foarte mult la pregătirea lutului. După ce-l tăiai cu cuțitoaia, îl puneai iar la
dospit într-o ladă, pentru o zi, ca să se înmoaie ce
rămăsese mai tare în pământ. Apoi se lua iar la
jucat cu picioarele. Abia acum ziceau ăi bătrâni că
e bun de modelat, când era și curat, și moale, ca o
cocă mai tare din care puteai să începi să lucrezi.
(Eufrosina Vicșoreanu, 1935–2013, Olari/Horezu)

Maiul – unealtă de lemn, în formă de ciocan, care se folosește la
bătut, îndesat şi nivelat.
Cuțitoaia – este o lamă veche de coasă, la care s-au prins două
mânere. Cu ajutorul acestei unelte improvizate, turta de lut este
tăiată felii subţiri-subţiri, aşa încât orice impuritate să poată fi
îndepărtată. Turta se bate iar şi se taie iar cu cuţitoaia, de 2–3 ori.
Roata cu gogoloațele pregătite de lucru, în atelierul familiei
Dumitru și Ioana Mischiu, Olari/Horezu

Gogoloațe – așa numesc olarii hurezeni bulgării de lut pregătiți
pentru modelat.

Domniţa Ruxanda

Petruț, să știi ca și la noi, la Suceava,
erau olari, chiar în oraș, iar împrejur erau câteva sate în care se lucra
olărie. Pe drumul dintre Suceava și
Putna, mănăstirea lui Vodă Ștefan,
e Rădăuțiul, unde se olărește până
astăzi, și chiar și la Putna au fost
odată meșteri olari. Dar să știi, nici
eu n-am văzut niciodată cum se
ridică un vas pe roată sau cum se
modelează o farfurie și tare curioasă
eram să aflu!

Taier lucrat în familia Victor
și Eufrosina Vicșoreanu,
unii dintre cei mai buni olari
hurezeni în a doua parte a
secolului al XX-lea.

Cuptorul de ars oale. După
decorarea vaselor și uscarea lor
temeinică urmează o etapă fără
de care obiectele din lut nu pot
deveni utile: ARDEREA. Vasele
sunt așezate cu grijă într-un
cuptor special, construit din
pământ și cărămidă. Acesta se
află, de obicei, într-o magazie,
la oarecare distanță de casă.
Cuptorul arde cu foc de lemne,
10–12 ore, de obicei, peste
noapte. Temperatura trebuie
să urce către 800°C. Reușita
arderii la cuptorul tradițional
stă doar în experiența olarului,
căci temperatura din cuptor nu
poate fi măsurată.

Taiere modelate, puse la uscat
pe poliță. Când obiectele se
întăresc, dar sunt încă puțin umede,
se începe decorarea lor. De obicei,
femeile sunt cele care se ocupă cu
împodobirea oalelor. Operațiunea
aceasta o numesc înflorat. La Olari/
Horezu însă sunt și unii bărbați care
realizează decorul.

Strachină albită, în așteptarea decorului.
Cel mai frecvent oalele primesc un fond
compact de culoare, care la Olari/Horezu este
adesea alb. De aceea și numele operațiunii a
rămas albit. Peste acest strat încă ud, chiar
imediat după albire, se lucrează decorul.

Pecetea familiei Dumitru și
Ioana Mischiu, pe care o aplică
pe spatele tuturor obiectelor
lucrate în atelierul lor.

După prima ardere

(Ștefan Mischiu, n. 1971, Olari/Horezu)

Plăcerea este foarte mare atunci când
le scoatem din cuptor și le vedem cum
sunt de frumoase! Parcă uităm toată
munca pe care am depus-o până aci!
(Ion Bâscu, n. 1967, Olari/Horezu)

Gata, după a doua ardere

Pictatul cu cornul. Este o
operațiune obișnuită și în alte sate
de olari, cornul fiind un instrument
care permite linii ferme și multă
precizie, asemenea unui toc cu
peniță. La Olari/Horezu este făcut
dintr-un corn de vită găurit în vârf,
căruia i se pune o pană de gâscă.

Jirăvitul cu gaița. Este un fel de a
decora specific satului Olari/Horezu,
prin care se pot obține modele
foarte fine, cum ar fi pânza de
păianjen. Gaița este un instrument
simplu, din lemn, care are un vârf
metalic.

Strachină decorată cu gaița, la sfârșitul
secolului al XIX-lea, cu modelul pânza
de păianjen. A făcut parte din colecția lui
Barbu Slătineanu, iar azi se află în colecția
Muzeului Național al Țăranului Român.
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Îmbrăcat în smalţ înainte de a doua ardere

La ardere, fiecare are secretul lui. Cu
timpul, începi să simți și focul, așa
cum după ce înveți să modelezi simți
lutul la mână, adică începi să simți
după cum e flacăra, când trebuie să
mai bagi lemne sau când să tragi jarul.

După prima ardere obiectul devine rezistent la apă, dar culorile rămân încă palide. Adevărata cromatică
și strălucire o prind la arderea cu smalț. Acesta este o substanță sticloasă, inițial lichidă, care îmbracă
vasele cel puțin în interior, iar în cazul cănilor, al străchinilor, al ulcioarelor, peste tot. După ce smalțul
se usucă vasele sunt băgate din nou la cuptor, unde mai stau 10–12 ore la o temperatură mai ridicată,
către 1 000°C.

Ionel Popa

Gheorghe și Maria
Iorga

Laurențiu și Nicoleta
Pietraru

Vasilica Olaru

Victor Ogrezeanu

Victor şi Eufrosina
Vicşoreanu

Laurenţiu şi Nicoleta Pietraru

Semne și simboluri vechi +
inspirație

Găsește 10 cuvinte legate de meșteșugul
olăritului la Olari/Horezu! Și încă vreo
câteva care sunt și ascunse și nici nu au
definiție ajutătoare.

Stelian Ogrezeanu
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Soarele, șarpele, spirala, pomul vieții, cocoșul, coada de
păun și altele. Toate au o semnificație uneori cunoscută,
altelori uitată. De exemplu, cocoșul, renumit la Olari/
Horezu, simbolizează trezirea la viață, vigoarea, mândria
Eu lucrez numai cu motive tradiționale de Horezu. Dar frumusețea și
noutatea constă în modul în care le pictezi și le așezi. Uneori rămân
și eu uimită de modelele pe care le fac. De obicei, cocoșul, steaua,
floarea, soarele, spirala sunt motivele centrale. Pe margini pun
elemente care se armonizează cu centrul: flori, struguri, porumbi,
frunze. Ca să scot în evidență unele motive le dublez cu puncte. Cel
mai apreciat este pomul vieții, pe care-l pictez în mijlocul taierului, fie
simplu, fie cu doi cocoși de o parte și de alta.
(Nicoleta Pietraru, n. 1975, Olari/Horezu)

Nicolae Țambrea. Ca o excepție
la decorul specific satului, unii
meșteri s-au lăsat inspirați de
evenimente istorice

Dumitru și Ioana
Mischiu

• Argila care se modelează se numește _______________
• Pentru a putea fi folosite vasele trec de două ori prin
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• La a doua ardere sunt date cu o substanță numită ______

I
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U

T

I

T

O

A

I

E

D

U

F

• Vasele se modelează pe ________________________
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_________________________________________

• La Olari/Horezu, farfuria întinsă se numește _________
• Instrument de decorat specific acestui centru de olărit
________________________________________
• A scris prima carte despre Ceramica românescă:
Barbu ____________________________________
• Instument de decorat care se termină cu o pană de gâscă
_________________________________________
• Tehnică de decorat specifică la Olari/Horezu__________
• Instrument improvizat dintr-o lamă de coasă, folosit la
pregătirea lutului __________________________

Mi-amintesc cum lucram și îl ajutam pe tata, când eram mică; dar el mă alerga,
nu mă lăsa să lucrez, că zicea că e o meserie foarte grea și de fete e dăunătoare,
da’ eu tot nu mă lăsam convinsă și tot mă duceam să lucrez și îl ajutam la toate
muncile. (…) Când pleca tata de-acasă și rămâneam noi, copiii, ne-ncăieram pe
roată care să modelăm. Nu ne săturam de pământ!
Cel mai mult îmi plăcea când scotea oalele din cuptor, așa de frumoase și
strălucitoare de parcă erau Luceferii de pe cer și atunci parcă mai mult curaj îmi
da și îmi plăcea din ce în ce mai mult. Când tata a văzut că nu e chip să mă las de
oale, a zis că poate așa e mai bine, dacă am înclinație către meserie, să urmez eu
în familie. (Eufrosina Vicșoreanu, 1935–2013)

Olăriță din familia Giubega, pictând cu cornul, 2015.

Casa-atelier Dumitru și Ioana Mischiu. Majoritatea caselor
de meșteri din Olari/Horezu au poarta deschisă și pot fi
vizitate, având și marfă expusă pentru vânzare la poartă.

Ține minte! Calitățile ceramicii de la Olari/Horezu:
• vase smălţuite, uşoare, cu pereţi subţiri
• decoraţie bogată, migăloasă, foarte diversă
• meşteri creativi, dar în interiorul tradiţiei
• doar argilă locală prelucrată foarte meticulos = materie
primă mai bună ca în alte centre

Imaginează-ți că ești copil într-o familie de olari și scrie o
compunere despre o zi de lucru la olărit, alături de părinți.
Împodobește pagina cu desenele tale. Pentru inspirație vezi
ce povestește mai sus o olăriță de la Olari/Horezu.

Fă o mică excursie în zona, la cel
mai apropiat muzeu de istorie sau
etnografie, unde sigur vei găsi obiecte
din lut ars. Desenează-le și
observă-le cu aceste cunoștințe
proaspete despre meșteșugul olăritului!

1. Lucrează schițe după ceramica
de Horezu pe care am prezentat-o.
Împreună cu colegii, puteți face o
expoziție de taiere desenate.
2. Modelează din lut: animale, case sau
ce-ți mai trece prin minte. Întâlnirea cu
acest material minunat o să-ți placă!
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Înțelepciunea domolește
mânia omului și faima lui
este iertarea greșelilor.

În Cetatea de scaun a Sucevei și
peste tot în țară, pregătirile de
Paști începeau cu multă vreme
înainte, cu mai bine de
40 de zile, când se pornea Postul
Paștilor sau cum spuneam
noi, Păresimile. Lăsata secului
se face până azi în duminica
numită a iertării sau a izgonirii
lui Adam din Rai. În acea zi cu
toții ceream iertare și iertam
și așa, împăcați, porneam pe
drumul postului, până
la Paști.

(Pildele lui Solomon, Vechiul Testament)

Scoarță
moldovenească,
țesută în secolul
al XIX-lea, cu
motivul Pomul
vieții, repetat de
3 ori.

Caroline

Domniţa Ruxanda

Căderea în greșală a primilor oameni și alungarea lor din Rai,
frescă la Mănăstirea Voroneț, jud. Suceava. Pentru creștini,
Paștele este sărbătoarea împăcării lui Dumnezeu cu oamenii,
răscumpărarea neascultării lui Adam și a Evei. Primilor oameni li s-a
dat toată grădina Raiului. De la un singur lucru i-a oprit Părintele
ceresc: să mănânce din Pomul cunoștinței binelui și a răului. N-au
reușit să asculte, au dat vina unul pe celălalt și amândoi pe șarpe,
nu și-au cerut iertare, ci au încercat să ascundă greșala lor. În toate
slujbele bisericești din perioada Paștilor este vorba despre părerea de
rău pentru greșeli, despre iertarea și dragostea lui Dumnezeu față
de oameni.

Privește cu atenție cum sunt stilizați pomii raiului în
cele două tehnici: țesut și pictură. Observă asemănări și
deosebiri și notează-le pe scurt:
_________________________________________
_________________________________________

Semn de vecinătate pentru anunțarea
unei petreceri, Viscri, jud. Brașov. Acest mic
obiect era trimis din casă în casă, ca o invitație la
Fosnicht. La fel se proceda și pentru alte anunțuri,
doar că semnul era mai sobru.

La noi, la sași, înainte de începerea postului aveau loc
Richttag – Ziua Împăcării și Fosnicht – Ultima petrecere.
Se țineau, de obicei, marți, în ultima săptămână dinaintea
postului. Când clopotul din turnul bisericii fortificate bătea
ora 12, bărbații se adunau în casa tatălui de vecinătate. El
deschidea ceremonios lada vecinătății și scotea la lumină
toate socotelile, ținute conștiincios, în scris, de-a lungul
anului. Se discuta despre cele petrecute în ultimul an.
Eventualele datorii sau lucruri rămase neîncheiate se
lămureau atunci, pe cât se poate în împăcare. După acestea
alegeau împreună noul tată de vecinătate, un bărbat mai
în vârstă, dar încă în putere. Lada vecinătății era purtată,
cu alai, până la casa alesului. Tatălui celui tânăr i se punea
în jurul gâtului o cunună verde, păstrată de la coroana de
Crăciun. Apoi, se pregăteau cu mic cu mare de Fosnicht, o
petrecere cu cântece, dans și mâncare, care se prelungea
până miercuri seara, în casa vechiului tată de vecinătate.
A doua zi, tinerii se mascau caraghios și continuau
petrecerea. Uneori improvizau scenete, în care luau în râs
diferite vicii, spre hazul privitorilor. Erau, de obicei, bărbați
mascați în femei, cu hainele puse pe dos, în combinații
trăznite. Dacă cineva dormea și nu revenea la petrecere,
mierucuri la prânz, mascații mergeau și îl luau pe sus,
fie și în pijama, ducându-l, vrând-nevrând la veselie. Pe
seară, petrecerea lua sfârșit. Săturați de voie bună, sătenii
puteau intra de acum în post. Am aflat că și la români erau
obiceiuri asemănătoare.

Ultima sară de carnaval, la ortodocși, Duminecă,
boierul oferă familiei şi comesenilor o distracţie la
sfârşitul mesei (…) înainte de culcare, comesenii
îşi cer iertare pentru greşelile făcute unul altuia
în cursul anului [scurs de la Paștile trecute], şi
îşi urează reciproc să ajungă sănătoşi Paştele.
Aceiaşi urare se obicinueşte la Curte cu oarecare
solemnitate, în aceiaşi sară de Duminecă. Se
adună acolo boierii şi feţele bisericeşti, în numele
cărora Marele Logofăt citeşte o mică alocuţiune
Principelui, cerându-i iertare, iar acesta răspunde
„dorim tuturor sănătate pentru Paştele viitor”, după
care îi concediază. (Anton Maria del Chiaro, secretarul
italian al voievodului Constantin Brâncoveanu)

Ca să-ți faci o idee despre muzica pe care o ascultau
oamenii la petreceri în trecut, vizitează site-ul formației
Trei Parale și ascultă înregistrările postate. Membrii
acestui grup muzical nu doar cântă, ci și studiază arhivele
în căutarea muzicii de odinioară, dând viață unei comori
de patrimoniu imaterial care altfel ar rămâne ferecată în
uitare.

Taier de Hurezi, Victor Vicșoreanu, a
doua parte a secolului al XX-lea. Muzica
însoțea petrecerile și la sat și la curțile
boierești și domnești. Acest tip de muzică
de petrecere, care se cânta odinioară de
lăutari, este astăzi parte a patrimoniului
cultural imaterial.

Lăsata secului – ultima zi înainte de începerea unei perioade de post mai îndelungat.

Gândește-te la un moment din viața ta în care ți-a părut rău
de o greșală făcută și ți-ai cerut iertare. Scrie o compunere
pornind de la acea întâmplare.

Marele Logofăt – cel mai de seamă boier
din Sfatul Domnesc, care conducea cancelaria domnească.
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Pentru că suntem în plină primăvară și în pragul Paștilor, vom recapitula, vom povesti și vom gândi despre acestă mare și luminoasă
sărbătoare creștinească. Din vremuri vechi și până azi, Paștile au fost
prilej de bucurie, de înnoire, de frumos, peste tot în țară, de la casele
cele mai simple și până la reședințele domnești. Chiar felurile diverse
de sărbătorire a Paștilor sunt exemple de patrimoniu cultural imaterial, cele care dau viață siturilor de patrimoniu material.

Femeile și fetele de la noi din sat știau că fuioarele de
lână trebuiau terminate până în joia dinaintea Paștilor,
Joia Mare. Aveau vreme aproape un an, de la Sfântul
Gheorghe din anul trecut, când se tundeau oile, și până
aproape de Paști. Iar de nu terminau, stăteau cu teamă
să nu vină Joimărița. Zice că e o ființă ciudată care bântuie prin case și prin poduri să caute fuioare netoarse și
pedepsește amarnic pe unde le găsește... Fetele încearcă
să o îmbuneze pregătind și pentru ea ouă încondeiate.
Joimărița avea de furcă și cu flăcăii ce nu terminaseră
de gunoit câmpul și nu porniseră încă plugul în primăvară. Așa ne mai struneau, mai în glumă mai în serios
ăi bătrâni... haideți la treabă, că vine Joimărița!

Intrarea lui Iisus în Ierusalim, la biserica Mănăstirii
Voroneț, pictură de la sfârșitul secolului al XV-lea.
Ultima duminică din Postul Paștilor, numită a Floriilor, e zi de
sărbătoare și bucurie. Oamenii aduc la biserică flori și crengi
de salcie, ca odinioară locuitorii Ierusalimului, în întâmpinarea
lui Iisus. Creștinii împletesc salcia sfințită în cununi și o pun la
poartă, la streașină sau la icoană, pentru binecuvântarea casei.

Petruţ

Femeie din Oltenia
la războiul de țesut.
Pe la jumătatea
secolului al XX-lea.

Fete confirmate, în straie de duminică, Laslea, jud.Sibiu,
prima jumătate a secolului al XX-lea. După confirmare și până
în ziua nunții, fetele purtau borten la biserică. Ultima dată când îl
purtau era ziua nunții; miresele își împodobeau bortenul cu flori
și panglici colorate. În comunitățile tradiționale limbajul portului
era bine stabilit și situația fiecăruia se putea afla doar fiind atent la
straie: de e flăcău ori fată de măritat ori nevastă sau văduvă.

