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Acolo 
unde \ntoarce uliul

Apolodor, câinele de paz` 
al democra]iei turistice Indicatorul sugereaz` exact starea \n care au ajuns Lechin]a [i podgoriile ei

„Dealul de aur“, una dintre cele
mai renumite podgorii transil v` ne -
ne, livezi nesfâr[ite de meri [i pruni.
Imagini care au r`mas, din neferi-
cire, doar \n amintirea unor oameni,
odat` harnici [i prosperi, acum
s`raci lipi]i p`mântului. Lechin]a de
ast`zi \[i trage cu greu sufletul. Un
c`tun murdar, \n care privirea \]i este
zgâriat` la tot pasul de vestigii ale
unei industrii de tip comunist [i ale
unei agriculturi puse pe butuci. Dar
nu celebra vi]` de vie, al c`rei pro-
dus c`p`tase o faim` interna]ional`
\n deceniile trecut [i despre care mai
recent, prin anii ‘90, se spunea de-
venise „valuta“ \n schimbul c`reia se
realizau celebrele „blaturi“ ale
echipei de fotbal Gloria Bistri]a, ori
mita pentru arbitrii, ori c`tre obser-
vatorii delega]i la meciurile for ma -
]iei lui Jean P`dureanu! Ciulinii,
b` l`riile [i p`durile t`iate anapoda
construind un piesaj dezolant. Cât
despre animale, nu are rost s` po me -
nim. Din când \n când te izbe[ti de un
p`zitor ame]it de c`ldur` [i foa me.
Câteva capre r`pciugoase, vreo
câ]iva cai costelivi [i niscaiva oi care
zgurm` prin paji[tile pârjolite. „Noi

am venit din Moldova, lucram la GO-
STAT. Munceam din greu la livad`, la
vie, ce, mai, nu aveam timp s` ne
gândim s` punem ceva deo parte.
Am crezut c` a[a o s` fie tot timpul.
Acum, murim de foame, ce s` facem,
suntem [I b`trâne, nu mai avem put-
ere! ßi de câte ori nu ne d`deau la
televizor cu merele de pe Dealul de
aur?“, ne povestesc cu ochii \n
lacrimi ni[te muieri \ng`late, care
treb`luiesc pe lâng` o cas` gata s`
se pr`v`leasc` pe ele. „Au furat tot,
au t`iat [i pomii [i via. Mai sunt
câteva petice lucrate. Unu’ e a lu’
Puiu Volcov, b`ietu’ lu’ dom’ direc-
tor de pe vremuri. Restu-i pr`p`d!“,
continu` t`r`g`nat femeile, [ter -
gân du-[i mucii cu capetele unor bro -
boade \n culori nedefinite. Cu toate
acestea, perspectivele par optimis -
te, \n ultimii ani demarându-se mai
multe proiecte de rena[tere a pod-
goriei de alt`dat[, captându-se chiar
interesul unor turi[ti din Fran]a, An-
glia, Austria, Germania sau Italia,
demarându-se inclusiv construirea
unei pensiuni [i unei crame pentru
numero[ii amatori de degust`ri [i
turism oenologic. (C. VLADU)

Amar de Lechin]a
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Editorial: Cristina VLADU
Statuie: Bram STOCKER

Ion BARBU
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Întotdeauna mi s-a p`rut tras` de
p`r mentalitatea implantat` stra[nic \n
mintea românilor, cum c` noi am fi cei
mai de[tep]i, cei mai frumo[i, cu ]ara
cea mai cea de pe fa]a p`mântului. Chit
c` zicalele, bancurile, strig`turile
provin din Oltenia, Moldova, Ar deal,
Banat sau Maramure[! Ce, mai, se
chiuie s` se aud` h`t departe pe aceste
teme, preferate pe meleagurile miori t-
ice! Chiar dac` despre h`rnicie, munc`
[i alte asemenea, chitic. 

F`r` a m` propulsa, Doamne fe -
re[te, \n cealalt` extrem`, am \ncercat
s` v`d lucrurile cât mai aproape de re-
alitate, s` m` las furat` de peisaj pen-
tru c`-mi d`dea ghes inima, ori s` critic
plin` de ciud` imperfec]iunile \ntâlnite
la tot pasul. Pete negre stârnite de
neghiobia sau \n d`r`tnicia cu care
refuz`m s` punem osul la treab`, s` 
respect`m legea, sau, pur [i simplu, s`
ne respect`m \ntre noi. Chestiuni care,
\n domeniul turismului, ne cost` al
naibii de scump. Am preferat la rân-
du-mi alte plaiuri.

Am avut ocazia s` cutreier lumea \n
lung [i-n lat, pentru c`, ini]ial, am f`cut
sport de performan]`. Mare avantaj
pot spune, chit c` dormeam pe-un sac
de dormit \ntr-un cort „garnisit“ cu \nc`
vreo [ase siluete, \ntr-o sal` de internat
[colar \n care se plantaser` anterior
treizeci de paturi de fier. C` pân` la
camera dubl`, cu grup sanitar propriu
a hotelului s-au scurs pe nesim]ite zece
ani b`tu]i pe muchie. Când ulterior am
schimbat rolurile, ca antrenor [i mai de
curând ca ziarist, eram deja ini]iat` \n
ale c`l`toriei, itinerariile mele atingând
puncte de-a dreptul exo tice, din
Japonia, China, SUA, Canada, pân` la
lumea cu capul \n jos, adic` Australia
sau Africa de Sud. Despre Europa, ce s`
zic? Pu]ine frumuse]i au r`mas
enigme!Dar, iat`, minunea era atât de
aproape [i jur c` m-a cople[it ru[inea
când am dat ochii de lacul Colibi]a! O
nev`zut` chiar \n Savoia elve]ian` sau
\n cea fran cez`, zone considerate biju-
terii peisagistice ale lumii. Cam la 20 de

