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Crucea Be]ivilor

Gheorghi]eni strict-secret

L
a Muzeul de Etnografie din Vatra
Dornei , din cele de 300 de ou` \ncon-
deiate expuse, patru sau cinci ex-

plodeaz` \n fiecare an din cauza „vechimii“.
Pentru completarea „pier de rilor“, s-a
\nfiin]at „al`turi“, \n comuna Cioc`ne[ti, un
Festival pentru ou` \ncondeiate.
„Un bog`tan de la noi, din Vatra Dornei, i-a
spus odat` lu’ fie-s`u: «Dac` vreodat` vei
ajunge la faliment, s` te spânzuri de cuiul
`la! ¥ine minte! Acolo s` te spânzuri [i nu \n
alt` parte!». Mult timp dup` aceea, acel fiu
a ajuns cu afacerile la faliment. ßi-a amintit
atunci de sfatul t`tâne-s`u [i a vrut s` se
spânzure \n cui, dar ce s` vezi?! Când a
ag`]at frânghia, a c`zut cuiul cu o bucat` de
perete [i \n gaura r`mas` a g`sit o caset` cu
bijuterii. Asta l-a salvat  de faliment. A[a [i

cu Vatra Dornei: va g`si mereu resurse s`
r`mân` bogat`!“, ne-a povestit un localnic
hâtru. Ca s` afle mai multe despre bog`]iile
acestei guri de Rai numit` Vatra Dornei,
turistul ar trebui s` viziteze [i cele dou`
muzee din ora[: Muzeul de Etnografie re-
spectiv, Muzeul Cinegetic. Acolo, ar putea
afla succesiv c` bucovinenii de ieri [i de azi
au tr`it frumos când au fost l`sa]i \n pace:
au plecat cu pluta pe Bistri]a pân` la Gala]i
[i Chilia, au c`l`rit pe Drumul T`tarilor, [i-
au sp`lat rufele \n „dornele“ cu vârtej de
ap`, au vânat cerbi, lupi sau ur[i, au admi-
rat plante precum smârdarul, floarea de
col] sau roua cerului. Dac` v` gr`bi]i, la
Muzeul Cinegetic ve]i \ntâlni [i o expozi]ie
despre Arta eschimo[ilor (Asingit) din
Canada. (T.G.H.)

Ciorb`, tocinei, m`m`lig`...
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„Dac` dai faliment, 
s` te spånzuri de cuiul `la!“

Din Vatra Dornei ajungi oriunde într-o or`

Alexandra 
Mihale 
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E
xasperat de cecitatea
adolescentin` a fiului,
bunul meu prieten
Adi a hot`rât s`-i
scoat` co[urile din

cap primogeniturii sale. Aflat la
vârsta aceea ciudat`, la cum -
p`na dintre coca-cola [i [pri],
pu[tiul s-a l`sat totu[i târât 
\ntr-o aventur` prin coclaurile
patriei, adic` un weekend pe
cheile Ialomi]ei, sau Dâm-
bovi]ei, nu mai ]in minte. „Mai
las` computerul, hamburgherul
[i sucurile `lea tâmpite, fiule.
Respir` [i tu aer de p`dure, bea
ap` din râu, curat`, nu por c` ri i -
le tale. Uit`-te \n jur la p`dure,
la ciuperci, trage \n piept miro-
sul reav`n de codru adânc, c` [i
a[a nu fumezi!“
Erau \ntr-o poieni]`, la un cot al
râului al c`rui nume l-am uitat.
A tras mititelul, mu[truluit crân-
cen de tat`l scufundat adânc \n
patima reveriei. A b`ut [i ap`
din râu. „Ce ]ar` frumoas`
avem noi, m`i b`iatule“, a con-
statat \ntr-un final Adi. „S`
mergem!“. Au urcat \n ma[in` [i
au luat curba \n amonte. Dup`
curb` \i pândea rânjind ma -
neaua. Ni[te cre[tini din Româ-
nia, \mbr`ca]i sportiv, f`ceau [i
ei un gr`tar \n apropierea unui
mald`r de gunoi. ål mai sportiv
din ei, adic` unul \n maieu Nike,
cu n`dragii sufleca]i, \[i sp`la
Dacia-n râu.
Aici e aici... Ca proiect editorial,
Ziua Turistic` [i-a propus s` v`
târasc` \ntr-o aventur` prin
v`ioage, prin vâlcele. S` de-
scopere o dat` cu voi România
nev`zut`-nec`lcat`. S` v` mai
ias` Sinaia [i Mamaia din cap.
Dar dac`  facem mai mult r`u
decât bine? Exist` \n ]`ri[oara
noastr` apetisant` locuri \nc`
nepervertite, unde \nc` mai
s`l`[luie[te acea omenie ne -
m`s luit`, dealuri pe care \nc` nu
le-a escaladat apa plat` cu l` -
mâie, p`durici nepenetrate de
câr natul de bere. Noi acuz`m
lipsa de infrastructur` (drumu -

rile, Internetul, acoperirea GSM
etc.) ca fiind principala surs` a
falimentului turismului româ-
nesc. Dar, pe de alt` parte, pe
asfalt vine „jeep-ul Porsche“, pe
undele mobilului plute[te Vali
Vijelie, pe fibr` optic` \[i rez-
erv` gratargiul \mp`timit cam-
era de vizavi. Curge banul. Casa
b`trâneasc` se transform` \n
motel. Gazda prietenoas` se
pre face \n hotelier ostil, ]uica-n
po [irc`, cu[ca câinelui \n ca me -
r` cu du[. Cinci g`ini, zece oi, o
vac` [i dou`zeci de pruni nu mai
pot acoperi cererea. Vine super-
marchetul. Dac` la supermar-
chet au [i sfoar`, s`pun [i cuie
po]i s` scapi de suferin]`. Sau
de duci mai \ncolo. Dar [i mai
\ncolo te g`se[te „infrastruc-
tura“. La un moment dat ie[i din
România. 
Urcam pe valea Ebrului cu pri-
etenul Otto, un neam] cu inim`
de oltean. Oriunde prin
podi[urile Spaniei e la fel de
bine, a[a c` nu aveam nici o
grab`. Cântau greierii pe lunc`,
d`dea s` ias` luna, nagâ]ul de
Aragon se \ngâna cu mierla
navarez`. Ce mai c`ut`m noi
camping, domnule? Tragem
ma[ina prin p`puri[ [i c`ut`m
un loc de cort. L-am g`sit [i 
ne-am \ntors la ma[in`. Un jeep
al Guardia Civil ne a[tepta. Nu
mai v`zusem om de cincizeci de
kilometri. Cum s-au i]it ei de
niciunde? Voiau s` [tie dac`
aveam pu[ti de vân`toare sau
undi]e. N-avem nene, voiam s`
punem cortul. Cortul?! Cort
numai la camping, mai ave]i doi
kilometri. Am b`ut, ne-am au-
todenun]at, nu putem conduce.
La camping, [tim noi, au du[,
parcare, ma[in` de sp`lat, ne-
am milogit f`r` nici un rezultat.
Ce dac` a]i b`ut, \n cinci minute
ajunge]i, sau v` ducem noi [i
trimitem pe cineva s` v` aduc`
ma[ina, nu cost` nimic, e dato-
ria noastr`. 
Pentru o secund` mi s-a f`cut
dor de România, dar nu de asta.

