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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.

08
Profesorul

Mircea Vulcănescu

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, bise-
rica, mai ales cea apuseană, era impli-
cată în frământările politice ale vremii, 
iar a avea o confesiune sau alta însem-

na 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, confesi-
unea stăpânitorilor Transilvaniei și să 

treacă la Reforma lui Luther, asemenea 
multora dintre conaționalii lor germani 
din Apusul Europei. Motivele religioa-
se și cele politice se țineau de mână. 

Mișcare Reformei la sașii transilvăneni 
a fost condusă de preotul brașovean 
Johannes Honterus, un cleric foar-
te învățat care a contribuit mult la 

organizarea comunității săsești. Sașii 
transilvăneni îl consideră și azi părin-
tele 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. 

Coloniști – populație strămutată din locul 
de baștină într-un teritoriu; colonizarea 
poate fi o strategie politică de luare în stăpâ-
nire 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.

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. 

Strămoșii noștri, ai sașilor transilvăneni, au fost aduși de către 
regii maghiari, din părțile Germaniei și ale Belgiei, să întăreas-

că 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 pu-
ternice, 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. 

Caroline

Colonizarea Transilvaniei,  
o istorie veche de 1 000 de ani 

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 interpretării diferite a 
textelor sacre cât și în contextul anumitor si-
tuații politice și slăbiciuni omenești. Pentru 
toate bisericile creștine, Biblia este cartea 
sfântă pe care însă, în anumite detalii, fieca-
re confesiune o înțelege diferit.

Privilegiu – avantaj.

Cleric – preot.

 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.

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 ste-
mele 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. 

Case săsești la Viscri/Deutsch-
Weisskirch. 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. 

Așezări cu biserici 
fortificate din Transilvania
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Pe lista UNESCO:

Biertan/Birthalm – jud. Sibiu 

Prejmer/Tartlau – jud. Brașov

Viscri/Deutsch-Weisskirch – jud. Brașov

Valea Viilor – jud. Sibiu

Câlnic/Kelling – jud. Alba

Valea Viilor/Wurmloch – jud. Sibiu

Saschiz/Keisd – jud. Mureș 

Dârjiu/Dersz – jud. Harghita

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.  

Biserica fortificată – inima 
satului, sufletul comunității

 S
aş
i 

Se
cu
i

Prinţul Ştefan

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 porun-
cit fortificarea oraselor, care s-a petrecut cu sprijinul bise-
ricii și al Universității Sașilor în secolul al XV-lea. La nicio 
sută de ani le-au urmat satele. Și astfel, fiecare comunitate 

a găsit soluții care mai de care mai ingenioase și specta-
culoase de a întări bisericile și de a ridica de jur împrejur 
ziduri puternice și bastioane. Mai spunea meșterul noas-
tru că fiecare breaslă avea în grijă câte un turn: să-l ridice, 

să-l îngrijască și să-l apere în caz de asediu. 

Intrarea în biserica 
fotificată, Viscri/
Deutsch-Weiss-
kirch, 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. 

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. 

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. 
Oameni de rând erau înmormân-
tați 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.

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. 

Bărbați mergând la biserică, Viscri/
Deutsch-Weisskirch, jud. Brașov, 1931. 
Biserica este locul de rugăciune, de întâlnire, 
de sărbătorire în comunitate a celor mai im-
portante 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. 

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. 
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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.

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.

NeogoticNeoclasicRococoBarocRenaștereGoticRomanic

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

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

Stiluri în 
arhitectură  

și artă în Europa 
Occidentală

În Transivania:

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

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

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

În Europa  
Occidentală:

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

Frescă în biserica fortificată din Dârjiu/
Dersz, jud. Harghita, secolul al XV-lea. Așa 
arată o pictură gotică, cu figuri elegante și deco-
rative, 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. 

Detalii din interiorul bisericii fortificate de la Viscri/Deutsch-
Weisskirch, 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. 

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. 

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 forti-
ficate se păstrează încă 
amintirea perioadei 
catolice. Panoul central 
al altarului poartă acee-
ași imagine a lui Iisus 
cel răstignit. Privește 
statuile aposolilor din 
lemn pictat, îngerii în 
zbor și restul dec-
orațiilor! Barocul este 
o artă spectaculoasă 
în încercarea de a face 
materia să prindă viață. 

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. 

Fereastră biforă în zidul turnului-locu-
ință 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. 
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• Aducerea unei populații străine într-un teritoriu, poate fi  

cu scopuri politice_________________________

• Ceremonie religioasă, prin care tinerii reînnoiesc 

legământul de credință făcut la botez și prin care se 

marchează sfârșitul copilăriei__________________

• 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___________________________

• 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 ___________

Găsește 9 cuvinte legate de sașii 
transilvăneni și patrimoniul lor cultural. 
Mai sunt alte 4 cuvinte ascunse, pentru 
care nu ai definiții ajutătoare.  
Le găsești?

A S A I B R E A S L A B M

R H O N T E R U S S R I A

M H R F B I R T E B A S V

A O C O L O N I Z A R E E

C N O R C M T P M R T R C

I T N T R A R R A O R I I

G E F I A S S E C C A C N

O R I F D A R J I U N E A

T A R I A S A M A M S A T

I M M C P I S E S S U S A

C T A A L R A R R T L C T

R I R T I B O R T E N A I

A N E A N M C O R O A N A

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 73.

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

Citește două dintre două dintre vor-
bele de duh ale sașilor transilvăneni, 
gândește-te la semnificația lor și al-
cătuiește o compunere pornind de la 
aceasta. 

Copile, crești și învaţă să fii întotdeauna 
smerit și bun, iubirea părinților îți va da 
putere. (Cuvinte brodate pe un șorț de 
fetiță). 

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

Bisericile fortificate azi – turism, cercetare, 
sărbătoare, paragină 

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.

Bătrână săsoaică, 
în port tradițional, 
la rugăciunie 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.

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 orga-
nizează întâlniri ale sașilor, vara, în satele natale, și adunări mai 
mari în câte un oraș. Întâlnirea devenită tradițională în Ger-
mania 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. 

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 steg-
ulețe, 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. 

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. 
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Notițele mele Desenele mele


	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 43
	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 44
	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 45
	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 46
	Hai_sa_descoperim_patrimoniul_UNESCO_din_Romania- carte 47