kilometri de Bistri]a, aproape la
jum`tatea distan]ei dintre aceasta [i
Tihu]a, dup` ce la[i \n urm` puzderie
de Bârgaie - Rusu Bârg`ului, Josenii
Bârg`ului, Mijlocenii Bârg`ului, Su senii
Bârg`ului, Tiha Bârg`ului, Prun du
Bârg`ului, respectiv Bistri]a Bâr g`ului -
se face un drum la dreapta. Bine de
[tiut c` este practicabil! ßi, dup` mai
multe meandre prin rezerva]ia Rodnei,
dup` \nc` vreo 15 de kilometri, ]i se
dezv`luie pe s`turate lacul de acumu-
lare str`juit de p`duri falnice de
conifere, brazi care sfideaz` timpul.
Imaginea mi-a luat piuitul: creste
sparte din când \n când de paji[ti, \n
vârful c`rora se profileaz` c`pi]ele de
fân cu forme ciudate, rod al cosa[ilor
care nu prididesc s` primeneasc` iarba
s`n`toas` d` ruit` de Dumnezeu. Întin-
derea de ap` de-un albastru prost pic-
tat este br`zdat` ici [i colo de insuli]e
de nisip, [i dup` fiecare curb` parc` de-
senat` a drumului, alt` surpriz`. ßi nu
te mai saturi privind c`su]ele cochete
ce-au ap`rut \n Colibi]a, cu tot arse-
nalul dot`rilor moderne. O lini[te in-
credibil` face legea. Nu-i mai auzi nici
pe drumarii care, culmea, lucreaz` de
zor \n aval. Nici nu te mai miri c` sin-
gurii c`l`tori \ntâlni]i au fost doi
ciobani, \ntr-o c`ru]` umplut` pân` la
refuz cu de-ale oilor, pitite, cu sigu-
ran]`, pe dup` o coast`.

Te bucuri ca un st`pân peste
aceast` priveli[te de vis [i \]i dore[ti s`
r`mân` la fel! Necunoscut`, p`zit` prin
lipsa de informa]ii de liota turi[tilor
g`l`gio[i care dup` petreceri bahice,
festinuri la botul calului, \[i marcheaz`
trecerea cu zoaie. Aflu c` ni[te olandezi
au f`cut m`sur`tori de tot felul pe aici
[i-au depistat c` exist` un strat s`n`tos
de ozon, satul Colibi]a fiind considerat
din acest motiv unicat. ßi [ti]i care a
fost apogeul descoperirii? Nici chiar
Gabriela Szabo, fosta noastr` mare
campioan`, de fel din Bistri]a, nu avea
mai multe detalii de dat despre locul
`sta minunat, plasat la o arunc`tur` de
b`] de casa p`rinteasc`.

Savoia 
lui Dracula

Aproape \nt\mpl`tor am ajuns s` con-
sacr`m acest num`r – „zecele” – zonei
Bistri]ei [i N`s`udului. Ne aflam \n
apropiere de T\rgu Mure[ dup` ce
aproape des`vâr[isem truda pentru
num`rul anterior al revistei noastre [i ne
preg`team s` ne reacomod`m cu anosti-
tatea capitalei c\nd ne-am \nt\lnit \n -
tâmpl`tor cu un cunoscut personaj din
protipendada Bistri]ei care, aflând cu ce
ne \ndeletniceam pe acolo, ne-a \ndemnat
cu o insisten]` stranie, aproape obosi-
toare, s` ne orient`m [i c`tre zona sa ge-
ografic`, promi]ându-ne c  ̀vom descoperi
locuri [i peisaje de neimaginat. Cu no[ -
team Pasul Tihu]a - \ntr-adev`r, o mi nu -
n`]ie de nedescris - \ns` respectivul insista
asupra unui anume lac Colibi]a pe care-l
descria la scurte intervale de timp prin-
tr-o unic` sintagm`, „Raiul pe p`m\nt”. Nu

ne-a prea convins, mai ales c` ne furnizase
derutantul detaliu c` e unul de acumulare,
\ns` distan]a p\n` la locul cu pricina fiind
una la-ndem\n` - vreo 150 de kilometri -
ne-am aventurat \ntr-acolo, mai ales c`
aveam prev`zut` respectiva regiune pen-
tru unul din numerele viitoare. Ce a rezul-
tat din neprev`zuta noastr` escapad` prin
trec`toarea ce leag` Ardealul de Buco -
vina, una popularizat` \n context horror
de Bram Stocker \n al s`u roman Dracula,
[i din alte c\teva locuri apropiate ve]i con-
stata doar \n mic` m`sur` din paginile
urm`toare, \ns` v` ve]i putea l`muri pe
de-a-ntregul  aventurându-v` pentru cât
de scurt timp prin Bârgaie c`tre Tihu]a, via
Colibi]a. Promitem c` va fi o experin]`
unic`. Parafrazându-l pe un dizgra]ios
personaj de televiziune, „Duce]i-v`, c` nici
nu [ti]i ce pierde]i!”