Mi-e dor 
de alt` Românie

Rene PÅRßAN

Ion BARBU
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TEZAURUL
DORNELOR

Silviu SECRIERU

Dorina se scrie, 
Dorna se cite[te

Dorna nu este singurul ora[ de pe
harta Europei cu acest nume.  O lo-
calitate Dorna se afl` \n provincia
germana Reusz, o alta  exist` [i \n
Turingia, [i un Doern \n Olanda. çn
limba dac` se numea Dzer na, iar la
romani Durnacum. Sla vii au numit-o
Durna, iar la români a ajuns Dorna.
Slavii numeau „do lina“  o vale cu ap`
[i acest cuvânt se pare ca a devenit
Dorina prin eliminarea literei i, cu-
vântul Do r(i)na a devenind Dorna.
Dic]io na rul limbii române, explic`
cuvântul Dorna prin vârtej, vâltoare,
bulboan`, deci o vale cu ap`. 

Varianta lui Drago[ 
braconierul

Folclorul spune altceva. Drago[
Vod` „desc`lec`torul“ a venit \n

zon` s` vâneze. Aici \ntâlne[te o

fat`, Dorina, frumoas` ca o zân`, de

care se \ndr`goste[te pe loc. Cu gân-

dul la p`stori]` [i-a continuat

vân`toarea. çn timpul vâ n`torii,

Drago[ a z`rit o c`prioar`. A \n ceput

s` urm`reasc` ciuta, dar a ceas ta,

agil`, sc`pa mereu de s` ge]ile

voievodului. C`prioara s-a oprit

pentru un moment la ad`postul unui

brad, s`-[i trag` sufletul. Drago[ a

\ntins arcul [i a tras. Din spatele

bradului s-a auzit un ]ip`t. 

C`prioara a f`cut un salt [i s-a

pierdut \n p`dure. Voievodul s-a a -

propiat [i a v`zut c` \n locul c` -

prioarei o ucisese pe cea de care se

\n dr`gostise. Plin de reum[c`ri, el a

luat trupul ne\nsufle]it [i l-a \n gropat

chiar acolo. Drago[ a numit, \n amin -

tirea fetei, locul [i râul din vecin`tate

- Dorina.

ARBORE
�Solca, jud. Suceava � Hram: T`ierea Capului Sf.
Ioan Botez`torul - 29 aug. � çntemeiere: 1503

çn 1503, Luca Arbore, mare boier al lui ßtefan cel Mare
[i tutore al lui ßtef`ni]` Vod`, a ridicat un paraclis la
Curtea sa situat` pe valea râului Solca. M`n`stirea a
fost construit` din c`r`mid` [i piatr` extras` de la
carierele din zon`. Frescele interioare [i cele exte-
rioare au fost realizate \n 1541 \n stil bizantin, de
me[terul moldovean Drago[ Coman, invitat de Ana,
fiica lui Arbore, s` zugr`veasc` biserica. Ulterior Ar-
bore a fost „t`iat“ de ßtef`ni]` pentru hiclenie.

HUMOR
�Humor, jud. Suceava � Hram: Sfântul Gheorghe - 
23 aprilie � çntemeiat`: 1530

M`n`stirea de la poalele Obcinei Mari a fost ctitorit`
la 1530 de logof`tul Teodor Bubuiog [i de so]ia sa
Anastasia. Pictura interioar` realizat` par]ial de
„Toma, zugrav de Suceava“ p`streaz` iconografia
cre[tin` de influen]` bizantin`. Arhitectura M`n`stirii
Humor prezint` un interes cu totul deosebit. Aici apar
pentru prima dat` \n construc]ia bisericilor din
Moldova pridvorul deschis [i o \nc`pere la etaj,
numit` taini]`, ce se suprapune camerei mormintelor. 

PUTNA
� Putna, jud. Suceava � Hram: Adormirea Maicii
Domnului - 15 aug. � çntemeiere: 1466

Prima ctitorie a lui ßtefan cel Mare, M`n`stirea Putna
a fost sorocit loc de odihn` ve[nic` pentru domnitor
[i familia sa. Zidirea a \nceput la un an dup` cucerirea
cet`]ii Chilia \n vara anului 1466.
Sfin]irea m`n`stirii s-a f`cut la 3 septembrie 1470,
dup` victoria asupra t`tarilor la Lipin]i, slujba fiind
s`vâr[it` de un sobor de 64 de arhierei, preo]i [i dia-
coni, \n frunte cu mitropolitul Teoctist. 
În anul 1966, la ini]iativa UNESCO s-a comemorat \n
toat` lumea \mplinirea a 500 de ani de la \ntemeierea
Mân`stirii Putna. În 1992, voievodul ßtefan Mu[at a
fost sanctificat de Biserica Ortodox` Român`.
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SUCEVI¥A
� Sucevi]a, jud. Suceava � Hram: çnvierea Domnului
� çntemeiat`: 1586

Legenda spune c` pentru a-[i r`scump`ra p`catele, o fe-
meie a adus cu carul ei tras de boi, timp de treizeci de ani,
piatra necesar` actualei construc]ii. M`n`stirea este ates-
tat` la 1586 ca rezultat al ini]iativei mitropolitului Gheo-
rghe Movil`. M`n`stirea este construit` \n stilul
arhitecturii moldovene[ti - \mbinare de elemente de art`
bizantin` [i gotic`. Zugravii, fra]ii moldoveni Sofronie [i
Ion, s-au dovedit buni cunosc`tori, atât ai iconografiei
ortodoxe, cât [i a arhitecturii italiene [i ruse[ti.
M`n`stirea Sucevi]a face parte din patrimoniul universal.

MOLDOVI¥A
� Vatra Moldovi]ei, jud. Suceava � Hram: Bunavestire
- 25 Martie. �|ntemeiere: 1532

Sub domnia lui Alexandru cel Bun a fost zidit` prima bis-
eric` din piatr`, atestat` documentar \ntre 1402-1410,
având hramul Buna Vestire. Voievodul Petru Rare[ \i
schimb` amplasamentul [i construie[te \n 1532 noua bis-
eric` (p`strat` pân` ast`zi), \nchinând-o aceluia[i hram.
Tot atunci m`n`stirea a fost \mprejmuit` cu ziduri [i tur-
nuri de ap`rare, c`p`tând aspect de fort`rea[`. Spre de-
osebire de pictura din secolul al XV-lea, care se exprim`
prin simbolism, cea de la Moldovi]a, de[i continu` tradi]ia
bizantin`, are un caracter mult mai realist. 

VORONE¥
� Vorone], jud. Suceava � Hram: Sfântul  Gheorghe -
23 aprilie � Întemeiere: 1488 

Sf`tuit de sihastrul Daniil, ßtefan cel Mare hot`re[te
\n`l]area unei m`n`stiri care s` fie loc de rug`ciune.
Aici exista un schit de lemn, unde a tr`it Daniil Sihastru
c`ruia ßtefan i-a cerut sfatul. Pisania bisericii arat` c`
lucr`rile de construc]ie au durat mai pu]in de patru
luni, de la 26 mai pân` la 14 septembrie 1488.
Mitropoli]ii Teofan I [i Grigorie Ro[ca s-au \ngrijit de
pictarea ei \n exterior, cel din urm` ad`ugându-i [i un
pridvor. 

Spaghete
moldovene[ti

De la legendele „desc`lec`toru-
lui“, la vremurile curente. çn Vatra
Dornei g`se[ti cazare pentru toate
buzunarele. Hoteluri, pensiuni [i
case de vacan]`. De la dou` mar-
garete pân` la patru stele ¥ara Dor-
nelor ofer` aproape 150 de spa]ii de
cazare, cu peste 3000 de locuri.
Numai \n Vatra Dornei fiin]eaz`
aproape 90 de hoteluri [i pensiuni.
Pre]urile sunt modice: pentru o
camer` dubl` standard pre]urile
\ncep de la 100 de lei [i merg pân` la
220 lei. Unele pensiuni au inclus \n
pre] [i micul dejun. 

çn cazul \n care v` decide]i pen-
tru un sejur la Vatra Dornei vizita]i
mai \ntâi site-urile dedicate. Intra]i
[i pe forumurile de turism, opiniile
per    so nale v` vor ajuta s` lua]i de-

cizia optim`.  Aten]ie la pre]uri!

