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Lipi]anul, calul 
imperial al României

Ridicat` pe un deal stâncos [i \mpre-
jmuit` cu ziduri masive, cetatea Râ[ -
novului las` [i ast`zi impresia uneia
imposibil de cucerit, iar relat`rile isto-
riografice confirm` \n bun` m`sur`
acest lucru. A existat o mare excep]ie \n
1612, pe vremea principelui Gabriel
Bathory, când râ[novenii au fost con-
strân[i s` se predea din cauza lipsei de
ap`. Con[tien]i asupra acestei mari vul-
nerabilit`]i, conform unei legende larg
r`spândite \n zon`, mai-marii cet`]ii 
i-au tocmit pe doi robi turci s` sape o
fântân` adânc` de 146 de metri, canon
pe care ace[tia l-au des`vâr[it timp de

17 ani, ornându-[i lucarea cu versete
din Coran p`strate pân` ast`zi. Îns` ce
n-au reu[it to]i veneticii ori bezmeticii
Europei \n decursul secolelor a izbândit
\n anii trecu]i un par[iv investitor ital-
ian, Alberto Drera,  care, \ncheind un
contract dubios cu edilii Râ[novului, a
distrus amprenta medieval` a cet`]ii,
adu cându-i multe modific`ri, transfor-
mând-o dup` necesit`]i comerciale [i
sub\nchiriind unele spa]ii ce au devenit
cârciumi ori buticuri \n care se vindeau
halbe chicioase, pa[apoarte de mol do -
vean ori diverse flecu[te]e de un prost
gust strig`tor la cer. (C. DINU)

Ultima cucerire a Râ[novului

Alexandra [i Marius 
î[i caut` ursita
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Se [tie cum st`teau lucrurile la
noi \nainte de 1990: „dincolo“, \n
Occident, n-aveau voie s` mearg`
decât anumite persoane, cu di fe -
rite motive ori sub diverse pre-
texte (nu le detaliez aici); omul
simplu avea infime [anse de a
primi un  pa[aport , de a i se \n g` -
dui s` vad`, ca turist, minun`]iile
Apusului. ßi asta a fost poate
frustarea noastr` cea mai mare,
pentru mine mai mare decât cozile
la alimente, decât alerg`tura [i in-
terven]iile pentru laptele „Hu-
mana“ (dac` aveai copii mici),
decât faptul c` ]i se t`ia lumina
când ]i-era literatura mai drag`
etc. ßi ce puteai face altceva decât
haz de necaz? A[a c` profitând de
prietenia mea cu doi dintre res -
ponsabilii Biroului de Turism pen-
tru Tineret, Ioan Hidegcuti [i Aurel
Bor[an, care scoteau prin anii ‘80
„Almanahul B.T.T.“, le-am propus
s` fac un fel de memorii de c` -
l`torie, \n stilul lui Octavian Pa ler
sau al articolelor de pe ultima
pagin` a „României literare“ sem-
nate de câ]iva intelectuali care
avuseser` [ansa s` treac` de Cor -
tina de Fier ([i s` se [i \ntoarc`...),
ca [i cum [i eu a[ fi h`l`duit prin
Europa capitalist`. Oameni cu sim -
]ul umorului, cei doi au acceptat.
ßi a[a a ap`rut \n „Almanahul
BTT“ , nu mai ]in minte \n ce an,
„jurnalul“ meu de c`l`torie intitu-
lat „Elve]ia, toamna“, \n care des -
criam diverse chestii din ¥ara
Cantoanelor, printre care [i pro-
prietatea lui Chaplin de la Vevey,
pe care-o v`zusem \ntr-un „Paris-
Match“. Le-am ar`tat textul ami-
cilor de la Casa Scriitorilor, ne-am
amuzat, am râs, fiindc` [i ei [tiau
c` eu nu ie[isem nici pân` la Ruse
sau Debre]in. Îns` efectul rocam-
bolesc [i pentru mine de-a dreptul
benefic al apari]iei textului „el ve -
]ian“ a fost cu totul altul. Pe vre-
mea aceea eram profesor de

ro mân` \n Militari, la o [coal` ge -
neral`. Cum-necum, almanahul a
c`zut \n mâna directoarei [colii,
care nu m` \nghi]ea deloc, fiindc`
nu f`ceam niciodat` planul, ca di-
riginte de clas`, la sticle, borcane,
cârpe, dopuri de plut` [i alte abe -
ra]ii, cum era pe-atunci, ba, prins
\ntr-ale tinere]ii valuri, mai [i lip -
seam de la ore. ßi-ntr-o bun` zi m`
cheam` tovar`[a directoare \n ca -
binetul s`u. Spre uimirea mea, era
toat` numai zâmbet. „Be]i o cafea,
tovar`[e Gro[an?“ Am crezut c` 
n-aud bine: cafea, eu, \n cabinetul
direc]iunii?! Ce s` fi zis? „Beau“.
(Precizez: cafea natural`, nu Ne -
che zol). N-apuc s`-mi \nmoi bu ze -
le, c` directoarea, cu un surâs
ma tern: „P`i bine, tovar`[e Gro -
[an, umbla]i prin Elve]ia [i nou`
nu ne spune]i nimic? Se poate?“
Am \nm`rmurit. „Când a]i fost?“
„P`i...“, am bâiguit „toamna
asta... acu’ vreo lun`... ßti]i... când
am lipsit de la [coal` o s`pt`mân`
[i mi-a]i dat mustrare...“. „ßi nou`
de ce nu ne-a]i spus nimic?“, a zis,
dojenitoare, tovar`[a directoare.
Puteam s` v` suplinim orele. A]i
fost \ntr-o delega]ie, nu?“ „Da“,
am zis. „Ce delega]ie?“ „De la...“
[i-am \n`l]at cât am putut sprân -
cenele spre tavan. „B`nuiam eu“,
a surâs din nou tovar`[a direc-
toare. Tocmai de aia v-am chemat:
dac` [ti]i atâta lume... bun`, a]i
putea ajuta [i [coala noastr`: am
avea nevoie de-un cabinet fonic,
s` vopsim corpul vechi, s` re no -
v`m toaletele elevilor, c-a]i v`zut
\n ce hal sunt... La rela]iile dum-
neavoastr`...“. „Voi face tot posi-
bilul“, am spus [i-am ie[it. 

În urm`torii doi ani m-am
preumblat prin Austria, iarna, la
Paris, prim`vara, [i-n Italia, \na -
inte de \ncheierea mediilor an-
uale. Toate orele mi-au fost
su plinite. A fost bun [i turismul
virtual la ceva.

Turismul virtual \n socialism
Ioan GROßAN

Ion BARBU

3

Zona ¥ara Bârsei a fost donat` \n
1211 Cavalerilor Teutoni de c`tre
regele Andrei al II-lea al Ungariei. Teu-
tonii erau astfel r`spl`ti]i pentru
ap`rarea grani]ei de sud-est a Regatu-
lui Ungariei, de n`v`lirile cumane. Teu-
tonii au ridicat castele [i biserici
fortificate \n zon` [i au adus coloni[ti
din Sfântul Imperiul Roman, nem]i
adic`. Cavalerii au \ncercat \n 1224 s`
ias` din alian]a cu ungurii [i s` se su-
bordoneze Papei. În acest context,
regele maghiar a evacuat, un an mai
târziu, teutonii din ¥ara Bârsei. Ordinul
teutonilor se \ndreapt` spre Prusia, dar
coloni[tii germani r`mân pân` \n seco -
lul XX, \ntemeind unul dintre cele mai
puternice districte atât din punct de
vedere militar, cât [i economic. O dat`
cu Marea Unire de la 1918, ¥ara Bârsei a
intrat \n componen]a României Mari. 