Caroline
La noi, la sași, există până astăzi obiceiul
unei slujbe speciale care marchează
sfârșitul copilăriei și începutul tinereții,
cam pe la 14 ani. În unele locuri ceremonia
se ținea chiar de Florii. La Viscri/
Deutsch-Weisskirch, avea loc în Joia Verde.
Acest eveniment era pregătit timp de un
an și mai bine, în biserică, unde preotul se
ocupa de copii, explicându-le din tainele
și istoria bisericii, învățându-i rugăciuni
și cântece religioase. Astfel, ei aflau
și înțelegeau ce se petrece în biserică.
Confirmarea înseamna reînnoirea
legământului de credință făcut la botez,
prin mijlocirea nașilor. În unele locuri,
copiii care urmau să confirme băteau
satul, casă cu casă și cereau iertare de la
fiecare familie, pentru supărările pe care
le-au adus. Toți îi iertau, îi îmbrățișau
și le ofereau daruri. Apoi, în sunetul
clopotelor, mergeau la biserică. După o
scurtă slujbă, urma un fel de examen.
Copiii erau întrebați din cele învățate
despre credință. În Joia Verde se ținea
slujbă. Împreună cu familiile și nașii,
copiii primeau, pentru prima dată,
pâinea sfințită și vinul. Toate acestea
mi se vor întâmpla și mie curând!
Aștept cu emoție mare ziua confirmării
și îmi place că voi purta borten!

Etelka Barko,
ceangăiță din
Săcele, jud. Brașov,
Tezaur Uman Viu
pentru meșteșugul
încondeierii ouălor
de Paști.

1. Observă piesele războiului de țesut.
Îți mai amintești cum se numesc și ce
rost are fiecare? Dacă nu, dă paginile
înapoi și găsește răspunsul!
2. Privește cu atenție țesătura și
indentifică alesăturile folosite.

Aici poți vedea cum se încondeiază
ouăle de Paști la Moldovița, jud.
Suceava. Desigur, la slujba de Paști
de la mănăstirea lui Petru Rareș, poți
vedea și ouă încondeiate. Privește și
ascultă până la sfârșit explicațiile și
gândește-te câtă răbdare au femeile
care încondeiază...

Detaliu dintr-o scoarță
oltenească din secolul
al XIX-lea.

În anul 1950 am furat arta de a încondeia ouă chiar de
la tatăl meu, (...) am predat-o elevilor, în secret, până la
Revoluţia din decembrie 1989, când am scăpat de vechiul
regim. Dacă fac un calcul simplu, rezultă că de 60 de ani
încondeiez ouă şi înaintea sărbătorilor de Paşti împart
această taină creativă şi cu alţi oameni. Fiecare ou are un
model diferit, dar şi o poveste pe măsură. Dragostea este
ingredientul pe care îl folosesc pentru a realiza un model
perfect, la care se adaugă cunoştinţele acumulate de-a
lungul timpului. (Etelka Barko, Tezaur Uman Viu, 2010)

Ceangăi – grup etnic înrudit cu maghiarii,
dar cu obiceiuri specifice, care trăiesc în
Moldova, concentrat în județul Bacău și în
Țara Bârsei, județul Brașov.
Joia Verde – așa se cheamă la sași joia
Săptămânii Patimilor. Pe tărâmurile lor de
baștină, în această zi, altarele se împodobeau cu flori și frunze verzi și se făceau
procesiuni în cinstea Sfintei Împărtășanii,
căci în această zi se rememorează Cina cea
de Taină.
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Cina cea de Taină
în biserica de lemn
din Rogoz, jud.
Maramureș, secolul
al XVIII-lea. În Joia
Săptămânii Mari
creștinii rememorează
Cina de de Taină.
Iată, Iisus împarte
apostolilor pâinea și
vinul, binecuvântate
și prefăcute în Sfânta
Împărtășanie. Felul
aceasta material
și spiritual, în care
creștinii îl primesc
pe Dumnezeul lor, se
petrece în fiecare zi de
sărbătoare în biserici,
la slujba numită
Liturghie.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Ivan
Hristos a Înviat, dragii moșului! Să
vă spun drept, mintea mea nu pricepe
cum s-a putut întâmpla Învierea, dar
cred că așa a fost și îmi aduc mereu
aminte ce ne-a spus părintele nostru:
nimeni să nu se mai teamă de moarte,
că dacă Hristos a înviat, toți vom învia.
Să ne temem doar de răutățile noastre.
La noi, în Deltă, în noaptea de Înviere
se fac focuri mari în curtea bisericii, ca
un semn îndepărtat al luminii care am
auzit că iese din mormântul lui Iisus la
Ierusalim, în fiecare an, de Paști.
Batjocorirea lui Iisus, biserica de lemn din
Ieud Deal, jud.Maramureș, secolul
al XVIII-lea.

Batjocorirea lui Iisus, biserica de zid
din Pătrăuți, jud. Suceava, sfârșitul
secolului al XV-lea.

Caută în apropierea casei tale o
biserică monument istoric și observă
în pictură scene care reprezintă
Săptămâna Patimilor.
1. Privește cu atenție cele două icoane
cu același subiect și observă diferențele
și asemănările dintre acestea. Care tip
de reprezentare te atrage mai mult?
Poți explica de ce? De ce crezi că cele
din bisericile de lemn sunt mai simple,
cu toate că au fost pictate cu 2-3 secole
mai târziu?
2. Compară și cele două icoane ale
Învierii – de la Pătrăuți și de la Sucevița
(pagina următoare). Ce diferențe
observi? Icoana de la Sucevița a fost
pictată un secol mai târziu; ține
minte că adesea, în cadrul aceluiași
stil de pictură, trecerea timpului
aduce compoziții mai complexe, mai
aglomerate, cu personaje mai multe.
Desigur, în acest caz și spațiul avut
la dispoziție de pictori i-a dus către
modul de abordare portivit.

Icoana Învierii la Pătrăuți, jud.
Suceava, sfârșitul secolului
al XV-lea. Această reprezentare
se mai numește și Anastasis, adică
ridicare, pentru că Iisus, prin învierea
Sa, îi ridică, îi scoate din iad pe Adam
și pe Eva și odată cu ei tot neamul
omenesc.
Iisus Hristos cel înviat
Adam
Drepții și prorocii din Vechiul
Testament
Aici scrie: Zapisul lui Adam e rupt,
puterea iadului este sfărâmată.

Creștin de rit răsăritrean – creștini care
țin tradiția Bisericii din Răsărit, numită
ortodoxă; în România sunt ortodocșii și
greco-catolicii.
Geneza sau Facerea– prima carte a
Vechiului Testament, carte sfântă pentru
creștini, evrei și musulmani, în care se
povestește cum a făcut Dumnezeu lumea.
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna
Mare – ultima săptămână din Postul
Paștilor, care se încheie cu Duminica
Învierii. Este timpul în care creștinii își
amintesc de ultima săptămână din viața lui
Iisus pe pământ. În fiecare zi, se amintesc,
prin slujbele bisericești, cele petrecute acum
2000 de ani la Ierusalim.
Zapis – document, dovadă, aici înscrisul cu
greșelile lui Adam.
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În toate bisericile creștine de rit
răsăritean despre care am povestit –
în Maramureș, în Bucovina și la
Mănăstirea Hurezi – istorisirea în
icoane a Săptămânii Patimilor este
prezentă adesea cu multe amănunte.
În Maramureș, șirul de scene legate
de patimile lui Iisus sunt puse
frumos în dialog cu imaginile din
Geneză, despre facerea omului și
căderea lui din rai. Aceasta pentru
că suferințele Domnului, urmate de
Înviere, sunt un fel de răscumpărare
a omului. Iisus Hristos, Dumnezeu
făcut om, repară greșala primilor
oameni și deschide iar pentru ei
porțile raiului.

Icoana Răstignirii pe peretele de lemn al
bisericii din Ieud Deal, jud. Maramureș,
sfârșitul secolul al XVIII-lea.

Prinţul Ştefan

Privește cu atenție imaginile cu junii
brașoveni și notează câteva elemente
de patrimoniu imaterial legate de acest
obicei:

Hristos a înviat! În noaptea de Paști,
la biserică se citește un discurs foarte
frumos al Sfântului Ioan Gură de Aur,
în care toți sunt poftiți să se bucure,
chiar dacă au postit sau nu. Se spune
că de la Paști și până la Înălțare (40
de zile), chiar și suferințele din iad
încetează. Îmi amintesc de zilele de
Paști; și sate și orașe, toate erau în
sărbătoare, cu oamenii veseli și primeniți.

Juni din Șcheii Brașovului în 1905, cântând Hristos a înviat,
în Miercurea Paștilor, într-un loc între dealuri, numit Pietrele
lui Solomon. În acestă zi, aici se pune masă și se întinde hora
bărbaților.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Serbarea Udătoriului la Șurdești, jud. Maramureș ,
2011. A doua zi de Paști, cel mai harnic bărbat al satului,
cel care a ieșit primul cu plugul la arat în acel an, este
sărbătorit de comunitate, iar el îi cinstește pe toți cu
băutură și de-ale gurii. Alaiul sărbătoresc pornește de la
biserica de lemn, cea care ajunge cu turnul până la nori.

Icoana Învierii, deasupra porții de intrare în
incinta Mănăstirii Sucevița, jud. Suceava,
secolul al XVI-lea. La Sucevița ceremoniile de
Paști sunt și mai ample, căci acesta este și hramul
mănăstirii.

Juni din Șcheii Brașovului, în 2013, în Joia Paștilor, în locul numit
Prund, în fața bisericii lor istorice, Sfântul Nicolae. Se cântă, se joacă
iar hora și se aruncă buzduganul, un obicei prin care se încearcă
dibăcia vătafului. Acesta trebuie să arunce un buzdugan de metal cât
de sus poate și să-l prindă la loc.
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• De Paști se sărbătorește____________________

Găsește 10 cuvinte legate de Paști și
patrimoniul cultural. Alte 3 cuvinte sunt
ascunse și nu au nici definiție. Le-ai observat?

Paştele se celebrează cu mari petreceri şi multe distracţii,
ca scrânciobul, de pildă, care se ridică nu numai în fiecare
sat, dar şi în piaţa de lângă Palatul domnesc, unde se
instalează şi alte distracţii sub cerul liber, plătindu-se
doi gologani de persoană pentru un loc. (…) În săptămâna
Paştelui paicii străbat oraşul cu mici vase de argint sau de
porcelan fin, conţinând apă mirositoare, cu care stropesc pe
trecători pe faţă şi pe mâni, spunându-le: Christos anesti.
E vrednic de notat acest obicei păstrat la toate naţiunile de
rit ortodox că, din Paşti până la Înălţarea Domnului, nu se
salută altfel de cât cu: Christos anesti, la care se răspunde:
alitos anestii ceea ce înseamnă, Cristos a Înviat: Adevărat că
a înviat. Acei ce nu ştiu greceşte, se servesc de slavonescul:
Cristos vascris, vaissena vascris! (Anton Maria del Chiaro,
secretarul italian al lui Constantin Brâncoveanu)

Povestește despre sărbătorirea Paștilor, în familia ta sau
în familii prietene. Întreabă-ți bunicii cum era de Paști în
vremea copilăriei lor.

Dacă ești curios să asculți cum
sună cântările călugărilor din
mănăstirile bucovinene ai aici
câteva exemple. Amintește-ți
că cea mai mare parte a acestor
mănăstiri au fost la început
de călugări, apoi au devenit
de maici. Pentru că suntem în
preajma Paștilor, îți propun un
imn bisericesc închinat Maicii
Domnului, care se cântă timp de
40 de zile de la Înviere. Se numește
Îngerul a strigat.
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Paic – soldat din garda personală a domnilor Țărilor Române, un fel
de paj domnesc.

• Ceremonie bisericească de intrare în rândul tinerilor,
la sași ________________________________

• Cilindru negru purtat pe cap de fetele săsoaice în ziua
de confirmare ___________________________

• Stare de recunoaștere a propriilor greșeli și de a trece
cu vederea vinele altora_____________________

• Ultima zi înainte de începutul postului:
Lăsata ________________________________

• Slujba bisericească de seară care se ține în Postul
Paștilor, mai ales în Săptămâna Patimilor ________

• Ființă fantastică care se credea că pedepsește fetele și
femeile care n-au terminat de tors până în Joia Mare
_____________________________________

• Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, cu o
săptămână înainte de Paști__________________

• Meșteșug de împodobire cu vopsele a ouălor de Paști
_____________________________________

• Mănăstire bucovineană, pictată în exterior, care își
sărbătorește hramul de Paști_________________

Scrânciob – construcție cu mai multe leagăne fixate pe același schelet care se balansează sau se învârtește în cerc; strămoșul caruselelor
și lanțurilor din parcurile de distracții din zilele noastre.
Șcheii Brașovului – cartier românesc foarte vechi, din Brașov, vatra
românilor din acest oraș multietnic. Șcheienii păstrează anumite obiceiuri arhaice, care coboară până hăt, departe, în timpurile
dacilor.

La ce ne folosește să înțelegem
sensul și tradițiile legate de o anume
sărbătoare?

Aflu și gândesc despre patrimoniu: de Paști
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Notițele mele
Desenele mele
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Ritualul Călușului
Este unul dintre semnele din trecutul foarte îndepărtat al satelor
românești. Poate, te gândești că nu vei mai găsi ritualuri arhaice
decât prin îndepărtatul Orient ori prin Africa. Un drum până în
Oltenia în zilele de Rusalii e destul ca să poți vedea cu ochii tăi un
obicei în care dansul se împletește cu puterea plantelor, a muzicii,
cu rânduieli tainice, căpătând puteri vindecătoare.

Prinţul Ştefan

Călușarii din Bârla, jud. Argeș, 2015. Acest obicei este
încă viu în unele așezări din Oltenia și Muntenia. Călușarii
sunt încă așteptați și doriți în comunitate. În zilele noastre,
colindă și prin sate, dar se întrec în dansuri și pe scenele
festivalelor folclorice, făcând renumele satului lor. O ceată de
Călușari cunoaște cam 20-30 de figuri de dans.

Profesorul
Mircea Vulcănescu
146

Îmi amintesc de jocul călușarilor, așa cum l-am
putut vedea în satele noastre din Olt, dar și la București. Acest obicei se ține cam 9 zile, din Duminica
Rusaliilor. Cetele de călușari băteau satele și jucau
prin curți și bătături, însoțite de lăutari; dansau de
rupeau pământul. Oamenii îi așteptau cu credința că jocul lor le va aduce bine, sănătate, belșug,
roade, fetelor măritiș, nevestelor copii, copiilor trai
îndelungat. Se auzea că uneori puneau pe picioare
oameni betegi, cu dansul lor și adesea erau chemați
pe la casele unde erau bolnavi, cum se zice, luați în
căluș. Acești căzuseră la pat pentru că lucraseră în
zilele de Rusalii și le mâniaseră astfel pe iele. De
mici ne povesteau femeile de la moșie de iele. Mai
ales doica noastră. Uneori le numea de rău: Fetele
lui Iuda, Irodițe, Vânturițe, Nemilostivele, alteori le
vorbea de bine, ca să le îmblânzească: Milostivele,
Orațiile, Vitezele, Domnițele, Bunele. Unii ziceau că
le-au văzut și le-au auzit și se temeau de ele.

Călușari din Pădureți, jud. Argeș, la
Festivalul International de Folclor de
la Londra, 1935. În perioada cercetărilor
monografice, Constantin Brăiloiu a ales o
trupă de călușari argeșeni să reprezinte
România la un eveniment organizat de
English Folk Dance and Song Society, în
Marea Britanie.

Călușarii – între lumea văzută și cea nevăzută, prin dans
Pasăre cu 2 capete, pe candelabrul de
lemn al bisericii de lemn din Rogoz,
jud. Maramureș. Această întruchipare
ciudată este un simbol al lumilor, așa cum
le vede țăranul, în civilizația tradițională.
Lumea văzută și cea nevăzută sunt la
un loc, viața pământească și cea de
după moarte, lumea de aici și cea de
dincolo sunt laolaltă. Care e una și care e
cealaltă? Depinde din ce sens privești!

Călușari pe scenă, anii 50 ai seclului al XX-lea. Încă de
la jumătatea secolului al XIX-lea, jocul călușeresc a fost considerat un simbol național. Fiind foarte spectaculos, arătând
bărbăție și tenacitate, a fost repede integrat în spectacole și
în repertoriile trupelor de dans. În zilele noastre există festivaluri dedicate călușului, unde nu mai este vorba de ritual, ci
doar de dans și de întrecerea între trupe. Ca și în cazul Jocului
Fecioresc, atunci când este scos din conetxtul satului și din
rostul său în comunitate, Călușul pierde din substanța sa.
Rămâne totuși spectacolul.