Echipa Ziua a tr`it pe propria piele,

\ntr-o pensiune, o experien]`

nepl`cut`: a pl`tit pentru un mic

dejun de patru persoane 120 lei.

Nimic altceva decât: omlete, ceai,

ca fea, unt [i gem, cam ce se mâ -

nânc` diminea]a. 

Cam piperat!  Am ajuns \n

schimb la o alt` pensiune din Vatra

Dornei: Villa Class unde pe lâng`

felurile tradi]ionale, aici am mâncat,

v-o spun cu mâna pe inim`, cele mai

bune spaghetti carbonara din via]a

mea.

Rafting ecumenic

Cum spuneam, Vatra Dornei

ofer`, pe lâng` schi, alternative de

agrement [i distrac]ie. Po]i merge

lini[tit \n orice sezon \n ¥ara Dor-

nelor sau \n \mprejurimi. M`n`stir-

ile lui ßtefan cel Mare, trasee mon-
 tane - pedestre sau c`lare, cure bal-
neare, paintball, rafting pe Bistri]a,
zbor cu parapanta. 

Accesul la cele dou` pârtii de
schii este facil: pârtia Parc este chiar
\n sta]iune, iar pârtia dealul Negru
este la 10 minute de mers lejer. Dac`
\n vremea Imperiului Austro-Ungar
\n Vatra Dornei venea protipendada
de la Viena [i Budapesta, \n prezent
sta]iunea e mai popular`, vin oa-
meni din jude]ele limitrofe. Admin-
istra]ia local` \[i propune ca \n scurt
timp s` construiasc` un aeroport la
Vatra Dornei [i atunci poate
sta]iunea va fi \n aten]ia agen]iilor
de turism majore din Bucure[ti.

Pân` atunci, acestea vând pa-
chete externe, e mai facil!  Evident,
accesul facil are [i dezavantaje. Prea
mul]i turi[ti, mai ales bucure[teni,
pot perverti zona. Vezi cazul Bran-
Moeciu.

T
o tul a pornit de la

[ase c`zi de baie. Atât

avea primul „pavilion

balnear“  din Vatra

Dornei inaugurat

acum aproape dou` secole. De

atunci ora[ul a tr`it din ape min-

erale sau spa, cum se zice pre-

ten]ios. Ora[ul s-a dezvoltat \n

jurul izvoarelor [i mai ales, da-

torit` lor. Vatra Dornei este un loc

unde ai ce face \n orice anotimp.

Fie var`, fie iarn`, fie Pa[te, fie joi,

zona ofer` mai mult decât cazare

[i hran`. Iarna vii la Vatra Dornei

pentru schi, iar \n restul anotim-

purilor pentru orice altceva,

func]ie de op]iuni [i apuc`turi:

m`n`stiri, cure balneare, trasee

c`lare, rafting, parapant`, paint-

ball, chiar [i clubbing. Ora[ul [i

zona ofer` peisaje, precum zice

cli[eul, de vis. Eu, unul am g`sit

¥ara Dornelor cople[itoare.
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Centrul ecvestru de la Gura H`i]ii,
rezerva]ia natual` C`limani, este situat
cam la 25 de kilometri  de Vatra Dornei,
\nspre Bro[teni. Vatra Dornei, ßarul
Dornei, Neagra ßarului [i Gura Haitii,
este traseul parcurs prin ¥ara Dornelor
spre rezerva]ie. Apropo: haita era pe
vremea când plut`ritul se practica pe
Bistri]a, un fel de ecluz`, \n spatele
c`reia se adunau plutele, \n drum spre
[es.  Sunt câteva grade sub zero [i pe
m`sur` ce urc`m \nspre rezerva]ie
\ncepe s` fulguie. Peisajul se schimb`
discret: case risipite pe coline, brazi
\nz`pezi]i [i râuri cristaline. De-o parte
[i de alte a drumului nenum`rate pen-
siuni. Am ajuns la Centrul ecvestru de
la Gura H`i]ii. Suntem \nso]i]i de doi
rangeri ai rezerva]iei: Dan Grigorocea
[i Cristian Maxim, la centru ne a[teapt`
un al treilea, Claudiu Petre. 

Un cal r`bd`tor
Cei trei cunosc ca pe propriul buzu-

nar rezerva]ia C`limani. Se ocup` cu de
toate: de la protec]ia mediului la trasee
c`lare. Claudiu l-a \nh`mat deja pe
Roibu, un murg de opt ani, la sanie.

Ceilal]i cai cu care ar urma s` vedem o
parte din rezerva]ie sunt preg`ti]i. Co-
manche, Neagra, Tisa [i Prin]esa sunt
cu [eile puse. 

Caii, de rasa hu]ul, sunt de la
herghelia Lucina din proximitate. Bidi-
viii for n`ie u[or, sco]ând aburi pe n`ri,
Claudiu \i strune[te. Urma s` urc \n [a.
Nu e pentru prima oar`, dar nici nu m`
pot l`uda c` [tiu s` stau pe cal. Claudiu
\mi explic`: trebuie s` ]ii dârlogii
strâns, ca animalul s` te [tie de st`pân.
Tragi stânga, o ia la stânga [i invers. 

Ca s`-l bagi \n vitez`, love[ti u[or
din c`lcâie \n burta ca lului. çn teorie,
nimic mai simplu. S` v`d dac` pot s`
m` urc \n sc`ri [i dac` pagul m` poate
]ine. Am peste un chintal [i am dubii c`
nu-l voi pune la p`mânt. 

Prin paradisul
\nz`pezit

Dup` multe opinteli, cu ajutorul lui
Claudiu, reu[esc s` m` coco] \n [a.
Sc`rile fug sub mine, \mi g`sesc cu greu
echilibrul. Comanche st` imperturba-
bil`. çn mod sigur nu sunt primul, [i nici

ultimul mototol de la ora[ pe care tre-
buie s`-l suporte.çn sfâr[it pornim. M`
uit cu invidie la Ciprian, b`iatul de 10
ani al rangerului Dan. St` f`r` nicio
team` pe Prin]esa, un ponei cafeniu.
Alexandra, fotograful nostru [i Marius,
driver-ul, au \nc`lecat [i ei. A fost,
oricum mai u[or. Ei doi au \mpreun`
greutatea mea. Strunesc calul din
c`lcâie [i por ne[te u[or, la pas. Uf, greul
a trecut. Sania urmeaz` grupul c`lare.
Suntem \ntr-o vale \n gust`, \n z`pezit`.
Din drum pornesc dou` coaste \mp`du-
rite. Cuvintele nu-[i au rostul. Plecat din
Bucure[ti, ora[ care ocup` penultimul
loc la calitatea vie]ii, dintre capitalele
Europei, m` aflu pentru câteva ore \n
paradis. Brazi, drum \nz`pezit, cer
azuriu, toate astea v`zute din [aua calu-
lui. Cople [itor! Facem poze la greu. Cine
[tie când ne vom mai \ntâlni cu a[a ceva.
Pentru cei care tr`iesc la ora[ este o
schimbare total` de registru: de la
cenu[iul urban la lini[tea dalb`  a na-
turii. Trecem pe lâng` punctul 12 apos-
toli, loc de unde pornesc trasee
montane. De ele se ocup` rangerul Dan.
Un traseu dureaz` pân` \n [ase ore [i
cost` 40 de ron/persoan`.

çnapoi la civiliza]ie
Cum niciun lucru bun nu dureaz`

mult, traseul nostru prin rezerva]ie se
\ncheie. çnapoi la civiliza]ie! Am
h`l`duit c`lare prin z`pezi peste trei
ore.  Rangerii Claudiu, Dan [i Cristi ne-
au fost c`l`uze. 