Burzenland, Barcasag 
sau, pe române[te, }ara Bârsei

Z
iua Turistic` a fost pen-
tru voi peste Carpa]i, \n
¥ara Bârsei. Am ocolit
Bra[ovul, pentru c` de
vechiul burg ne vom

ocupa \ntr-unul din numerele
noastre viitoare. Am v`zut biserici
fortificate, cet`]i medievale (doar
câteva din cele vreo 50), m`n`stiri
ortodoxe, herghelii [i am identifi-
cat pentru voi modalit`]ile de a v`
petrece vacan]ele. Mai afla]i vari-
antele optime de cazare, precum 
[i locurile unde se mânânc` bine [i
s`n`tos. Citi]i Ziua Turistic` [i dup`
aceea pleca]i \n ¥ara Bârsei! Ave]i
ce vedea!
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Constantin DINU

D
ac`-i \ntrebi pe sa[i care a
fost rostul venirii lor \n
Transilvania r`spunsurile se
vor amesteca mitologia cu
adev`rul istoric. Conform

unei legende de mare r`spândire \n
lumea germanic`, prezent` [i la Fra]ii
Grim ori Goethe, locuitorii ora[ului
Hameln din Saxonia confruntându-se cu
o invazie de [obolani au apelat la servici-
ile unui muzicant vr`jitor care, cântând la
fluier, a ademenit d`un`toarele roz`toare
pân` \n volbura apelor râului Wesser,
unde acestea s-au \necat. Dar nepri-
mindu-[i r`splata meritat`, acesta re-
curge la o r`zbunare crunt`, momindu-i
cu acela[i fluier pe copiii nerecunosc`to-
rilor oameni din ora[, disp`rând cu ei \n
m`runtaiele p`mântului [i ie[ind cu ei la

iveal` la o distan]` de 1600 de kilo-
metri, adic` \n ¥ara Bârsei.

stingheri 
|N PRISPA SASULUI
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Fort`rea]a Feldioarei 
a rezistat [i asaltului ZT

Râ[nov, 
ora[ul v`zut din Cetate
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Venind dinspre Bucure[ti spre Bra -
[ov pe splendida, dar banalizata rut`
Comarnic-Sinaia-Predeal cu scopul clar
de a aborda fie [i doar din punct de
vedere al interesului turistic, lumea
sa[ilor transilv`neni, cu burgurile,
cet`]ile [i bisericile lor, nu po]i l`sa
 deoparte prejudec`]ile ori supraa-
precie rile ce s-au p`strat \n leg`tur` cu
ace[tia. Bucure[tenii i-au cunoscut mai
\ntâi \n veacurile din urm` pe vesti]ii
comercian]i din Leipzig - lipscanii, de! -
ori pe cei din Bra[ov, despre ultimii
neavând o p`rere tocmai cu[er`, din
cauza surplusului de epitete cu care-[i
l`udau marfa, uneori cam proast`, de
la  care s-a [i p`strat expresia „a vinde
bra [oave“. 
Acum, \n perimetrul Bra   [o vului, \n ¥ara
Bârsei, urmele sa[ilor se v`d la tot
locul, \ns` prezen]a acestora nu mai
este atestat` decât sporadic. Acesta e
un lucru care ar trebui s` ne \ngri-
joreze, \ntrucât dincolo de rolul imens
[i benefic pe care ace[tia l-au jucat \n is-
toria Transilvaniei, e greu de priceput
cum de au rezistat timp de vreo opt se -
cole tuturor intemperiilor istoriei,
n`v`lirilor, asediilor [i pustii rilor, [i
dup` venirea regimurile din ultimele
[ase decenii au l`sat cam totul de iz-

beli[te [i au purces c`tre meleagurile
germane. Repet`m, dup` opt secole!!

Stabor \n curtea
sasului
Despre nem]i se spune c` n-au sim]ul
umorului, dar`mite voca]ia autoironiei
precum noi românii. Într-adev`r, a[a
este, pe ei nu-i prea vezi hlizindu-se din
orice, c`ci doar se spune c` cea mai sub -
]ire carte din lume ar fi „Antologia
umorului german“ [i nici nu ]i-i imagi -
nezi chefuind cu l`utarii urca]i \n pom.
Chestiile astea nu i-au \mpiedicat s`
dureze peste veacuri catedrale fas-
tuoase, s` fie me[te[ugari iscusi]i [i s`
inspire respect peste tot.
Cum spuneam, str`b`tând ¥ara Bârsei,
chiar f`r` rudimentul necesar de
cuno[tin]e asupra arhitecturii specifice
sa[ilor din Ardeal nu po]i s` nu le dibui
casele simetrice, cu acoperi[uri din
]igl`  identic`, cu ferestre cu arcade [i
funda]ii din c`r`mid`, \ns` \n curtea
c`rora z`re[ti o adun`tur` pestri]` de
indivizi ce au pe cap p`l`rii cu boruri
mari [i femei cu fuste strident \nflorate.
Ad`ugând la toate acestea tradi]ionala
c`ru]`, cu cai costelivi ori ritmurile de

manele ce r`zbat dinspre ulucile ogr` -
zii devine lesne de imaginat cine sunt
curatorii tradi]iilor s`se[ti. 

La pia]` cu cheile
cet`]ii
Nu tot acela[i lucru se poate spune des -
pre bisericile sau cet`]ile l`sate \n urm`
dup` marea migra]ie de la finele seco -
lului trecut. ßansa acestora s-a numit
Asocia]ia Sa[ilor Transilv`neni \ncro-
pit` \n 1992 la München, care [i-a
asumat sarcina finan]`rii [i \ntre]inerii
respectivelor monumente istorice. Ast-
fel, nu mic` ne-a fost mirarea s` afl`m
c` o ditamai biserica fortificat`, cu
ziduri masive [i puzderie de ateliere
me[te[ug`re[ti este dat` \n grija uneia
din cele dou`-trei familii de sa[i b`trâni
care s-au \nc`p`]ânat s` r`mân` \n
satul str`mo[ilor, acestea ocupându-se
de cur`]enie, paz`, p`strarea obiec -
telor de patrimoniu, taxarea vizitato-
rilor veni]i \n cea mai mare propor]ie
din Germania ori din alte ]`ri occiden-
tale, ba oficiind chiar ca ghizi teribil de
binevoitori [i temeinic informa]i. Toate
acestea - oarecum detalii - constituie [i
un serios impediment, \ntrucât se

poate \ntâmpla ca s`soaica ce are \n gri -
j` câte o cetate \ntreag` s` aib` de târ-
guit pe la Bra[ov, cum ni s-a \ntâmplat la
Fel dioara (Marienburg), [i s` nu ne poa -
t` urni por]ile maiestuoase pentru a vi -
zita [i interiorul. Aceasta a fost \ns` doar
o excep]ie ce a avut doza ei de haio[enie
\n cele din urm`, fiindc` la toate cele-
lalte biserici fortificate pe la care am
bântuit oamenii ce aveau sub obl`duire
p`strarea unei p`r]i consistente a isto-
riei [i spiritualit`]ii lor s-au ar`tat ex-
trem de binevoitori [i \n cân ta]i s` ne
ofere toate detalii solicitate, permi ]ân -
du-ne s` vizit`m [i s` poz`m tot ce ni 
s-a p`rut interesant. O chestie de mare
normalitate venit` din partea unor oa-
meni fire[ti, oarecum pl`cut surprin[i c`
se preocup` [i altcineva de ceea ce poa -
te credeau c`-i prive[te doar pe ei [i pe
coreligionarii lor, lucru pe care nu l-am
\ntâlnit [i la unele dintre pu]inele edificii
române[ti din zon`. 