10 f`r` num`r!
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Ciudat cu Lacul Colibi]a e faptul c`
bistri]enii vorbesc despre el cam cum o fac
sco]ienii despre monstrul din Loch Ness;
to]i vorbesc cu \ncântare, dar mai nimeni
n-a v`zut cu proprii ochi. În re[edin]a de
jude] ori chiar \n N`s`ud toat` lumea
vorbe[te cu exces de superlative despre
Colibi]a, \ns` prea pu]ini se aventureaz`
pân` acolo, cu toate c` este aproape de
ambele ora[e, dar cu to]ii \]i dau referin]e
\ngrozitoare despre drumul pân` la lac. De
fapt, prima \ntrebare ce ]i se pune e cu ce
ma[in` e[ti, pentru ca apoi, cei de-ai locu-
lui, dup` clipe de cump`nire [i analiz`
grav`, s`-]i dea verdictul: „Da, cu Cielo se
poate ajunge, e o ma[in` destul de puter-
nic`. Duce]i-v`!“ Îns` chestia asta cu dru-
mul \nfior`tor \i \ngroze[te doar pe
români, \ntrucât pentru str`ini acest
aparent impediment constituie un veri-
tabil excitant, ce le ofer` o doz` consis-
tent` din exoticul dup` care tânjeau la ei
acas`, unde trebuie s` se fi s`turat de au-
tostr`zile ca-n palm` ce te duc pân` la cea
mai oribil` co[melie uitat` pe te miri ce co-
clauri, unde, pe de alt  ̀parte, nici nu te po]i
bucura de calit`]ile bolidului din dotare.

A[adar, ca [i \n cazul multor alte obiec-
tive turistice din România, [i cel de la Co-
libi]a a \nceput s`-[i capete notorietate
\ndeosebi dup` ce s-a observat interesul
sporit pe care-l manifest` cei veni]i din
str`in`tate, \ndeosebi nem]ii. Exact de aici
\ncep [i problemele, deoarece aproape in-
stantaneu a \nceput o goan` dup`
terenurile din preajma lacului, pentru ca
dup` aceea malurile acestuia s` fie \mbâc-
site cu case de vacan]` construite \n cunos-
cutul stil arhitectural „neam prost“,
precum [i de puzderie de pensiuni care cel
pu]in au o utilitate turistic`. 

Paradisul 
sporturilor extreme

Interesul manifestat cât de cât \n ul-
timii ani \n privin]a Colibi]ei zice-se c` a
fost generat de cercet`rile unor spe-
ciali[ti din str`in`tate \n urma c`rora 
s-ar fi ajuns la concluzia c` aici se afl` cea
mai ozonat` regiune din Europa, lucru pe
care sa[ii pare-se c` l-au intuit \nc` din
zorii veacului al XIX-lea, când au \nceput

Î
n precedentul num`r
al ZT anun]am c` vom
oferi cititorilor [i pa-
siona]ilor de turism
autentic imagini [i in-

forma]ii despre un loc prea
pu]in cunoscut celor mai
mul]i dintre români, unul
asupra c`ruia cu to]ii am
conchis c` este poate cel
mai frumos din ]ar`. 

A[a o fi [i-n Rai?

Pân` de curând, lacul Colibi]a nu era cunoscut
decât \n rândul tagmei pescarilor
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s`-[i \ncropeasc` mici a[ez`ri \n zon`.
Cert este c` imediat Colibi]a a fost de-
clarat` sta]iune de interes local. În
prezent exist` pe biroul ministrului Tu -
rismului un proiect prin care aceasta s`
capete statutul de sta]iune balneocli-
materic` de interes na]ional, existând
promisiuni c` acest lucru se va con-
cretiza pân` la finalul anului. De fapt,
chiar nu vedem ce-ar \mpiedica acest
lucru, \ntrucât Colibi]a, dincolo de
calit`]ile sus-amintite ori de peisajele
de vis pe care le etaleaz`, ofer` exce-
lente condi]ii pentru practicarea de pes-
cuit, drume]ie, alpinism, mountainbike,
zbor cu parapanta, c`l`rie, caiac, wind-
surfing, schi, snowboard extrem, wind-
surfing, rafting, cicloturism \n jurul
lacului, turism ecvestru etc. 

Colibi]a, 
infernul militarilor

Dac` mai sus am folosit cuvinte pre-
cum „Rai“ [i „Paradis“ \n leg`tura cu
Colibi]a de azi, acum trebuie s` ne

referim [i la Iad, \ntrucât a[a erau per-
cepute cruntele aplica]ii militare la care
erau supu[i osta[ii \n termen prin anii
‘80, pe când \nc` se lucra la amenajarea
splendidului lac de acumulare de la
poalele Mun]ilor C`limani, „Pi“, cum \i
zic hâtrii mai [coli]i din zon`, \ntrucât
are o suprafa]` de 3,14 kilometri
p`tra]i. 

� Constantin DINU
Ciobanii din spatele mun]ilor \[i duc marfa la pia]` cu c`ru]ele
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HERINA, 
o capodoper` 
a artei romanice

O biseric` s`seasc` veche de [ase secole 
[i un monument românesc de [ase decenii

D
ac` biserica
s`seasc` 
din Teaca
a[teapt`
cuminte [i

mândr` fondurile ce va s`
vie \ntru renovare, lac`tul
de la intrare simbolizând
o minim` protec]ie, nu
faci decât câ]iva kilometri
[i te izbe[ti de o imagine
[ocant`: \n Teaca V`ii, 
din edificiul frate, 
a r`mas doar fa]ada. 