Când ne-am dus la Sârbii Măgura… ne-am dus pă sală să ne
culcăm.(…) şi Gheorghe, vecinu’ meu, a auzit pă sus Oraţiili.
Oraţiili cântau noaptea cum ar juca Căluşu’: Şoimanili. Şi
spune Gheorghe: „Bă, ia auzi Şoimanili, nea Marine!…” Pă
sus pă acolo făcea: „Hălăi-şa! Hălăi-şa! Zâce-aşa! Zâceaşa!…” Cum strigă vătafu’ de Căluş. Erau Şoimanili noaptea…! Să auzea, dom’ne, Căluşu’…! Şi juca Căluşu’ Şoimanili
alea…! Vezi, cum e asta, din bătrâni s-aude aşa…! (…) (Marin
Șocaie, zis Bobob,n.1935, unul dintre vătafii legendari ai Olteniei,
într-un interviu luat în 2008)

Precreștin – dinainte de apariția
creștinismului sau de încreștinarea unei
anumite populații.
Duminica Rusaliilor – în Antichitate era
o sărbătoare a primelor roade, a începutului
de sezon călduros; numele i-a rămas din
latină, sărbătoarea trandafirilor. În tradiția
populară Rusaliile sunt niște apariții
feminine, numite iele și încă în multe feluri.
Odată cu împământenirea creștinismului,
la 50 de zile după Paști, exact în aceeași
perioadă, se sărbătorește Pogorârea Duhului
Sfânt. Cu o zi înainte, se fac slujbe pentru
pomenirea morților. Odată cu oamenii și
sărbătorile au fost încreștinate, totuși, forța
anumitor ritualuri a făcut ca acestea să fie
practicate în continuare în popor, alături de
sărbătorile creștine.
Iele, Șoimane, Vântoase, Mândre – ființe
misterioase, zânele rele ale poveștilor
populare românești; se adună în noapțile
de vară prin poieni, dansează și cântă;
sunt capricioase și răzbunătoare, mai ales
împotriva bărbaților.
Iuda – apostolul care l-a trădat pe Iisus.
Pentru creștini, este o vorbă foarte grea să fii
numit Iudă.
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Ritual, iată un cuvânt care te trimite direct în inima satului arhaic. Am avut
bucuria să-l pot cunoaște și înțelege pe viu, în campaniile de cercetare a satelor,
conduse de Profesorul Gusti. Ritualul este o înșiruire de gesturi și fapte care
urmăresc îndeplinirea unui scop tainic, legat de lumea nevăzută. În satul tradițional, există ritualuri care însoțesc cele mai importante momente ale existenței:
nașterea, nunta, moartea, dar și evenimente anuale legate de anul agricol: semănatul, culesul și altele. Ritualurile urmează legi nescrise dar foarte stricte și rosturi
transmise din bătrâni, din timpuri foarte, foarte îndepărtate. În satele noastre,
ritualurile din timpurile precreștine se împletesc cu sărbătorile bisericești, căci
credința oamenilor păstrează încă anumite elemente ale credințelor arhaice.

Cum se petrece Ritualul Călușului

Călușarul din Stolnici, jud. Argeș, 2015. Copiii
mici sunt jucați în căluș, pentru sănătate. La fel și
cei bolnavi. Prin participarea la joc, spectatorii, dar și
căluşarii şi familiile lor dobândesc protecţie împotriva
duhurilor rele. Prin legătura jurământului și taina
întregului ritual călușanii primesc din puterea ielelor
dar o folosesc pentru a îndrepta relele făcute de
Dânsele.

• vătaful – conduce grupul, primeşte sau înlătură
membri din ceată, deţine tainele ritualului, transmise
uneori din tată în fiu, alteori printr-un urmaş pe care
vătaful şi-l alege.
• stegarul – poartă căluşul – steagul grupului, care este
investit cu puteri magice – o prăjină împodobită cu un
ştergar frumos lucrat, diverse accesorii
colorate şi cu plante de leac şi belşug: pelin, usturoi,
busuioc, frunze de nuc, spice de grâu şi altele. Cu cât
este mai înalt cu atât este mai bine.
• mutul – este un personaj comic care antrenează grupul
în diverse şotii, dar struneşte şi dansul cu mişcări
energice. Este respectat aproape ca şi vătaful.
Este mascat şi poartă sabie. Mutul trasează cercul
ritual în care se petrece dansul.

Ceată de călușari
în anii 60 ai
secolului al XX-lea.

Vătaful

Călușari
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La ritualul călușului,
Stolnici, jud. Argeș, 2015.
În hora căluşarilor sau
agăţate de ei sunt:
grăunţe, lână, ulcior cu
apă proaspătă, sare, pelin,
usturoi. Acestea sunt
împărţite apoi gazdelor
şi altor doritori și chiar
vândute; se poartă la brâu
pentru a nu cădea pradă
ielelor. Grăunțele jucate în
Căluș sunt puse şi printre
seminţele de semănat ca să
aducă belşug.

Opincile de călușar ale lui Ilie Păduroiu din
Pădureți, jud. Argeș, unul dintre vătafii
călușarilor de la festivalurile de folclor de la
Londra. Privește piesele metalice fixate pe încălțări;
dansul călușarilor este astfel ritmat de loviturile de
pinteni, iar trecerea lor e însoțită de sunete stridente.

Straiul de călușar a lui Ilie Păduroiu din Pădureți, jud.
Argeș. Cămașă țărănească cusută în culori aprinse, pantaloni
albi, jambiere înflorate, bete încrucișate peste piept și pe spate,
clopoței, insigne (aici distincții), pălărie înzorzonată, cu panglici,
băț de lemn, opinci cu plăcuțe de metal, batistă la brâu. Ajuns la
bătrânețe, vătaful de o viață și-a donat straiul, medaliile și toate
amintirile lui legate de căluș Muzeului Național al Țăranului Român
din București.

Mutul

• vătaful adună şi organizează ceata, cu câteva săptămâni
înainte
• se confecţionează steagul (călușul)
• înainte de a porni jocul, în fiecare an, membrii cetei se leagă
cu un jurământ tainic care se face noaptea, într-o poiană din
pădure.
• căluşarii joacă pe la gazde, însoţiţi de lăutari.
• la finalul dansului spectatorii intră şi ei în joc şi se încarcă
de energiile căluşarilor. Ceata este cinstită cu bani şi bucate,
precum colindătorii.
• la sfârşitul perioadei de căluş, steagul se desface și se îngroapă,
tot în taină, iar ceata se risipeşte.
Unii etnologi văd în acest ritual o legătură cu vechile rituri, de
natură extatică, rituri răspândite pe arii culturale largi. Călușul
aparține formelor cunoscute în sudul și estul Europei. Dincolo de
toate teoriile este cert un lucru: ritualul Călușului este o dovadă
a vechimii populaţiei autohtone, devenită românească, pe aceste
meleaguri.

Privește călușarii!

Ține minte!
Jocul călușului:
• Dans
• Muzică
• Costum
• Obiecte, acțiuni, reguli rituale
• Texte
Azi:
• Spontan, obicei arhaic, practicat neîntrerupt în unele sate,
vechi de secole
• Pe scenă – scos din context, cu accent pe spectacolul
dansului
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Băț de vătaf

• Prăjină împodobită cu ștergar și cu plante de leac, pe care

Găsește 8 cuvinte legate
de ritualul călușului

ceata de călușari leagă jurământ __________________

• Membru din ceata Călușului ____________________
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• Întruchipări feminine care cântă și dansează în nopțile de
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• Încălțămintea călușarilor ______________________
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• Unul dintre multele nume ale Ielelor, dar și numele duminicii

• Conducătorul cetei de călușari ___________________
• Personaj mascat care antrenează ceata, făcând și diferite șotii
_____________________________________

• Plantă de leac, cu un miros înțepător, nelipsită din Căluș
_______________________________________

când începe să joace Călușul______________

Bată, bete – țesătură îngustă și lungă care se pune la brâu; se țese în
război.
Etnolog/etnologie – știință care studiază caracteristicile fiecărei etnii.

Cum ți se pare faptul că ritualul
călușului este încă practicat? Dar de
dansurile de scenă, ce crezi?

Extatic – legat de extaz, trăire sufletească foarte intensă, generată uneori de ritualurile arhaice, în care omul pare să piardă contactul cu lumea
aceasta şi să intre în legătură cu forţele lumii de dincolo.
Autohton – care aparține primei populații care a locuit un ținut.

Ritualul Călușului

Rosturi în ceată:
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Jocul fecioresc
din Transilvania

Jocul se deprindea de mic, la fel ca și munca. Aceasta era distracția și
petrecerea noastră. Am învățat să joc de la tata și de la Ion, frate-meu mai mare. Exersam la șură sau cu băieții cât stam cu vacile
la păscut. Întâi intram în jocul copiilor, apoi pe la 14–15 ani intram
în horă, cum se zice, adică începeam să participăm la Jocul celor
mari. D’apăi atunci trebuia să știi deja să joci feciorește și jucând
cu ceilalți învățai și mai bine. La horă se cunoaștea om cu om în
sat. La fel și tinerii, aici se căutau de prietenii și de aici ne cădeau
drage fetele pentru însurătoare. Azi, tinerii merg la discotecă, da’
mai fain era la Horă…

Ai văzut vreodată un bărbat jucând cu patos, punând parcă în dans
toată puterea și talentului lui artistic. Ritmul îi arcuiește trupul, palmele sale bat cizmele de parcă ar vrea să le rupă. Ei, să știi că în satul
de altădată dansurile jucate de bărbați erau prilejuri ca aceștia să se
întreacă, să își pună în evidență forța și măestria artistică dar să se și
bucure împreună.

Profesorul
Mircea Vulcănescu

•
•
•
•
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dans bărbătesc
bătăi cu palmele pe picioare
dansatorii NU se țin de mâini sau de brâu
dans solistic – cei mai buni dintre jucăuși ies din formație și își
arată măestria interpretând figuri de dans doar de ei știute

Când a apărut? De unde vine?
• reprezintă o familie de dansuri răspândite în Europa Centrală,

nu doar în Transilvania, ci și în Ungaria, Slovacia, Polonia,
Austria și în Germania
• nu avem un moment precis al nașterii ci doar mențiuni că el
a apărut în perioada Renașterii (sec. al XVI-lea), atunci când
individul a început să dorească a se remarca în cadrul grupului
din care făcea parte.

În satele transilvănene pe care
le-am cercetat, Fecioreasca
se juca la horele din duminici
și sărbători, la nunți, dar și în
șezători. Și la târguri se încingea
dansul, mai ales că, în aceste
ocazii, jucăușii aveau ocazia să-și
facă renume și mai mare. Se auzea
și de numele lor dar și de cel al
satului de unde erau. Și pentru
aceasta, jucăușii buni erau bine
văzuți, precum și cei care știau
să cânte frumos. În ziua de azi,
Fecioreștile se mai joacă în puține
sate. Noroc cu nunțile, unde au
rămas la loc de cinste!

Obicei intercultural

Jucăuși – aşa sunt numiţi cei care dansează
jocuri fecioreşti.

• Români: Feciorește des (ritm mai rapid), Feciorește rar (ritm mai

Intercultural – vorbește despre prezența
variantelor acelorași forme culturale
(obiceiuri, credințe, povești, dansuri, muzici
etc.) în culturi învecinate în spațiu, de obicei
în zonele multietnice. Presupune, așadar,
interacțiunea unor grupuri, comunități
sau persoane care au culturi diferite.
Interculturalitatea se dezvoltă prin dialogul
constant al acestor culturi, prin circulația
unor forme care au în substanța lor valori
comune.

lent), Bărbuncul, Târnăveana, Haidăul și altele.

• Maghiari: Sűrű legényes, Ritka legényes
• Rromi: dansuri asemănătoare cu cele ale românilor și maghiarilor
din vecinătate, doar că ritmul este mult mai alert, bătăile cu
palmele pe picioare mai dese.

Fecior din Orata, jud. Cluj, 2016.
Uneori, peana este foarte împodobită.
În zona Bistriței feciorii obișnuiesc să
pună la pălărie chiar pene de păun.

Multietnic – care cuprinde mai multe
etnii. În Transilvania au convieţuit de-a
lungul timpului pe lângă români – populația
autohtonă majoritară – și maghiari, secui,
saşi, șvabi, rromi, evrei, armeni, cehi şi alte
neamuri reprezentate mai discret, dar totuşi
prezente.
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Cum îl recunoşti?

Petruţ

Feciori din Țara Făgărașului, prima parte
a secolului al XX-lea. Jocurile fecioresti erau
dansate mai ales de feciori dar, de foarte multe
ori, erau jucate și de bărbații însurați aflați încă
în putere.
Observă pălăriile împodobite ale feciorilor. Aceste podoabe care sunt purtate doar înainte de
însurătoare se numesc, într-un cuvânt, peană.

Jaskó István zis Pitti (1929–2013),
un jucăuș maghiar renumit din
Gheorghieni, jud. Cluj. Obiceiul jocului
solo – jucăuș și ceteraș – avea o anumită
rânduială care trebuia respectată. Bărbații
ieșeau în față să dansese, în ordinea
vârstei și a prestanței în comunitate: cei
mai în vârstă întâi, cei mai tineri mai la
urmă.

Fain – cuvânt folosit în Ardeal pentru
frumos, bun.

A hiritisi – a felicita.

Jucăuși români de la Frata, jud. Cluj,
la un spactacol de dans, 2016.

Fecioreasca din Inucu, interpretată
de ansamblul maghiar de dans Zurboló
din Cluj, 2012.

Nu te băgai înainte la un bătrân. Numa’ dacă te lăsa el.
Dacă îți făcea rând. Și tu, dacă erai la 16–17 ani? Te băgai
la un ficior care era scăpat de armată? Care nu era însurat
sau care era în pragul de a merge în armată? Era un respect! Da, eu! Un… țangău de ăsta, nu mă duc să te împing
pe dumneata care ai 19 ani sau 21 de ani, să te împing
dinainte. Nu, nu, nu! Nu îndrăzneai. (…)
(Ilisie Arpaș, n. 1935, Mociu, jud. Cluj)

Fecior – în comunitățile tradiționale erau
considerați feciori băieții care aveau vârsta
cuprinsă între 14–15 ani (vârsta adolescenței)
și 20–23 de ani (vârsta la care, de regulă, un
bărbat se căsătorea).
Ceteraș – instrumentist cu cetera (vioara),
cel care conducea grupul de muzicanți și
antrena cu ritmul său jucăușii.
Țangău – așa se spune în unele zone la
copilandru (băiat aflat între vârsta copilăriei
și cea a tinerilor). Cuvântul are însă o nuanță
peiorativă.

Prinţul Ştefan

Când mergeam la moșiile
noastre de peste munți, din Țara
Făgărașului, ne nimeream uneori
la praznice, mai ales, la hramuri,
la bisericile românilor, unde
ctitorea și taica, Vodă Constantin.
Ei, atunci vedeam uneori jocuri
feciorești. Cum se mai întreceau
pontăușii în salturi și bătutul
palmelor pe picioare! Ieșeau
scântei din picioarele lor, nu alta!

Bate cizma la tureac,
Că la fete-așa li-i drag!
Bate cizma la căpută,
Pân-la mândra să s-audă!
Cine joacă și nu strâgă,
Facă-i-s-ar gura strâmbă!
Joacă, mândră, nu te face!
Ori nu joci cu cine-ți place?
Da, cu cine ț-a plăce!
Ai juca, da nu te ie (ia)!

Joc sătesc în Țara Făgărașului, prima
jumătate a secolului al XX-lea. Jocul
sau hora erau prilejurile cele mai plăcute
de întâlnire în satul tradițional. Erau
momentele când oamenii se destindeau,
stăteau de vorbă, dansau, cântau împreună.
Se țineau fie în locuri deschise, în mijlocul
satului, fie la vreunul dintre săteni, în
ogradă ori la șură. Exista o anumită ordine
a dansurilor, diferită de la un sat la altul.
Pentru tineri, intrarea în horă era momentul
de trecere din grupul copiilor în grupul
tinerilor; fetele treceau în jur de 14–15 ani,
iar la băieți cam tot așa. Era momentul
din care tinerii se pregăteau să întemeieze
o nouă familie. Pontăușii jucau dinaintea
întregii comunități, dar cei care erau cel mai
mult cu ochii pe ei erau fetele de măritat
și familiile lor. Jocul era însoțit și de diverse
strigături cu haz, pentru care nimeni nu
avea voie să se supere.
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Deși nu mai este întâlnit atât de des ca odinioară,
jocul fecioresc este încă parte din tradițiile unor sate
transilvănene actuale, unde se joacă așa cum se juca și în
trecut. Jucăușii buni sunt și astăzi vedete ale comunităților
din care fac parte, pentru că își dovedesc în joc măiestria și
vitalitatea.

Ansamblu folcloric din Felmer,
jud. Brașov, executând un joc
fecioresc, 2016. În România, multe dintre
ansamblurile folclorice au în repertoriu
dansuri feciorești. Jucate pe scenă,
dasurile feciorești sunt însă mult diferite
de cele jucate spontan, la sărbătorile
satului. Pe scenă, cel mai adesea, se
execută o partitură de dans, învățată de
la un instructor, partitură care se joacă
de fiecare dată la fel. Aşa se ajunge ca
pe scenă dansatorii să se sincronizeze
aproape perfect între ei, ieșirea din această
sincronizare fiind considerată o greșală.
Tocmai acest fapt este în contradicție
cu natura dansurilor feciorești jucate la
evenimente tradiționale. Aici, în dansurile
feciorești, chiar dacă sunt jucate în grup,
jucăușii au libertatea de a improviza și
de a se exprima în mod individual. Prin
urmare, spectacolul cu dansuri feciorești
standardizate, jucate uniform, inhibă
creativitatea și modalitățile firești de
construcție și exprimare ale dansurilor
feciorești.

Găsește 10 cuvinte legate de Jocul fecioresc!

• Perioadă istorică din secolul al XVI-lea când au fost
menționate pentru prima dată jocurile feciorești
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• Jocurile feciorești din România fac parte dintr-o familie
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de dansuri din Europa ______________________
• Dansează jocurile feciorești într-un ritm foarte alert
______________________________________
• Dansează jocuri feciorești ____________________
• Conduce grupul de instrumentiști, antrenând pontăușii
în joc __________________________________
• Podoabă purtată la pălărie de feciori _____________
• Locuitori ai Transilvaniei, ații decât românii, care
dansează jocuri feciorești ____________________

Trio transilvan la festivalul cu același
nume, Cluj, 2016. În Ardeal erau, de regulă,
trei muzicanţi: un ceteraș, un contralău
(cântăreț la contră, viola de azi) și un gordunaș
(cântăreț la gordună, contrabasul de azi). În
zilele noastre, specialiștii numesc acest tip de
grup Trio transilvan. Muzicanţii erau la mare
preţ în sărbători şi chiar şi în zilele de clacă,
atunci când îndulceau uneori asprimea muncii
cu muzica lor.

