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SALZBURG
de Transilvania

Alexandra pune mâna 
pe carte

T reburile erau rânduite la sa[i. Rân-
duite de genera]ii. Nici intrarea \n
biseric` nu era la voia \ntâmpl`rii.
Adic`, norodul nu intra de-a
valma \n l`ca[, dup` cum \i venea.

Dac` erai om de n`dejde al comunit`]ii in-
trai \n biseric` prin poarta pentru oamenii
de n`dejde. Dac` \]i pl`ceau b`utura, fe-
meile, m` rog, cele lume[ti, intrai la slujbe
printr-un alt loc, blamat, s` te [tie toat`
vecin`tatea [i, poate, s` nu pun` baz` pe
tine. Dup` cum spuneam, nimic nu era la
voia \ntâmpl`rii, fapt povestit de Hans, cus-
todele bisericii fortificate de la Br`tei. Hans
[i mai cum?! Nu conteaz`! Cert este c` e unul
dintre ultimii 20 de Han[i din comun`. La in-

trarea \n biseric`, gotic` fire[te, c` doar e
atestat` de la 1283, vegheaz` ni[te capete
hâde de piatr`. De fapt, nu chiar toate erau
hâde. Pe partea stâng` doar, cel din
dreapta era de treab`. L-am \ntrebat pe
Hans ce semnifica]ie au. „P`i, \n vremurile
de demult, cei serio[i intrau pe partea
dreapt` a por]ii, cea vegheat` de capul
cumsecade“, „Dar, cei lal]i?!“„Ceilal]i intrau
pe partea stâng`, cu dou` capete \n cor no -
rate“, „ßi nu tri[au?, „Nu, pentru c` \i vedea
heruvimul de sus“, spune Hans [i \mi arat`
cu degetul alt cap ce se afla la \ntret`ierea
arcelor de piatr` ale intr`rii gotice. Ce ]i-e [i
cu goticul `sta \ntârziat!

� Silviu SECRIERU

HERUVIMUL
de serviciu din Br`tei

KEMER sau 
„Paradisul pe p`mânt“
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C`lare pe turism
Mihaela CÂRLAN

Ion BARBU
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Num`rul viitor se va ocupa tot de bisericile
fortificate, dar nu \ntreaga revist`, ci doar
o parte din ea. În sudul [i \n centrul Tran-
silvaniei s-au construit \ncepând cu seco -
lul XII, 527 de biserici fortificate, din ele au

r`mas \n picioare peste dou` sute. åsta-i unul dintre
motive. Poate cel mai consistent. Alte motive: cultura
[i rigoarea german`, arhitectura [i factorul civiliza-
tor al sa[ilor. Dar, s` revenim la edi]ia de fa]`. Am
urmat pentru voi un traseu, \ntre Sighi[oara [i Sibiu.
Cele dou` burguri medievale vor face subiectul altor
edi]ii ale ZT. Am trecut pe la biserici fortificate, cet`]i,
pensiuni [i sta]iuni turistice. Un traseu de o
s`pt`mân` [i totodat` o propunere: urma]i ruta
aleas` de noi [i ve]i realiza cât de pu]in cunoscut`
este România [i câte locuri inedite sunt \n ea. 

Multe ne-am propus
noi s` facem cu
Ziua Turistic`, dar
acum mai vrem
ceva. S` le ar`t`m

[i celor care se ocup` de turism
c` nu avem doar Marea Neagr`
[i Bucovina, ci [i alte zone,
mult mai tari, cum ar fi o Tran-
silvanie profund`, ticsit` de
comori ascunse. ßi care ar
putea fi scoase u[or la lumin`
de cei care sunt pl`ti]i s` le
vad` [i s` se sinchiseasc` de
poten]ialul lor. Recunosc, nici
noi n-am [tiut cât de multe
sunt bisericile alt`dat` cet`]i,
ast`zi \n paragin`, cât de
destoinici au fost sa[ii [i cât \i
regret` românii. ßi nici nu
ne-am mirat prea tare c` nu
exist` nicio hart` româneasc`
detaliat` care s` te trimit` prin
asemenea locuri istorice, c`
toate materialele publicitare
despre atrac]iile transilvane
sunt editate de nem]i sau de
unguri [i c` obiectivele turis-
tice sunt mai cunoscute pe-
afar`, decât la Bucure[ti. La
castelul Cri[, retrocedat, era
un grup de elevi de liceu din
Ungaria, care f`ceau un tur al
vestigiilor din fostul imperiu,
tur devenit obligatoriu prin
curicula [co lar`. Brava la ei!
Noi, na]ionali[ti de duminic`,
nu ne plimb`m copiii pe la
cet`]ile [i castelele medievale,
probabil pentru c` nu noi
le-am f`cut, dar [i pentru c`
habar nu avem despre ele. La
Cetatea de Balt`, un castel pri-
vat [i renovat, sunt adu[i
anual peste 1700 de danezi
pentru a degusta vinurile de
Jidvei. Statul s-a descotorosit

de vii [i pu]in \i pas` acum
dac` se mai finalizeaz` proiec -
tele cu drumurile vinului, de[i
au finan]are european`. Nu
\ndemnul patriotic de a ie[i cu
mic, cu mare, la plimbare cu
tichete de vacan]` pe post de
tichii de m`rg`ritar va resus-
cita turismul intern, dup` cum
nici imnuri ori campanii costi -
si toare focusate pe destina]ii
r`suflate nu vor declan[a in-
vazii de turi[ti str`ini. Pentru
c` oricât s-ar foi românii \n in-
teriorul grani ]elor, \n com-
bin`ri sau permut`ri de câteva
milioane luate de câte cât mai
mul]i - moldovenii spre Ardeal,
dar nu de tot cum li s-a dus
buhul, ardelenii, spre vechiul
regat [i nu spre America dup`
aur [i dolari, oltenii, spre
Maramure[, s` ,,se râd`“ la
S`pân]a, [i ,,fruncea“ ]`rii,
b`n`]enii, spre Bucovina, s`
se-nchine la Vorone], ori bu-
cure[tenii tot spre super-medi-
atizata [i aglomerata Vale a
Prahovei - tot n-ar reu[i mai
mult decât s` constate c`
România e frumoas` [i civi-
lizat` mai degrab` pe unde a
r`mas s`lbatic`. ßi nici str`inii,
mai preten]io[i [i cu alte obi[ -
nuin]e [i gusturi, n-or s` dea
n`val` s`-[i rup` ma[inile
pe-aici sedu[i de-un zâmbet
blond pe muzic` de ,,n-ai“ dru-
muri, servicii, obiective \ntre -
]inute, reclam` pe CNN etc.
ß-am \nc`lecat pe-o [a, [i v-am
spus povestea a[a. Povestea
toat`, dup` ce-om \nc`leca
pe-o roat`. Cu pu]in noroc,
poate chiar pe patru ro]i...