S`tence de toate naturile formeaz` agora satului
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Sinistr` siluet` pe care nimeni nu se

\ndur` s-o r`pun`, dar nici s-o \nvie,
a[teptându-se, probabil, ob [tescu-i
sfâr[it. ßi de ce pomenesc de acest ves-
tigiu? Pentru c` mai tragi pu]intel asfalt
pe ro]i, [i, brusc, peisajul devine domi-
nat, prin armonie, de cea mai mare [i fru-
moas` biseric` romanic`, de tip bazilic`,
din România: Sfântul Petru din Herina.
L`ca[ de cult evanghelic, o ciudat`
\mbinare \ntre stilul arhitectural roma -
nic târziu, de obâr[ie maghiar`, cu ele-
mente de provenien]` german`, dar [i
cu o amprent` transilv`nean`. Unde
„odihne[te“ o bijuterie de org`. A]i
ghicit, este vorba de podoaba care se-
cole de-a rândul a fost fala edificiului din
amonte. Într-un anonimat incredibil,
una dintre cele mai vechi, dar [i bine
conservate biserici din ]ar`, sfideaz`
timpurile! Numele localit`]ii este de

provenien]` celtic`, herina \nsemnând
sare. Geneza nu este cu exactitate
cunoscut`, dar se presupune c` s-ar
plasa undeva \ntre anii 1250-1260, [i
faptul c` nu a suferit prea multe mo -
dific`ri, \i confer` o aur` aparte. Situat`
pe dealul Hag`u, deasupra satului, \n co-
muna Gala]ii Bistri]ei, biserica este mo-
nument de arhitectur`, ultima renovare,
\ntre anii 1995-1999, realizându-se pe
cheltuiala Ministerului Culturii [i Cul-
telor,  dar [i cu un aport considerabil al
fo[tilor enoria[i, r`spândi]i ast`zi \n
toate col]urile lumii, la „strigarea“
fra]ilor David [i Johann Molner.

Ce nu au putut s` distrug` migra-
torii, vicisitudinile timpului, r`zboaiele,
cutremurele ori incendiile, au izbutit cu
succes „ciorditorii“ de ast`zi. În vara 
anului 2002, peste noapte, ni[te autori
r`ma[i necunoscu]i, au avut r`bdarea [i

imagina]ia s` fure nestingheri]i clopotul
[i candelabrul, acesta din urm` cu o va-
loare inestimabil`.

V`duvit` de nestematele care-i
\mpodobeau coroana, Herina suspin` [i
dup` acordurile dumnezeie[ti ale orgii.
„Trebuie reparat` [i cost` o avere. Nu
numai c` mae[trii sunt de num`rat pe
degete, dar piesele nu le g`se[ti la
bazar!“, ne m`rturise[te cu triste]e
Brigitte, cea care poart` povara cheilor
care \]i deschid calea spre Paradis. Du-
minic`, pe la ora 16, se las` r`pit` f`r`
prea multe insisten]e de la o s`rb`toare
\n familie. „Nu v` sup`ra]i, dar am
musafiri! Pot s`-l iau [i pe `sta micu’?“,
ne roag` elegant femeia de vreo 40 de
ani, pus` la patru ace, \nso]it` de-un
pu[ti de-o [chioap`, elegant, nevoie
mare, a c`rui sfio[enie se curm` brusc pe
drumul ce ne duce spre biseric`: „Am

venit [i cu mama! Nu numai cu ma[ina,
dar [i pe jos“. Convins` c` Brigitte este
aceea, \l descos: „P`i, este normal, doar
te joci, te ca]eri mai tot timpul pe aici.
Când nu e[ti la [coal`, bine\n]eles!“.
„Nu, c` este nepotul de la Bra[ov!“, in-
tervine \n surdin` vocea din fa]`. Ceva
\mi spune c` vom afla ceva special: „O
[ti]i pe doamna Dudu din Teaca? Mi-a zis
c` ast`zi, la biseric`, s-a oficiat o confir-
mare pentru doi b`ie]i. Am \n]eles c`
unul e din Teaca!“. „P`i al doilea este fiul
meu. Bine, ceremonia are loc la 18 ani,
cel din Teaca nu-i are \nc`, dar nu se
putea ]ine slujba numai pentru unul, a[a
c` o dispens` era necesar`“, ne explic`
Brigitte, pe un ton ponderat, dar mân -
dr` de aceast` confesiune. Parc`m [i
\nainte s` facem \nconjurul cur]ii pentru
a ajunge la intrarea str`juit` de por]i fal-
nice, ne fur` privirea ni[te c`ru]e pic-
tate, ro]i de lemn, adic` ni[te unelte de
munc` ]`r`ne[ti, \n spatele unui gard de
sârm`. „Primarul a f`cut un fel de
muzeu. De obicei este deschis, dar dac`
nu, \l sun`m [i ne aduce cheile“, ne vine
\n \ntâmpinare ghidul nostru. „Poate
mai târziu“, zic [i \mpreun` cu Lucian,
colegul fotoreporter, ne gr`bim s`
intr`m \n biseric`. În schimb, Paul, pilo-
tul nostru, curios [i pasionat s` \n -
tregeasc` volumul informa]iilor \n
beneficiul echipei, se \ntoarce la ma[in`.
În[fac` aparatul foto [i se \ndreapt`
hot`rât spre gardul din spate. Aude voci
[i \i cere unui personaj din epoca
„hippy“ permisiunea s` trag` ni[te
cadre. Conform sloganului anilor ‘70,
adic` „Make love, not war“, individul,
ab]iguit, \i permite accesul, dar la scurt
timp p`r`se[te [i „Proprietatea Pri-
vat`“, cum te aten]ioneaz` brutal
pl`cu]a de tabl` plantat` pe sârm`.