Pontăuș – jucăuș, dansator în ponturi.
Căpută – partea de deasupra a cizmei, care
îmbracă laba piciorului.
Ansambluri folclorice – grupuri de
muzică și dansuri, care reprezintă, de obicei,
anumite zone etnografice. Au program de
repetiții, participă la diverse spectacole,
fac turnee în țară și chiar în străinătate.
Munca lor se aseamănă în bună măsură cu
cea a dansatorilor de profesie. Ansamblurile
folclorice reprezintă o încercare de a
conserva tradiția, dar și un pericol de alterare
a acesteia, căci adesea un obicei rupt de vatra
satului și de rosturile sale originare devine
neroditor și lipsit de sens.

Băietanul care intra în horă își pregătea mai întâi hainele
curate. Se vesteau de părinți din vreme flăcăii mai vechi,
de intrarea în horă a băietanului lor și, la ziua hotărâtă,
lăutarii tocmiți de cel mai vrednic și vechi flăcău erau duși
la masă, la casa părinților băietanului ce intra în horă. Aici
se strângeau 5-6 flăcăi vechi și după ce cinsteau câte un pahar de rachiu din partea băietanului și a părinților lui, care
hiritisesc pe tânăr să fie cu noroc și flăcău vrednic, jucau cu
toții 2-3 jocuri, la care mama băietanului privea cu bucurie
și cu lacrimi în ochi, ca la odorul ei care punea piciorul cu
bucurie în lumea năcazurilor, ce încep cu chef și adesea se
sfârșesc cu scârbă, și apoi ieșeau cu toții, cu lăutarii cântând și ducându-se la casa de horă.
(M.Lupescu, Moldova, 1915)

Închipuie-ți că trăiești în trecut, într-un sat din Transilvania,
și că ai ieșit prima dată în horă. Scrie o compunere pornind
de la povestirea de alături și înfrumusețează-o cu desenele
tale.
Ca să înțelegi mai bine ceea ce înseamnă un ritm, experimentează tu însuţi! Bate, spre exemplu, de patru ori din
palme. Propune-ţi ca timpii dintre bătăi să fie egali, adică
între o bătaie și alta să se scurgă aceeași durată. Apoi, joacă-te puțin cu aceste pauze, schimbându-le lungimea şi
ţinându-le inegale. Cel mai simplu, poţi să lungeşti sau să
scurtezi doar pe una dintre ele. Vei obține un ritm în care
trei durate sunt egale și una diferită. Fă acest joc, bătând şi
cu palmele pe picior, ca pontăușii.
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PONT = o înlănțuire de gesturi de dans fecioresc conform
unei tradiții locale. În ponturi jucăușul își demonstra în fața
comunității creativitatea, spontaneitatea și originalitatea.
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Delta Dunării –
rezervație a biosferei
Te invit la o descindere într-o împărăție a apelor. Este un ținut
despre care se vorbește mult, dar puțini sunt cei care îl cunosc cu
adevărat. Și dintre aceștia și mai puțini sunt cei care îl iubesc. În
Deltă poți descoperi frumusețea naturii sălbatice, raiul păsărilor,
întinderi nesfârșite de stuf, păduri cu specii rare. Poți însă vedea
și rănile pe care omul le-a făcut în timp pe corpul acestui uriaș
organism viu. Și acum, la vâsle! Pornim!

Profesorul
Mircea Vulcănescu

Un ținut în continuă formare
Un documentar interesant despre Delta
Dunării: locuri și oameni care o înțeleg și
o iubesc.

Casă țărănească din satul Jurilovca, jud. Tulcea, Delta Dunării.
Specifice acestei zone sunt lemnăria albastră de la uși și ferestre și
acoperișurile din stuf. În zilele noastre, în Deltă locuiesc cca 27 000
de oameni: români (majoritari), ucrainieni, ruși, lipoveni, turci, greci,
rromi. În trecut aici trăiau și evrei, italieni, germani și tătari.

Ecosistem – sistem ecologic unitar, mai
mult sau mai putin stabil, rezultat din
interacțiunile dintre organismele vii și
mediul înconjurător. El reprezintă unitatea
structurală și funcțională de bază în ecologie
și constituie un nivel superior de organizare
a materiei vii (lacul, pădurea, pajiștea, etc.).
Platformă continentală sau platou
continental – zonă înaltă a fundului mării,
în continuarea uscatului. Începe de la linia
coastei sau de la linia apei corespunzătoare
celei mai joase maree și se termină în zona
unde panta fundului devine abruptă.
Pontul Euxin sau Pont – aşa numeau
antincii Marea Neagră.
Grind – ridicătură de teren formată de
aluviuni, în unele zone de mal ale marilor
ape curgătoare. Grindurile fluviale se
formează de-a lungul malurilor, paralel cu
sensul de curgere. Grindurile maritime sunt
baraje naturale formate din aluviuni, la
gurile de vărsare în mare.
Endemic – care trăiește doar într-o anumită
zonă, în cazul nostru în Deltă; specii de
plante şi animele unice în lume.
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Delta Dunării văzută din satelit, 2017. Această imagine, care îți poate
părea o pictură, te ajută să înțelegi cum este alcătuită Delta. Linia
punctată cu alb este granița rezervației. Privite cu ochii secolului
al XXI-lea, aceste tărâmuri îşi descoperă imensa bogăţie, nu doar de
resurse cât de păstrătoare a istoriei naturale. Există aici nenumărate
specii de peşti, plante, animale, păsări, insecte, care construiesc
împreună cu apele şi pământurile 30 de tipuri de ecosisteme diferite.
Mai mult, Delta este un filtru natural uriaş pentru cel mai poluat fluviu
al Europei, care ajunge astfel, la vărsarea în mare, aproape curat.

Vinețelele – Centaurea Pontica
– este o specie endemică, un
martor al importanței Deltei din
perspectiva istoriei naturale.

Lac cu păsări și stufăriș în Deltă. Cum ni
se înfăţişază Delta astăzi? Cum o descriau
istoricii antici? Oare cum va arăta peste câteva
mii de ani? Cum s-a petrecut schimbarea
naturală a peisajului de la o epocă la alta?
Delta Dunării s-a născut şi încă se naşte din
mai multe împrejurări geografice aparte.
Una este aceea că multele miliarde de tone
de aluviuni, cărate în timp de apele marelui
fluviu, nu ajung decât într-o foarte mică
măsură în Marea Neagră, rămânând depuse
în albiile braţelor sale, mai ales pe cele mai
sinuoase. Fenomenul acesta se întâmplă
pentru că panta de curgere a fluviului este
extrem de mică în această zonă, dar şi pentru
că la vărsarea acestui uriaş curs de apă
există o platformă continentală întinsă, de
adâncime redusă. De asemenea, mareele din
Pontul Euxin sunt atât de mici încât curenţii
marini nu ajung să antreneze aluviunile spre
adâncuri. Astfel, în timp, sedimentele au
construit bariere la vărsarea fluviului forţând
apele să-şi găsească alte făgaşuri. Aşa s-au
format canale, grinduri, limanuri, insule,
bancuri de nisip, pe o suprafaţă foarte întinsă,
în etape succesive.

Delta Dunării – rezervație a biosferei
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Delta Dunării este o mare comoară a noastră, pe cât de generoasă pe atât de fragilă.
A fost menţionată încă din Antichitate în scrieri şi hărţi, de la Herodot la Ptolemeu. Delta
a fost locuită din timpuri străvechi. Tot litoralul de la Sinoie şi până la insula Popina
din nordul lacului Razim a fost vatra de formare şi evoluţie a civilizaţiei neolitice de tip
Hamangia. Mai târziu, negustorii greci şi apoi romanii au întemeiat cetăţi cu rol strategic
şi comercial: Halmyris, Salsovia (Mahmudia), Talamonium (Nufăru), Aegyssus (Tulcea),
Noviodunum (Isaccea) și Enisala. Undele dintre aceste așezări sunt locuite și astăzi.
Genovezii și izvoarele bizantine au vorbit mult de pescuitul și de comerțul cu tot felul
de produse în secolele X-XV, în porturile dunărene la Solina (Sulina de azi), Licostoma
(Periprava) și Vicina. Până în secolul al XIX-lea, Delta a fost preţuită doar ca o uriaşă sursă
de peşte. De atunci, braţul Sulina a fost amenajat și a devenit navigabil. Astfel, interesul european pentru Deltă a crescut. La mijlocul secolului al XIX-lea a fost întemeiată
Comisia Europeană a Dunării, stabilită la Sulina. A fost un for internaţional neutru din
punct de vedere politic, menit să protejeze interesele strategice şi comerciale ale ţărilor
membre, la gurile marelui fluviu. În cele 8 decenii de existenţă ale comisiei, Sulina a
devenit un orăşel cosmopolit, demn de numele livresc câştigat: Europolis.

(…) chiar în acele bălţi unde calitatea
apei nu este atât de prielnică pentru
viaţa tuturor speciilor de peşti, sunt
alte specii ca linul, caracuda, ştiuca,
babuşca, adica peşti tipic de baltă, care
se dezvoltă de minune în ele, utilizând
în modul cel mai perfect toate celelalte
avantaje foarte mari ale acestor bălţi
pentru a transforma materiile nutritive
aflate în ele (…) în carne de peşte de
baltă; de aceea, producţia lor e foarte
mare – sunt ani în care producţia
peştilor de baltă, afară de crap, a fost
în bălţile Deltei până aproape de
8 milioane kg. Crapul rezistă şi el
foarte mult în aceste bălţi, însă dacă
apa ajunge a fi prea lipsită de oxigen şi
încărcată de alte gazuri, atunci fuge în
alte bălţi şi nu mai rămân decât acei
crapi degeneraţi, lungi şi subţiri, cu
capul osos şi mare, pe cari pescarii îi
numesc ofiţeri. (Grigore Antipa)

Avem pești de mare, avem și pești de apă dulce: crap, ştiucă, roşioară,
şalău, somn, avat, caras, biban, plătică şi alții. Avem și novac, sânger și
cosaș, aceștia sunt pești aduși de curând din China. Au ajuns singuri în
Deltă din diferite lacuri din țară. Avem pești și mari și mici și răpitori și
fitofagi. Dar ce mai erau în copilăria mea, acum dacă le zici, nici copiii
nu te mai cred… În zilele noastre peștii parcă s-au împuținat. Mai greu
merge pescuitul. Cei de azi pescuiesc cu scule electrice, asta nici nu mai
e pescuit, e o vânătoare sângeroasă… Nici legea nu-i lasă și ei tot fac asta.
De aia nici nu ne mai dă Dunărea ca înainte… Dacă oamenii ar lăsa-o să se
odihnească câțiva ani, peștele s-ar înmulți iarăși cum a fost...

Ivan
Meleaua – zona în care apele dulci ale Dunării se prăbuşesc
furtunos în cele sărate ale mării. E o întâlnire violentă,
o ciocnire colosală între două forţe. Curenţii, talazurile,
vârtejurile din melea sunt teribile, acolo bărcile se
răstoarnă, iar oamenii se îneacă. Numai cei pricepuţi, adică
sfântgheorghenii, se pot avânta prin meleaua de la gurile
fluviului, numai ei ştiu să pescuiască peştele extrem de
abundent din apa dulce-sărată, fără să naufragieze. (Radu

Găsești aici multe informații
despre Deltă, bine organizate:

Anton Roman, 1948-2005, scriitor, mare iubitor și cunoscător al
Deltei)

Când spui Delta Dunării, spui peşte! Indiferent cine sau ce ai fi. Dacă
eşti ihtiolog, te afli în faţa unui uriaş acvariu, a cărui diversitate de specii
este inegalabilă în apele dulci ale Europei. Delta este cea mai întinsă
zonă umedă a continentului nostru şi primeşte în sânul său atât peşti de
apă dulce cât şi vieţuitoare marine care urcă pe firul Dunării, găsind prin
cotloanele Deltei locuri prielnice pentru reproducere.

154

155

Pescar cu sturion, prima parte a
secolului al XX-lea. Sturionii sunt peşti
marini, cunoscuţi încă din Cretacic.
Despre vechimea acestor specii
vorbeşte aspectul lor neobişnuit, cu
corpul acoperit de discuri osoase. Sunt
adevărate fosile vii. Cel mai mare dintre
sturioni este morunul, care poate
atinge 8 metri lungime, peste 1000 kg
şi poate depăşi vârsta de 100 de ani.
Alţii, mai mici, sunt nisetrul, păstruga,
cega. Cu toţii sunt în pericol din cauza
vânătorii excesive, fiind speciile care
produc renumitele icre negre, privite ca
o delicatesă culinară pe tot continentul
european. În ultimul deceniu, vânarea
sturionilor este interzisă. Dintre aceştia,
şipul şi viza au dispărut deja din zona
Deltei.

Pescari în Deltă, prima parte a secolului al XX-lea. Peștele a fost
resursa cea mai importantă a Deltei. Cât timp pescuitul s-a făcut cu
mijloace tradiționale, echilibrul lumii subacvatice s-a menținut. Acțiuni
umane care pun permanent în pericol lumea apelor sunt tehnologiile
moderne de pescuit și poluarea apelor, generată de îngrășămintele
chimice folosite în agricultură, peste tot în țară.

Pește pus la uscat în gospodărie. Locuitorii Deltei au depins
până curând de pește ca sursa cea mai importantă de hrană. Prinzi,
mănânci, nu prinzi nu mănânci. În zilele noastre accesul hranei în
aceste zone izolate este ceva mai ușor. Localnicii au creat în timp o
tradiție gastronomică extraordinară, cu principal ingredient peștele,
gătit și preparat în fel și chip.

Ihtiolog – om de știință care se ocupă cu
studiul peștilor.

Pădurea Caraorman, aflată pe un grind în inima Deltei. În acest ținut
apa, pădurea și nisipul pot conviețui în ecosisteme unice, așa cum
avem la Caraorman sau Letea. Aceste păduri, monumente ale naturii,
sunt alcătuite în mare parte din stejari, unii foarte bătrâni. Contextul
climatic face să găsim aici și vegetație specifică zonei mediteraneene,
liane și alte plante cățărătoare, dar și o mare diversitate de insecte și
anumite păsări și reptile rare.

Fitofag – care se hrănește cu plante
Cretacic – Perioada îndepărtată din istoria
pământului, de zeci de milioane de ani in
care clima era caldă și umedă, iar reptilele
atingeau dimensiuni considerabile. Este
perioada marilor reptile terestre, marine sau
zburătoare, dar și a diversificării plantelor
cu flori.

Imaginează-ți o călătorie în Delta
Dunării și povestește-o, descriind
pe larg ce observi și ce îți stârnește
curiozitatea. Împodobește-o cu
desenele tale!

Delta Dunării – rezervație a biosferei

Grigore Antipa (1867-1944) a fost primul om de
ştiinţă care a cercetat îndeaproape Delta Dunării.
După anii de formare petrecuţi în preajma unor
profesori celebri, şi în ţară şi în străinătate, s-a hotărât
să îşi dedice existenţa studierii Dunării şi bazinului
Mării Negre. A avut o gândire complexă şi întemeiată,
în care s-au aşezat pe poziţii echitabile cele două
misiuni ale sale: cea de director general al Pescăriilor
Statului şi cea de conducător al secţiei de zoologie a
Muzeului de Istorie Naturală – care astăzi îi poartă
numele. Era, pe de-o parte, responsabil al cercetării
şi protejării faunei din Deltă şi, pe de alta, cel în
măsură să elaboreze şi să pună în aplicare proiecte
pentru creşterea producţiei naţionale de peşte, în
cadrul căreia Delta avea un rol cheie. Propunerile sale
au reuşit să îmbine o viziune ecologică cu progresul
economic.

Stol de cormorani. Sunt păsări sedentare,
mari consumatoare de pește, foarte obișnuite
în peisajul Deltei, tot timpul anului.
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Este un caz ştiut, de la sfârşitul anilor ’90, când, poate, cel
mai mare rust (zonă de înnoptare) pentru gâsca gât roşu
era în faţa cetăţii Histria, pe lacul Sinoe. Au fost cazuri
când s-a intrat noaptea cu bărci cu motor şi s-au împuşcat
gâştele pe apă în timp ce dormeau... Zona de odihnă a fost
tulburată, din punctul meu de vedere iremediabil. Marea
zonă de odihnă de pe Sinoe a fost distrusă. Din acel an nu
s-au mai întors acolo decât fragmentat. Niciodată nu s-a
mai văzut un stol ca acelea din trecut, care să doarmă pe
Sinoe. (Alexandru Doloşencu, Institutul de Cercetare-Dezvoltare

Egreta mică. Este o pasăre care a fost
mult vânată pentru frumusețea penajului
ei . La propunerea lui Grigore Antipa a
fost protejată prin lege. După o scădere
masivă, în ultimele decenii populația de
egrete mici a început să se întremeze.

Monumente ale
Naturii:
•

călifarul alb, dropia, pelicanul,
piciorongul, lopătarul, vulturul
hiotar, broasca țestoasă de uscat,
cormoranul mic, gâsca cu gât
roșu, țigănușul (ibisul dunărean),
codalbul, sturionii.

Delta Dunării)

Adăpost și ultim refugiu
pentru multe specii de păsări și animale

Colonie de egrete și stârci. Dacă e vorba
de zburătoare, în Delta Dunării, acestea le
întrec pe toate! Iar ceea ce vedem în zilele
noastre este o deltă sărăcită de brutalitatea
omului… Cum va fi fost acum un secol? Delta
este încă cuibul binefăcător a peste 300 de
specii de zburătoare, mari şi mici, sedentare
şi migratoare. Şi aceasta, graţie nesfârşitei
întinderi de stuf – cea mai compactă de pe
glob – presărată cu lacuri liniştite, oaze ideale
pe traseele păsărilor călătoare, loc de cuibărit
şi de popas. Cele mai confortabile zone, unde
se adună adevărate colonii de zburătoare de
diverse specii, sunt lacurile cu apă limpede
şi puţin adâncă, acolo unde şi peştele se
înmulţeşte în voie şi le poate hrăni.

•

cea mai mare populație de pelicani
comuni (Pelecanus onocrotalus) și
creți (Pelecanus crispus) din Europa.

•

mai mult de jumătate din populaţia
mondială de cormoran mic
(Phalacrocorax pygmaeus).

•

jumătate din populaţia mondială de
gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis).