De exemplu, la Biserica Sf. Nicolae
din ßchei, poate cel mai mare focar de
românitate [i ortodoxie din Ardeal, \n
spatele c`reia z`cea de luni de zile un
imens mald`r de gunoi, chiar lâng` mor-
mântul lui Nicolae Titulescu, iar pe u[a
c`reia scria cu litere mari, ca \n fa]a unor
ambasade str`ine ori unit`]i militare:
STOP, accesul interzis cu aparate foto [i
camere video. Ceva mai acana, la fel de
vizibil, era afi[at num`rul de mobil al
preotului [i orarul activit`]ilor bise ri -
ce[ti din cursul s`pt`mânii, \n mai multe
zile ale acestuia l`sându-se loc pentru
„slujbe la cererea credin cio[i lor“. 

Cicatricele comunismului pe uli]ele Feldioarei

Prejmerul rezist` tuturor afronturilor
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ORGA MOR}II
de la Prejmer

A bordând ¥ara
Bârsei cu ale
sale biserici for-
tificate [i
aflându-ne \n

posesia unei documenta]ii
ce ni se p`rea satisf`c`toare,
dar pe care promisesem s`
ne-o complet`m la fa]a
locului, m`rturisim din start
c` nu b`nuiam ca Prejmerul,
de[i aflat \n imediata
vecin`tate a pensiunii unde
ne stabiliser`m cartierul 
general, s` se constituie \n
cele din urm` \n absolut cel
mai \ncânt`tor [i valoros
popas al traseului nostru
prin s`sime. Ceea ce avea s`
ne stârneasc` mai \ntâi 
interesul, iar apoi s` ne
provoace uluirea \n privin]a
minun`]iei de la Prejmer au
fost relat`rile exaltate ale
unor oameni de-ai locurilor
[i, decisiv, \ndrumarea unuia
dintre pu]inii intelectuali
sa[i r`ma[i \n Bra[ov, 
precum [i amplul [i aproape
exhaustivul studiu al lui 
Iulian C`t`lui de la 
Biblioteca Jude]ean` asupra
bisericilor fortificate din
jude]ul Bra[ov. 
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Datorit` acestor covâr[itoare m`r -

 turii, completate, desigur, de o vizit` de
câteva ceasuri la fa]a locului, aveam s`
afl`m c` Prejmerul este cea mai bine
conservat` [i cea mai puternic` biseric`
cetate din estul Europei, c` e cel mai
vechi monument gotic din Transilvania
ori c`, pentru valoarea ei deosebit`, de
zece ani a fost inclus` \n patrimoniul
UNESCO. C` de splendoarea de la Prej -
mer, de frumuse]ile p`strate \ntre
zidurile masive ori agitata sa istorie se
[tie prea pu]in la noi \n ]ar` aveam s` ne
convingem observând c` absolut toate
grupurile de vizitatori, cu inconsistenta
noastr` excep]ie, care ne aflam oare-
cum \n interes de serviciu, erau com-
puse din turi[ti str`ini, nem]i \n general,
dar [i englezi sau francezi, mâna]i c`tre
acest cotlon al Ardealului doar datorit`
populariz`rii f`cut` de acea Asocia]ie a
Sa[ilor Transilv`neni de la  München. 

D`inuit` 
de cavalerii teutoni

Din orice informare la botul calului
asupra Prejmerului po]i afla c` zorii isto-
riei acestei construc]ii monumentale se
identific` cu scurta, dar benefica pre zen -
]` a cavalerilor teutoni \n urm` cu 800 de
ani pe aceste meleaguri. Ace[tia au fost
cei care au ini]iat ampla zidire, ridicând
biserica din centru [i fiind alunga]i din
Ardeal când duseser` fortifica]ia \ncon-
jur`toare cam la jum`tatea \n`l]imii pe
care o are ast`zi, detaliu istoric asupra
c`reia insist` [i binevoitoarea doamn`
ce str`juie[te \n prezent lâng` celebra
barbacan` a cet`]ii [i rupe bilete celor
ajun[i aici din toate z`rile continentului.
E teribil de mândr` de edificiul medieval
ce-l are \n custodie, \ns` o \ncearc` se-
rioase temeri din cauza crizei mondiale
ce-i determin` pe nem]ii de la München
s` mai reduc` din cheltuielile necesare
conserv`rii. „Sunt costuri mari - ne
m`rturise[te aceasta. 

Din banii proveni]i de la turi[ti abia
ce reu[im s` cump`r`m ghivece, flori ori
s` \ntre]inem cur`]enia. Minsterul Cul-
turii? Da, ne ajut`! Cu be]e \n roate, cu
tot soiul de avize [i aprob`ri, de[i nu ne
sprijin` deloc. Cât despre faptul c` ne
afl`m \n patrimoniul UNESCO, asta iar`[i
nu ne e de mare folos, decât - Doamne
fere[te - \n timp de r`zboi, \ns` asta nici
\n Iugoslavia n-a mers“. 

Cetatea celor 
272 de c`m`ri

Lipsit` de utilitatea pe care o avea \n
urm` cu secole, cetatea constituie, pen-
tru localnicii printre care se reg`sesc
prea pu]in sa[i, o construc]ie cu a c`rei
prezen]` s-au obi[nuit de când se [tiu [i
dincolo de zidurile c`reia se deruleaz`

activit`]i banale, \nconjurat` de cl`diri
de dat` mai recent`, mai toate având
câte un cuib de barz` pe acoperi[ [i prin
fa]a c`reia trec molcome c`ru]e cu
b`legar ori ma[ini de catalog \ntr-o
vitez` impus` de gloduro[eniile asfal-
tului. În interior, alt` poveste, care nu ]i
se deruleaz` dinaintea ochilor, dar pe
care o po]i lesne intui. Masivele ziduri
sunt c`ptu[ite pe partea lor interioar`
de 272 de c`m`ru]e, \n mai toate dintre
acestea \nghesuindu-se \n timp de
asediu locuitorii satului, care g`seau
acolo ad`post, resurse de subzisten]`
pentru timp \ndelungat, s`li de clas`,
ateliere me[te[ug`re[ti [i, nu \n cele din
urm`, \n mijloc, biserica sub arcadele
c`reia se strângea tot natul pentru a im-
plora pronia cereasc` [i alungarea
n`v`litorilor, printre care s-au num`rat
turci, t`tari, dar [i aprigul Mihai
Viteazu. Mai toate aceste od`i din lemn,
construite pe trei sau patru niveluri,
erau prev`zute cu sc`ri de acces c`tre
un celebru „drum al str`jii“ ce lega tur-
nul por]ii ce cele patru bastioane [i
unde se a flau creneluri, l`ca[uri spe-
ciale pentru azvârlirea p`curii, precum
[i unica \n lume „org` a mor]ii“, un dis-
pozitiv ingenios prin care erau fixate
mai multe archebuze ce tr`geau simul-
tan, pro vocând o cumplit` panic`
printre atacatori.