Oameni ai muntelui, cei trei cunosc
totul, despre rezerva]ia C`limani [i de-
spre via]a montan`. Ne-am \ntors la
centru ecvestru tot la pas. Claudiu d`
[eile jos, pune fân \n iesle [i d` ap`
cailor. 

La plecare, lu`m o gustare chiar la
botul calului, pe t`bliile saniei, printre
fulgi. Sl`nin`, cârna]i, brânz` [i ceap`.
Cu pu]in` „t`rie“, \nainte [i un pahar de
vin, dup`. Apropo, brânza nu era \n vid,
a[a cum o cer normele UE, sl`nina a fost
t`iat` din bri[c` pe ziar, iar sticla cu
t`rie a fost plimbat` pe la to]i. S`-i
las`m pe func]ionarii de la Bruxelles cu
normele lor septice cu tot [i s` revenim
la noi, la traiul nostru f`r` fasoane. Ne
lu`m r`mas bun de la rangeri. Singurul
gând când p`r`se[ti rezerva]ia este s`
ajungi din nou aici cât mai repede.
Merit`!

P
entru un „b`iat de betoane“ a[a

cum am devenit de când sunt \n

Bucure[ti, orice ie[ire din arealul de

a[a zis` siguran]` reprezentat de

zona urban` este o amenin]are 

direct`. Dar`mite un traseu 

c`lare, iarna. ç]i faci tot 

felul de gânduri, deh, 

ca omul tr`it la ora[.  

¥ARA DE SUS
c`l`re]ii din
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H
u]ul este o ras`
autohton` for-
mat` \n zona
Carpa]ilor din
nordul României,

din caii aprigi ai n`v`litorilor
t`tari [i pa[nicii c`lu]i
moldoveni. Numele rasei vine
de la popula]ia hu]ul`, de
origine ucrainean`, cea care a
tr`it [i tr`ie[te de când se [tie
\n Bucovina.

HU¥ULUL,
un r`zboinic 

la munca de jos

CARACTERISTICI:
Cap relativ mare, urechi mici
[i mobile. Gât scurt [i muscu-
los, purtat oblic, cu o coam`
bogat`. Spinare [i [ale rela-
tiv lungi [i puternice.

TEMPERAMENT: 
Vioi, sugerând mult` en-
ergie. 
çn`l]ime: 139 - 151 cm
Culoare: Murg, roib, negru, 
[oriciu.

UTILIZARE: Pentru munc`, 
fiind pu]in preten]ios la
condi]iile de hran` [i \ngri-
jire. 
Altfel, ]ine loc [i de lipi]an 
[i de ponei. Copiii dumneav-
oastr` se vor \ndr`gosti 
de el la prima vedere.
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�pârtia de schi
Dealul Negru:
� lungime: 3000 m - cea mai lung`
pârtie din România
� diferen]a de nivel: 400 m
� grad de dificultate: mediu
� telescaun Dealul Negru:

� 9 ron - urcare
� 13 ron - urcare + coborâre
� durata urc`rii - cca. 25 min.

�pârtia 
de schi Parc:
� lungime: 900 m
� diferen]` de nivel: 150 m
� \nclinare medie: 28,5%
� grad de dificultate: mediu

� baby ski - 2 ron/urcare
� teleski - 3 ron/urcare 

�pârtia de schi
Poeni]a
� lungime: 550 m
� diferen]a de nivel: 50 m
� grad de dificultate: u[or
� teleski - 3 ron/urcare

� \nchirieri
echipament
schi:

� schiuri: 5 ron/ora; 30 ron/zi
� snowboard: 10 ron/ora; 50
ron/zi

� itinerarii 
religioase
Operatori: 
� Vila Frantz Joseph -

0230/373.709
� Hotelul Sport (0230/371.488). 

Vizitare \n grup organizat a
m`n`stirilor din Bucovina, a celor
din Nordul Moldovei sau ie[iri \n
Maramure[. 

Turul dureaz` o zi [i prevede viz-
itarea a patru m`n`stiri. 
Ambii operatori dispun de ma[ini
performante [i ghizi de profil. 

Tururile au loc \n toate perioadele
anului, costul: 40 ron/persoan`.

�poligon 
Paintball

Poligonul de 1,5 hectare, 

este situat \n apropierea sta]iei de

telescaun Dealul Negru. 

Este amenajat cu obstacole,

tran[ee, cazemate 

[i ascunzi[uri. 

Se asigur` echipament de pro-

tec]ie, pu[ti cu aer comprimat [i

bile colorate. 

Costul unei bile: 0,3 ron. 

Pentru un joc  de o jum`tate de or`

sunt necesare cam 100 de bile. 

Maximum de participan]i: dou`

echipe a câte cinci combatan]i.

Contact: 0742.526.614

8

pârtii de schi

VATRA DORNEI
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9
I

oan Morar este la a doua
legislatur`. Din partea cui?
Nu conteaz`. Este decis s`-i
aduc` pe to]i hotelierii la un
numitor comun: ac]iunea

convergent` a tuturor pentru a
promova sta]iunea.  ßtie c` Vatra
Dornei tr`ie[te din turism. A mai
fost primar acum dou` legislaturi

[i acuz` lipsa de continuitate a
proiectelor sale. Acum [i-a pro-
pus s` modernizeze pârtiile, s`
construiesc` un Aqualand [i pen-
tru a da cu tifla Bisericii vrea s` in-
staleze un banner uria[ cu
imaginea de odinioar` a Cazi-
noului \n fa]a ruinei din centrul
ora[ului. 

� \nchirieri 
ATV-uri
� Hotel Bradu C`limani -
0230/371.150
� Pensiunea Vân`torul -
0230/375.150
� Hotelul Carol - 0230/374.690

Costuri: \ntre 80 [i 100 de ron/or`.

�distan]e 
auto:
� Bac`u - Vatra Dornei 209 km
� Baia Mare - Vatra Dornei 221 km
� Bistri]a - Vatra Dornei 81 km
� Bucure[ti - Vatra Dornei 412 km
� Cluj - Vatra Dornei 201 km
� Ia[i - Vatra Dornei 226 km
� Suceava - Vatra Dornei 133 km

link-uri utile:
� http://taradornelor.ro
� www.vatradornei.go.ro
� www.cazarevatradornei.ro  
� www.vatra-dornei.ro
� www.vatradornei.net 
� www.dornaturism.ro
� www.romanianmonasteries.org
� www.manastiri-bucovina.go.ro
� www.ortodox.ro  
� www.bucovina360.ro
� www.turisminbucovina.ro
� www.bukovina.ro
� www.bucovinaturism.ro 
� www.hoteluri-cazare.ro 
� www.pensiuniromanesti.ro 
� www.tourismguide.ro
� www.infopensiuni.ro 
� www.skiinromania.com
� www.skiresorts.ro
� www.infotravelromania.ro
� www.infoturism.ro
� www.mountainguide.ro
� www.romaniaski.com
� www.funromtour.ro