•

importantă rută de migrație și popas
pentru păsările europene.

•

mamifere dispărute în alte părți
ale Europei: nurca, vidra, bizamul,
câinele enot sau pisica sălbatică.

Delta atunci era foarte sălbatică şi foarte autentică.
Mi-aduc aminte că peste Dunăre aveam o rudenie care
locuia în pustiu, aşa, cu  toată familia. Aveau acolo vaci, oi,
toată gospodăria. Şi când voiam să mergem la ei, veneam
pe malul Dunării şi strigam: „dadă Tudora… moş Terente!”.
Veneau, ne luau cu barca şi ne duceau acolo. Era o altă
lume. Era frumos, sălbatic, era viaţă foşnitoare: şerpi,
broaşte, gâze, toate erau acolo din plin. Intrai într-un mediu
mai puţin organizat din punct de vedere gospodăresc, dar
parcă mai plăcut. Şi aşa am crescut, în zona asta. Până când
m-am dus la liceu n-am ieşit niciodată din sat. Satul era la
numai treizeci de kilometri de oraşul Tulcea, dar n-am ieşit
niciodată, nici n-am simţit nevoia să ies. (…) (Pr. Gheorghe
Calciu, 1925-2006, născut la Mahmudia, jud. Tulcea)

Aici găsești o colecție
de scurte documentare
despre mai multe
specii de păsări din
Delta, explicate de
ornitologi.

Operațiune de inelare în cadrul Expediției Naționale a Societății
Ornitologice Române. Delta este un rai al păsărilor, dar și al
ornitologilor. O metodă de cercetare este inelarea. Diferite exemplare
sunt marcate anual în acest fel, așa încât să poată fi analizate prin
comparație, în diferite momente ale anului și în diferite zone în care
sunt găsite. Astfel, se pot trage concluzii despre modul lor de viață.

Vidra. Împreună cu nurca și nutria sunt animale protejate de lege,
care își găsesc adăpostul în Deltă. Au fost și continuă să fie vânate
pentru blana lor prețioasă.

Un documentar
despre fauna Deltei:

Ornitolog – om de știință specializat pe
studiul păsărilor.
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Gâsca gât roșu. Este o pasăre migratoare, care
vine în Deltă pentru hrană, pregătindu-se aici
pentru sezonul de cuibărit pe care îl petrece în
nordul Siberiei, în condiții aspre.

Foarte, foarte greu au acceptat instituţiile şi administraţiile tulcene existenţa
rezervaţiei ca o realitate şi conducerea ei ca singura autoritate în Deltă. (...)
E nevoie de o alianţă între oameni aspri şi hotărâţi, chiar dacă necalificaţi
ştiinţific, şi savanţi integri. O asemenea rezervaţie ecologică, extrem de
complexă, are nevoie de o structură organizatorică compozită şi bine pusă la
punct, care să funcţioneze şi ca instrument de constrângere şi ca laborator de
cercetare. (Radu Anton Roman)

Din ce în ce mai mulți turiști vin în Deltă; unii
români, alții de peste mări și țări. Pentru noi e
bine, dar pentru Deltă o fi? Unii înțeleg și iubesc
natura parcă mai mult ca bătrânii noștri, dar alții
lasă în urmă gunoaie și nu le pasă... Unii vâslesc
ca pescarii de demult, dar mai mulți vin cu motoare puternice care otrăvesc apa, ne iau pe sus
plasele de pește și fac atâta larmă de-ți vine să-ți
iei câmpii. Toate ca toate, dar și deltașii noștri
încep să se ia după dânșii...
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Echipă a Expediției Naționale a Societății Române de
Ornitologie 2017. Începând cu 1990 are loc anual această
expediție cu scopuri de cercetare și educative. Participă
numeroși pasionați ai naturii dar și mulți copii care învață să
descopere și să respecte natura.

Marea Neagră___________________________

• Pasăre călătoare, de mari dimensiuni, devenită simbol
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• Familie de pești de mari dimensiuni, cu corpul acoperit
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• Plantă care trăiește în vecinătatea apelor, cu tulpina
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la Deltei care vine an de a să cuibărească și să-și crească
puii în Deltă _______________________

• Sistem ecologic unitar, rezultat din interacțiunile dintre
organismele vii și mediul înconjurător
_____________________________

• Om de știință care se ocupă cu studiul păsărilor

de discuri osoase, adevărate fosile vii. Produc renumitele
icre negre ______________________

• Numele primului braț al Dunării, amenajat pentru
navigație, și al singurului oraș de la gurile Dunării
_____________________________________

• Pescuit ilegal ____________________________
• Amestec de bolovani, mâl, nisip și pietriș, adus de apele

Delta în pericol

Delta – casa iubită
(...) e de ajuns să văd fluviul şi sălciile
lui ca să mi se umezească ochii şi un
fior jilav să-mi umezească pieptul. Dar
ştiţi cum e, te duci cu cineva într-un
loc pe care-l iubeşti, care te urmăreşte
zi şi noapte cu frumuseţea şi farmecul
lui, şi brusc, îţi dai seama că eşti
singur! Că s-ar putea ca spaţiul care
te bucură şi te hrăneşte pe tine până
la adoraţie, lui sau lor să nu le spună
nimic. (...) (Radu Anton Roman)

Cum ți se pare mai bine și mai frumos
să vizitezi Delta, într-o barcă cu
motor sau în una cu vâsle?

curgătoare și depus pe fundul albiei, pe luncă sau la

•

construirea de diguri în amonte a dus la schimbarea
modului natural de inundare, cu consecinţe nefaste
asupra ecosistemelor.

•

construirea barajului de la Porțile de Fier a dus la
blocarea rutei de migrație a sturionilor pentru depunerea
icrelor – numărul lor a scăzut.

•

substanţele chimice de îngrăşare a culturilor agricole
ajung în apele Deltei. Cantitatea mare de nutrienți duce la
creșterea exagerată a algelor care reduc din transparența
apei și sufocă speciile de animale acvatice.

•

substanțe toxice provenite din poluarea industrială
se acumulează în icrele peștilor și în ouăle păsărilor
ihtiofage și reduc capacitatea acestora de reproducere.

•
•

peştele este braconat și supraexploatat.
localnicii incendiază zone de stuf pentru a obţine teren
agricol, reducând astfel locurile de trai ale păsărilor.

vărsare____________________________

Pelicani pe Lacul Fortuna. Foarte mulți turiști vin în Deltă pentru pelicani.
Aceste păsări uriașe, monumente ale naturii, călătoresc an de an din Africa
în Delta Dunării pentru cuibărit și creșterea puilor.

Formați grupuri de câte 4 personaje:
un vânător pasionat de păsări, un
ornitolog, un turist obișnuit și un
pescar din Deltă.
V-ați întâlnit la o cherhana din satul
Sfântu Gheorghe și povestiți fiecare
ce vă leagă de Deltă. Încercați să vă
păstrați calmul față de interlocutorii

Ihtiofag – vine de la ihtios – pește și fago de
la a mânca, ambele în limba greacă. La fel se
formează și alte cuvinte, cum ar fi cronofag
= consumator/mâncător de timp.
Braconat/braconaj – practicare ilegală a
pescuitului sau a vânătorii.

voștri, dar să va expuneți și să vă
argumentați punctul de vedere.
Un juriu format tot din copii va
desemna cel mai nepăsător vânător, cel
mai diplomat ornitolog, cel mai bun
ecologist dintre turiști, cel mai înțelept
pescar.
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Ivan
Borș pescăresc – Delta Dunării – pescari gătind borș,
în Delta Dunării, prima parte a secolului al XX-lea.
Viața în natură nu este ușoară dar are o frumusețe aparte,
pe care omul de la oraș cu greu o poate regăsi. Există unii
atât de dornici de natură încât vin în sezonul cald și trăiesc
câteva luni în Deltă, pescuind și plantându-și o mică
grădină de zarzavat.

• Fluviul european care formează delta, la vărsarea sa în

Găsește 9 cuvinte legate
de Delta Dunării.
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Notițele mele
Desenele mele
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17

Pădurile seculare
de fag din Carpați
Te invit să descoperi un capitol de natură, în starea ei originară. Ți
se întâmplă să te întrebi cum arăta natura cu sute sau chiar cu mii
de ani în urmă? Cum vor fi fost pădurile acelea necălcate de picior
omenesc ? Este posibil să afli și chiar să vezi, căci România deține
până în zilele noastre suprafețe întinse de astfel de păduri, 2/3 din
pădurile seculare ale Europei.

Pădure seculară = ecosistem
nederanjat de acțiunea umană

Profesorul
Mircea Vulcănescu
Pădurile sunt o bogăție uriașă a
României, de care, din păcate, oamenii
nu sunt foarte conștienți. Poate, sunt
prea obișnuiți cu ea... Gândiți-vă
la aproape orice călătorie de câteva
ore prin Muntenia, Moldova sau
Transilvania. Oare vă puteți imagina
cum ar fi aceste locuri fără păduri?

În pădurile seculare unii arbori ajung să moară de bătrânețe
(la 400-450 de ani brazii și chiar 500 de ani fagii). Trunchiurile
doborâte, de obicei, de furtuni rămân la pământ, unde se
macină încet, încet îmbogățind solul și găzduind nenumărate
insecte; acestea, la rândul lor devin hrană păsărilor.
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Coronamentul bogat și ramificat dar și existența a 4-5 etaje de vegetație
sunt trăsături importante ale pădurilor seculare; între arbori există
suficient spațiu pentru dezvoltarea ramurilor și a coroanei și astfel
aceștia au capacitatea de a-și regenera ramurile rupte de vânt; pădurea
conține specii de arbori toleranți la umbră, de aceea, plantele tinere pot
rezista până când un copac bătrân moare, cade la sol și eliberează astfel
calea către lumină.

Pe lista UNESCO:
Pe lângă vegetație, pădurile seculare înseamnă și patrupede, insecte
și păsări, care își găsesc aici condiții foarte prielnice de viață. Atât
plantele, cât și animalele pot fi urmărite pe zone etajate. Unele preferă
zonele superioare, altele pe cele mai joase, după hrana de care au
nevoie și după tipul de cuibărire. Aceste etaje comunică și se susțin
unele pe altele funcționând într-un echilibru desăvârșit. În pădurile
seculare animalele nu au nevoie să fie hrănite artificial, căci găsesc în
natură tot ce le este necesar.

• carnivorele mari: urs, lup, râs, jder, pisca sălbatică, vulpe;
• ierbivorele mari: cerb, mistreț, căprior;
• păsări: bufniță, cucuvea, huhurez, barză neagră
(o raritate), ciocănitori, pițigoi, cinteze;
• amfibieni: salamandre, tritoni, broasca cu burta roșie;
• specii rare de insecte care depind de lemnul uscat și de cel
aflat la sol, în stare de putrefacție;

Arbori din pădurea seculară de la Strâmbu Băiuț,
Țara Lăpușului, jud. Maramureș. Cuvântul secular nu se
referă neapărat la vârsta copacilor, cu toate că în aceste păduri
se găsesc și exemplare de arbori bătrâni de peste 150 de ani și
până la 400-500 de ani. Dar aici trăiesc, de fapt, copaci de toate
vârstele, în toate etapele de dezvoltare, așa cum cresc aceștia
natural, fără nici o intervenție umană; în pădurile comune, cea
mai mare parte a arborilor sunt de vârstă adultă. Mai aproape
de adevărul acestor păduri este cuvântul virgin, căci în zonele
de care vorbim nu se exploatează lemnul, nici măcar cel mort
(trunchiurile căzute la pământ). Desigur, omul a pătruns în
aceste păduri, dar nu le-a deranjat în nici un fel. În astfel de
locuri poți observa și înțelege mecanismele complexe ale naturii
așa cum au fost acestea create și cum s-au dezvoltat, de la
origini. Pădurile seculare la care ne referim se află în zona de
deal și sunt alcătuite în majoritate din fagi. Această specie de
arbore crește natural la altitudini cuprinse între 700 și 1 400 m.
Pe lângă fagi mai sunt însă și ulmi, paltini, carpeni, brazi, molizi
și alte specii de arbori.

•Izvoarele Nerei, Cheile Nerei – Beușnița, Domogled –
Valea Cernei (jud. Caraș Severin)
•Masivul Cozia, Lotrișor (jud. Vâlcea), Șinca (jud. Brașov)
•Slătioara (jud. Suceava)
•Groșii Țibleșului și Strâmbu Băiuț (jud. Maramureș)

Descoperă pe harta din interiorul
coperții pădurile virgine din România,
recunoscute de UNESCO. Construiește
trasee prin care să le vizitezi pe toate.
Dacă pleci de la București? Dar de la
Timișoara? Dar de la Cluj? Dar de la
Suceava?

Domniţa Ruxanda
Poate te întrebi cum au supraviețuit aceste
păduri fără să fie deranjate de acțiunile
omului. Pe vremea noastră era simplu,
căci nu mulți se încumetau să străbată
codrii deși și sălbatici. De când oamenii au
inventat atâtea mașini și mașinării pădurile acestea sunt mult mai ușor de atins și
totuși cele foarte izolate au fost rar străbătute, și doar la pas. Pădurile care astăzi
se numesc seculare s-au păstrat, mai ales,
în zonele de deal, pentru că la câmpie oamenii au tăiat mult, începând cu secolul
al XVIII-lea. Pe atunci, birul către turci
crescuse, dar și comerțul cu cereale și lemn
devenise înfloritor. Și uite așa, în 300 de
ani, oamenii au făcut să dispară suprafețe
imense de pădure.

Un reportaj
interesant despre
pădurile seculare
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Pădurile seculare
sunt în pericol

Am fost o dată cu tata la o stână la
Șinca, spre Brașov. Baciul de acolo
se plângea de urși, parcă mai mult ca
prin părțile noastre. Era pe la stână și
pădurarul care ne-a povestit că a găsit
în adâncul codrului un brad de 62 de
metri, cum nu s-a mai văzut așa de
înalt în toată țara, iar fag, unul de
56 de metri, zice că e cel mai înalt
din toată Europa!

Petruţ

Arbori înalți în pădurea seculară de la Strâmbu
Băiuț, Țara Lăpușului, jud. Maramureș

De ce?

Turiști în pădurea seculară de la
Strâmbu Băiuț, 2017.

• lăcomia și lipsa de responsabilitate a oamenilor, care nu
țin seama de valoarea acestor păduri, trecând peste lege
pentru interese personale, de moment.
• neprotejarea prin lege a întregilor suprafețe de pădure
seculară.
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• neprotejarea zonelor tampon de pădure – căci unele
păduri seculare sunt, de fapt, zone înconjurate de păduri
comune; când aceste păduri tampon sunt agresate și
pădurile seculare devin mai vulnerabile.
• tăierile abuzive de păduri, în general – chiar și cele
neclasate UNESCO -, fapt care afectează echilibrul
natural subtil pe suprafețe foarte întinse.
• proasta pază a pădurilor protejate, generată de lipsa de
personal și de tehnologie.
La sfârșitul secolului ai XIX-lea, 30% din suprafața actuală a
României era acoperită cu păduri seculare. Un secol mai târziu, mai
rămăseseră doar 6%. În 2017, anul în care unele păduri virgine din
România au intrat, în sfârșit, în zona de protecție UNESCO, doar 3%
din suprafața țării le mai aparține. Din acești puțini 3% doar 18%
sunt strict protejate. Și cu toată această scădere, România a rămas
cea mai bogată țară a Europei în ce privește pădurile seculare.

Pădurea noastră a fost inclusă în patrimoniul UNESCO în urmă cu câteva luni,
deci a trecut prea puțin timp pentru a observa vreo schimbare de abordare a
administrației sau a comunității locale. Totuși, sunt și mici semne pozitive: din
ce în ce mai mulți oameni încep să întrebe de pădure și ne contactează la Ocolul
Silvic, cerând informații despre programul de vizitare, despre trăsăturile unice
pe care le pot vedea în pădurea noastră și despre cum de s-a păstrat ea peste
secole neschimbată. Au început să vină și turiști, unii chiar de departe. Faptul
că turismul își face simțită prezența în zona noastră este un lucru bun deoarece
stimulează comunitatea locală să ofere servicii de cazare și ghidaj în această
zonă. Câtă vreme turiștii vizitatori ai pădurii noastre nu sunt prea mulți, totul
este OK. (Ing. Florin Mârzac, Ocolul Silvic Strâmbu Băiuț, jud. Maramureș)

De ce sunt importante pădurile
seculare?
• conservă biodiversitatea și lanțurile trofice în starea lor
pură; asigură astfel o sursă de material genetic de cea mai
bună calitate (puieți și bănci de semințe), pentru cercetare
și cazuri speciale în care este necesară reîmpădurirea
unor zone, arborii din pădurile seculare fiind mai
rezistenți la boli și dăunători;
• sunt habitate ideale pentru specii rare de plante și
animale și ultimele refugii pentru numeroase specii de
mușchi, licheni, melci și insecte care sunt foarte sensibile
la poluare;
• sunt cea mai bună școală pentru naturaliști, păstrând
modul originar în care cresc, se dezvoltă și relaționează
organismele vegetale și animale.

Ce credeți, este bine ca pădurile seculare să fie menajate cât mai mult sau mai
degrabă să fie propuse cât mai multe vizite ale turiștilor în pădure?
Ciuperci și mușchi, crescute pe un trunchi mort la Strâmbu
Băiuț. Lemnul mort este un mediu excelent și pentru alte
plante, pe care le adăpostește și le hrănește. Ciupercile și
plantele medicinale sunt o mare bogăție a acestor păduri, dar și
o mare atracție pentru culegători, care pot strica, prin acțiunile
lor, echilibrul natural.

Lant trofic – este felul interdependent
în care funcționează relațiile de hrănire
dintre organismele vegetale și animale ale
unui ecosistem. Prin acesta se poate observa
circuitul substanțelor în natură.