� Constantin DINU
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N`scut`, de asemenea, din teribilele vi-
cisitudini [i cruzimi ale groaz nicului secol al
XIII-lea, ce au justificat temeinic \n`l]area ei,
[i datorat` ini]iativei [i iscusin]ei acelora[i
prodigio[i, dar z`bavnici cavaleri teutoni,
aceasta s-a conservat \nfior`tor de bine
pân` \n prezent, iar asta datorit` deselor [i
consistentelor repara]ii, consolid`ri, schim -
b`ri ori complet`ri ce i s-au adus de-a lungul
timpului. 

De 47 de ori asediat`
În pofida apropierii de ora[ul re[edin]`

de jude] [i a \nc`rc`turii istorice deosebite,
H`rmanul adast` sub acela[i spectru al unei
indiferen]e p`guboase din partea consuma-
torilor de turism, cu toate c` nu se afl`
printre cele sortite ruinei des`vâr[ite pre-
cum alte asemenea a[ez`minte din sate ui-
tate de lume [i autorit`]i. La men ]inerea
cet`]ii \n circuitut turistic [i cultural a con-
tribuit \ndeosebi reputa]ia acesteia p`strat`
peste timp de a fi fost de 47 de ori asediat` [i
de tot atâtea ori ie[it` biruitoare \n fa]a in-
vadatorilor, indiferent c` ace[tia au fost
turci, t`tari, moldoveni, valahi ori maghiari.

Unguri alunga]i 
cu pâine explozibil`

În leg`tur` cu un prelungit asediu al ul-
timilor \n frunte cu Gabriel Bathory, \n urm`
cu 400 de ani, a rezultat [i cea mai de seam`
victorie a h`rmenenilor, una cu care se f`lesc
[i cei de azi. Pitorescul respectivei \ntâm -
pl`ri const` \n faptul c` sa[ii din cetate i-au
alungat pe asediatori, ingenioas` g`selni]`
a unui pictor (!) str`in de acele locuri,
aruncând \n h`mesi]ii osta[i ai lui Bathory cu
pit` mare [i proasp`t` umplut` cu praf de
pu[c` [i artificii, exploziile acestora
derutându-i [i alungându-i cu mare ocar` pe
cei veni]i cu gânduri de cucerire, mai ales c`,
\n derâdere, au ag`]at de ziduri o capr` [i o
scroaf` vii, pentru a dovedi c` \nc` mai au
resurse s` reziste.

� Constantin DINU

8

A
[a i se dusese vestea cet`]ii din
H`rman (Honigsberg) \n veacurile
de demult, c` ar fi imposibil de
cucerit, [i nu se poate spune c` n-au
fost sumedenie de \ncerc`ri. Situat`

la vreo zece kilometri de Bra[ov, la r`spântia
format` de o strad` [i o pia]` comunal` [i
\nfipt` cam la distan]` egal` de bisericile fortifi-
cate de la Bod ori Prejmer, cu ultima dintre
acestea p`strând multe similitudini, cea de la
H`rman constituie unul dintre cele mai
impun`toare [i vestite dintre edificiile de acest
soi din ¥ara Bârsei [i chiar din Transilvania.

INEXPUGNABILA
din H`rman
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TRANDAFIRUL 
LUI LUTHER
de la Codlea
Pentru reg`]eanul de rând numele

ora[ului din imediata apropiere a
Bra[ovului este instantaneu aso-
ciat cu renumita pu[c`rie ori cu
nu mai pu]in celebrele sere. Pro -

babil f`r` nici o leg`tur` cu acestea de pe
urm`, pe tavanul casetat al bisericii evan -
ghelice din centrul masivei cet`]i de la
Codlea (Zeiden) exist` pictate 252 de vari-
ante diferite ale trandafirului lui Martin
Luther, o minun`]ie a c`rei unicitate [i fru-
muse]e atrage curio[i din toate cotloanele
lumii. Uluitorul tavan, precum [i cetatea

din buricul târgului, a constituit o veri-
tabil` revela]ie pentru numero[ii str`ini
care \n urm` cu doi ani s-au oprit \n -
tâmpl`tor la Codlea, \n drumul c`tre capi-
tala cultural` a Europei \n 2007, Sibiul, cei
mai \ncânta]i fiind ni[te studen]i ameri-
cani, care la \ntoarcerea \n ]ara lor au re-
latat \n termeni elogio[i, pe forumuri ori
bloguri, experien]a lor turistic` din Tran-
silvania, p`strând chiar [i \n prezent
legatura cu numero[ii prieteni români pe
care [i i-au f`cut, promi]ând c` vor reveni
\n chiar vara acestui an. 

Onemeritat` 
indiferen]` 
caracterizeaz` maies-
tuoasa [i bine conser-
vata biseric` fortificat`

din Cristian, de[i se afl` pe drumul
ce duce spre Bra[ov venind dinspre
Bran ori Râ[nov. 

Monumentul, recent renovat da-
torit` osâr diei [i fondurilor acelei
asocia]ii de la München, duce \n
primul rând lips` de enoria[i fideli,
din cauza migr`rii sa[ilor tran-
silv`neni c`tre locurile de obâr[ie
ale str`mo[ilor lor. Întâm plarea a
f`cut ca \n imediata apropiere a Cris-
tianului s` fie amplasate \n urm` cu
câ]iva ani uzinele Schaeffler-Româ-
nia, cea mai mare investi]ie str`in`
din ]ara noastr`, astfel \ncât nem]ii
din conducerea gigantului concern
industrial atunci când vin la Bra[ov
poposesc adesea \n tihna bisericii
din sat [i prefer` s` z`boveasc`
timp de mai multe zile \n pensiuni
de la marginea din ce \n ce mai tu-
multuoasei [i mai aglomeratei urbe
de sub Tâmpa, \n general la Sân-
petru, unde, de asemenea, se afl` o
renumit` biseric` fortificat`.

� Constantin DINU

neo-enoria[ii
CRISTIANULUI
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D
e cum
intri pe
poarta
herghe-
liei de la

Sâmb`ta de Jos e[ti
transportat direct \n
epoca auster` a
barocului. În stânga te
\ntâmpin` castelul
Brukenthal, construit
la 1760, \n dreapta,
cl`dirile terne ale ad-
ministra]iei. Diferen]`
de stil, epoc` [i abor-
dare. 250 de ani, \n
care herghelia de la
Sâmb`ta de Jos a tre-
cut prin revolu]ii,
r`zboaie mondiale,
comunism [i de 20 de
ani, prin perioada
postrevolu]ionar`. 