S` te ]ii t`r`boi! „V` [tiu eu pe
ziari[tii `[tia!“, urla furibund un burtos
semidezbr`cat, dar plin de fel de fel de
lan]uri, br`]`ri, inele. Bine\n]eles de aur,
c`, vezi bine, mitocanul de abia se \n t-
orsese din Spania. Schimbarea registru-
lui afectiv [i cultural ne-a adus brusc cu
picioarele pe p`mânt. Brigitte a \n ]e -
penit [i ne-a f`cut un gest cum c` nu este
cazul s` insist`m. Dar [i c` primarul e
primar, [i nu e bine s` te pui cu el! N-am
mai cercetat ce c`uta agresivul ex-iberic
\n zon`, nici de ce primarul gestioneaz`
dup` bunul plac terenul din imediata
apropiere a unui monument de arhitec-
tur` din patrimoniul na]ional. Este bine
de ]inut minte, \ns`, s` nu v` abate]i din
drum, pe la „muzeu“. Dar intra]i \n bi-
seric`, pentru c` merit` din plin.

� Cristina VLADUMuzeu \n aer liber
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8
Geamba[ii DRACULUI

Acum românii nu mai sunt deloc
ofusca]i de asocierea cu numele
sângerosului moroi, ba chiar per-
petueaz` cu surplus de osârdie mitul lui
Dracula, vânzându-le cu duiumul
pove[ti despre acesta naivilor [i
\nst`ri]ilor turi[ti str`ini, personaj pe
care [i-l revendic` acum mai multe zone
ale ]`rii. Un lucru e cert \ns`, anume c`
prima parte a c`r]ii scriitorului irlandez
se petrece mai \ntâi \n ora[ul Bistri]a, la
hanul „Coroana de aur“, iar apoi la
jum`tatea drumului ce leag` amintitul
ora[ de Vatra Dornei, \n Pasul Bârg`ului,
actualmente Pasul Tihu]a. Acest lucru 
l-au [tiut bine ni[te turi[ti americani
care au descins acum 35 de ani prin
Bistri]a interesându-se cum ajung „la

Castelul lui Dracula“. Directorul culturii
bistri ]ene de la acea vreme, Alexandru
Misiuga, r`posat de curând, total ne-
dumerit, i-a trimis la Tihu]a unde [tia el
de ni[te ruine, dar totodat` a depus
eforturi considerabile pentru a-[i pro -
cura cartea lui Bram Stocker aflat` \n
fondul secret al marilor biblioteci ale
Capitalei datorit` ordinului dat de odio-
sul dictator care era comparat \n presa
str`in` cu \nfrico[`torul vampir.

Singura statuie 
a lui Bram Stocker

Temeinic documentat, Misiuga, 
din dorin]a de a valorifica poten]ialul

Î
ndeosebi prin anii
‘80, „almanahele“ [i
alte publica]ii ale
vremii abundau \n
articole sup`rate la

adresa occidentalilor
care, inspira]i din cunos-
cutul roman al lui Bram
Stocker, o ]ineau langa
cu contele vampir 
Dracula din Transilvania,
chestie care, vezi
Doamne, aducea preju-
dicii imaginii ]`ri. � Constantin Dinu
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turistic al jude]ului [i de a atrage vizita-
tori din str`in`tate, posesori de valut`,
i-a convins pe mai-marii vremii s` con-
struiasc` \n ora[ un hotel cu numele
„Coroana de Aur“, iar \n trec`toarea
spre Moldova, la o altitudine de peste
1200 de metri, un fel de castel cl`dit
dup` descrierile din roman, care, de-
sigur, c` atunci n-a putut primi numele
Dracula, chestie ce avea s` fie remediat`
dup` ‘90. 

A[a se face c` acum respectivele sta-
bilimente sunt asaltate de turi[ti
\ndeosebi str`ini, mul]i dintre ei po -
posind \n zona Bârgaielor prin mij -
locirea unei asocia]ii londoneze a
„draculi[tilor“, \n cadrul c`reia lui Mi-
siuga i s-a oferit titlul de „baron“ dup`

ofi c ierea unui ini]ieri [i sus]inerea unor
probe dr`ce[ti. O ini]iativ` destul de
profitabil`, ale c`rei efecte le-am putut
deslu[i chiar \n timpul scurtei noastre 
descinderi \n zon`. Vin turi[tii str`ini cu
avionul pân` la Cluj, sunt prelua]i ulte-
rior de un autocar luxos ce-i duce la
„Coroana de Aur“ pentru a se osp`ta \n
saloanele Dracula, res pectiv Jonathan
Harker (unul din prin cipalele personaje
ale romanului) [i eventual pentru a con-
suma „Elixirul Dia volului“ ori celebrul
vin alb de Me dia[, dup` care prin Tihu]a
la Castelul Dracula, \n fa]a c`ruia de doi
ani adast` statuia lui Bram Stocker, sin-
gura din lume ridicat` de fanii scriitoru-
lui, dez velit` \n prezen]a am  basa dorului
Irlandei la Bucure[ti, Padraic Cradock, [i

al`turi de care se fotografiaz` absolut
to]i turi[tii.