Imaginați o discuție în 3, în care fiecare își urmărește cu tenacitate interesul:
• pădurarul responsabil de o pădure seculară care nu este încă o zonă protejată
• un om de afaceri care dorește să deschidă o linie de exploatare a lemnului în
localitatea cea mai apropiată
• primarul localității.
Spectatorii pot alcătui o galerie de onoare – cu cel mai implicat pădurar, cel mai
echilibrat primar, cel mai ponderat om de afaceri – și o galerie a rușinii cu cel
mai nepăsător om de afaceri, cel mai iresponsabil primar, cel mai nepăsător
pădurar. Orice atitudine veți alege să adoptați în cadrul jocului de rol, contextul
vă va ajuta să înțelegeți posibile situații reale.

Pădurile seculare de fag din Carpați
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Notițele mele
Desenele mele
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Aflu și gândesc
despre patrimoniu:
prin țară înainte
de vacanță
După ce ți-am povestit și ți-am arătat multe, multe despre patrimoniul cultural și natural din România, te rog să-ți iei un pic de
timp și să răsfoiești iar caietul, de la început și până aici. În săptămânile rămase până la vacanță vom călători prin imagini și texte,
de-a lungul și de-a latul țării și ne vom juca de-a profesioniștii
patrimoniului. Ești gata de drum?

Jocul
De-a muzeograful

FIȘA NR. ....1....
Scoarță țesută în război
Datare (dacă poți deduce după vreun indiciu): sfârșitul secolului
al XIX-lea
Zona: Oltenia (aici poți scrie zone mai precise sau mai vagi, dar
trebuie sa ai argumente pentru deducția ta)
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De ce unora obiectele le spun puțin,
iar mie foarte mult? Nu-i numai o
problemă de sensibilitate și nivel
intelectual. Cred că cel mai greu atârnă
numărul de conexiuni care se produc
în momentul receptării unei imagini.
(Horia Bernea, 1938-2000, artist plastic dar
și realizator al conceptului de expunere al
Muzeului Național al Țăranului Român din
București)

Categorie: țesut – patrimoniu imaterial
Tehnică: alesul curb
Alte observații: acest fel de țesături împodobeau pereții
camerelor bune, se lăsau moștenire, în familie. Pe câmpul central
este țesut un pom al vieții. Florile, ramurile și animalele te trimit
cu gândul la Grădina Paradisului. Culorile sunt calde, obținute
probabil din plante.

Muzeograf – persoană care se ocupă cu
istoria, clasarea, conservarea, prezentarea și
popularizarea obiectelor dintr-un muzeu.
Concept – în cazul unei expoziții, idee sau
mesaj pe care muzeograful dorește să-l
transmită prin expunerea propusă.

Sunteți muzeografi. Fiecare are
proiectul său de expoziție și s-a
întâmplat să aveți nevoie de aceleași
obiecte/imagini pentru susținerea
conceptului vostru. Fiecare își
argumentează situația. Cum vă
împăcați și cum împărțiți piesele
pentru expoziție?

Scrie o compunere în care să te legi de
cele patru imagini prezentate. Oare ce
fir narativ le-ar putea uni?

Aflu și gândesc despre patrimoniu: prin țară înainte de vacanță
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Privește cu atenție imaginile și încearcă să decodifici
mesajul formelor. Ce poți povesti despre ele? Joacă-te
de-a muzeograful. Alcătuiește o fișă pentru fiecare dintre
imaginile alăturate – obiecte sau fotografii. Încep eu cu
scoarța, ca să înțelegi ce ar fi de făcut. La alte observații poți
scrie cât de mult. Cei care vor cerceta acest obiect pornind
de la fișa ta vor avea astfel mai multe informații.
Fii creativ cu subtitlurile fișei. Poți tu însuți propune
subtitluri care ți se par potrivite. Te poți lega de orice
element din imagine, dar gândește-l și în relație cu
ansamblul. Caută-i rostul!

(...) ofer aceste basme populare
ţărănimii noastre săseşti. Le-am cules
din patrimoniul ei, prin urmare ei se
cuvine a-i fi dăruite mai întâi, ca să-şi
poată privi în ele, ca într-o oglindă,
fiinţa şi viaţa spirituală. Nu contează
prea mult dacă această carte va ajunge
sau nu în casele ţăranilor, căci cei ce
se înviorează mereu dintr-un izvor
proaspăt nu au nevoie de apă veche
şi stătută; ţărănimea trebuie doar să
audă de existenţa ei şi să ştie că
în ea se află (...) poveşti care aduc
bucurie şi altor oameni. (Joseph Haltrich,

Aici poți vedea un scurt film documentar, realizat în 1960 ,
în satul Bogdan Vodă din Maramureș. Vei recunoaște multe
dintre cele povestite, despre meșteșugurile țărănești și
despre viața țăranilor, în general. Filmul a fost făcut pentru
elevii din America. Dezbateți și voi întrebarea de la final:
Care viață este mai bună, cea de la țară sau cea de la oraș?
Este un subiect foarte actual și în zilele noastre!

în prefaţa cărţii Basme populare săseşti,
1856)
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Te-ai întrebat vreodată ce este timpul? Te-ai gândit că
oamenii îl pot percepe diferit ? Compune o poveste sau alt
tip de text în care să încerci să explici cum simți tu timpul.

Formați câteva echipe și încercați să identificați ce unește
cele 4 imagini, apoi dezbateți răspunsurile găsite.

Identifică, atât cât poți, cele 5 imagini
alăturate și construiește pentru fiecare
câte o fișă în care să explici cât mai
multe din ceea ce observi și înțelegi.

În mentalitatea generală a satului românesc tradițional,
trecutul este acela care domină timpul și face posibilă
cunoașterea lui. Faptul că ceva a existat ne arată că acest
lucru a fost cândva prezent (…) și faptul că a existat și a fost
prezent păstrează ceva din forța lui activă. Raportarea a tot
ce este în prezent la ceea ce a fost în trecut apare ca un fapt
obișnuit. (Ernest Bernea, 1905-1990, filosof, etnolog și sociolog)

Aflu și gândesc despre patrimoniu: prin țară înainte de vacanță
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Jocul
De-a etnologul

Alcătuiește tu însuți un joc de cuvinte, în care
să folosești, la alegere, 9 cuvinte cunoscute
istoricilor de arta care studiază monumentele
istorice. Răsfoiește caietul și amintește-ți-le!
Notează de o parte cuvintele și dă unui coleg să
rezolve, ajutându-l și cu definiții.
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Jocul
De-a istoricul de artă
1. Observă cele 3 feluri de bolți și
încearcă să identifici zona pentru
care sunt specifice. Din alăturarea lor
poți înțelege pe deplin diferențele și
asemănările între modurile de ridicare
a bolților.
2. Observă cei 4 îngeri și încearcă să
localizezi capitolul de patrimoniu
cultural căruia îi aparține fiecare.
Ție care îți place mai mult?

Crează propria ta imagine despre un
înger, inspirându-te din cele
4 variante alăturate. Poți lucra cu
creioane colorate, poți schița doar cu
creion de desen, poți modela cu lut
sau plastilină colorată sau poți chiar
meșteri un obiect tridimensional.
La sfârșit panotați colecția de îngeri ai
clasei.

A panota – a așeza lucrări de artă într-o
expoziție.

Aflu și gândesc despre patrimoniu: prin țară înainte de vacanță
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Profesorul
Mircea Vulcănescu

În anul 1936, se înființa prin decret regal Oficiul Național
de Turism (ONT). Doi ani mai târziu, acesta tipărea o hartă, România Țara
Turismului, pe care o poți admira în interiorul coperților de la sfârșitul caietului
nostru. E plină de desene documentate despre frumusețile României Mari. În acei
ani, ONT, împreună cu diferite asociații locale, au organizat locuri de găzduire a
turiștilor și au amenajat pentru vizitare unele dintre siturile cele mai frumoase ale
țării. Au construit cabane, hoteluri, au înființat pârtii de schi, au editat o revistă dedicată turismului. Pe atunci, conceptul de turism era la început; cea mai mare parte a
oamenilor nici nu erau obișnuiți cu ideea de vacanță. Mai ales la țară, vacanțele erau
sărbătorile și atât; țăranii călătoreau rar și doar cu treburi. Școlarii făceau uneori
drumeții în zonele apropiate. Gândește-te și la faptul că transportul era anevoios.
La oraș, familiile mai înstărite călătoreau uneori, dar nicidecum în ritmul în care
se călătorește în zilele noastre.

Identifică zona și capitolul de
patrimoniu cultural din România,
de unde provine fiecare imagine.

Jocul
De-a turismul cultural

Formați echipe de 3 copii. Sunteți
1 agent de turism și o familie – soț și
soție –, care cer o călătorie culturală
prin țară. Sunt nehotărâți, nu știu
ce să aleagă. Agenția are organizate
4 excursii în locurile din imagini și
încearcă să îi ghideze pe cei 2 pentru
o alegere potrivită. Oare unde se vor
hotărî să călătorească până la urmă?
Organizați și un mic juriu și desemnați
cel mai bun agent de turism și cel mai
dificil client.
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Compune textele unor posibile cărți
poștale cu imaginile alăturate. Ai
vizitat aceste locuri și povestești unui
prieten despre călătoria ta.
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Școală de vară despre patrimoniul cultural local, la Piscu,
jud. Ilfov. Unul dintre lucrurile cele mai importante pentru
viitorul patrimoniului cultural este transmiterea cunoștințelor și
a atașamentului către copii. Atunci când ești învățat să iubești
patrimoniul de mic, vei ști să-l ocrotești la vârsta maturității.

Ivan Patzaichin este un fiu al Deltei și unul dintre cei mai medaliați
sportivi români. Sportul său, caiac-canoe, este înrudit cu tradiția
pescarilor de pe brațele Dunării. Pe lângă proiectele sportive, Ivan
Patzaichin este și inițiatorul unor acțiuni de protejare și punere în
valoare a frumuseților ținutului său natal, azi obiectiv UNESCO.
Sportul se îmbină cu dragostea de Deltă și cu conștiința imperativelor
ecologice în proiectul ROWMANIA, prin care Ivan Patzaichin propune
turiștilor canotca sau bicicleta apelor. Este o combinație între lotca
pescărească tradițională și barca de tip canoe, o construcție din lemn,
suplă, care se vâslește cu fața la direcția de mers. Este o variantă
pentru un tip de turism cultural și ecologic în Deltă: poți descoperi
lumea apelor plutind, la fel ca pescarii; faci sport și nu poluezi – nici
cu substanțe și nici fonic.

În acțiune pentru patrimoniu
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A fotografia patrimoniul este o muncă frumoasă, dar și foarte
solicitantă. Fotograful George Dumitriu lucrează la Insitutul Național
al Patrimoniului și fotografiază comorile noastre, moștenite din
strămoși, de peste 30 de ani. O face ca sarcină de servici și o face,
cu pasiune, și în timpul liber. Lui în datorăm cam jumătate din
imaginile din acest caiet.

Profesorul
Mircea Vulcănescu
Munca cu patrimoniul este foarte
plăcută și pasionantă; cei care o fac
lucrează în fiecare zi cu frumosul,
încercând să îl îngrijască, să-l pună
în valoare și să îl arate semenilor.
Adesea, patrimoniul ne dezvăluie
istoria mai limpede decât o pot
face chiar cronicile scrise. Oricât de
avansate ar fi tehnologiile de lucru,
frumusețea moștenită din trecut nu
poate fi replicată, pentru că aceasta
este rodul unor trăiri, al unor credințe și al unor fapte minunate și unice.
Oamenii creează în continuare și o
vor face întotdeauna, dar fiecare gest
artistic exprimă o strare a timpului
său. Iar timpul, știți și voi, nu se
poate întoarce înapoi. Există multe
meserii legate de patrimoniu și
multe feluri de a te implica, chiar și
dacă ai o altă pregătire. Poate, și tu
vei alege să îți dedici din timpul tău
patrimoniului. Să ții minte că este
genul de efort care te răsplătește înzecit. Există și momente triste, când
îți dai seama de nepăsarea celorlalți,
dar chiar și această tristețe te poate
motiva să devii mai conștiincios și
mai harnic în munca ta.

Casa lui George Enescu din Mihăileni, jud. Botoșani. Este locul unde și-a
petrecut copilăria cel mai important compozitor al românilor. Până în urmă cu câțiva
ani casa era uitată, în ruină. Redescoperită de Raluca Știrbăț, o tânără pianistă de
la Iași, casa a fost încet, încet restaurată, cu sprijin din breasla arhitecților și cea a
muzicienilor. Iată aici un grup entuziast de studenți arhitecți, localnici și voluntari
care au participat în anul 2016 la o clacă de tencuire cu pământ, în tehnica veche,
tradițională. Din partea arhitecților, proiectul este condus de Șerban Sturdza, un
mare iubitor și luptător pentru patrimoniul românesc. Pentru cei care doresc să
se implice în acțiuni de protejare a patrimoniului există oricând lucruri de făcut
și orice suflet care se alătură poate fi de ajutor.

Aici poţi vedea un scurt film despre
acţiunea de tencuire în tehnică
tradiţională a casei de la Mihăileşti.

Gândește-te la zona în care locuiești
și propune câteva proiecte culturale
legate de patrimoniul local. Realizați
împreună colecția de proiecte a clasei.

Realizați o hartă cu obiectivele
culturale ale zonei în care locuiți.

Pornind de la lista de proiecte stabiliți
un clasament al priorităților. Care
ar fi cele mai importante proiecte
de realizat în viitorul apropiat?
Argumentați! Dați fiecărui participant
cuvântul, așa încât să poată pleda
pentru importanța proiectului propus.

Străbate la pas zona în care locuiești
sau fă o excursie de câteva ore prin
împrejurimi. Fotografiază obiective de
patrimoniu cultural. Realizați la școală
o expoziție de grup cu fotografiile
voastre, apoi invitați și colegi de la alte
clase să o viziteze.
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Peter Hurley, în Maramureș, 2017.
Îți amintești de irlandezul care s-a mutat
în România și care și-a dedicat existența
proiectelor culturale din comunitățile sătești
din Maramureș? Peter organizează tot felul
de evenimente prin care speră să poată
ajuta la păstrarea patrimoniului, mai ales
că, Maramureșul este încă o zonă foarte
bogată, în această privință. Peter a scris
mai multe cărți despre România; sunt pline
de dragoste pentru frumusețile moștenirii
noastre culturale, dar și de tristețea de
a asista, pe alocuri, la destrămarea vieții
tradiționale și la risipirea martorilor
acesteia.

Notițele mele
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Ce mi-a plăcut la acest caiet?

Ce nu mi-a plăcut la acest caiet?
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Agapă – masă, ospăț la care participă un grup mai mare de
oameni. Este un cuvânt împământenit mai mult la creștini,
mai ales, pentru masa care are loc uneori după slujbele
bisericești.
Alfabet chirilic – alfabet folosit, mai ales, de slavii din
sudul și centrul Europei, dar care a fost folosit și de români
până în secolul al XIX-lea, când a fost introdus alfabetul
latin.
Altar poliptic – este un tip de altar specific în Biserica
Catolică; locul unde se petrece partea cea mai tainică
a slujbelor este marcat de o masă specială, străjuită de
icoane sau statui ale personajelor sacre. Când icoanele
sunt compuse în panouri mobile, pictate, de obicei, și pe
o parte și pe cealaltă, se numesc poliptice. În funcție de
momentul din an, poziția panourilor se poate schimba
simplu, cum ai manevra ușa unui dulap.
Ansambluri folclorice – grupuri de muzică și dansuri,
care reprezintă, de obicei, anumite zone etnografice.
Au program de repetiții, participă la diverse spectacole,
fac turnee în țară și chiar în străinătate. Munca lor se
aseamănă în bună măsură cu cea a dansatorilor de
profesie. Ansamblurile folclorice reprezintă o încercare de
a conserva tradiția, dar și un pericol de alterare a acesteia,
căci adesea un obicei rupt de vatra satului și de rosturile
sale originare devine neroditor și lipsit de sens.
Avers și revers - așa sunt denumite fața și spatele unei
monede de către arheologi și numismați.
Arhaic – transmis dintr-un trecut îndepărtat. În acest
context ne gândim la o vechime mai mare de 2 000 de ani.
Arhanghel – mai mare peste îngeri, căpetenie a îngerilor.
Arheolog/arheologie – disciplină a istoriei care se ocupă
cu găsirea şi interpretarea urmelor de viaţă materială,
lăsate de oameni, de-a lungul timpului. Acestea sunt
cel mai adesea îngropate sub pământ, iar identificarea şi
explorarea lor corectă necesită un efort uriaş de cercetare
şi o mare inteligenţă practică. Rezultatele pot fi însă
uimitoare şi de neînlocuit în scrirerea istoriei.
Arhiereu – mai mare peste preoți.
Arhimandrit – titlu onorific dat starețului unei mănăstiri
mari sau altor călugări ortodocși, atunci când excelează în
anumite fapte bune.
Artefact – obiect realizat manual.
Autohton - care aparține primei populații care a locuit un
ținut.

Cuvintele sunt explicate în contextul în care apar, legat de
patrimoniul cultural din spațiul românesc.

Asociaţii şi fundații – grupuri de oameni entuziaşti,
constituiți într-o instituție oficială, după anumite reguli.
Cei care alcătuiesc astfel de entități au un ţel comun, în
cazul nostru, iubesc patrimoniul. Ei încearcă să contribuie
la protejarea acestuia, se străduiesc să-l facă cunoscut
celorlalţi, să îndrume copiii să-l aprecieze, să încurajeze
meşterii şi altele. Acest caiet este scris din inițiativa unei
asociaţii.

B

Bată, bete – țesătură îngustă și lungă care se pune la
brâu; se țese în război.

fiind însă desființate în secolul al XVI-lea, odată cu
trecerea sașilor la Biserica Protestantă.

Biserică de mir – lăcaș în care se roagă o comunitate
urbană (de oraș) sau rurală (de sat), formată din familii;
diferită de biserica de mănăstire unde se roagă o
comunitate de călugări sau călugărițe (vezi la p. 112, 113 ce
înseamnă).

Căpută – partea de deasupra a cizmei, care îmbracă laba
piciorului.