[i num`rul viitor la fel!

Silviu [i Marian, clopotari de ocazie
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Cetatea are dou` rânduri de ziduri
de ap`rare flancate de dou` bas-
tioane masive. Citadela este \nchis`,
dar s`tenii, din gur`-n gur`, trimit
dup` custode. Apare o fat` de vreo 20
de ani, cu dou` chei imense \n mâini.
O cheam` Iulia [i este voluntar al unei
funda]ii din Berlin. A venit \n România
pentru un an [i mai are de stat \n
Apold pân` \n august. Nu are numai
cetatea \n grij`, ci se ocup` [i de
educa]ia copiilor defavoriza]i din
comun`. Deschide cu una dintre chei
poarta [i p`trundem \n incint`. Este
n`p`dit` de vegeta]ie, iar atmosfera
patriarhal` a cet`]ii [i a bisericii te
transport` direct \n Evul Mediu. Tre-
cem de Turnul pentru ov`z, unde
s`tenii din \mprejurimi \[i puneau la

ad`post grânele când ]inutul era
c`lcat de n`v`litori. Cum nimic nu
este \ntâmpl`tor, Iulia ne poveste[te
c` bunica ei este din Apold, c` la ea \n
cas`, la Berlin, nu s-a vorbit româ -
ne[te [i c` limba a deprins-o \n cele
câteva luni de când este \n România.
Cu o alt` cheie deschide biserica. „Vi -
zitarea turnului se face pe proprie
r`spundere“, spune un afi[ de la in-
trare. Sc`rile de acum cinci sute de ani
scâr]âie sub picioare. O bârn` m`
aduce brusc la realitate, era prea jos,
iar eu, preocupat cu treptele de lemn,
am luat-o direct \n frez`. Faza s-a
repetat de vreo câteva ori, iar eu
m-am gândit cu gratitudine la con-
structori [i la mamele lor. Ajungem
sus \n turn. Sentimentul de nesigu-

ran]` este amplificat de golurile din-
tre scânduri. La zeci de metri \n`l]ime
m` simt ca \ntr-un montagne-rousse
medieval. Mai iau o bârn`-n frez`, la
coborâre. Ce u[urare! Am ajuns, \n
sfâr[it, cu picioarele pe p`mânt [i cu
capul plin de cucuie. Iulia ne deschide
[i incinta bisericii. Este impun`toare
[i auster`, cum sunt toate l`ca[urile
de cult evanghelice. Biserica [i forti-
fica]ia aferent` urmeaz` s` intre
\ntr-un program de reabilitare,
bine\n]eles, cu bani de afar`. Deo-
camdat`, s-a \nceput cu ceasul din
turn. Dup` vreo dou` ore o l`s`m pe
Iulia, care se \ntoarce la copiii ei.
L`s`m [i biserica, cu atmosfera patri-
arhal` [i cu voluntarii din Germania
care ne fac treaba.
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Nava Apoldului

Iulia, p`str`toarea cheilor

� Silviu SECRIERU

VOLUNTARA
din turn

T
recând de Sighi[oara ne-am
ales, oarecum, la \ntâmplare,
prima biseric` fortificat`, cea
din Apold. Pentru a ajunge \n
Trappold, denumirea s`seasc`

a a[ez`rii, cobori de la Sighi[oara vreo 12
kilometri. Sus pe o colin`, ce domin`
satul, d`inuie de pe la \nceputul secolului
XVI una dintre cele mai impun`toare
cet`]i ]`r`ne[ti din Transilvania.
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Altarul din BiertanCamera \mp`c`rii

Construite \ntre secolele XV [i XVI, \n
stil gotic cu influen]e renascentiste,
biserica [i fort`rea]a aferente s-au
p`strat cel mai bine dintre cele câteva
sute de cet`]i medievale. Episcopia
Evanghelic` a Sa[ilor din Transilvania
[i-a avut aici sediul, \ntre 1572 [i 1867,
iar Biertan a fost inclus`, \n 1993, de
UNESCO, \n lista obiectivelor care fac
parte din patrimoniul mondial. Jos, la
baza castelului, \n pia]et`, ceea ce se
ar`ta a fi un târg popular, este de fapt
un platou de filmare. Locurile speciale
[i pre]urile sc`zute i-au mânat pe
americani prin p`r]ile noastre. Regi-
zorul de platou strig` ceva prin por-
tavoce, iar noi ne furi[`m \n castel.
Aten]ie! Întreaga pia]` amu]e[te. Se
aude clacheta. Motor! Noi urc`m \n
castel. Suprafa]a citadelei este de
aproape un hectar. Biserica, cu trei
nave, are peste 45 de metri lungime,
23 metri l`]ime [i 16 metri \n`l]ime.
Altarul este sculptat \n lemn având 24
de icoane ce prezint` scene biblice.
Amvonul este cioplit dintr-un bloc de
piatr`, iar pictura reprezint` perso -
naje biblice. În prezent, pentru c` \n
Biertan au r`mas pu]ini sa[i, slujbele
se ]in o dat` pe lun` de c`tre un preot
din Media[. Orga bisericii, cu 1300 de
tuburi, dateaz` de la 1869 [i a fost
construit` la Viena. U[a sacristiei,
acolo unde se p`stra tezaurul Epis-
copiei, este o minune a tehnicii me-
dievale: are 19 z`voare [i, cu toate c`
a fost construit` la 1515, mecanismul
a fost premiat la Expozi]ia Mondial`
de la Paris \n 1900. Fortifica]ia are trei
ziduri concentrice, care protejeaz`
cele [apte turnuri: Turnul cu ceas, Tur-
nul cu clopot, Turnul Mausoleului,
Turnul Prim`riei, Turnul Catolic, Tur-
nul Sl`ninii [i Turnul Închisorii. Ul-
timul are o poveste original`: aici
erau \nchise cuplurile aflate \n pragul
divor]ului. So]ii \nchi[i aveau la dis-
pozi]ie un pat, o lingur`, o furculi]` [i
o farfurie. De obicei, ie[eau \mp`ca]i.
Folclorul spune c` \n Biertan, timp de
300 de ani, nu s-a \nregistrat niciun
divor]. Din 1990, la Biertan are loc, \n
prima sâmb`t` dup` 15 septembrie,
\ntâlnirea sa[ilor de pretutindeni.
Dup` slujb` are loc o parad` a portu-
lui [i un târg al me[te[ugarilor.