Un primar croit pe turism
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ç
n Vatra Dornei se bea, ca de altfel
\n orice zon` a României. Fe no -
menul are r`d`cinile \n trecut. Cli -
ma rece, peste [ase luni pe an,
munca la p`dure, plus motive

personale au \mpins mul]i dorneni spre
paharul cu tr`sc`u. De aici o mul]ime de
necazuri: divor]uri, b`t`i, crime. Pentru
a st`vili fenomenul comunitatea a g`sit
o metod` cât se poate de simpl`: frica de
Dumnezeu. çn urm` cu mai bine de un
secol \n Bucovina s-a \ncet`]enit obi-
ceiul ca, cei deda]i alcoolului s` jure \n
fa]a altarului c` se leap`d` de acest
viciu. Leg`mântul se f`cea \n prezen]a
unui preot, care citea Moliftele Sfântu-
lui Vasile cel Mare. Dup` leg`mânt, clo -
potele bisericii anun]au c` \nc` un
membru al comunit`]ii a renun]at la
b`utur`. Termenul contractul era
op]ional: un an, doi, sau toat` via]a.
Totu[i, leg`mintele individuale nu erau
\ndeajuns, iar alcoolismul amenin]a
buna rânduial` a comunit`]ii. çn anul de
gra]ie 1894, \n   tru-un septembrie rece,
dup` slujba de du minic`, be]ivanii urbei
au fost pu[i de preot, de voie, de nevoie,
s` jure, \n fa]a unui butoi cu rachiu, c` se
las` de b`ut. Dup` leg`mânt s-a format
alai mare din enoria[i care a f`cut turul
localit`]ii, \n sunetele buciumelor [i \n
bubuitul pistoalelor. Butoiul cu rachiu a
fost bles temat [i mai apoi \ngropat la o
r`s pântie. Pe acel loc s-a ridicat un mo-
nument care s` aduc` aminte dorne-
nilor c` rachiul este o b`utur` bles -
temat`. Crucea de piatr` ridicat` prin
contri bu]ia a trei enoria[i: George Boan -
che[, Toader Lucasievici [i Toader a lui
Istrati Nacu, a fost sfin]it` [i s-a gravat
pe ea: "Spre memoria p`r`sirii b`uturei

rachiului". Prin anii '60 un secretar de
partid zelos, Ioan Iacoban, deranjat c`
oficialit`]ile care veneau \n Vatra
Dornei, d`deau cu ochii de "Crucea
be]ivului", a spart-o cu un ciocan.
Blestemul l-a urm`rit, so]ia [i cei trei fii
ai s`i murind \n scurt timp. De[i
disp`rut, monumentul a r`mas viu \n
memoria dornenilor, care sunt mustra]i
[i ast`zi de c`tre preo]ii locului, pe
motiv c` s-au dedat iar`[i b`uturii, unii
chiar socotind c` n-ar strica repetarea
ceremoniei de acum un secol. 

Dac` monumentul de la Vatra Dornei
este doar o simpl` amintire, cel de la
Sadova a rezistat tuturor vremurilor,
p`strând [i o parte din legenda \ncrustat`
\n piatr`. Cunoscut \n sat ca fiind "Crucea
de jur`mânt a be]ivilor", monumentul
poart` dou` jur`minte. Primul, din au-
gust 1894, are \nscrise urm` toarele:
"Aceast` cruce s-a ridicat pe cheltuiala
poporenilor din Sadova \ntru prea -
m`rirea lui Dumnezeu, \n amin tirea zilei
de 30 august 1894, când s-au lep`dat de
be]ie [i au juruit trezire cu silin]a lor". Cel
de-al doilea, din 29 august 1934, este mai
scurt, fiind de fapt o repetare a primului,
pe motiv de cre[tere a alcoolismului:
"Adusu-ne-am aminte de jur`mântul
str`mo[ilor no[tri de acum 40 ani [i,
\nt`rindu-l, \l preasl`vim pe Dumnezeu".
Crucea a ceasta se afl` \n curtea bisericii
din Sadova, dar despre ea s`tenii refuz`
s` vorbeasc`. 

ßi la Vama este o cruce similar`, dar
nici despre ea nu vorbesc localnicii, so-
cotind c` a divulga un asemenea "secret"
unui str`in este o mare ru[ine. Peste un
secol, lupta \mpotriva celor deda]i rachi-
ului a c`p`tat \n Vatra Dornei forma con-
tribu]iilor financiare. çn 1998, primarul a
instituit ca socie t`]ile cu profil de ali-
menta]ie public` trebuie s` pl`teasc` 1 %
din profitul net, bani cu care se repar`
stric`ciunile f`cute de be]ivi. çn acest fel
prim`ria asigur` fondurile necesare pen-
tru a aranja urmele l`sate de cei \n stare
de ebrietate, r`ma[i de cele mai multe ori
neidentifica]i, care pun gând r`u ca-
binelor telefonice, co[urilor de gunoi [i
b`ncilor din parcuri.  

Silviu SECRIERU

crucea de
jur`mânt a

BE¥IVILOR
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C
azinoul este \n prezent \n
„administra]ia“ Arhiepis-
copiei Sucevei [i R`d`u]ilor,
cl`direa fiind retrocedat` \n
noiembrie 2004, dup` ce s-a

f`cut dovada c` a fost ridicat cu bani
pu[i la dispozi]ie de Fondul Bisericesc.
De mai bine de patru ani Biserica orto-
dox` respinge toate ofertele de a revi-
taliz` acest „loc de pierzanie“, care, s`
nu uit`m, s-a ridicat \n urm` cu mai
bine de un secol [i cu bani biserice[ti.
Ortodoc[ii de acum sunt mai ortodoc[i
decât cei de acum un secol.

Cure [i rulet` 
pe malul Dornei

Existen]a cazinoului este legat` de
recunoa[terea, \n a doua jum`tate a

secolului XIX, a propriet`]ilor curative
a apelor minerale de la Dorna. Pro-
priet`]ile acestora erau similare cu
apele minerale ale sta]iunilor din Im-
periu: Karlsbad, Marienbad sau Baden.
Fost loc de \ntâlnire al protipendadei
vieneze, care venea la b`i la Vatra
Dornei [i avea nevoie de distrac]ie.
F`ceau cure de ape minerale [i \mpa-
chet`ri cu n`mol, apoi jucau poker [i
rulet`. 

Vatra Dornei se \nscria la acea vreme
\n circuitul na]ional al cazinourilor,
al`turi de Sinaia [i Constan]a. Veneau
clien]i din Imperiul Austro-Ungar, dar [i
din \ntreag` Eu rop`. Ministerul Imperial
al Agriculturii avizeaz` [i \ncredin]eaz` \n
1895 arhitectului vienez  Peter Paul
Brang, ridicarea edificiului. Finan]area
lucr`rilor a fost f`cut` de c`tre Ministerul

Imperial al Agriculturii, din Fondul Reli-
gionar al Mitropoliei Bucovinei [i din
chet` public`. Construc]ia a fost
\ncheiat` \n 1898, iar inaugurarea oficial`
s-a f`cut la 10 iulie 1899. 

Prad` de r`zboi

În contul daunelor de r`zboi pe care
Austria e fost obligat` s` le pl`teasc`
României dup` Primul R`zboi Mondial,
terenul pe care se ridicase cazinoul intr`
\n posesia Fondului Bisericesc. 

Res taur`rile cauzate de trecerea celor
dou` r`zboaie mondiale peste cl`direa
Cazinoului au alterat caracterul con-
struc]iei. 

Astfel, s-a ad`ugat o arip` restaurant,
surmontat` de o teras` spre parc. Între
1950-1983, dup` na]ionalizarea din

1948, Cazinoul a func]ionat ca restau-
rant, cantin` [i club muncitoresc. 

Victim` a Revolu]iei

Ceau[escu, fostul dictator, aprobase
refacerea cazinoului, \n 1987. Potrivit
planurilor sale, \n trei ani Cazinoul urma
s` fie restaurat complet. N-a fost s` fie!
Lucr`rile \ncep \n 1989, iar \n anul
urm`tor sunt abandonate. Dup` Re-
volu]ie s-a furat tot.  Ministerul Turismu-
lui, Ministerul Culturii, Biserica ortodox`,
administra]ia local` [i alte interese mai
mult sau mai pu]in oculte au ac]ionat
convergent: distrugerea unui monument
simbol din Vatra Dornei. Ce a mai r`mas
ast`zi din Cazino?! Mai nimic! O cl`dire \n
paragin`, \nconjurat` de un gard \nalt,
p`zit` totu[i de un paznic adormit.