Bizantin – caracteristic civilizației create de Imperiul
Bizantin, împărăție creștină care se întindea în sud-estul
Europei, în jos de Dunăre și până în Asia Mică și care
avea capitala la Constantinopol. Modelul artei bizantine
a fost preluat și în Țara Românească, în Moldova și în
Transilvania, în arta bisericească ortodoxă. Mai mult,
în țările noastre aceasta tradiție a fost continuată și
îmbogățită și după căderea Imperiului Bizantin, fiind
numită postbizantină, adică după Bizanț. Istoricul
Nicolae Iorga numea civilizația țărilor române până la
sfârșitul secolului al XVIII-lea: Bizanț după Bizanț.

Ceangăi – grup etnic înrudit cu maghiarii, dar cu
obiceiuri specifice, care trăiesc în Moldova, concentrat în
județul Bacău și în Țara Bârsei – județul Brașov.

Bob – specie de fasole cu boaba mai mare.
Bolniță – clădire destinată bătrânilor și bolnavilor într-o
mănăstire.
Braconat/braconaj – practicare ilegală a pescuitului sau
a vânătorii.
Breaslă – grup de meșteșugari din aceeași branșă, creat
pentru apărarea intereselor lor comune; funcționa după
regulamente stricte; intrarea în breaslă se făcea doar pe
baza unui examen și după ce ucenicul parcursese un
anume traseu de formare recomandat. Breasla era condusă
de un staroste.
Brebenoc – este o plantă care, asemenea bradului, are
frunze care rămân verzi în timpul iernii, sub zăpadă. Și la
fel ca bradul, este un simbol al veșniciei

C

Comunitate – grup de oameni care au în comun o
credință, un mod de viață, locul de trai şi uneori originea
etnică. De exemplu: comunitatea unui sat, comunitatea
unei biserici, comunitatea românească din Paris.
Calendarul popular – calendar în care sunt marcate
atât sărbătorile religioase, cât și diferite alte zile aparte,
recomandate sau interzise pentru anumite munci
țărănești. Vremea, zilele și cei care le păzesc – fie că sunt
sfinți creștini, alte ființe supranaturale sau personaje care
fac parte din ambele categorii -, toate sunt legate și au
putere asupra vieții omului, asupra roadelor, a animalelor
și a naturii, în general. Practic, în concepția omului
tradițional, orice bine și orice rău individual își găsește
ecoul întâi în universul mic al casei și al satului și apoi în
întreg universul.
Casă parohială – casă aflată în vecinătatea bisericii, în
care locuiește familia preotului.
Catholicon – biserica mare din cadru unui ansamblu
monastic.
Călugării dominicani – ordin călugăresc al Bisericii
Catolice, înființat un cleric spaniol, Sfântul Dominic,
la începutul secolului al XIII-lea. Dominicani înseamnă
câinii lui Dumnezeu. Sunt călugări cărturari, care se
ocupau îndeosebi cu predicarea publică a Evangheliei. Au
întemeiat mai multe mănăstiri în Transilvania, majoritatea

Câmp central – zona din mijlocul scoarței, încadrată, mai
ales, în cazul covoarelor oltenești, de chenare simetrice.

Cep – mic cilindru din lemn care astupă o gaură.
Ceteraș – instrumentist cu cetera (vioara), cel care
conducea grupul de muzicanți și antrena cu ritmul său
jucăușii.
Chilie – locuința călugărească, o încăpere modestă,
mobilată cu strictul necesar.
Chiraleisa – vine de la Kirie eleison, care în limba greacă
însemnă: Doamne, miluiește.
Chivernisi – a gospodări bine, a administra cu mare
atenție.
Chivot – machetă a bisericii reprezentată în tablourile
votive dar și miniatură lucrată, de obicei, în metal
prețios, așezată pe masa altarului, în care se păstrează
pe parcursul anului părticele de cuminecătură, care pot fi
date credincioșilor, în situații speciale, în afara slujbei. De
exemplu, celor bolnavi care nu se pot deplasa sau celor
aflați pe patul de moarte.
Cleric – preot.
Clio – muza istoriei în mitologia vechilor greci, rămasă un
simbol al acestei ştiinţe sociale.
Coloniști – populație strămutată din locul de baștină
într-un teritoriu; colonizarea poate fi o strategie politică
de luare în stăpânire a unui teritoriu locuit, a cărui
populație nu este favorabilă stăpânitorului politic. În
Transilvania, Regatul Maghiar a colonizat sași și secui.
Columna lui Traian - monument triumfal aflat la Roma,
în Forul lui Traian, ridicat în secolul al II-lea, d.Hr; este o
coloană de marmură, înaltă de 40 de metri, sculptată în
relief, cu scene care povestesc istoria războaielor duse de
împăratul Traian pentru cucerirea Daciei. Aparține zonei
protejate UNESCO din centrul Romei. Una dintre cele 4
copii desfășurate ale Columnei se află la Muzeul Național
de Istorie a României din București.
Concept – în cazul unei expoziții, idee sau mesaj pe
care muzeograful dorește sa-l transmită prin expunerea
propusă.
Confesiune – fel de a mărturisi credința. Biserica
creștină a fost la început una; în timp, s-a destrămat în
mai multe biserici. Ruptură cea mai mare s-a petrecut
în 1054, când biserica s-a împărțit în două: Biserica
Ortodoxă și Biserica Catolică. Din cea din urmă s-a
desprins în veacul al XVI-lea Biserica Protestantă, care la
rândul ei s-a rupt în mai multe biserici. Când ne referim la
aceste ramuri ale bisericii creștine le numim confesiuni.
Rupturile din sânul Bisericii s-au produs atât datorită
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A

Abside – zone din planul bisericii, în formă de semicerc.
Spațiul absidelor adăpostește altarul la est, iar la nord și
la sud locul destinat celor care citesc și cântă rugăciunile
slujbelor.

țării de origine a acelui neam; de exemplu, românii din
diaspora- conaționalii noștri care trăiesc în alte țări.

Constantin cel Mare – împărat al Imperiului Roman
de la începutul secolului al IV-lea, primul care a dat
libertate de cult creștinilor, după trei secole de interdicție
și persecuții. El însuși s-a botezat creștin pe patul de
moarte. Împreună cu mama sa, Împărăteasa Elena,
a ridicat multe biserici. Amândoi au fost recunoscuți
în rândurile sfinților, devenind modelul tuturor
conducătorilor creștini.

Duhovnicesc – spiritual, sufletesc.

Constantinopol – capitala vechiului Imperiu creștin al
Bizanțului, care a fost cucerită de turci în 1453. Astăzi,
orașul turcesc Istanbul. În vechiul Constantinopol creștin,
dar și după cucerire, aici s-a aflat Patriarhia Ecumenică a
creștinilor ortodocși, adică sediul arhiereului care avea în
grija sa pe toți creștinii ortodocși din centrul și sud-estul
Europei. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, și românii
ortodocși au ținut de Patriarhia Constantinopolului.
Creștin de rit răsăritrean – creștini care țin tradiția
Bisericii din Răsărit, numită ortodoxă; în România sunt
ortodocșii și greco-catolicii.
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Cretacic – perioada îndepărtată din istoria pământului, de
zeci de milioane de ani, în care clima era caldă și umedă,
iar reptilele au atins dimensiuni considerabile. Este
perioada marilor reptile terestre, marine sau zburătoare,
dar și a diversificării plantelor cu flori.
Crupe sau bulgur – grâu măcinat mare.
Ctitor, ctitorie – cel care ridică o biserică (sau alt edificiu
important pentru comunitate: spital, școală etc.) și are
dreptul să hotărască locul, hramul, felul în care să arate
biserica, dacă să fie mănăstire sau biserică de mir și
altele.
Cuhnie – bucătăria unei mănăstiri sau a unui palat/
conac, construită separat, la o mică depărtare de
încăperile de locuit, pentru evitarea incendiilor.
Cuțitoaia – este o lamă veche de coasă, la care s-au prins
două mânere. Cu ajutorul acestei unelte improvizate,
turta de lut este tăiată felii subţiri-subţiri, aşa încât orice
impuritate să poată fi îndepărtată. Turta se bate iar şi se
taie iar cu cuţitoaia, de 2–3 ori.

D

Dărăcit/darac – descâlcirea și pieptănarea lânii cu o
unealtă formată dintr-un sistem de piepteni cu dinți mari
de oțel, fixați pe un suport.
Dendrocronologie – știință care se ocupă cu cercetarea
vechimii lemnului și prin aceasta poate contribui la
datarea unor construcții de lemn istorice.
Dezvoltare durabilă – mod de dezvoltare care folosește
rațional și inteligent resursele existente, fără a pune în
pericol mediul înconjurător sau valorile cultural și sociale
ale comunității. Toată această zestre trebuie păstrată, căci
și generațiile viitoare trebuie să se bucure de ea. Când
spunem zestre ne gândim la toate valorile locului: cele
geologice, naturale, de patrimoniu material și imaterial.

Diaspora – membri ai unui neam care trăiesc în afara

Duhovnic – preot, părinte spiritual, sfătuitor.

Dulgher – meșter lemnar specializat pe ridicarea
clădirilor din lemn, tăierea, cioplirea și asamblarea
părților. Dulgheria este un meșteșug foarte vechi în
Maramureș, echipele de meșteri fiind și azi foarte căutate
în toată țara și în străinătate.
Duminica Rusaliilor – în Antichitate era o sărbătoare a
primelor roade, a începutului de sezon călduros; numele
i-a rămas din latină, sărbătoarea trandafirilor. În tradiția
populară Rusaliile sunt niște apariții feminine, numite
iele și încă în multe feluri. Odată cu împământenirea
creștinismului, la 50 de zile după Paști, exact în aceeași
perioadă, se sărbătorește Pogorârea Duhului Sfânt. Cu o
zi înainte, se fac slujbe pentru pomenirea morților. Odată
cu oamenii și sărbătorile au fost încreștinate, totuși forța
anumitor ritualuri a făcut ca acestea să fie practicate în
continuare în popor, alături de sărbătorile creștine.

E

Ecosistem – sistem ecologic unitar, mai mult sau mai
putin stabil, rezultat din interacțiunile dintre organismele
vii și mediul înconjurător. El reprezintă unitatea
structurală și funcțională de bază în ecologie și constituie
un nivel superior de organizare a materiei vii (lacul,
pădurea, pajiștea etc.).
Ecoturism – mod de a practica turismul, prin care se
dorește protejarea zonei vizitate de urmările nedorite
ale prezenței omului, cât și sprijinirea comunităților
locale, așa încât traiul lor în armonie cu natura să poată
continua. Adesea, mai ales, în locuri izolate, numărul
mare de turiști și, mai ales, comportamentul lor lipsit de
responsabilitate pentru natură și localnici pot produce
dezechilibre și stricăciuni.
Edificiu – construcție mare, impunătoare.
Elevație- partea vizibilă, deasupra pământului, a zidurilor
unei clădiri.
Endemic – care trăiește doar într-o anumită zonă, în cazul
nostru în Deltă; specii de plante şi animele unice în lume.
Etnic – legat de apartenenţa la un popor: origine şi cultură.
Etnografie, etnograf, etnografic – ştiinţă care clasifică
popoarele lumii, studiază felul, originea şi răspândirea
lor, urmăreşte evoluţia culturii lor materiale şi spirituale
şi ceea ce este specific felului lor de viaţă.
Etnolog/etnologie – știință care studiază caracteristicile
fiecărei etnii.
Etnomuzicolog – etnolog specializat pe muzică.
Evanghelie – scriere în care este istorisită viața lui Iisus
printre oameni, așa cum a fost consemnată de cei care
l-au cunoscut direct.
Extatic – legat de extaz, trăire sufletească foarte intensă,
generată uneori de ritualurile arhaice, în care omul pare
să piardă contactul cu lumea aceasta şi să intre în legătură
cu forţele lumii de dincolo.

F

Fain – cuvânt folosit în Ardeal pentru frumos, bun.
Fecioara astăzi – primele cuvinte din troparul
Crăciunului; troparele sunt cântări bisericești dedicate
sărbătorilor și sfinților.
Fecior – în comunitățile tradiționale erau considerați
feciori băieții care aveau vârsta cuprinsă între 14–15 ani
(vârsta adolescenței) și 20–23 de ani (vârsta la care, de
regulă, un bărbat se căsătorea).
Filolog – se ocupă cu studiul limbii vorbite într-o anume
zonă și al literaturii scrise în acea limbă.
Fitofag – care se hrănește cu plante.
Fonograf – primul aparat utilizat pentru înregistrarea
și redarea sunetelor. A fost inventat în a doua jumătate
a secolului al XX-lea și a slujit cercetărilor și alcătuirii
arhivelor etnografice în perioada de glorie a cercetării
satelor românești.
Frescă – tehnică de aplicare a picturii pe peretele de zid,
folosită cel mai frecvent în biserici, în perioada medievală.
Se pictează pe un strat umed de tencuială proaspătă; de
aceea pictorul trebuie să lucreze repede și precis. Fresco
înseamnă în limba italiană proaspăt.

G

Geneza sau Facerea – prima carte a Vechiului
Testament, carte sfântă pentru creștini, evrei și
musulmani, în care se povestește cum a făcut Dumnezeu
lumea.
Geto-dac – se consideră că geții și dacii au fost
popoare înrudite, vorbind limbi foarte asemănătoare și
înțelegându-se între ei. S-au unit în statul lui Burebista,
ca să facă față mai bine pericolului roman. Unele izvoare
istorice vorbesc de geți, altele de daci, așa că istoricii, ca
să nu se înșele prin omisiune, îi numesc în unele situații
geto-daci. Este de notat că, lucrarea cea mai renumită a
lui Vasile Pârvan, în care încearcă să reconstituie istoria
mileniului I î.Hr, pe meleagurile noastre, se numește
Getica.

pentru a numi unitar acest gen muzical, pe care oamenii
îl denumesc diferit în diferitele zone ale țării și în afara ei;
trebuie să știi că acest fel arhaic de a cânta este practicat,
cu nuanțe specifice, și în alte zone ale lumii.
Hram – un exemplu este Buna-Vestire, sărbătoarea aleasă
de Petru Rareș, ctitorul Moldoviței, să fie ca o zi de naștere
a bisericii sale. De Buna-Vestire creștinii își amintesc de
vestea adusă de Arhanghelul Gavriil Fecioarei Maria, aceea
că îl va naște pe Iisus, Dumnezeu făcut om.
Hrisov – act domnesc care servea ca titlu de proprietate
sau avea rol în menționarea unui privilegiu; în cazul
mănăstirilor ctitorul alcătuia și un așezământ, adică un
document în care își exprima anumite dorințe legate de
programul și funcționarea mănăstirii; acestea trebuiau
respectate de viețuitorii lăcașului și după moartea
ctitorului.

I

Iconografie – știința compunerii și alăturării imaginilor,
cu scopul ca ansamblul să transmită un mesaj clar.
Niciuna dintre nenumăratele icoane pictate la bisericile
din Bucovina – în interior și în exterior – nu este așezată la
întâmplare, ci se leagă de celelalte, de ritualul slujbelor, de
cântări și de textele sacre. Împreună: cuvânt, linie, culoare,
muzică, miresme, sunete, gesturi, așa se naște mesajul
bisericii creștine.
Iconostasul = catapetească = tâmplă – perete de
icoane, care separă naosul de altar. Cele 2 spații comunică
prin 3 uși. Iconostasul are rolul de a proteja zona
altarului.
Iele, Șoimane, Vântoase, Mândre – ființe misterioase,
zânele rele ale poveștilor populare românești; se adună
în nopțile de vară prin poieni, dansează și cântă;
sunt capricioase și răzbunătoare, mai ales, împotriva
bărbaților.
Ihtiofag – vine de la ihtios care înseamnă pește și fago de la
a mânca, în limba greacă. La fel se formează și alte cuvinte,
cum ar fi cronofag = consumator/mâncător de timp.
Ihtiolog – om de știință care se ocupă cu studiul peștilor.

Gogoloațe – așa numesc olarii hurezeni bulgării de lut
pregătiți pentru modelat.

Incintă – spaţiul aflat în interiorul unui zid împrejmuitor

Grind – ridicătură de teren formată de aluviuni, în unele
zone de mal ale marilor ape curgătoare. Gridurile fluviale
se formează de-a lungul malurilor, paralel cu cursul de
curgere. Grindurile maritime sunt baraje naturale formate
din aluviuni, la gurile de vărsare în mare.

Intercultural – vorbește despre prezența variantelor
acelorași forme culturale (obiceiuri, credințe, povești,
dansuri, muzici etc.) în culturi învecinate în spațiu,
de obicei, în zonele multietnice. Presupune așadar,
interacțiunea unor grupuri, comunități sau persoane care
au culturi diferite. Interculturalitatea se dezvoltă prin
dialogul constant al acestor culturi, prin circulația unor
forme care au în substanța lor valori comune.

H

Hersă – grilaj mobil terminat cu vârfuri ascuțite, ca
o săgeată, care dubla porțile de acces la unele biserici
fortificate. Putea fi coborât la nevoie, blocând accesul.
Heruvim – înger reprezentat ca o ființă omenească, cu 6
aripi, iar aripile cu mulți ochi. Acești ochi mulți oglindesc
înțelepciunea și puterea de înțelegere a lui Dumnezeu.
A hiritisi – a felicita.
Hori – să nu faci confuzia cu horă = dans; aici cuvântul
hore/hori se referă la doină. Doină este însă, în mod
surprinzător, un cuvânt cunoscut mai mult oamenilor
de știință decât celor care cântă. Este un cuvând propus

Istorici de artă – cei care studiază patrimoniul cultural
material, ocupându-se cu descoperirea istoriilor tăinuite
de ziduri și picturi, de identificarea obiectelor din muzee
și de povestirea în scris a tot ceea ce reușesc să descopere
despre acestea.
Iuda – apostolul care l-a trădat pe Iisus, pentru creștini
este o vorbă foarte grea să fii numit Iudă.
Îndătinat – înrădăcinat în tradiție.
Joia Verde – așa se cheamă la sași joia Săptămânii
Patimilor. Pe tărâmurile lor de baștină, în această zi,
altarele se împodobeau cu flori și frunze verzi și se făceau
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interpretării diferite a textelor sacre, cât și în contextul
anumitor situații politice și slăbiciuni omenești. Pentru
toate bisericile creștine, Biblia este cartea sfântă pe care
însă fiecare confesiune o înțelege diferit.