EFECTUL
UNESCO
la Biertan

L a Biertan ajungi
urmând firul dru-
mului Sighi[oara -
Media[. Pe la mij -
locul distan]ei

dintre cele dou` burguri, co-
bori din Dumbr`veni zece
kilometri [i dai de o bijuterie
arhitectonic`: Biserica
Fort`rea]` de la Biertan.

5



ZIUA TURISTIC~ nr. 8 l 26 mai 2009                                                                        supliment gratuit al ziarului ZIUA

6

Sa[i n-au prea r`mas, dar a r`mas
\n picioare mo[tenirea lor, biserica
cetate. Este sâmb`t` la prânz [i \n
pragul prim`riei ne \ntâmpin` nea
Emil, potcovarul satului, venit pe
acolo cu treburi. Dup` ce schimb`, \n
s`seasc`, vreo dou` cuvinte r`stite
cu un biciclist, se \ntoarce c`tre noi:
„A trebuit s` \nv`] s`se[te. Am 72 de
ani [i de copil am tr`it printre sa[i.
Destoinici oameni. Acu’ n-au mai
r`mas decât câ]iva“. Ne duce pân` la
biseric` [i bate cu putere \n poart`.
Aceasta se deschide brusc [i \n cadru
se ive[te un om usc`]iv, cam afumat,
Schmit, parc`. „Ce bate]i a[a?!“,
\ntreab` el ar]`gos. Ne prezent`m [i
parc` se mai \nmoaie pu]in. Intr`m
\n incint`. Pe stânga, un mic muzeu.
Ziduri cr`pate \nconjoar` biserica,
aflat` \n reconstruc]ie. Cu ce bani?
Cu bani de afar`, fire[te! Biserica
cetate, aflat` \n patrimoniul UNE -
SCO, este atestat` la 1263 [i este
construit` \n stil romanic.  A[ezarea
a fost atestat` \n anul 1305, iar \n
1357 apare \n documentele vremii
sub denumirea german` de Wurm-
loch. Din 1964 se nume[te Valea Vi-
ilor. S` revenim la custodele nostru
afumat. El ne poveste[te c` sa[ii nu
st`teau \n biseric` dup` capul lor.
Locul fiec`ruia era bine stabilit, dup`
vârst` [i stare social`. În fa]` se
a[ezau membrii de frunte ai comu-
nit`]ii. În strane st`teau feciorii co-
munit`]ii [i tinerele fete, separat,
bine\n]eles. Îl \ntreb ce \nseamn`
tabla alb` cu cifre inter[anjabile,
v`zut` de altfel \n orice biseric`
protestant`. Este, spune el, num`rul
cânturilor, ce se interpretau la
fiecare slujb`. Omul vedea afi[at
num`rul cântului [i deschidea cartea
acolo unde trebuie. Eficient, nu?! La
ie[ire, nea Emil. E tot \n fa]a
prim`riei. Ne abordeaz` [i \[i ex-
prim` regretul c` sa[ii s-au dus [i \n
locul lor a venit o alt` popula]ie, cu
tenul m`sliniu, pus` pe tot felul de
f`r`delegi. Concepte, popoare [i in-
diferen]` autohton`. 

� Silviu SECRIERU

RIGOARE 
S~SEASC~
\n Valea
Viilor

L
a câ]iva kilo-

metri de

Media[, dup`

ce treci de

Cop[a Mic`,

acolo unde poluarea era

mare, ajungi la Valea 

Viilor sau Wurmloch, 

bi seric` [i fort`rea]`, 

totodat`. 

Biblia lui LutherAusteritate evanghelic`
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În secolul XV se construiesc
noi metereze [i se \nt`resc forti-
fica]iile. La 1777 este dotat` cu
o org` baroc`. Este situat` la 36
de kilometri de Sibiu pe [oseaua
ce leag` Media[ul de Sibiu. 

Bi serica din sat este men]io -
nat` pentru \ntâia dat` \n 1322.
Biserica din Axente Sever este
printre pu]inele din Transilvania
care au turnul-clopotni]` dea-
supra corului. Am intrat \n in-
cint`. Nimeni. Strig`m, batem
pe la u[i, intr`m prin camerele
de oaspe]i. Dup` câteva minute
apare custodele, un tinerel cu
cercel \n ureche. Deschide [i
intr`m \n biseric`. În dreapta,

orga, \n stânga altarul. Lâng`
altar o plac` de marmur` am-
inte[te de sa[ii din comunitate
care au c`zut \n Primul R`zboi
Mondial. 

Înso]i]i de custode urc`m la
primul nivel, cel al orgii. Sub noi
se vede acoperi[ul bisericii. În-
cepem s` urc`m sc`rile de lemn
spre turn. Eu unul m` mir cum,
dup` atâtea secole, mai rezist`
sub greutatea noastr`. De sus,
„Comuna Doamnelor“ se \ntin -
de la picioarele noastre, iar \n
dep`rtare se v`d uzinele aban-
 donate din Cop[a Mic`. Biserica
[i dependin]ele sunt renovate
din fonduri strânse de dou` fun -
da]ii, una german`, alta olan-
 dez`. Ambasadorul elve]ian la
Bucure[ti a donat 100.000 de
euro \n acela[i scop. Jos, \n
curtea interioar` s-au construit,
pe ace ia[i bani, camere de
oaspe]i. Arat` auster, iar pre]ul
este modic: dou` persoane, 30
de euro, trei persoane, 40 de
euro, patru persoane, 50 de
euro [i tot a[a. În prelungirea
camerelor, a fost amenajat un
mic muzeu, bine\n]eles, tot cu
bani trimi[i de germanii de
afar`. Ei nu-[i uit` istoria, noi da.