Dintre toate epocile, ultimele dou` decenii au fost
dezastruoase. Schimbarea din ‘89 a fost, ca \n mai
toate domeniile, nefericit`, [i \n prezent herghelia de
la Sâmb`ta se lupt` s` supravie]uiasc`.  Fonduri
pu]ine, statutul incert [i lipsa de responsabilitate a au-
torit`]ilor sunt \n contrabalans cu entuziasmul celor
care se \nc`p`]âneaz` s` duc` rasa mai departe. 

Deocamdat`, dup` ce exemplare  sunt \n herghe-
lie, cei din urm` reu[esc s` surmonteze toate
opreli[tile. La Sâmb`ta de Jos am v`zut exemplare de
„colec]ie“ [i numai Dumnezeu [tie cum reu[esc cei din
staff-ul hergheliei s` men]in` standardele Lipi]anului
la cote atât de ridicate. Valoarea unui arm`sar de
Lipi]a crescut la Sâmb`ta ajunge pe la 100.000 de
euro.

Rasa este consecin]a a peste patru secole de
\ncruci[`ri, dintre care aproape 150 de ani la Sâmb`ta
de Jos, unde sunt formate opt linii genetice distincte
ale Lipi]anului. Rasa \[i trage numele de la satul Li pizza

de lâng` Trieste, unde, \n 1580, arhiducele Charles al
II-lea, fiul \mp`ratului de atunci al Austriei, Ferdinand
I a \nfiin]at o herghelie menit` s` dea Cur]ii Imperiale
de la Viena cei mai buni cai \ntâlni]i vreodat`. 

Dac` \n 1970 existau la Sâmb`ta de Jos aproape
1000 de capete, efectivul a sc`zut continuu [i \n
prezent herghelia mai de]ine doar 300 de cabaline.
Herghelia este situat` pe DN 1 la 15 kilometri de
F`g`ra[ [i la 12 kilometri de Sâmb`ta de Sus, loc unde
Brâncoveanu a ctitorit la sfâr[itul secolului XVII un
a[ez`mânt monahal. Domeniul este \nconjurat de ar-
bori seculari [i este str`b`tut de râul Sâmb`ta. Din cele
3200 de hectare ale terenului existente la vremea
domeniului Brukenthal, \n prezent a r`mas mai pu]in
de unu la sut`, adic` 27 de hectare. Atunci când trece]i
prin zon`, opri]i pentru câteva ore la Sâmb`ta de Jos.
Ve]i vedea exemplare cabaline superbe, [i spectacole
de dresaj, pute]i c`l`ri sau face plimb`ri cu tr`sura \n
\mprejurimi, totul la un pre] modic.

LIPI}ANUL
calul imperial al României

Caracteristicile rasei
Conforma]ia corporal` este armonioas` [i imprim`
elegan]`, talia este medie, cam 160 cm, cap expre-
siv, urechi potrivit de lungi [i bine a[ezate, gâtul
puternic [i arcuit. Pieptul este robust [i larg,
spinare relativ lung`, crupa puternic`. Mersul este
viguros, elegant, \nalt [i \ntins. Culoarea dominant`
este vân`t, dar exist` [i varia]ii de culoare - negru,
murg sau roib. Temperamentul este foarte activ,
predispus la mi[care [i efort. Caracterul Lipi]anului
se remarc` prin blânde]e, inteligen]`, docilitate [i
supunere la comenzi.  De-a lungul timpului \n
Herghelia Sâmb`ta de Jos, prin consolidarea fondu-
lui genetic a crescut [i valoarea biologic` a rasei
ajungându-se la un cal Lipi]an puternic, cu mers
elastic [i \ntins, cu for]` [i putere de munc`.

� Silviu SECRIERU
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M`n`stirea Brâncoveanu, cl`dit` de
evlaviosul domnitor la Sâmb`ta de Sus
pe o mai veche posesiune a influentei sale
familii [i pe un loc unde anterior fiin]a
doar o bisericu]` din lemn, a avut o prim`
[i scurt` perioad` de glorie la \nceputul
secolului al XVIII-lea, extinzându-se apoi
timp de câteva decenii dup` martiriul
voievodului, pân` la 1785, când avea s`
fie distrus` cu tunurile de armata aus-
triac` la insisten]ele unui preot român
convertit la greco-catolicism. S-a p`strat
doar biserica, aceasta rezistând artileriei
habsburgilor, p`strându-se \n stare de
ruin`, cu copaci crescu]i aproape miracu-
los pe zidurile p`r`ginite, pân` dup`
Marea Unire, când avea s` recunoasc` o
prim` rena[tere, fiind recl`dit` de mitro-
politul Nicolae B`lan. 

„Cântând cu z`pada
pân` la piept“

Acesta a fost [i cel care a dorit s` fac`
din ctitoria de la Sâmb`ta de Sus un focar
al spiritualit`]ii ortodoxe din Transilva-

nia, motiv pentru care-l va mâna c`tre
acele locuri pe unul dintre cei mai str` -
luci]i studen]i ai Institutului Teologic de
la Sibiu, cel ce avea s` se des` vâr[easc`
studiind artele plastice, medicina ori cul-
tura, avându-i printre al]ii ca profesori pe
Dumitru St`niloae [i Nichifor Crainic. Ul-
timul avea s` descrie cel mai fidel râvna
duhovniceasc` [i voca]ia de predicator
ale p`rintelui Arsenie, care \n anii celui
de-al Doilea R`zboi Mondial f`cuser` din
M`n`stirea Brâncoveanu o Mecca a orto-
doxiei: „Ce vreme \n`l]`toare când toat`
]ara lui Avram Iancu se mi[c` \n pelerinaj,
cântând cu z`pada pân` la piept pân` la
Sâmb`ta de Sus, ctitorie a voievodului
mar tir“. Însu[irile cuviosului p`rinte, e -
vla via sa, pildele [i pove]ele pe care le
d`dea, aveau s` fac` \n anii ‘40 din el un
veritabil sfânt, c`ruia i se atribuiau inclu-
siv vindec`ri miraculoase, care atr`gea \n
preajm`-i mii de credincio[i din toate

ungherele ]`rii, dar mai apoi [i prigoana
au torit`]ilor noului regim instalat de Ar-
ma ta Ro[ie, care aveau s`-l h`ituiasc` pâ -
n` la sfâr[itul vie]ii, \n noiembrie ‘89. 

Capela Sixtin` 
a ortodoxiei române[ti

A urmat un lung [ir de recluziuni, a -
res t`ri, condamn`ri [i deport`ri, \ns` tur -
ma sa de credincio[i care-i populau
sluj bele de la Sâmb`ta avea s`-l urmeze
cam prin toate aceste locuri, \ndeosebi \n
satul Dr`g`nescu din apropierea Bucu -
re[ tilor, unde \n perioada 1968-1983, \n
ca litate de zugrav particular, a pictat
pere]ii interiori ai bisericii, o minun`]ie
artistic` pe care mul]i o descriu utilizând
sin tagma „Capela Sixtin` a ortodoxiei ro -
mâ ne[ti“, o veritabil` „predic` \n ima-
gini“. Din nefericire, maniera personal`,

modern` chiar, \n care a zugr`vit bise rica
din Dr`g`nescu, \ndeosebi pe Fecioara
Ma ria [i pe Mântuitor, („A[a mi s-au a r` -
tat, a[a i-am pictat“), una deloc conform`
cu canoanele p`strate de veacuri, a atras
asupr`-i pizma [i mânia câtorva \nalte
fe]e biserice[ti, care nu s-au sfiit s` utili -
zeze [i asprul cuvânt „blasfemie“, astfel
\n cât, dup` cei 20 de ani scur[i de la
moartea sa, de posteritatea [i \nv` -
]`turile acestui Se rafim de Sarov al
României se ocup` doar câteva asocia]ii
cre[tine, discipolii s`i r`spândi]i pe la di-
verse m`n`stiri [i, de sigur, oamenii din
pridvorul F` g` ra [u lui, de la Sâmb`ta de
Sus [i din \mpreju rimi, care vorbind de-
spre el \i spun „sfân tul necanonizat“,
a[teptând mereu o hot`râre a Sfântului
Sinod pentru a-l a[eza pe p`rintele Boca
printre cei de o smerenie cu el.