Vatra Dornei arat` cochet, cu cl`diri
din vremea Imperiului, restaurate
atent. Printre ele, pe malul Dornei,
chiar \n inima ora[ului, mai fiin]eaz`
\ns` un edificiu hâd - Cazinoul.
Cl`direa se \nc`p`]âneaz` s`  r`mân`
\n picioare, cu toate c` mul]i a[teapt`
s-o vad` la p`mânt. Gurile rele spun c`
edificiul trebuie s` cad` [i mai apoi,
terenul, cu pre]uri piperate, s`
primeasc` alt` destina]ie. Hotel, spa,
mall sau toate la un loc a[teapt` doar
pr`bu[irea vechii cl`diri. 

CAZINOUL
ruina de sub poala Bisericii

De la Franz Ferdinand 
la Zaharia Stancu
Cazinoul din Vatra Dornei a fost vi-
zitat de \mp`ra]i, personalit`]i ale
epocii sau frunta[i comuni[ti:
\mp`ratul Franz Joseph, arhiducele
Franz Ferdinand, regele Mihai I, Ghe-
orghiu - Dej, Emil Bodn`ra[, Eugen Je-
beleanu, Mihai Beniuc, Zaharia
Stancu sau Chivu Stoica. Oameni de
litere [i politicieni ai vremii precum
Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu,
Nicoae Iorga, Lucian Blaga, Nichifor
Crainic, Corneliu Zelea Codreanu, A.
C. Cuza, generalul Gheorghe
Arge[eanu, Ion [i Maria Antonescu au
trecut pragul Cazinoului. Pân` [i
câ]iva generali ru[i afla]i, dup` 23 au-
gust 1944, \n drum spre Berlin, [i-au
l`sat banii la Cazinoul din Vatra
Dornei.
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L
a 4 ani Dimitrie

Dr`gan s-a urcat pen-

tru prima dat` \ntr-un

copac, un molid

am`rât care l-a supor-

tat cu demnitate. La 5 ani a

c`zut prima dat`, când s-a rupt

o crac` dintr-un vârf de brad. 

S-a ridicat, s-a scuturat oleac`

[i-a plecat acas`. çnc`p`]ânat, la

8 ani, bucovineanul a urcat

pentru prima dat` pe un

munte, pe Giumal`u. Ast`zi, la

aproape 75 de ani, este salva-

montist \n Vatra Dornei.

UN IMPERIALIST
austro-bucovinean

Traian George HORIA
horia@ziua.ro

12
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Pentru bucovineanul Dr`gan, cel
mai \nalt loc din România nu este tri-
buna Parlamentului, ci vârful C`limanii
Cerbului. Bun! ßi ce na]iune reprezint`
el?  „Sunt român [i-apoi urmeaz` sub-
diviziunea: sunt buco vinean, nu mol -
dovean. Noi ne-am a flat sub austrieci“,
r`spunde „mo[ul“ cu vioiciune. Pentru
el, ecua]ia etnic` de la Vatra Dornei a
fost dintotdeauna simpl`, f`r` ne-
cunoscute. „La Va tra locuiau germani,
evrei [i români: germanii erau cu
tehnica, evreii erau cu nego]ul, iar
românii erau cu p`durile!“.  

Soba cu bani
Prima sa amintire, vechi cli[eu, ca un

gust acri[or de m`cri[ \ntr-un câmp de
fragi: la trei ani era un ]ânc cu p`rul
vâlvoi, descul] [i vârât \ntr-un c`me[oi
de in, [i l-au scos p`rin]ii \n parcul din
centrul ora[ului. Au f`cut poze [i s-au dat
cu c`lu[eii. 

A fost frumos. Râdea pe-atunci, râde
[i azi, nu doar ca s  ̀se fixeze clar c  ̀el este
un om vesel (care-a trecut triste]ile \ncer-
cate de Bucovina de-a lungul istoriei),
dar [i ca s` se [tie c`, dincolo de rigoarea
teuton`, i-a r`mas \n sânge un sâmbure
de deta[are [i de neseriozitate latin`:
„Râsul d`uneaz`, uneori, s`n`t`]ii. Râzi
[i poate c` nu-i place unuia zâmbetul
t`u!“, [`guie[te el. A[a vor fi \nceput [i
unele dintre r`zboaiele mari - de la
glume prefirate printre zâmbete. 

Pe vremea copil`riei sale, Vatra
Dornei avea dou` str`zi principale [i o
mie de feluri de-a face bani. „Tata era
stupar“, poveste[te Dr` gan. „Atât a vân-
dut miere la nem]i c` s-a umplut de bani.
çn 1947, l-a prins reforma monetar` a co-
muni[tilor cu un sac plin de bani. S-a
\nc`lzit o zi \ntreag` de la banii `ia“,
spune „mo[ul“ Dr`gan cu amar, ar` tând
rotund, cu palmele, cât de pântecoas`
era soba aia care-a \nc`put atâ]ia bani. 

Nici câinele nu mai
tres`rea la bubuitul
tunurilor

Au locuit mul]i ani \n cartierul

Arzestru, spre Gura Negrii, la o inter-

sec]ie de drumuri române[ti: unul ve -

nea din Ardeal, unul dinspre Mol    dova.

Imaginea asta, de furnicar u man \ntr-o

r`spântie, avea s`-l urm`reasc` [i s`-i

creeze sentimentul c` a fost un martor

pre]ios al istoriei. „Prin ‘40, dac`-mi am-

intesc bine, i-am v`zut pe refugia]ii

polonezi. Era dup` atacul nem]ilor, iar

polonejii fugeau \ntr-un [ir lung, de 3-4

km, spre Mestec`ni[, spre Moldova.

Erau bine \mbr`ca]i, aveau ma[ini ele-

gante [i femei blonde“. Pu]in mai

\ncolo, a fost bejania basarabenilor,

alunga]i de \naintarea Armatei Ro[ii.

„çn ‘44, veneau dinspre Ia[i-Ungheni,

s`racii, fugeau din calea sovieticilor“,

spune Dr`gan, ap`sând pe acel cuvânt

„s`racii“, care era prea firav ca s` poa t`

descrie tot tragismul tabloului. „Mol d-

ovenii no[tri nu erau ca polonezii, erau

mai s`r`cu]i: n-aveau ma[ini, numa’ cai

cu birje, sau c`ru]e. Tri zile, b`rba]ii au

stat \n c`ru]e, iar femeile [i copiii au dor-

mit prin casele oamenilor. Atunci m-am

\ndr`gostit prima oar` [i o visez [i azi:

era o feti]` de refugia]i, Tatiana, care

mânca la noi \n curte. Era foamete. Eu

furam buc`]i de cârnat de la bu c`t`rie

[i-i duceam Tatianei“. Dr`gan se \ndr` -

gostise [i d`dea cârna]i fetei iubite, \ntr-

o vreme când florile nu mai existau.

„Da“, confirm` el serios. „C` nicicând n-

a fost mai protejat` floarea de col] ca

atunci. Cui \i mai pas` de excursii pe

munte, când bat tunurile?! Când s-au re-

tras nem]ii, au minat re]elele [i podurile

[i au scos oamenii din Vatra Dornei ca

s`-i ajute la s`pat gropile. Noi aveam un

câine flocos: când au aruncat \n aer po-

durile, nici n-a tres`rit câinele nostru,

atât de obi[nuit era cu exploziile. Doar

d`dea din coad`“. A fost prima explozie

„ade v`rat`“ din via]a lui Dimitrie

Dr`gan. Ulterior, avea s` tr`iasc` doar

\ntre explozii, ca artificier la min`.  