� Silviu SECRIERU

DOAMNELE
din inima 
Transilvaniei

C
omuni[tii nu

s-au ar`tat ni[te

domni cu „Co-

muna Doam-

nelor“ [i \n 1960

i-au schimbat numele \n 

Axente Sever, revolu]ionar

pa[optist n`scut pe aceste

meleaguri. Biserica cetate de

la Frauendorf este atestat` la

\nceputul secolului XIV.

În ciuda timpuluiFrauendorf, bine conservat



ZIUA TURISTIC~ nr. 8 l 26 mai 2009                                                                        supliment gratuit al ziarului ZIUA

À votre santé! Am ridicat la
\n`l]imea ochilor un pahar cu vin
demisec, cristalin, cu luciri alb-g`lbui [i
iriz`ri de smarald, cu arom` de m`r
copt [i mireasma florilor de vi]`. A]i re-
cunoscut cumva vinul Riesling Târnave
Castle? M` tem c` nu. Nici eu n-a[ fi
putut-o face dac` nu ajungeam pe Dru-
mul vinului, bucata care une[te pod-
goriile Jidvei din Alba cu cele
mu re [ene, de pe Valea Târnavelor. De-
spre vin [i nu numai se spune c` scrii cel

mai bine abia dup` ce l-ai (de)gustat
\ndeajuns ca s`-]i scapere mintea [i
condeiul, [i femeile nu s-au prea aven-
turat s-o fac`, fie din lips` de har, fie din
teama de-a nu fi aspru judecate c-ar fi
c`zut \n patimi rezervate [i iertate doar
b`rba]ilor. Chiar unui coleg de-al meu i
s-a p`rut o ciud`]enie dorin]a de-a
povesti la feminin despre podgorii,
soiuri [i degust`ri. Dar, de ce nu?

Osteni]i de cât am tot urcat pe pro-
pria r`spundere prin turnurile sl`ninii� Mihaela CÂRLAN

...la degustare

De la \mp`rt`[anie...

S
untem \n inima Transil-
vaniei, plin` de castele
[i de legende
fermec`toare despre
castelanii de alt`dat`.

Unii dintre urma[ii lor re\mpro-
priet`ri]i au preferat s` renun]e
la re[edin]ele cândva somp-
tuoase [i s` le vând` decât s`-[i
bat` capul cu restaurarea lor. A[a
a ajuns Castelul Bethlen-Haller
din Cetatea de Balt` \n mâinile [i
\n sufletul lui Claudiu Nec[ulescu,
care l-a readus la via]`, l-a f`cut
imaginea vinurilor Jidvei [i l-a in-
trodus \ntr-un circuit vitivinicol
exclusivist. 

CASTELAN
pe drumul vinului

8
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din bisericile transilvane fortificate, fru-
moase, dar [ubrede, triste [i oropsite de
uitare, lipsa banilor [i a enoria[ilor de
odinioar`, când am dat, printr-o de-
schiz`tur` zgârcit` de poart` baroc`, cu
ochii de un castel vechi de 400 de ani,
dar \ntinerit, viu [i incitant, oboseala s-a
risipit pe loc [i am [tiut c` acolo este
povestea pe care o c`utam. Numai c` o
cerberi]` instruit` s` ]in` la distan]`
curio[ii neanun]a]i ne domole[te en-
tuziasmul [i ne \ncurc` planurile de a

trage cu ochiul aparatului dincolo de
ziduri. „Nu sunte]i grup organizat!“ Par-
don, dar noi, pe cuvânt c` eram un grup
chiar foarte organizat, doar c` numai de
doi oameni [i dou` femei :),  [i oricât de
buni am fi fost tot nu f`ceam cât 20.
Fire[te c` n-am dezarmat [i am pornit \n
c`utarea noului st`pân al locului, aflat
la vreo 5 km mai la vale, Claudiu
Nec[ulescu. „Vinovatul“ de ultima [i cea
mai spectaculoas` schimbare din istoria
recent` a castelului ce fusese \n ultimii

50 de ani, pe rând, gr`dini]`, \nchisoare,
cantin`, carmangerie [i sec]ie de [am-
panizare. 

O or` mai târziu \i ascultam po -
ve[tile [i fotografiam de zor fratele mai
mic al castelului Chambord de pe Loara,
gr`dina cu aer mediteranean, fostul
grajd devenit mini-hotel cu tot confor-
tul pentru oaspe]i pe sprân cean`,
printre care ne-am num`rat [i noi (sic!),
[i peisajele splendide ce cochetau cu lu-
mina soarelui la asfin]it. Ne-am preum-

blat apoi pân` la ora cinei prin \n  c`per-
ile restaurate f`r` cusur [i am coborât \n
pivni]a r`coroas` unde acum vinurile
frumos rânduite stau la \nvechit sau
sunt preg`tite s` delecteze degust`torii
pentru care modernul castelan orga-
nizeaz` asemenea evenimente rafinate.
ßi ce alt loc mai potrivit decât un castel
medieval pentru a elibera din temni]ele
de sticl` un Sauvignon Blanc, Muscat
Ottonel, Riesling, Gewurztraminer,
Chardonnay, Pinot Gris sau o Feteasc`
Regal`, perlele cu care se mândresc
podgorenii de la Jidvei? 

Noi, românii, de[i ne tragem din
viticultori [i b`utori de n`dejde (vezi
disperarea lui Burebista!), nu avem cul-
tura vinului.  P`i, dac` tot ne place,
domnilor, m`car s` \nv`]`m s`-l re  cu -
noa[tem [i s`-l alegem, s`-l sa vur`m [i
s` ne \mb`t`m cu stil, descântându-l cu
vorbe de cunosc`tor: nobil, delicat, aris-
tocrat, picant, armonios, aromat, fin,
vesel, grav, misterios. N-o fi tocmai asta
lec]ia de care ducem lips` \n vremuri de
criz`, dar crede]i-ne c`, prezentat astfel,
vinul are alt gust [i via]`, alt` culoare.
Cu pu]in umor, am putea parafraza cel-
e bra solu]ie de criz` „dac` nu au pâine,
s` m`nânce cozonac“: dac` n-avem
zaib`r, s` bem Sauvignon Blanc. 