� Constantin DINU
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C
` amintitul
a[ez`mânt
monahal este
unul de mare
valoare arhitec-

tural`, c` este unul cu mare
\nc`rc`tur` istoric` ori c` la
mijlocul veacului al XX-lea
aici s-a derulat „o uria[`
bulboan` spiritual`, „
ampla mi[care de re\nviere“
ce s-a identificat cu
cople[itoarea personalitate
a p`rintelui Arsenie Boca,
cel pe care marele Dumitru
St`niloaie \l definea ca fiind 
„un fenomen unic \n istoria
monahismului românesc“,
acestea reprezint` detalii
pe care foarte pu]ini din
vacan]i[ti le cunosc. 

MIRACOLUL
de la Sâmb`ta

„Dragostea lui Dumnezeu
fa]` de cel mai mare 
p`c`tos este mai mare 
decât a celui mai mare 
sfânt fa]` de 
Dumnezeu“ 
(P`rintele
Arsenie Boca)
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Similitudinile \ntre Vrâncioaia [i
Vrânceanu sunt izbitoare, pe lâng`
nume, num`r de fii, mai exist` o
leg`tur` - calul. Ciprian Vrânceanu este
inginer de telecomunica]ii. 

A crescut \ntr-un sat necolectivizat
de pe Valea Oituzului. De mic a tr`it
\mpreun` cu animalele din ograd`. Pe
vremea copil`riei lui, imediat dup`
r`zboi, vaca nu era pentru copii o curi-
ozitate la gr`dina zoologic`. 

Copiii aveau atunci sarcini precise \n
gospod`rie. Lui Ciprian i-a fost h`razit
s` aib` grij` de caii familiei. Când s-a
ivit posibilitatea a \nfiin]at o herghelie,
cu pensiunea aferent` [i un club
ecvestru.

Pe cai, vitejii mei
Pentru cei [apte feciori ai lui

Vrânceanu nu trece o zi s` nu fie \n [a.
„Un copil care \ncalec` de mic cap`t`
siguran]` de sine, rela]ioneaz` mai
bine, este altruist“, afirm` r`ze[ul din
Sâncrai. L-am rugat pe Ciprian s` sune
adunarea, s`-i vedem fiii \n [a. 

A durat vreo dou` ore pân` i-a
strâns pe to]i. Telefoane, lament`ri,
drumuri cu ma [ina, echipamente puse
la punct. 

Dup` un r`stimp s-au strâns to]i, pe
numere cum \i mai [tie tat`l: nr. 1,
Gabriel, 28 de ani, nr. 2, Vlad, 21 de ani,
nr. 3, Alexandru, 15 ani, nr. 4, Norbert,

„A
ista-i Bodea,
aista Spirea,
cel`lalt 
Negril`, apoi
Bârsan, 

Spulber, Pavel [i cu Nistor.
To]i sunt feciorii mei 
[i acum ]i-i dau M`riei 
Tale“, [i-a prezentat 
mama Vrâncioaie, 
fiii lui ßtefan cel Mare. 
„åsta-i Gabriel, 
`sta-i Vlad, celelalt 
Alexandru, apoi 
Norbert, Edmond, 
Ciprian [i cu ßtefan. 
To]i sunt feciorii mei...“ 
[i-a aliniat Ciprian
Vrânceanu 
pruncii. Nu i-a dat 
ca Vrâncioaia lui 
ßtefan cel Mare 
pentru a pune stavil`
n`v`lirii otomane, 
ci s-a mândrit \n fa]a 
noastr` cu ei.

Silviu SECRIERU transportat

FIII 
VRÂNCEANULUI

Edmond
[i Giussy
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13 ani, nr. 5, Edmond, 9 ani, nr. 6,
Ciprian, 5 ani, nr. 7, ßtefan, 2 ani [i cu
voia dumneavostr`, ultimul pe list`,
Ciprian Vrânceanu, 52 de ani, capul
familiei. 

Cu excep]ia ultimilor doi n`scu]i,
to]i ceilal]i b`ie]i de]in titluri [i medalii
na]ionale la s` rituri [i anduran]`.
Fiecare din cei cinci feciori, plus tat`l [i-au
pus echipamentul de jocheu: toca, vesta
de protec]ie, jacheta, cizmele [i jam-
bierii [i au ie[it \n manej.

Manejul [i pensiunea Vrânceanului
se \ntind pe podi[ul Covasnei, \ntre
Bra[ov [i Sfântul Gheorghe, \n satul
Sâncrai. Ajungi de pe un drum l`turalnic
din Ilieni [i dup` ce treci de ni[te co-

clauri dai \ntr-un platou ce se \ntinde
pân` sus la liziera p`durii. ¥ara Bârsei te
\ntâmpin` \n zare cu vârfurile Post`varu
[i Cristianul Mare. De pe platoul lui
Vrânceanu \]i trebuie o zi \ntreag` s`
cuprinzi tot peisajul ce se \ntinde la pi-
cioarele tale. Dac` \]i plac caii ai nimerit
unde trebuie, „Pensiunea cu mul]i cai“
este locul unde \]i po]i petrece o vacan]`
inedit` al`turi, [i pe cai. Aici nu vii ca
simplu turist, pentru odihn`. Aici ai o
vacan]` activ`: \nve]i s` c`l`re[ti,
\ngrije[ti cabalinele din padoc [i
m`nânci simplu [i s`n`tos. 

Hrana [i b`utura, naturale sut` la
sut`, provin din surse proprii [i din sat.
Meniul pensiunii cuprinde mânc`ruri ca

la mama acas`, dar [i gula[ [i paprica[
ungure[ti. Tensiunile interetnice care se
v`d din Bucure[ti sunt aici inexistente,
români [i maghiari tr`ind \n armonie [i
toleran]`. De 1 decembrie, ziua Marii
Unirii, „Vrâncioiul“ \[i \mbrac` to]i fiii \n
costume na]ionale [i coboar` \n Sfântul
Gheorghe c`lare pentru parad`. Nu
sunt \ntâmpina]i cu ostilitate, a[a cum
se vede de la Bucure[ti, ci cu simpatie,
chiar dac` \n fruntea alaiului poart` tri-
colorul românesc. De altfel, la Clubul de
Echita]ie Sfântul Gheorghe sunt \nscri[i
[i români [i maghiari, iar pe \ngrijitori
cailor \i cheam` Zoli, Laci, Gyuri sau
Iancsi [i sunt tineri secui din satele din
\mprejurimi. Vorbesc stâlcit române[te,
dar au bun`voin]` [i sunt, al`turi de cei
40 de cai, tot timpul la dispozi]ia
turi[tilor. 