Pivni]a cu strigoi
Principalul punct de atrac]ie pen-

tru turi[tii amatori de senza]ii tari \l
constituie subsolul Castelului, ce imit`
la rându-i descrierile din roman, pânze
de p`ianjen, zgomote sinistre [i, bi-
ne \n]eles, sicrie al c`ror capac se des -
chide \n prezen]a \ndr`zne]ilor vizita-
tori, din acestea ie[ind „strigoi“
angaja]i cu ziua de patronul hotelului,
lucru de care sunt con[tien]i to]i cei de
fa]`, fapt ce nu-i \mpiedic` s` urle
\ngrozi]i. Cineva ne povestea c` prin
asemenea momente de groaz` au tre-

cut [i fotbali[ti precum Batistuta, Rui
Costa ori Toldo, ajun[i \n ‘96 pe aici cu
ocazia unui meci al Fiorentinei cu Glo-
ria Bistri]a, care se urcau pe pere]i de
fric`, iar la ie[ire, de[i \nc` livizi,
spuneau c` nu le-a fost team`, dân-
du-[i din start seama c` era o f`c`tur`. 

În plus, unul dintre marile avantaje
ale loca]iilor turistice de la Piatra Fân-
tânele, din ce \n ce mai numeroase, \l
constituie faptul c` e accesibil \n tot
cursul anului, existând posibilit`]i de
\nchiriat schiuri [i ATV-uri ori de plim-
bat cu telescaunul pe deasupra unor
peisaje absolut de vis, \ntrucât greu de
crezut c` se pot g`si \n ]ar` zone mai
fermec`toare decât Pasul Tihu]a. Pe
cuvânt!

9

Unul dintre decorurile \n care se petrece 
ac]iunea romanului „Dracula“

Da’ pe asta nici Dracula n-a vazut-o!



Cu vârsta [i, mai ales, dintr-un târziu
orgoliu ajungi ca la prima ostoire a ma-
turit`]ii ce-]i ofer` [ansa s` revalorifici
anterioarele delega]ii \n interes de ser-
viciu [i s` le consideri experien]e turis-
tice. A[a mi s-a \ntâmplat recent când
m-am pomenit \n preajma N`s`udului cu
echipa de la „ZIUA Turistic`“. Fusesem
prin zon` \n Sâmb`ta Mare a anului
2000, ca martor de pres` al corectitudinii
cu care se \mp`r]ea o mare sum` de bani
spre ostoirea localnicilor care recent fu-
seser` victima unor grozave intemperii

ale climei, experien]` care ulterior avea
s`-i schimbe radical via]a uneia dintre
c`l`uze, anume fostului vice al echipei
Gloria Bistri]a, Ioan Horoba. 

D`ula]i \ntr-un târziu de m`rinimia
cu care d`deam pe de l`turi ni[te bani
care nu ne apar]ineau ajunser`m c`tre
sear` \ntr-un c`tun pe nume Parva, dup`
ce anterior parcursesem localit`]i pre-
cum Rebra, Rebri[oara ori Târli[ua ce
aminteau elocvent de autorul romanului
„Ion“ [i de ba[tina sa. Poposi]i aici, la
Parva, am \ntrebat la prim`rie care ar fi

finii lui 
IOSIF 
|mp`rat

10

ZIUA TURISTIC~ nr. 9 l 21 iulie 2009                                                                       supliment gratuit al ziarului ZIUA



supliment gratuit al ziarului ZIUA                                                                       ZIUA TURISTIC~ nr. 10 l 21 iulie 2009

cel mai s`rac [i \ncercat om din sat. Era
vorba de un anume „Tarzan“ (porecl`,
desigur) spre casa c`ruia ne-am \ndrep-
tat de-ndat`. Necazuri mari pe capul
omului: se topise z`pada de pe munte [i
se scursese la el \n cas`, apoi se umflase
râul  din spate [i apele p`trunseser` la el
\n b`t`tur`. Auziser`m c` are cinci copii,
dar când am ajuns \n prispa lui l-am g`sit
\nconjurat de [apte, stând cu to]ii pofti-
cio[i \nd`r`tul unui cuptor rustic din
care st`pâna gospod`riei scotea pe un
fel de cârp`tor puzderie de cornule]e cu

gem, doi dintre ace[tia zbughindu-[i
privirea cu jind de nedescris c`tre
vâlv`taia dinspre care r`zb`teau res -
pectivele delicatese. Nedumeri]i de-a
dreptul \n leg`tur` cu num`rul ceva
sporit de copii din ograda celui mai s`rac
om al satului, l-am chestionat de \ndat`
pe acesta, iar el, „Tarzan“, ne-a r`spuns
pe un ton atât de firesc, pe care nimeni
nu l-ar putea crede [i \n]elege vreodat`:
„`[tia doi nu sunt ai mei, i-am luat
acuma de la orfelinat s` fac` Pa[tele cu
noi!“  Eram vreo opt in[i cu to]ii \n res -

pectiva delega]ie, unora mijindu-ne
deja lacrimile de emo]ia nea[teptat`
provocat` de replica de o nefireasc`
generozitate, moment \n care Horoba,
omul care ulterior avea s` fac` pelerinaj
la casa respectivilor oameni, avea s`
spun` cu un glas sugrumat: „Tarzane,
iart`-ne, din p`cate acum nu mai avem
decât zece milioane. Ia banii `[tia!“ ßti-
indu-i-se necazurile, ar fi fost de a[tep-
tat ca omul, Tarzan, s` se \ntoarc`
recunosc`tor [i s` spun` un banal mersi.
N-a f`cut-o direct, ci s-a \ntors c`tre

trupe[a so]ie, cea cu cornule]ele, s-au
\n]eles \ntr-un mod straniu din priviri,
apoi a revenit c`tre noi dându-ne o
replic` ce greu de crezut c-o vom uita
cândva: „Mul]am mult, oameni buni, da
s` [ti]i c` juma’ din banii `[tia i-oi duce
dup` Pa[ti la orfelinatul de la care i-am
luat pe `[ti copii“. 