Am aflat [i ce altceva \n afar` de de-
gust`ri mai pute]i face dac` v-am tentat
s` merge]i \ntr-un weekend la castel: o
partid` de vân`toare, o plimbare c`la re
prin \mprejurimi sau doar odihn`
\ntr-un loc cu puteri magice. 

Nu uita]i c` este o re[edin]` privat`
[i nu v` porni]i la drum pân` nu lua]i
leg`tura pentru rezervare cu o lun`
\nainte cu Octavian Ignat prin fax la
num`rul 0258881666 sau pe e-mail la
adresa octavian_ignat@yahoo.com.

Alchimia vinului de Jidvei

Licori la \nvechit

Camera secretelor viticole
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R`[inari - temeiuri 
culturale

Cum nimic nu cre[te pe un teren
sterp, ac]iunile preotului Nicolae Jianu
au de secole \n spate tradi]ia cultural` a
R`[inariului. Jianu nu face decât s` con-
tinue ceea ce au \nceput de mult` vreme
str`mo[ii lui. ßi pentru a \n]elege
d`ruirea lui e necesar` o c`l`torie \n
timp [i \n istorie. R`[inari este cea mai
mare comun` din M`rginimea Sibiului [i
totodat` poarta de intrare \n Mun]ii Cin-
drel. A[ezarea este atestat` documentar
la 1202 [i a fost locuit` din cele mai vechi
timpuri de români. În prezent, din cei

peste 5500 de locuitori, 98,8% sunt

români. În 1787, \mp`ratul Iosif al II-lea

decreteaz` R`[inariul sat liber regesc [i

restituie vechile drepturi [i posesiuni.

Edictul regal pune cap`t unei perioade

de r`zmeri]e [i conflicte cauzate de

obliga]iile de natur` feudal` impuse de

Patriciatul s`sesc de la Sibiu. În 1733 la

R`[inari fiin]eaz` o [coal` româneasc`

[i \n a doua jum`tate a secolului XVIII

aici \[i are sediul Arhiepiscopia Orto-

dox` din Ardeal. Din cei n`scu]i aici am-

intesc doar doi: poetul Octavian Goga [i

filozoful Emil Cioran. Tot \n R`[inari

tr`ie[te familia B`rcianu, cea care a dat

[apte genera]ii de preo]i [i savan]i.
Înv`]`turile biblice pe sticl`

10
N

icolae Streza,

Nicolae Brote

[i Nicolae

Jianu. Trei

preo]i ce

servesc la Biserica Veche din

R`[inari. Ultimul Nicolae,

Jianu, este atins, pe lâng`

voca]ia de duhovnic, [i de cea

de dasc`l. Într-o lume f`r` 

valori, Nicolae Jianu strânge

copii din comunitate sub um-

brela bisericii. Cu scopuri pre-

cise: spiritual [i ocupa]ional.

Spiritual pentru c`, pictând

icoane, [colarii \nva]`

pove[tile [i preceptele biblice.

ßi ocupa]ional, pentru c`, de

dou` ori pe s`pt`mân`, prind

tainele picturii pe sticl`. ßi nu

exist` ceva mai pur decât o

icoan` pictat` de un copil.

ICOANA
din sufletul 
COPILULUI

� Silviu SECRIERU
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Lâng` Vorone]ul
Ardealului

Cercul de pictur` al preotului Jianu
func]ioneaz` pe lâng` biserica orto-
dox` cu hramul Cuvioasa Paraschiva.
A[ez`mântul este ridicat \ntre anii 1725
- 1758 pe locul fostei ctitorii de la
sfâr[itul secolului XV. Casa \n care se
strâng copiii pictori este \n aceea[i in-
cint` cu cea mai veche cas` din R`[inari:
Casa episcopilor. Construit` \n 1710,
casa a fost sediul episcopilor ortodoc[i
ai Transilvaniei. Ast`zi, aici este muzeul
parohiei ortodoxe. Nicolae Jianu, ini]ia-

torul ac]iunii, afirm` c` vrea s`-i pun`
pe copii \n fa]a lui Dumnezeu: „Prin
aceast` \ntâlnire a copiilor [i tinerilor cu
Dumnezeu [i Sfin]ii S`i dorim s`
re\nviem o mai veche tradi]ie a R`[ina -
riului. În secolul al XVIII-lea, pe lâng`
Biserica Veche exista o adev`rat`
«[coal`» de zugravi biserice[ti“, spune
cu modestie preotul. Cercul de pictur` a
luat fiin]` \n august 1996. De atunci,
aproape 1.000 de copii din R`[inari au
trecut pe la [coala p`rintelui Jianu. În
clasa de pictur` se aflau, \n dup`-ami-
aza vizitei noastre, [ase copii, plus un
instructor. Aici, instructorii provin tot
din rândul copiilor. Maria Miereanu este

\n ultimul an al liceului pedagogic din
Sibiu [i a intrat \n cercul de pictur` \n
urm` cu 11 ani, la vârsta de 8 ani. De doi
ani ea \i \nva]` pe al]i copii tainele pic-
turii pe sticl`. „Astfel, pot aplica [i pot
verifica practic ceea ce \nv`] \n liceu“
spune ea.

Re]ete arhaice
Pân` a ajunge la forma final` icoana

pe sticl` trece prin mai multe etape. Mai
\ntâi se alege tema [i se deseneaz` con-
turul. Temele sunt, fire[te, desprinse
din Biblie. Conturul se realizeaz` cu o
pensul` foarte sub]ire, f`cut` din p`rul

din urechea vacii. Mai apoi, golurile se
umplu cu tempera. Vopseaua trebuie,
mai \ntâi, amestecat` cu o emulsie for-
mat` din ou, ulei de in fiert, ap` [i o]et.
Astfel preparat`, vopseaua tempera
ader` mai bine pe sticl`. Dup` ce tem-
pera a fost aplicat`, urmeaz` lipirea
foi]ei de aur. Pentru fixarea foi]ei nu se
folose[te un adeziv special, ci zeama ba-
nalului usturoi. „Icoanele pictate azi de
micii iconari r`[in`reni poart` \n ele iu-
birea [i respectul fa]` de cele sfinte“,
spune p`rintele Nicolae Jianu.