Jucăuși – aşa sunt numiţi cei care dansează jocuri
fecioreşti.

Laic – care nu este bisericesc sau care nu face parte din
cler (dintre preoți, călugări).
Lanț trofic – este felul interdependent în care
funcționează relațiile de hrănire dintre organismele
vegetale și animale ale unui ecosistem. Prin acesta se
poate observa circuitul substanțelor în natură.

Lavră – mănăstire mare, care avea un statut mai aparte,
în cazul Hureziului nu depindea de episcopii țării, ci
direct de Patriarhia de la Constantinopol.
Lăsata secului – ultima zi înainte de începerea unei
perioade de post mai îndelungat.

Loggie – spaţiu asemănător unui balcon larg, închis pe
trei laturi, iar pe una deschis cu coloane spre exterior; este
obișnuit la palatele veneţiene, care i-au inspirat pe ctitorii
Brâncoveni.
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Maiul – unealtă de lemn, în formă de ciocan, care se
folosește la bătut, îndesat şi nivelat.

Manufactură – atelier în care se lucrează manual
diferite obiecte. Pe lângă nenumăratele scoarțe țesute în
gospodăriile țăranilor, scoarțe s-au lucrat și în atelierele
mănăstirilor de aici și, în secolul al XX-lea, în mici
intreprinderi.

Maramureş – este important să facem distincţia dintre
Maramureşul Istoric şi judeţul Maramureş. Acesta din
urmă este o unitate teritorial administrativă care cuprinde
în sine 4 zone cu specific etnografic diferit: Ţara Lăpuşului,
Ţara Chioarului, Ţara Maramureşului şi Ţara Codrului.
Bisericile de lemn monumente UNESCO se regăsesc în
mai multe din aceste zone.
Marele Logofăt – cel mai de seamă boier din Sfatul
Domnesc, care conducea cancelaria domnească.
Mas – rămânere peste noapte.

Melos – melodie, firul cântecului, linia melodică (dincolo de
versuri).

Meșteșug – abilitatea de a realiza anumite obiecte,
folosind, mai ales, materiale naturale; cuprinde și toate
cunoștințele pe care meșterul trebuie să le aibă – și le
moștenește, de obicei, din familie sau de la un alt meșter –
ca să poată parcurge drumul de la material la obiectul finit.
1. Olăritul = transformă lutul în obiecte de veselă și altele;
2. Țesutul = transformă firele textile în țesături;
3. Fierăritul = transformă fierul în obiecte utile în
gospodărie.
Mijlocire/a mijloci – a media, a pune o vorbă bună, a
prezenta unui sus pus o persoană pe care o recomanzi și
pe care o protejezi.

Miniat – ilustrat cu desene de dimensiuni mici, realizate
în detaliu.
Mirean – creștin care nu este călugăr, poate fi și preot
căsătorit (în biserica ortodoxă).

Monahal – călugăresc; monah = călugăr
Monoteist/politeist - care crede în una, respectiv mai
multe divinități.

Motive decorative – elemente de decor prin alăturarea
cărora se compune modelul covorului.
Mucenicie – moarte violentă la care este supus un
credincios pentru că refuză să își renege credința.
Multiethnic – care cuprinde mai multe etnii. În
Transilvania au convieţuit de-a lungul timpului români,
maghiari, secui, saşi, șvabi, rromi, evrei, armeni, cehi
şi alte neamuri reprezentate mai discret, dar totuşi
prezente. Noţiunea presupune, așadar, interacțiunea unor
grupuri, comunități sau persoane care au culturi diferite.
Interculturalitatea se dezvoltă prin dialogul constant
al acestor culturi, prin circulația unor forme care au în
substanța lor valori comune.
Muntele Athos – zonă din Grecia, o peninsulă în Marea
Egee, îngustă și muntoasă, pe ale cărei flancuri se află 20
de mănăstiri mari și foarte multe schituri și chilii. Toate
sunt locuite doar de călugări, femeile fiind oprite să intre.
Și totuși, întreg muntele este închinat unei femei sfinte,
fiind numit Grădina Maicii Domnului.
Muzeograf – persoană care se ocupă cu istoria, clasarea,
conservarea, prezentarea și popularizarea obiectelor
dintr-un muzeu.
Noul Testament – parte din Biblie care în care se
povestește învățătura și istoria vieții lui Iisus Hristos
printre oameni, faptele apostolilor după Înviere și cum va
fi la sfârșitul lumii.
Numismat - persoană specializată în studiul monedelor
istorice.
Orașul de sus sau Cetatea – este zona de oraș
înconjurată de ziduri de apărare, aflată pe deal. Orașul de
jos se desfășoară la poatele dealului.
Ornamentică – toate sunetele care împodobesc linia
melodică, în cazul doinei felurite înflorituri, inlfexiuni ale
glasului și sunete guturale care dau specificul acestui mod
de a cânta.
Ornitolog – om de știință specializat pe studiul păsărilor.
Otava – iarbă crescută după cosit.
Paic – soldat din garda personală a domnilor Țărilor
Române, un fel de paj domnesc.
Paleolitic – cea mai veche epocă din istoria omenirii,
caracterizată prin folosirea uneltelor din piatră cioplită.
Paleontologic/paleontologie – știință care studiază
evoluția vieții și cauzele care au determinat dispariția
unor organisme, precum dinozaurii, pe baza analizei
resturilor fosile și a mediului în care acestea au trăit.
A panota – a așeza lucrări de artă într-o expoziție.
Pantocrator – imaginea lui Iisus Hristos reprezentat
ca împărat al lumii; în limba greacă, cuvântul înseamă
atotstăpânitorul, cel care stăpânește peste toate.

Păgân – cuvânt folosit de creștini pentru a-i numi pe cei
de alte credințe sau pe cei care nu cred deloc în existența
divinității (atei); la începuturile creștinismului, cei mai
mulți dintre păgâni se închinau mai multor zeități, de
obicei, puse în legătură cu forțele naturii. După multe
secole de creștinism, mai există încă amintiri ale acelor
vremuri în obiceiurile și credințele populare.
Pieziș – oblic, diagonal.
Pisanie – text cioplit, de obicei, în piatră – ca să fie mai
rezistent –, unde sunt numiți: sfântul de hram și ctitorul,
lângă data ridicării lăcașului.
Planul unei clădiri – desen bidimensional care arată
traseul pereților, locul ușilor și al ferestrelor unei clădiri.
Platformă continentală sau platou continental – zonă
înaltă a fundului mării, în continuarea uscatului. Începe
de la linia coastei sau de la linia apei corespunzătoare
celei mai joase maree și se termină în zona unde panta
fundului devine abruptă.
Pomul vieții – este un model întâlnit adesea pe scoarţe,
în diverse forme, de arbori sau de floare stilizată.
Semnificația ornamentului vine de pe tărâmul credințelor
străvechi, care s-au născut şi prin simpla observare
a naturii. Aşa cum copacii par să moară în fiecare
iarnă şi să renască în fiecare primăvară, acest arbore
întruchipează renașterea universului, regenerarea ciclică
a timpului și a existenței; mai apoi, este și un simbol al
legăturii între lumi, dintre pământ şi cer, fiindcă arborii
au rădăcinile înfipte adânc în sol, iar crengile îndreptate
spre înalt. Fructele acestui arbore cosmic, prezente
adesea pe scoarţe, transmit nemurire ori cunoaștere.
De aceea, sunt păzite de animale fantastice, cum sunt
păsările de pe ramuri.
Pontăuș – jucăuș, dansator în ponturi.
Pontul Euxin sau Pont – aşa numeau anticii Marea
Neagră.
Port – îmbrăcăminte caracteristică unui popor, unei
regiuni, unei epoci.
Portret votiv – compoziție obișnuită în arta bisericească,
în care sunt reprezentați ctitorii unui edificiu, dăruind
ctitoria lui Dunmnezeu și implicit semenilor lor. La
bisericile din Bucovina portretul votiv este pictat în naos.
Postul – la creștini, perioadă de pregătire înaintea
unei sărbători importante. Post de mâncare înseamnă
a renunţa la hrana de dulce, adică cea preparată cu
ingrediente animale. Postul se ține de către unii mai
aspru, doar cu mâncare din plante. Alții renunță doar
la carne, continuând să mănânce lapte, ouă, brânză. Iar
alții continuă să mănânce de toate. Toți trebuie să fie însă
preocupați să facă mai puțin rău și cât mai mult bine. Așa
întâmpină creștinii praznicele mari: Crăciunul, Paștile,
Sfinții Petru și Pavel, Sfânta Maria.
Praznic – sărbătoare, dar și sărbătorire a unui eveniment,
de obicei cu masă încărcată de bucate. Nu este neapărat
un moment vesel, dar cu singuranță unul de întâlnire a
comunității. Praznicul poate fi masa de nuntă, dar și cea
de după înmormântare.

Precreștin – dinainte de apariția creștinismului sau de
încreștinarea unei anumite populații.
Pristolnic – obiect din lemn sau din piatră, de obicei,
în formă de cruce, pe a cărui talpă este cioplit semnul
crucii și inițialele IS-HS NI-KA venind de la Iisus Hristos
biruitorul (nika în limba greacă înseamnă victorie). Cu
această pecete se marchează prescurile.
Privilegiu – avantaj.
Proporție – raportul dintre dimensiunile unui ansamblu;
se poate analiza atât la construcții, cât și la statura
umană.
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Quem pastores – primele versuri ale unui vechi colind, în
limba latină. Înseamnă Acela pe care îl laudă păstorii. În
bisericile sașilor, unele cântece de Crăciun au rămas să se
cânte în limba latină, de pe vremea când întreaga slujbă
bisericească se ținea în vechea limbă a romanilor.
Răspas – răgaz, odihnă.
Rânduială – datină, obicei, regulă specifică fiecărei
comunități.
Rusalii – vezi explicația la p.147
Sarmizegetusa Regia - este orașul dacic, aflat la o
altitudine de 1200 m. A nu se confunda cu Sarmizegetusa
Ulpia Traiana, capitala provinciei romane Dacia, după
cucerire. Aceasta din urmă se află la 40 km distanță
de vechea capitală a dacilor, într-o zonă de șes, în Țara
Hațegului, astăzi parte din Geoparcul Dinozaurilor de
care am povestit la p. 18-19.
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare – ultima
săptămână din Postul Paștelui, care se încheie cu
Duminica Învierii. Este timpul în care creștinii își amintesc
de ultima săptămână din viața lui Iisus pe pământ. În
fiecare zi, se rememorează, prin slujbele bisericești, cele
petrecute acum 2 000 de ani la Ierusalim.
Scaun – formă de organizare în teritoriu a sașilor și
secuilor, un fel de județ; era condus de câte un căpitan,
pentru organizarea bărbaților capabili de luptă, și de câte
un judecător (jude) pentru împărțirea dreptății și alte
treburi administrative.
Scriptoriu – încăpere destinată copierii manuscriselor.
Scrânciob – construcție cu mai multe leagăne fixate pe
același schelet care se balansează sau se învârtește în
cerc; strămoșul caruselelor și lanțurilor din parcurile de
distracții din zilele noastre.

Sfântul Gheorghe – sfânt creștin care în timpul vieții a
fost un foarte bun conducător de oști. A fost martirizat
la începutul secolului al IV-lea, la porunca împăratului
roman Dioclețian, cel mai înverșunat prigonitor al
creștinilor. Este considerat protectorul Moldovei. Ni s-a
păstrat un steag de-al lui Ștefan cel Mare, având brodată
cu fir de argint pe catifea roșie icoana Sfântului Gheorghe
și o rugăciune a voievodului.
Serafim – înger cu 6 aripi, asemănătoare unor făclii, care
stă aproape de tronul lui Dumnezeu.
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procesiuni în cinstea sfintei împărtășanii, căci în această
zi se rememorează Cina cea de Taină.

Servus – salut venit din limba latină, care însemnă sluga
dumitale, cu sensul de îți stau la dispoziție, pot să te ajut?
Este folosit mult în Transilvania și Banat. La început se
salutau astfel oamenii mai cultivați, apoi cuvântul s-a
răspândit, fiind azi folosit prietenește și familiar de toți.
Sfinții Părinți ai Bisericii – oameni care s-au adâncit
foarte mult în credință, au avut multă experiență
sufletească, au urcat pe scara virtuților și, astfel, au putut
pătrunde cu mintea și cu inima tainele credinței, mai
mult decât alții; unii dintre ei au scris, explicând textele
sacre și dând povețe pentru viața credincioșilor.
Sit – şantier unde au loc săpături și cercetări arheologice
sau loc în care se află un monument. Expresia in situ se
referă la locul şi felul în care se găsesc anumite elemente
de cultură materială în locul originar.
Sociolog – se ocupă cu studierea societății omenești,
explicând mecanismele ei de funcționare.
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Spovedanie – taină a bisericii prin care creștinii își
fac o cercetare a conștiinței și își mărturisesc înaintea
preotului greșelile, îndoielile, problemele, știind că sunt
auziți de Dumnezeu. Tot prin preot primesc iertare,
îndreptare și sfat. Creștinii se spovedesc, mai ales,
înaintea marilor praznice și așa, intră mai împăcați în
sărbători.
Stareț – conducătorul unei obști de călugări.
Staroste – conducătorul unei bresle.
Statut – regulament, document întocmit de membrii
breslei şi înnoit periodic, prin care se stabileşte modul de
organizare şi interacţiune: meşterii între ei şi meşterii faţă
de restul comunităţii şi de alte bresle.
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Stiluri în arhitectură – moduri de a construi proprii
anumitor perioade istorice, în care se oglindesc
împrejurările istorice, dar și viața spirituală a oamenilor
epocii. Recunoașterea stilurilor de arhitectură te va ajuta
să înțelegi mai mult din spațiul construit, atunci când
călătorești și cunoști noi orașe istorice.
Stolnic – dregător care purta grija mesei domneşti, fiind
şeful bucătarilor, al pescarilor şi al grădinarilor; grație
îndatoririlor sale era un apropiat al voievodului.
Șcheii Brașovului – cartier românesc foarte vechi,
din Brașov, vatra românilor din acest oraș multietnic.
Șcheienii păstrează anumite obiceiuri arhaice, care
coboară până hăt, departe, în timpurile dacilor.
Taier – farfurie întinsă, potrivită şi pentru mâncat, dar
folosită, mai ales, pentru înfrumuseţarea caselor. Cuvântul
a fost împrumutat din Transilvania, din limba maghiară.
Poate fi şi acesta un semn al intenţiei de a realiza obiecte
mai elegante, mai deosebite, pe placul clasei superioare a
societăţii, care în Transilvania era pe vremea aceea şi de
etnie maghiară. Taier se numeşte la Horezu şi roata de
lemn pe care se modelează. În alte zone i se spune târcol.
Taina Euharistiei sau Sfânta Cuminecătură – amestec
de pâine și vin, sfințite în timpul Liturghiei. Creștinii din
confesiunile istorice primesc Euharistia, ca pe o legătură
directă, fizică, cu Dumnezeu.

Talpă – bârne lungi și late din lemn, care se așază pe
soclu, pe conturul pereților, creând astfel o suprafață
netedă și stabilă pentru construcție.
Tambur – cilindrul de zidărie care formează turla unei
biserici, peste care este așezată cupola.
Tâmplă – iconostas; de aici vine cuvântul tâmplar.
Tâmplarii erau odinioară o categorie aparte între lemnari,
căci era lucru anevoios și foarte de preț să te pricepi să
lucrezi iconostase.
Teologic – care se referă la credință.
Tezaur - din perspectivă arheologică un tezaur este o
cantitate mare de monede, bijuterii, pietre scumpe sau
alte obiecte de preț, descoperite într-un singur loc.
Toacă – placă de lemn sau de metal pe care se bate ritmic
cu unul sau cu două ciocănele, pentru a anunța începerea
serviciului religios în biserică sau anumite momente ale
lui.
Trapeză – sala de mese a mănăstirii.
Turn-locuință sau donjon – construcție obișnuită în
perioada antică și medievală, pentru adăpostirea și viața
de zi cu zi a familiilor nobile și bogate. Astfel de turnuri
au fost ridicate și pentru conducătorii comunităților de
coloniști, alături de biserici sau chiar au coincis cu turnul
clopotniță. Erau fortificate în mod deosebit.
Țangău – așa se spune în unele zone la copilandru (băiat
aflat între vârsta copilăriei și cea a tinerilor). Cuvântul are
însă o nuanță peiorativă.
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Țara Bârsei – este un șes înconjurat de munți,
în mijlocul căruia se găsește orașul Brașov.
Universitatea Sașilor – instituția prin care s-au
autoguvernat sașii ardeleni; de la sfârșitul veacului al
XV-lea, a funcționat timp de aproape 3 secole; în acest
caz cuvântul universitate nu are înțelesul de școală
superioară, ci de formă de organizare a unei comunități
într-un spațiu multietnic. Şi românii transilvăneni au fost
organizaţi în Universitas Valachorum, care a funcționat
până la mijlocul secolului
al XIV-lea.
Urechiușele babei – specie de ciupercă de pădure.
Vătaf – conducător, șef de echipă, cel care coordonează
lucrarea și răspunde pentru calitatea ei în fața ctitorului.
Vâstră sau peană – podoabă la pălăria feciorilor. Poate
fi floare naturală sau de hârtie, diferite aranjamente
sclipitoare, uneori și pană de păun.
Zapis – document, dovadă, în cazul nostru, înscrisul cu
greșelile lui Adam.
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cu sfaturi, imagini, informații. Mai sunt și cei care mi-au
dăruit din timpul și energia lor sau, pur și simplu, m-au
încurajat. Tuturor le spun Mulțumesc!
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