În manej au intrat „Tat`l & Fiii“, to]i
sunt \n ]inute elegante de jocheu.
Fiecare fecior este \n [aua propriului cal. 

Ultimul n`scut, ßtefan, este [i el \n
[a, \n bra]ele tat`lui. Penultimul urma[,
Ciprian, cinci ani, a \nc`lecat un ponei [i
face la pas turul manejului. Vrânceanu,
mândru \n [a, \[i supravegheaz` b`ie]ii,
le d` indica]ii, \i ceart`: „Alexandru, nu
stai bine \n [a“, „Norbert, ]ine h`]urile
bine când sari“, „Edmond, leag`-]i toca
ca lumea“. Din senin, se stârne[te vân-
tul [i \ncepe o r`p`ial` scurt`. Ne re-
tragem \n tribuna juriului [i dup` ce
ploaia trece, \n dep`rtare, deasupra
ora[ului, se ive[te curcubeul. Este pro -
babil aureola Sfântului Gheorghe, pa-
tronul clubului hipic [i protectorul
c`l`re]ilor. ßi \n mod sigur [i al famili -
ei Vrânceanu. La prezentarea de la
\nceput, n-am men]ionat un fapt. Da,
Vrânceanu are [apte fii, iar al optulea
este pe drum. Încheiem succinta
prezentare a fiilor c`l`re]i, cu costurile
unei zile petrecute la „Pensiunea cu
mul]i cai“, cazare, trei mese, manej [i
plimb`ri ecvestre, 120 RON, ceva mai
pu]in de 30 de euro. Încerca]i un sejur
pe cal la Sâncrai, o variant` inedit` a
turismului „all inclusive“.

Echipamentul
c`l`re]ului

� Toca - casca de protec]ie este ac-
cesoriul num`rul unu al c`l`re]ului.
Toca este obligatorie la concursu -
rile ecvestre [i este f`cut` dintr-un
material absorbant al [ocurilor

� Vesta de protec]ie - protejeaz`
cutia toracic` [i coloana vertebral` 

� Jacheta - d` elegan]` jocheului.
Poate fi ro[ie, neagr` sau bleumarin

� M`nu[ile - de obicei albe,
\mpreun` cu jacheta dau prestan]`
c`l`re]ului [i feresc palmele de
b`t`turi 

� Pantalonii de c`l`rie - albi, sunt
c`ptu[i]i pe partea interioar` a
coapselor cu piele 

� Crava[a - instrument 
indispensabil pentru strunirea
calului. În func]ie de proba ecvestr`
crava[a are diferite lungimi

� Cizmele [i jambierele - Cizmele
ofer` protec]ie \n timpul concur-
surilor. Jambierele se folosesc \n
timpul antrenamentelor

�Pintenii - strunesc calul. Sunt
obligatorii \n probele de dresaj, 
[i op]ionale \n celelalte probe.

13

Norbert [i Fabien 

Ciprian tat`l, Ciprian fiul 
[i Dark Diamond
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Pentru a ajunge la pensiune, o lua]i
din Bra[ov spre nord, spre Sfântu Gheor -
ghe, dar numai vreo 10 kilometri. V`
opri]i pre] de o jum`tate de or` la bise ri -
ca fortificat` din H`rman. Dup` ce v-a]i
minunat de modul  \n care sa[ii [tiu s`-[i
\ngrijeasc` monumentele, mai face]i
câ]iva kilometri pân` la Podul Olt [i pe un
platou, la 200 de metri de Olt v` \ntâlni]i
cu stru]ii. Proprietarii ne a[teptau cu câte
un „shot“ de palinc`, dar primul lucru
care l-am f`cut a fost s` mergem la
or`t`niile exotice.    

Sandu & Kinga
Sandu [i Kinga, \n jur de 50 de ani

fiecare, sunt un cuplu dinamic. El, fost in-
giner mecanic. Ea, \nc`, antrenoare de
\not.  Puteau s`-[i petreac` existen]a
lini[tit  [i tern la bloc. Au ales \ns` s`

p`r`seasc` Bra[ovul [i s` se mute la ]ar`,
la Podul Olt. Pe un teren l`sat de bunica
lui Sandu, [i-au construit mai \ntâi o cas`.
Asta se \ntâmpla acum vreo zece ani.
Apoi, au \nceput s` fie sistematic c`lca]i
de prieteni. În weekend mai ales. A[a le-a
venit ideea cu pensiunea.  „Dac` tot vin
prieteni [i cunoscu]i pe la noi, de ce s` nu
\mbin`m utilul cu pl` cutul“,  \[i aminte[te
Kinga. Om activ, dup` ce a construit
camioane la Bra[ov [i dup` ce a avut,
pân` acum trei ani, propria firm`
mecanic`,  Sandu a decis c` trebuie s`
fac` altceva.  O asemenea hot`râre e
facil` la 20, 30 de ani, dar la 50 \]i trebuie
mult` determinare. Acum patru ani a
\nceput s` dea piept cu birocra]ia [i a
ob]inut o finan]are SAPARD. Cu \n -
c`p`]ânare, el [i Kinga au reu[it ca \n doi
ani s` ridice cl`direa. Cu doar cinci
camere. În timp ce pensiunea se ridica, cei

D
e când Ziua 
Turistic` bân-
tuie pentru
voi prin ]ar`,
v` zic cu mâna

pe inim` c` „Pensiunea cu
stru]i“ de lâng` Bra[ov este
cea mai fain` dintre cele pe
la care am tras. Am tr`it s-o
v`d [i pe asta: agroturism
cu stru]i. ßi cu programe al-
ternative. ßi cu bideuri.
Deci, se poate. ßi asta pen-
tru numai 37 de euro pe zi,
camera dubl`. În cazul nos-
tru, cei care au construit
pensiunea n-au f`cut rabat
de la calitate. Puteau s` fac`
10 camere, poate la fel de
utilate, dar Sandu [i Kinga,
un cuplu trecut de prima
tinere]e, a preferat spa]iul [i
bunul-gust. 

dansând cu
STRU}II

Strutho camelus - i se spune Lili
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doi au se preg`teau pentru turism.
Sandu a \nv`]at la [coala de buc`tari [i a
f`cut un an practic` la restaurantul Aro.
Kinga [i-a luat licen]a \n economia turis-
mului. Nu uita]i c` ambii au peste 50 de
ani. Dac` vrei, po]i.