Cam patetic? Scuze, dar era p`cat s`
nu fie men]ionat` o asemenea poveste
strict real` chiar la nou` ani dup` deru-
larea ei, \ntrucât, cum spuneam, am
revenit recent prin Parva, nicidecum
pentru Tarzan, care oricum plecase din
sat [i murise de trei luni undeva prin
Arad pe unde-l mânase s`r`cia.

Acolo unde 
\ntoarce uliul

Ca mai peste tot, [i \n aceast` zon`
a N`s`udului istoric exist` mici ri-
valit`]i, mali]iozit`]i sterpe \ntre
locuitorii respectivelor sate. De exem-
plu, Parva este descris` de megie[ii din
Rebra drept „acolo unde \ntoarce
uliul“, asta datorit` faptului c` dup`
aceast` localitate drumul se \nfund` \n
munte. De fapt, chiar de la acest
am`nunt se leag` [i numele a[ez`rii.
Izvoarele istorice ale sfâr[itului de secol
XVIII, deasupra c`rora s-au depus [i
straturi de legend`, spun c` la una din
numeroasele vizite prin Transilvania
ale „bunului \mp`rat“ Iosif al II-lea, pe
când acesta inspecta a[ez`rile gr`ni -
cere[ti, i-a auzit pe câ]iva localnici
vorbind pe limba str`mo[ilor, lucru
care l-a binedispus din cale-afar`,
motiv pentru care a rostit oarecum cele-
brele vorbe „Salvae parva nepos Ro-
muli“ (V` salut mici nepo]i ai lui
Romulus). Mândri de alint`tura
\mp`ratului, mai-marii a patru dintre
satele de grani]` le-au schimbat aces-
tora numele \n Salva, Parvae, Nepos [i
Romuli, denumiri ce se p`streaz` pân`
ast`zi \mpreun` cu povestea legat` de
\nv`]atul \mp`rat, cel care peste vreo
zece ani avea s` aib` mari necazuri cu
al]i nepo]i ai lui Romulus, dintre care 
i-am enumera pe Horea, Clo[ca [i Cri -
[an, [i \n cinstea c`ruia, anterior amin -
titei r`scoale, sibienii au dat numele
unui han „Împ`ratul romanilor“, nume
care, de asemenea, se p`streaz` pân`
\n prezent. Cât despre fo[tii gr`niceri ai
m`re]ului imperiu, nimic nu mai amin -
te[te azi de vechea lor \ndeletnicire,
precum nici de cea mai recent`, mine-
ritul, asta \ntrucât exploat`rile de
caolin au fost \nchise, l`sându-i pe lo-
calnici aproape exclusiv la cheremul
agriculturii, al lemn`ritului [i nu \n ul-
timul rând al trudei la cazanele z`misli-
toare a binecuvântatei p`linci.

� Constantin DINU
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De veghe la cazanul cu p`linc`
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Coco]at pe dealul la baza c`ruia se
\ntinde localitatea de pe valea Pinticu-
lui te iau pe nepreg`tite pl`cu]a tri-
lingv` [i i]irea a trei turle de biseric`:
ortodox`, catolic` [i evanghelic`. 

Adic` pentru români, maghiari [i
sa[i s`-[i \ngrijeasc` sufletul. Este
drept c` la ora popasului nostru, fal-
nicul l`ca[ al sa[ilor era \n renovare,
„dar vine preotul din Bistri]a \n fiecare
duminic`“, ne \ntâmpin` doamna
Dudu, o „sasc`“ (dup` graiul locului)

zdrav`n`, chiar dac` bate pe la vreo 80
de ani. „Îi acas`, nii acum s-a ]ipat
\n`untru“, ne pofte[te vecinul Ion, cam
la aceea[i etate cu cea care ne deschide
sfios ditamai por]i. „Intra]i, intra]i, c`
nu-i bai!“ 

Ni se dezv`luie o gospod`rie trai -
nic`, specific s`seasc`, cu toate acare-
turile [i cu o ditamai gr`din` \n spate
care tr`dez` o munc` pe brânci. Totul
este renovat [i str`luce[te de cu -
r`]enie, a[a c` gazda ne vine \n \ntâm -

Un neam de trei feluri

12
Românul [i sasca lui, Madona Dudu

� Citadina Cristina Vladu
a descoperit mai \ntâi socul,

apoi socata



pinare: „B`ietul vine [i m` ajut`. Nu a
avut destul timp c` tr`ie[te lâng`
Frankfurt, \n Germania, dar s-a hot`rât
s` se \ntoarc`. 

E l`c`tu[ mecanic c` nu i-a pl`cut
cartea de[i era bun la matematic`. De,
b`iat! Dar de vrednic \i! Mai e [i o fat`
tot prin Germania. 

S-ar putea s` vin` [i ea! Mai mul]i
sa[i au revenit, iar unii [i-au luat
\napoi p`mânturile [i c`[ile. Am avut
parte \ntotdeauna de vecini [i prieteni

buni aici. N-a contat c`-i sas, român
sau ungur. So]ul a fost ungur, iar
vizavi st` o sasc` tân`r` care amu ceva
timp s-a m`ritat c-un român. ßti]i cum
e la noi? Dac` omu-i s`n`tos, nu se
vait` c` poate munci. 