Dealul cu gen]iene
La 11 ani, a plecat la [coala profe-

sional` de minerit de la Iacobeni. Par-
tidu’ comunist avea grij` de copiii s`i:
\nfipsese dou` steaguri ro[ii pe o cas`
[i decretase c` acolo vor fi produ[i
mineri. Zona era bogat` \n minereuri [i
chiar marele aliat sovietic \[i ar`tase
disponibilitatea s` ajute „tov` r`[e[te“
la extrac]ie. Tun[i chilug, ali nia]i la
ni[te mese lungi, negeluite, copiii \nce-
peau ziua de munc` la 5.00 diminea]a,
cu „Interna]ionala“. 

„Dom nule, de la anul 1930, toate
genera]iile din Români au fost de sac-
rificiu“, se hazardeaz` Dr`gan \n ver-
 dicte istorice cu un fel de ciud` (adic`
„`ia din Elve]ia, Fran]a [i Anglia [i-au
construit castele la ad`postul nostru, al
sacrifica]ilor de-aci“). „Mo[ul“ are un
fel obosit de a-[i expune „panseurile“ ,
\n contrast total cu vioiciunea fizic`,
ob]inut` pe munte, ca salvamontist:
lumea sacrifciului s`u este separat` de

sacrificiile lumii de azi, când poli]ia e
f`r` prestigiu, judec`torii sunt corup]i
[i habar n-au s` mai dea o condamnare,
politicienii sunt tic`lo[i fiindc` mint
mereu, iar oamenii simpli accept`
toate astea sau fug \n Spania. „Lumea
asta nu poate fi ca dealul Runcului,
care-i plin de gen ]iene, e o minune
acolo, domnule, gen]iana este o floare
delicat`, elegant`, de un albastru ex-
traordinar, se zice c` dac` admiri
gen]iana la \nflorire, \]i reglezi pulsul [i
tensiunea“. La 16 ani, Dr`gan, sacrifi-
catul, a \nceput munca \n mina Ia-
cobeni.

„Datoria fa]` 
de ]ar` [i fa]` de ]uic`“

„La noi nu prea a fost tinere]e, doar
gospod`rie [i munc`. Am lucrat miner
la Iacobeni, la Ro[ia Montan` [i la
Petro[ani“, spune „Mo[ul“ Dr`gan. La
Ro[ia Montan` se preg`te[te \n zilele
noastre un alt fel de Securitate, care s`
inaugureze dezastrul ecologic intitulat
preten]ios „exploata]ie cu cianuri“, dar
pe vremea aceea, a anilor ‘50, când
Dr`gan era doar un ucenic, acolo au
trudit [i au murit de]inu]i politici.
„Politicii erau spre Gura Ro[ie, pe gale-
ria de orizontal, iar civilii intrau din-
spre Ro[ia“, \[i aminte[te Dimitrie
Dr`gan, cu o \n cruntare a frun]ii. çn
1984, dup` atâta „adânc“, Dimitrie
Dr`gan s-a vrut mai spre „suprafa]`“ [i
s-a \nscris \n echipa Salvamont din
Vatra Dornei. Se \mpliniser` 42 de ani
de când urcase prima oar` pe munte,
spre Obcina Mare, p`[ind nesigur \n
urma t`tâne-s`u, care \l \nv`]ase s` nu
vâneze fluturii, s` mânce vârfuri de
brad („au vitamine“), s`-[i dr` muiasc`
apa [i respira]ia. F`cuser` atunci 12 km
de munte \n 4 ore, un timp bun, de vi-
itor alpinist. La 50 de ani l-au acceptat
necondi]ionat \n Salvamont. „Doar c`
n-aveam voie s` par ticip la concursuri,
\n rapel  (coborâre pe frânghie-n.n.)“.
Ast`zi, „Mo[ul“ salveaz` r`t`ci]ii sau
accidenta]ii de pe potecile turistice,
c`ci de „turi[ti de duminic`“- de pro[ti
care urc` pe munte cu jeep-ul [i cu
pantofi cioca]i, România nu duce lips`.
Prevenim o nou` \ncruntare [i \l rug`m
pe Dimitrie Dr`gan s` ne spun` o
snoav` cu moldoveni. „Glu mele se
spun doar \ntre femei [i rachiu“, ne
r`spunde el. ßtim, \ns`, c` Dr`gan nu
este \nsurat [i nu bea alcool fiindc`,
pân` \n prezent, consider` c` [i-a
\ndeplinit dou` datorii. „Mi-am f`cut
datoria fa]` de ]ar` [i fa]` de ]uic`“,
face el hâtru, ridicându-se s` plece: ca
bucovinean ar mai fi r`mas, ca austriac
trebuie s`-[i respecte programul.  
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Travers`m pode]ul ruginit,
care leag` localit`]ile Dorna
Arini [i Gheorghi]eni. A nins
toat` ziua [i un pui de viscol
st`ruie deasupra, a[a c`

\naint`m greu. Pode]ul se clatin` per-
iculos [i ne gândim serios c`, dac`
Adrian N`stase ar avea aici o cas`,
poate s-ar fi cl`dit [i-un pod. De piatr`.
Drept \n \ntâmpinarea noastr`, vine un
tinerel oache[, flancat de doi câini
floco[i. Ghicim c` este omul de serviciu
de la mân`stirea Gheorghi]eni, cea
aflat` pe locul unde s-a n`scut IPS Teo-
dosie Sna goveanul. Acum, Snago-
veanul este Tomitanul, fiindc` IPS a
poposit mai demult la malul m`rii, la
Constan]a [i a r`mas acolo. „Cetatea
perfect` nu se face pe malul M`rii.

Marea aduce p`cate“, a spus mai de-
mult un filosof antic, a[a c` Tomitanul
va fi r`mas acolo ca s` lupte, de exem-
plu, cu urgia de p`cate traficate prin
Portul Constan]a. 

Triste]ea „t`cu]ilor“
Vorbim cu omul de serviciu al

mân`stirii: afl`m c` e din Neam], c` la
mân`stire sunt c`lug`ri]e conduse de
un pop`-[ef care are cca doi metri
\n`l]ime, c` pe c`]eaua din curte o
cheam` Doina, c` via]a spiritual` e fru-
moas`. Pu]in mai \ncolo, ne convingem
c` [i viata material` e frumoas`. Un mic
col] de rai. Cl`dirile mân`stirii Gheor -
ghi]eni sunt aproape de indecen]` prin

bog`]ia etalat`, clopotele sunt ac]io-
nate prin telecomand`, a[e z`mântul
monahal are [i o cresc`torie de stru]i.
Intr`m \n buc`t`rie: \ntr-un televizor,
un om \n sutan` tocmai vorbe[te despre
triste]ea celor „t`cu]i“, care, dintr-un
motiv sau altul, au frica de a vorbi liber.
Vorbim [i noi cu o c`lug`ri]`. Tace. Vor-
bim cu a doua. Tace. 

Descoperim c` \n mân`stire sunt
numai „t`cu]i“. F`r` aprobarea IPS,
lumea se fere[te de discu]ii. Cred c` la
un moment dat, nu putem afla nici ora
exact` de la ace[ti oameni. 

Cerem politico[i r`spuns la
\ntreb`ri, dar [i o re]et` culinar` de
post. Suntem ruga]i s` a[tept`m: IPS
Teodosie a fost sunat la Constan]a, pe
mobil, ca s` i se cear` aprobare pentru

eliberarea unei re]ete culinare de post.
Acum nu poate r`spunde c` e-n slujb`,
\n dialog cu Tat`l, dar sigur va pune
mâna pe telefonul mobil [i va suna
\napoi la Gheor ghi]eni. S`-[i dea
binecuvântarea. A[tept`m.  

O pace universal` supune hectarele
acestea de mân`stire, aflate sub un deal
(al Bârn`relului) defri[at de copaci, je-
fuit de oameni sau de furtun`. Dup`
vreo or`, aprobarea IPS Tomitanul pen-
tru re]eta de post \nc` nu a sosit. 