Strutho camelus 
australis

S` ne ocup`m acum [i de cel`l`lt
cuplu al pensiunii: Gyuri [i Lili. Strutho
camelus australis, mai simplu: stru]. Au
fost adu[i \n  urm` cu nou` ani din Un-
garia ca material genetic [i a[a au r`mas.
Genera]iile de descenden]i s-au trans-
format \n gen]i [i po[ete, au ajuns prin
farfurii sau le-au decorat sumar pe
dansatoarele de cabaret. L-am \ntrebat
pe Sandu dac` are ceva din stru] \n

meniu, c` noi suntem obi[nui]i cu pui
congelat de hipermarket. În privin]a
c`rnii, e mai complicat, trebuie pus` la
fezandat, precum vânatul, numai c` la
stru]i perioada este mai mare, cam dou`
s`pt`mâni. „Dar, m`car o omlet`, am
\ncercat eu“. De data asta am nimerit
prost. Sezonul de ouat la stru]i e pe var`,
a[a \ncât m-am mul]umit s` privesc zecile
de ou`, \ncondeiate [i \mpestri]ate
a[ezate \n rastelul pensiunii. Un ou de
stru] se vinde cu pân` la 30 de euro. Sunt
cam cât o minge de handbal, au coaja de
2,3 milimetri, iar cu un ou saturi un plu-
ton la micul dejun. Ne-am apropiat de
padoc, iar Lily a venit docil` la gard.
Dup  ̀ea a pornit [i Gyuri, care cu o privire
r`zboinic` ne-a f`cut s` ne dep`rt`m. Pe
cât de blânde sunt femelele, pe atât de
agresivi sunt masculii. Nu lovesc cu
ciocul, a[a cum ne-am fi a[teptat, ci ridic`

piciorul [i te lovesc direct \n frez`. ßi,
crede]i-m`, au ni[te gheare preistorice,
ca de pterodactil. S`  v` mai zic ceva de
stru]i: pas`rea poate oua \ntre 30 [i 100
de ou` pe sezon, un adult ajunge la 100-
150 kilograme, cu o \n`l]ime de pân` la
trei metri. Stru]ul poate alerga cu 60-70
de km/h. Stru]ii domestici]i pot tr`i pân`
la 50 de ani, iar cei s`lbatici \n jur de 
20-30 de ani. Carnea are textura celei de
vit` [i este s`rac` \n gr`simi [i calorii.

Activit`]i conexe
Am intrat \n pensiune. Sala de mese,

rustic`, decorat` discret \n piatr` [i
lemn. Despre camere, imense, iar \n baie:
bideu. M` mir ca ]`ranul: cum, la o pen-
siune comun`, bideu?! Da! Nu uita]i,
totu[i, c` românii sunt pe ultimele locuri
\n Europa la consumul de s`pun [i past`
de din]i. De la obiecte sanitare, indis-
pensabile, de altfel, \ntr-o societate civi-
lizat`, ajungem din vorb` \n vorb`, la
oferta pensiunii. Ce ofer` pe lâng`
cazare [i mas`?! Ofer` programe alter-
native. Sandu [i Kinga \mi arat` o list` cu
ce se poate face \n zon` dup` ce te-ai odi-
hnit [i ]i-ai umplut burta. „Pensiuni sunt
peste tot. De la noi, \ns`, omul trebuie s`
plece cu amintiri“, spune Sandu pu -
nându-mi oferta \n fa]`. Num`r: 25 de
puncte. Tot atâtea alternative de petre-
cere a timpului liber. Chiar \n incinta
pensiunii exist` standuri de tir cu pu[ca
[i tir cu arcul. Numai dup` ce am trimis
s`ge]ile aiurea, am apreciat \ndemâ -
narea lui Robin Hood. Sandu ne-a spus
c` \n vreo 10 zile devii un arca[ amator
mediocru. Cei doi mai organizeaz` vizite
la bisericile fortificate din zon`, ini]iere
\n c`l`rie, trasee ecvestre, precum [i
tabere pentru copii. În timpul verii, cu
Oltul \n spatele pensiunii, organizeaz`
rafting pe râu, atât pentru adul]i, cât [i
pentru copii. De altfel, am [i v`zut
b`rcile de rafting preg`tite \n magazie.
ßi pentru c` Kinga este antrenoare de
\not, sus]ine cursuri de ini]iere pentru
copiii din tabar`. Costul unei tabere de
\not este de 150 de euro/5 zile: pensiune
complet`, cursuri [i transport la bazin.
Dar, pentru a v` edifica, intra]i pe site-ul
cu acela[i nume al pensiunii. Oferta esti-
val` din acest an va cuprinde tabere pen-
tru copii diabetici, precum [i pentru cei
supraponderali. Sandu este \n tratative
pentru a achizi]iona dou` hovercraft-uri
pentru cursul Oltului. Pentru cine nu
[tie, hovercraft-ul este un transportor pe
pern` de aer. Cam multe pentru o pensi-
une cu doar cinci camere, dar Sandu [i
Kinga demonstreaz` c` nu m`rimea con-
teaz`, ci calitatea. ßi poate, loca]ia -
Transilvania.

� Silviu SECRIERU
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Sandu [i Kinga al`turi de Athos [i Freya
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Despre ßinca Veche informa]ia este la
nivel de specula]ie. Legende, folclor, mis-
tere - toate se amestec`, formând o aur`
de paranormal ce planeaz` de câteva se co -
le asupra l`ca[ului de cult. Echipa ZIUA
Turistic` a trecut pentru voi [i pe la miste-
riosul l`ca[. Ce a g`sit?! Nimic paranormal,
\n afar` de legendele care circul` prin
zon`. ßinca Veche este \n centrul ]`rii, la
45 de kilometri de Bra[ov [i la 22 de
F`g`ra[.  La ßinca Veche se ajunge de pe
DN 68, din Per[ani, ansamblul rupestru
fiind la doi kilometri dep`rtare de
comun`.  La ßinca , spun s`tenii, au loc
fenomene paranormale, viziuni [i vise
premonitorii. Toate sunt dublate de
apari]ia \n poze a unor sfere albe, invi -
zibile \n momentul fotografierii.

çntr-adev`r, pozele din interiorul s`pat \n
stânc` au ie[it la vizionare blurate [i f`r`
[arf. S` fi fost mâna vreunui duh? Nu!
Cauza era nepriceperea mea \n ale fo-
tografiei.

De la Zamolxe la Hristos
Cât adev`r [i cât` fic]iune exist` la

ßinca nimeni nu poate [ti. M`n`stirea ru-
pestr` nu este datat` cu precizie, dar mi-
jlocul secolului XVIII este acceptat ca dat`
a fiin]`rii l`ca[ului de cult ortodox. Alte
opinii spun c` ßinca Veche a fost un l`ca[
de cult dacic sau chiar un templu pre-
merg`tor credin]ei \n Zamolxe, construit
\n urm` cu 7000 de ani.  Pentru a adânci

misterul, pe pere]ii l`ca[ului sunt in-
 scrip]ionate steaua lui David, precum [i
semnul oriental Yin-Yang, semne, cred
unii, f`cute recent. çn schimb, lipse[te de
pe pere]ii altarelor semnul crucii.

Localnicii au credin]a c` \n templu \[i
afl` ursita [i se vor c`s`tori pân` la
sfâr[itul anului. Tradi]ia se repet` de trei
ori pe an, de Sfântul Gheroghe, la L`sata
Secului, \nainte de Pa[ti [i la Schimbarea
la Fa]`. De cele trei s`rb`tori, de pe Dealul
Ple[ului, acolo unde este construit tem-
plul, tinerii dau drumul la vale unei ro]i pe
care se leag` paie c`rora le dau foc. Noi nu
ne-am aflat ursita la ßinca Veche [i nici nu
ne-am \ntâlnit cu vreun duh ce nu-[i
g`se[te lini[tea \n grota de piatr`, dar v`
invit`m pe voi s` afla]i! (S. S.) Conu [i Secrieru cu ochii \n soare

Templul Ursitelor 