Tab`r` de pictur`
Cercul de pictur` din R`[inari

prime[te copii [i tineri \ntre 6 [i 20 de
ani. În perioada de var`, de la 1 iulie la
1 septembrie, se \ntâmpl` tab`ra de
var`. Pe parcursul a dou` luni, 80 de
copii [i tineri din R`[inari [i din ]ar` de-
prind secretele picturii pe sticl` a
icoanelor. Acum, am \ntâlnit la cercul de
pictur` doi fra]i: Nicu[or, 10 ani [i
Maria, 11 ani. Fra]ii Fleschiu s-au tras
unul pe altul la cercul de pictur` [i se pot
numi deja pictori avansa]i. Amândoi
stau concentra]i [i traseaz` contururile
unor viitoare picturi. În sal` nu este ru-
moare, cum te-ai a[tepta de la ni[te
copii n`stru[nici. Lini[tea este \ntre-
rupt` din când \n când de \ntreb`rile
copiilor [i de indica]iile Mariei sau ale
preotului Jianu. „Mi-am propus ca, prin
pictur`, copiii s`-[i fixeze cuno[tin]ele
primite la orele de religie“, afirm` preo-
tul. P`rintele Jianu nu uit` nici de latura
istoric` [i \n pauze le vorbe[te copiilor
de trecutul a[ez`rii [i de faptul c`
R`[inari a fost un focar de românism.De
hramul Sfintei Paraschiva p`rintele
paroh organizeaz` la R`[inari o ex-
pozi]ie cu cele mai reprezentative
crea]ii ale tinerilor iconari. De altfel,
icoanele copiilor au fost expuse [i la
muzeele din Bucure[ti, cel al Satului [i
cel al ¥`ranului Român.

Maria, de la \nv`]`cel la \nv`]`tor Dou` genera]ii

R`[inari, din turnul Bisericii vechi



Nicu Laz`r nu e satanist, ci un om cu
frica lui Dumnezeu, ce-a cl`dit tenace un
vis de tinere]e pe hectarele mo[tenite de
la bunicul s`u, un ardelean vrednic [i
c`pos care a tot f`cut naveta peste A tlantic
s` lucre ca s` mai cumpere câte o bucat` de
p`mânt acas`, iar când a socotit c` [i-a
f`cut suma, i l-au luat comuni[tii. Ghin-
ionul a ]inut dou` ge  nera]ii, dar [i când s-a
spart, schimb a rea l-a prins pe Nicu \n put-
ere pentru a le \mplini dorin]a de-a avea un
f`g`d`u. (N. red. - han sau osp`t`rie) ßi
f`g`d`ul este acum unul de trei mar-
garete, dar face mai multe, pe onoarea
noastr` de c`l`tori pe drumuri a[a cum le
[i ne [ti]i. 

Pân` s` deconspir`m gazdelor mo-
tivul vizitei, ne-am b`gat nasul incognito

peste tot [i, câ[tiga]i, am hot`rât s`
\nnopt`m aici. Dar fiindc` parcarea era
plin` ochi, de[i era joi, [i la grajduri era
mai curat ca \ntr-o buc`t`rie de femeie
gospodin`, n-am exclus nici varianta unui
culcu[ de paie al`turi de cai. Numai c`
avem [i noi un Dumnezeu al nostru [i nu
toate cele 50 de locuri de la pensiune [i
hanul de la Stej`re[ti, cea de-a doua pro-
prietate, erau ocupate. Mâncarea? Ultima
grij`. Aproape totul este organic, din gos-
pod`ria proprie. Pu]ine lucruri se cum -
p`r` din afar` [i bucatele au alt gust. ßi
chiar dac` o camer` cost` \ntre 130 [i 160
de lei, micul dejun este inclus [i s`]ios, iar
\n restul zilei cam cu 10 euro mânânci [i
bei din vinul casei pe s`turate. Toate
bune, a[a c` ne-am continuat explorarea

prin tr-o lume ca o arc` a lui Noe lini[tit`,
cu p`uni [i stru]i,  g`inu[e [i coco[ei din
rase pitice, lebede [i porcu[ori care con-
vie ]uiesc \n bun` pace. Dar pe mine tot la
cai m` tr`gea a]a [i m-am \mprietenit cu
un Frizian uria[ de patru ani pe care nu-l
\nc`leca decât instructorul. I-am dat un
m`r \n speran]a c`-[i va aminti a doua zi s`
nu m` zvârle din [a. ßi n-a f`cut-o, dragul
de el, nici m`car atunci când l-am tras
zdrav`n de coam` \ncercând s` descalec cu
gra]ie [i \n loc de asta am r`mas \n]epenit`
\ntr-o pozi]ie caraghioas` pe care Silviu,
simpaticul meu coleg fotograf amator, era
prea ocupat s-o imortalizeze ca s`-mi vin`
\n ajutor. Ce altceva mai po]i face la
Dane[? S` re\nve]i s` te bucuri de via]` [i
de str`dania amfitrionilor de a transforma

oboseala, angoasele [i stresul citadin \n
stare de bine [i serenitate. Mai punem de
la noi o margaret` neoficial` pentru
terasele panoramice, lacul de la han,
manejul spectaculos, piscina [i gr`dina ab-
solut \ncânt`toare de care se ocup` so]ia
lui Nicu, Marinela. De[i am adunat cu greu
trei obiec]ii: calul a fost prea \nalt, iarba
avea cinci centimetri \n loc de patru [i din
mini gr`dina zoologic` lipsea o lam`. Cic`
ultimele dou` s-ar fi remediat deja. S` ne
scrie]i dac` e adev`rat pentru c` merit`
din plin efortul celor câteva ore de condus
de oriunde v-a]i porni la drum spre pensi-
unea pe al c`rei blazon este calul, pasiunea
de o via]` a lui Nicu Laz`r. De la noi atât,
de la prietenul Google mai mult, pe
www.dracul.ro. ( � Mihaela CÂRLAN)
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am ajuns [i pe la