Ne preg`tim de plecare [i ne
gândim c` poate era mai potrivit s`
cerem ceva de dezlegare la pe[te: ar fi
fost, poate, mai simplu pentru IPS Teo-
dosie Tomitanul, s` aprobe o re]et`
culinar` cu balen` alb`, cu caracati]`
sau cu rechin.  (T.G.H.)

Am poposit la vreo 20 de 
kilometri de Vatra Dornei, 
pe drumul de Bistri]a, la pensiunea
Poiana, din Dorna Cândreni. 
Pensiunea este a[ezat` pe o colin` 
molcom`, iar peisajul \nz`pezit se
\ntinde pân` h`t departe. Doar cutia 
de beton a fabricii Poiana Negri [i zecile
de tiruri nu-[i au locul \n peisaj. Firesc
pe proprietar \l cheama Cândrea, 
doar suntem la Dorna Cândreni. 

çn c`min focul arde  molcom, 
¥ara Dornelor se vede prin 
ferestrele largi, ninge lini[tit iar 
]uica fiart` merge de minune. ç]i 
mai trebuie altceva?! V` spun sincer:
nu! çn buc`t`rie, m`tu[a Olti]a  e cam
sfioas`, nu e obi[nuit` cu presa 
[i nu se las` fotografiat`. Pân` la urm`
ne spune câteva re]ete din partea
locului: m`m`lig` cu cartofi, ciorb`
r`d`u]ean` [i tocinei. 

Gheorghi]eni, strict-secret

ZIUA le recomand` gospodinelor 

L
a 5 km de Vatra Dornei oprim \n
[osea [i inspir`m adânc aerul:
„Da“, ne spunem pre cum
cunosc`torii, „aici e Bucovina“.
Coborâm spre Bistri]a Aurie, \n jur

nu mai este nici ]ipenie de om. Pluta[ii de
pe Bistri]a au disp`rut, iar pe [osea se mai
navigheaz` doar cu tancul. 

KARTOFFEINPUFFER
\n stil bucovinean
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P
entru a ar`ta c` prin Bucovina au

trecut nenum`rate neamuri, iat`

[i un fel \mprumutat de la nem]i:

kartoffeinpuffer. Complicat, nu? Bu-

covinenii i-au spus mai simplu: tocinei.

Mu[a Olti]a nu [tie de unde vine nu-

mele, dar ne asigur` c` ne vom linge pe

degete. S` vedem? Cartofii cur`]a]i de

coaj`, se dau prin r`z`toare [i se pun la

scurs. Cartofii r`zui]i se amestec` cu

pu]in` f`in` [i ni[te ou`. Sare [i piper,

dup` gust. Se ia câte o lingur` din com-

pozi]ie [i se pune \n tigaie, \n ulei \ncins.

Când s-au rumenit pe ambele p`r]i,

tocineii se lanseaz` \ntr-o farfurie cu

fundul acoperit de smântân` sau iaurt.

O mâncare perfect` pentru vremuri de

criz`.   

Strig`turi
de Bucovina

Din tind` m` bag`-n cas`,
Casa-i f`r` nicio mas`!
Din tind` m` bag`-n pod
ßi sl`nin`, niciun strop!
Când m` sui \n pod descul]`
Nu m`-mpiedic de gr`un]e!

Bat`-mi-te crucea, furc`!
ßi cu tine-i mult` munc`,
Când v`d [ipul [i paharul
Parc` v`d boii cu carul,
Când v`d furca [i cu fusul,
Parc` v`d lupul [i ursul!

Hop-]up, m`lai de hri[c`
Am un bade-abia se mi[c`!
Eu \l strig s` vie-ncoace,
El la stânga se \ntoarce!
Ce faci, bade, un’ te duci?
Eu te joc, tu te hurduci!

Cine-i om de vi]` rea
Nu cunun`, nici nu bea!
Nu iube[te c` nu vrea,
N-a avut, nici n-a avea!

....    ...........................................

Harnic`-i mândru]a mea
Harnic`-i, dracu s-o ia!
Pân` ]ese-un cot de pânz`
Mânc` cinci burdufi de brânz`!
De la Pa[ti la Sânziene
¥ese turul la izmene!
Din Sânziene-n Cr`ciun
Ea mai ]ese-un petec bun!
ßi când a fost la r`scroit
De o [chioap` i-a lipsit!

Mândruli]a mea, mândru]`?, 
Dr`guli]a mea, dr`gu]`,
Toat` ziua st`-n oglind`
ßi gunoiu-i pân`-n tind`!
Hai s` prindem [ase boi,
S` mai scoatem din gunoi! 

A[a zic mândrele mele
Ce-oi avea s` beau cu ele,
S` m`-mb`t, s` uit de rele,
ßi-apoi s` m` uit la stele.

E
ste o m`m`lig` mai special`. Se
fierb cartofii ca pentru piure.
Când s-au fiert, se vars` o parte

din ap`, se pune o can` de m`lai [i se
amestec` bine pân` fierbe [i m`laiul.
Merge cu orice. Tu[a Olti]a ne d` su-
gestii: \n unt topit se pr`jesc cozi de
ceap` verde, se arunc` un pumn de
brânz` de oi. Dac` se mai adug` [i o
ciozvârt` de afum`tur` de porc,
amestecul este letal, pentru cei cu co-
lesterolul m`rit, pentru ceilal]i este un
deliciu. La mas` se ia din când \n când
câte o gur` de lapte acru, a[a pentru a
t`ia din greutatea mânc`rii. Dac` a mai
r`mas m`m`lig` pentru a doua zi, se
taie felii [i se pr`je[te pe plit`,  pe am-
bele p`r]i pân` devine aurie. Pe fundul
unei farfurii se arunc` un bo] de unt [i
ni[te ca[ iute de burduf, iar deasupra se
pun feliile rumenite de m`m`lig`. Sim-
plu [i gustos!

D
ac` ai fost \n Bucovina [i n-ai
pus \n gur` o lingur` de zeam`
bine cuvântat`, atunci ai fost de-

geaba. Este un fel de ciorb` de burt`,
dar mai „light“[i poate mai gustoas`.
Sunt mai multe variante, dar tu[a Olti]a
ne prezint` varianta ei. çntr-o oal`
\nc`p`toare se pun la fiert: piept de pui,
morcovi, p`stârnac, ardei gras. Când 
s-au  fr`gezit de atâta fiert se strecoar`
zeama ob]inut`, iar ingredientele se
toac`: zarzavatul m`runt, carnea \n
fâ[ii sub]iri. Se pun din nou la fiert cu
zeama dinainte. Separat se bat câteva
g`lbenu[uri cu smântân`. Compozi]ia
se toarn` \n oal`, amestecând con-
tinuu. La sfâr[it se drege cu o]et [i cu câ-
tiva c`]ei zdrobi]i de usturoi. Presari
deasupra ceva p`trunjel [i la atac! Este
una dintre cele mai bune zemuri exis-
tente pe p`mânt.

Tocinei

Ciorb` r`d`u]ean`

M`m`lig` cu cartofi
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Dosare
Ultrasecrete

ZIUA TV

ZIUA Cargo

ZIUA
Gânde[te Verde

ZIUA Turistic`

GRATUIT!



R`zboinicul roib
C`lu]ul hu]ul a n`v`lit \n Buco-
vina odat` cu t`tarii. Pe vremuri,
aceast` fiar` a cucerit toat` Asia.
Când a ajuns \n Moldova s-a mai
potolit. A cunoscut o c`lu]` [i
iat` rezultatul. Hu]ulul a fost [i
este atât cal de povar`, cât [i de
agrement. În dou` cuvinte, este
cel mai bun prieten al copiilor. 
ßtie [i german`.