DRACUL

D
e dragul

cailor pe

care i-am

tot urm`rit

pe unde

am ajuns cu Ziua Turistic`,

ne-am hot`rât nedemocra-

tic - unul contra trei! - s` ne

abatem din drumul spre

biserica-cetate de la Bier-

tan pe la Dane[. Când am

\ntrebat unde-i herghelia,

un localnic sugub`] ne-a

r`spuns: „la Dracu’ “. ßi

acolo ne-am dus: la câ]iva

kilometri de Sighi[oara

spre Media[, \n locul pe

care era vorba s` fie con-

troversatul Dracula Land al

lui Agathon, unde se afl`

de câ]iva ani buni o pensi-

une plin` de surprize care

n-au nimic de-a face cu nu-

mele ei turistic - Dracul. ßi

a fost dragoste la prima

vedere. Sub cupola manejului



Ocna Sibiului este a[ezat` la 16 kilo-
metri de Sibiu spre nord-est. În drum
spre Sibiu te po]i opri, vara-iarna, pen-
tru o baie sau pentru un sejur mai lung,
pentru tratament. Aici, \n 1598, am-
basadorul \mp`ratului Rudolf al II-lea,
acreditat pe lâng` Mihai Viteazul,
men]ioneaz` efectul terapeutic al
lacurilor s`rate. În 1846 are loc de-
schiderea oficial` a sta]iunii. În 1909 se
inaugureaz` complexul balnear, iar \n
1930 se \nchide ultima min` de sare.
Ocna Sibiului se redeschide \n 2002,
dup` ce \n 1997 se sisteaz` orice activi-
tate. Cei suferinzi pot urma la Ocna
Sibiului cure antistres [i de tonifiere,
precum [i cure de recuperare func]io  na-
l`. În general, toate afec]iunile reuma-
tismale [i de articula]ii se vindec` \n
lacurile s`rate. În Ocna Sibiului te po]i
caza pe la pensiuni: 100 ron/dubla, po]i
achizi]iona pachete de cinci zile la hotel
Salinas: cazare, mic dejun [i procedee
terapeutice, 550 ron. Tarif Hotel Helios:
225 ron/single, 300 ron/dubla, 350
ron/apartament. Tarif Hotel Salinas:
185 ron/single, 250 ron/dubla, 290
ron/apartamentul. Pentru detalii acce -
sa]i: www.ocnasibiului.eu

P`ltini[,
târâ[-gr`pi[

Dup` ce v-a]i oprit pu]in \n R`[inari
[i a]i trecut pe la case memoriale [i pe
la muzee, v` continua]i drumul pre] de
18 km [i ajunge]i la P`ltini[, sta]iunea
din România coco]at` la cea mai ridi-
cat` altitudine, 1450 metri. Temper-
atura medie anual` este \n jur de patru
grade, iar precipita]iile sunt abun-
dente, peste 1000 mm/an. Stratul de
z`pad` este prezent 120 de zile pe an.
Sta]iunea dispune de instala]ii [i de
pârtii de schi cu grade diferite de difi-
cultate. În P`ltini[ se trateaz` asteniile,
anemiile, bolile pulmonare [i en-
docrine. Dac` n-ave]i nimic de tratat,
bucura]i-v` de peisaje [i de ozon.
Pre]urile la cazare sunt modice, exem-
plu Vila Armina: 100 ron/dubla, 120
ron/tripla, 190 ron/apartament cu dou`
camere. Zecile de pensiuni din P`ltini[
au cam acelea[i pre]uri, u[or negocia-
bile. Cât despre mâncare: „meniu
tradi]ional de Metro“ la majoritatea
pensiunilor. La cele dou` hoteluri din
sta]iune dubla se ridica la 200 ron cu
mic dejun inclus. ßi dac` tot sunte]i \n
zon` trece]i [i pe la mormântul filozo-
fului Constantin Noica, nu de alta, dar
românii \[i cam uit` r`d`cinile.  

� Silviu SECRIERU

SALZBURG
de Transilvania
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Avem [i noi românii 
Salzburgul nostru. Spre 
deosebire de surata sa 
austriac`, Salzburgul din
Transilvania se nume[te 
Ocna Sibiului [i nu este 
monument UNESCO [i nici
Festival n-are. Are doar sare. 

Art nouveau printre Ocne

Pentru ozon Pentru reumatism Pentru refacere
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Situat \n nord-estul extrem al
Greciei, la 700 km de Bucure[ti [i
40 km de Turcia [i aproape de
grani]a cu Bulgaria, po]i ajunge \n
7-8 ore [i cu ma[ina. Alexan-
droupolis e \nzestrat natural cu
toate atrac]iile naturale pe care lo-
calnicii s-au hot`rât s` le valorifice
cu entuziasm [i pricepere. Pute]i
merge cu feribotul pe insula
Samothraki, pute]i vizita delta
Evrosului, a doua ca m`rime din
Europa, rezerva]ia natural` de la
Dadia, unde \nc` mai tr`iesc vul-
turi uria[i, sau muzeul m`t`sii de la
Soufli. Vizitarea ora[ului-port, cu

tavernele tihnite [i cluburile ani-
mate, cu str`zile perfect aliniate [i
\ntret`iate astfel c` nu ai cum s` te
r`t`ce[ti, cu magazine cochete,
bisericile vechi [i muzeele
\nc`rcate de istorie, este o alterna-
tiv` excelent` pentru o zi de pauz`
\n cazul \n care v-a]i plictisit de stat
la soare. Hotelurile [i pensiunile
sunt la pre]uri accesibile, iar mân-
carea satisface [i pe cei mai pre-
ten]io[i. Întreaga zon` turistic`
este \n promo]ie, a[a c` \ntreba]i la
agen]ii despre sejururi la Alexan-
droupolis [i r`spunsul v` va face s`
v` hot`râ]i pe loc. 

Vechiul Nessebar e situat pe o penin-
sul` mic` legat` printr-un istm sub]ire de
restul sta]iunii aflate pe continent [i este
plin de vestigiile unei istorii vechi de 3000
de ani: ziduri antice fortificate, biserici [i
muzee. Dar ceea ce-l face adorabil de ro-
mantic sunt c`su]ele cochete \mbr`cate \n
lemn [i piatr` care au aproape toate mag-
azine la parter, gr`dinile cu flori,
str`du]ele pavate cu piatr` de râu,
hotelurile [i pensiunile de toate categori-
ile, curate [i \ngrijite, golful larg dinspre
nord cu iahturi [i b`rci pesc`re[ti [i... lipsa
ma[inilor. Pentru c` \n sezon nu se per-
mite accesul turi[tilor motoriza]i. Pe bu-
cata de p`mânt care iese \n mare, lung` de
doar 850 de metri [i lat` de numai 350,
crede]i-m` c` n-am sim]it nici m`car la
buzunar c` au trecut cele [apte zile [i nici
nevoia de a merge \n ora[ul nou, mai zgo-
motos [i mai modern, dar altfel foarte fru-
mos. Poate data viitoare, pentru c` la 180
de euro de persoan` cu mic dejun inclus [i
costuri zilnice pentru mâncare de al]i 10-
15 euro cu siguran]` c` vom reveni.  

NESSEBAR BY CAR

ALEXANDROUPOLIS
ora[ul lui Esop O

desti -

na]ie

care

abia

acum

\[i face loc pe pia]a 

tu ristic` din România

cu toate atrac]iile de-

spre care recunosc c`

habar nu aveam când

am ajuns acolo cu

avionul, \n doar o or`.

A
m f`cut cei

300 de

kilometri

de la

Giurgiu la

Nessebar \n aproape

cinci ore. ßi, de cum am

ajuns, i-am dat dreptate

amicului care ne 

trimi sese \n vacan]a de o

s`pt`mân` pe litoralul

bulg`resc.



v` ofer` suplimentele

Dosare
Ultrasecrete

ZIUA TV

ZIUA Cargo

ZIUA
Gânde[te Verde

ZIUA Turistic`

GRATUIT!
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Ast`zi, zâmbesc \ncânta]i [i
turi[tii care aleg riviera turceasc`
pentru acelea[i lucruri, la care s-au
ad`ugat pe \ntinsul a 52 de kilometri
nou` minista]iuni pline de promisiuni
de confort [i distrac]ie. ßi turcii chiar
[i le ]in. La Kemer se ajunge cu
avionul pân` \n Antalya [i de acolo,
cu ma[ina, mai faci \nc` 50 de kilo-
metri pân` la destina]ie. Dac` alegi s`
stai la un hotel de cinci stele all inclu-
sive totul ajunge cam la 500 de euro
[i te mai cost` doar excursiile spre
locurile istorice care sunt din bel[ug
\n zon`: vechea Perge, Thermessos -
cu vestitele b`i termale, Olympos, cu
imensul parc \ntins pe 70.000 de

hectare, Chimera - renumit` pentru
spectacolul „fl`c`rilor ve[nice“ ali-
mentate de gazul natural care
iese din terenul stâncos, Myra
(locul de na[tere al Sfântului
Nicolae) sau vechiul ora[ An-
talya. Porturile de agrement din
Kemer nu se deosebesc de cele de
pe riviera francez`, via]a de noapte
este la fel de animat` [i oferta de dis-
trac]ii, chiar mai bogat`. Dac`
ad`ug`m [i sporturile de tot felul,
printre care [i shoppingul, Kemer
câ[tig` [i voi, la fel.

KEMER
sau „Paradisul
pe p`mânt“

A
cesta era numele Kemer-ului \n lumea

antic`. Pentru frumuse]ea incredibil` a

plajelor, a Mediteranei [i a mun]ilor

\mp`duri]i ce \ntregeau un peisaj care-i

f`cea [i pe zei s` zâmbeasc`. 
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MAI - pensiunea pre[edin]ilor
Auziser`m noi de pe surse c` la 18 km de Sibiu,

pe drumul spre P`ltini[, este un loc unde obi[nui-
esc s` poposeasc` doi dintre cei trei pre[edin]i
post-revolu]ionari „escu“: Constantinescu [i
B`sescu. Cic` acolo, la pensiunea MAI, singurele
afaceri interne sunt cea mai grozav` toc`ni]` de
vi]el de lapte, cea mai bun` cin` [i cei mai gusto[i
papana[i. ßi fiindc` tot eram prin zon`, ne-am dus
s` verific`m dac`-i „poveste“ori ba. Când am z`rit
cele cinci margarete de deasupra intr`rii ne-am zis,
cu gândul la banii num`ra]i, c` m`car una o fi mai
ofilit` sau cu vreo petal` lips`, c` mai v`zuser`m
noi din astea. A[, de unde! Cinci margarete ]epene
la orice detaliu care poate face diferen]a \ntre con-
fort, lini[te, mul]umire [i opusul lor. Dar fiecare
margaret` a \nsemnat ani de munc` pân` la unghii
roase [i somn pe sponci, pân` când pensiunea Mai
a ajuns un col] de rai. Hmm, ve]i spune c` exagerez
[i oricum chestia asta cu col]ul de rai e un loc
comun. Poate, dar sibienii [i str`inii, de zon` sau
de ]ar`, ce-au trecut pe-aici [tiu c` nu [i de aceea
\mpr`[tie vestea.  Am aflat [i noi c` la Mai te po]i
bucura de mult mai mult decât de priceperea culi-

nar` [i de zâmbetul cuceritor al gazdei, Meri Lupu.
Aplicând zicala „când e[ti la Roma, f` ce fac ro-
manii“, am f`cut [i noi saun`, plaj` [i baie \n
piscina \nc`lzit` din curtea pensiunii. Iar eu chiar
m-am oferit s` asigur hrana pentru masa de prânz.
P`i, la cinci margarete n-avea cine s-o fac`?  Ba
bine c` nu, dar \nc` nu v-am spus [i despre mica
p`str`v`rie [i pavilionul special amenajat ca s`-]i
po]i face damblaua dac` te apuc`. ßi asta a fost
„pohta ce-am pohtit“, s` pescuiesc, chit c` habar
n-aveam cum. Numai c` un p`str`v mai mare [i
mai iste] s-a „prins“ [i când am zis c` l-am \nh`]at
mi-a tras o coad` peste fa]` [i a s`rit din cârlig la
loc \n ap`. A[a s-au dus pe apa Stezei pe[ti[orul
hain cu tot cu cele trei dorin]e... N-o fost bai, pen-
tru c` p`str`vii mai mici au fost cam „bibani“, au
mu[cat lacomi momeala [i au ajuns pe gr`tar.
Decât pre[edinte [i s` nu po]i face tot ce-ai vrea la
Mai, mai bine c`l`tor anonim, c` e[ti tratat la fel,
dar [i cu bani la te[cherea, pentru c` locul nu prea
e pentru venituri stafidite. ßi dup` cât de populat
este, n-ai zice c` pe-aici a auzit cineva de criz`.  
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