R`u e c` de dou` luni n-o plouat, a
]ârâit un pic, dar nu-i de ajuns. Munca
la gr`din` e grea, dar nu m` plâng!“,
\ncheie Dudu care, \ntr-un gest de co-
chet`rie, \[i d` jos basmaua [i-[i aran-
jeaz` p`rul la v`zul aparatului de

fotografiat. Toat` discu]ia este
urm`rit` discret de vecinul care s-a
a[ezat pe-o lespede. E cam nec`jit:
„De când cu c`minul de copii, orfani
sau f`r` posibilit`]i, se tot fur`. Mi-au
furat 20 de milioane de lei [i le-am pus
cruce! Îi p`cat c` nimeni nu s-a gândit
ce fac copiii `[tia când termin` [coala.
Nu-i \nva]` nicio meserie [i chiar dac`
ar vrea nu prea au ce s` munceasc` pe
aici!“, \[i \ncheie [optit monologul
nea’ Ion.
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Teaca, Teke, Tekendorf, satul celor trei catedrale
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Dac` e[ti tân`r [i \ndr`zne], [tii bine
c` modalitatea optim` de a descoperi
locuri noi, care s` te recheme \ntot-
deauna spre ele, este s` iei la picior dru-
muri [i c`r`ri, prin s`lb`ticie ori prin
zone populate, sau - ceva mai \n grab` -
urcând \n ma[in` [i l`sându-te \n voia in-
spira]iei de a roti volanul la dreapta ori
la stânga. Cine s-ar gândi \ns` c` po]i de-
veni un explorator norocos, navi gând
cu... satelitul. Ei, bine, a[a a fost des -

coperit un col] de rai p` mân tesc, comuna
prahovean` M` gureni. 

Tinere]ea unui primar 

de curs` lung`
A[ezat` ca o felin` blând` la pi-

cioarele Bucegilor, comuna M`gureni
se num`r` printre pu]inele localit`]i
\ntinse pe v`ile a dou` râuri: Prahova [i
Provi]a. Cu veacuri \n urm`, pe drumul
de pe Valea Rudei treceau carele
negu]`torilor, spre Constantinopol. Au
r`mas \n urma lor amintiri [terse [i
multe legende, dar locurile nu [i-au
pierdut prospe]imea [i farmecul. P` -
durile dese, \ntre care se strecoar`
t`p[ane \ntinse, pline de flori, ne-au

oferit cadrul ideal pentru festivalul Fo -
rest Vibes. Mândru nevoie mare, pri-
marul Gheorghe Iarca \[i face ochii
roat` [i ne descrie viitorul comunei, a[a
cum \l viseaz` azi, la cei 63 de ani ai s`i.
Vârst` pe care nu i-ai da-o, dar „e roa -
rea“ ar fi justificat`: actualul primar are
43 de ani lucra]i ca profesor de sport,
carier` \nceput` dup` câteva realiz`ri
apreciabile, ca sportiv de performan]`.
Altfel spus, s-a hr`nit cu s`n`tate,
izvorul cel mai curat fiind chiar satul
s`u natal. De altfel, [i spiritul \nc` june
ni l-a dezv`luit rapid, prin interesul
pentru manifestarea ziarului ZIUA,
adresat` \n primul rând tinerilor.

„Aici o s` fie o salb` de lacuri de
agrement, p`str`v`rie, locuri de cam-
pare... O s` facem [i cabane, nu vrem s`
umplem natura cu betoane, ci s`

M~GURENI 
ochit din satelit
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Singura pictur` mural` \n care apare 
tot neamul Brâncovenilor -
autor Pârvu Mutu

P
e când colegul
meu Mihai Para
c`uta cea mai
potrivit` loca]ie
pentru festivalul

Forest Vibes, organizat de
ZIUA, i-a venit ideea s`
foloseasc` imagini trans-
mise prin satelit. Iar când a
ajuns deasupra zonei
M`gurenilor, doar c` n-a ex-
clamat, ca Arhimede,
„Evrika!“. În aceast` poian`
va avea loc evenimentul
Forest Vibes Fest, \n pe-
rioada 31 iulie - 2 august.

� Adrian-
Nicolae 
POPESCU
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p`str`m peisajul cât mai verde [i mai
s`lbatic.“, ne spune primarul [i schi -
]eaz` cu mâna crochiul unui viitor pe
care noi \nc` n-avem cum s`-l vedem
\ntocmai. Iar cum sportivul din el nu-l
tr`deaz` nicio clip`, ne trimite cu gân-
dul [i la pistele de moto [i ciclo-cros, la
traseul off-road, ba chiar [i la o mic`
pist` pentru avioane u[oare, prin care
inten]ioneaz` s` ispiteasc` \n zon` cât
mai mul]i turi[ti.

De la Cantacuzini,
la ferma de stru]i

Ne reg`sim \n sediul modern al
prim`riei, aflat` peste drum de vechea
biseric` ortodox`, a c`rei ctitorire se
confund` \ntr-un fel cu intrarea M` gu -
renilor \n istorie. Îns` asta s-a \n tâmplat

demult, la 1674, sub o bl`duirea sp` -
tarului Dr`ghici Cantacuzino-M`gu -
reanu, a so]iei acestuia [i a celor patru
fii ai lor. Sp`tarul se stabilise aici cu
câ]iva ani mai devreme, ridicându-[i un
palat, din care azi mai pâlpâie c`tre cer
o gr`mad` de ruine surpate \n triste]e.
C` nu e vorba despre un loc oarecare ne
sugereaz` [i o legend` potrivit c`reia
un tunel ar fi legat palatul Canta -
cuzinilor de Cetatea Târgovi[tei. A[a va
fi fost, dar pân` una-alta avem alt` re-
vela]ie: pictura vechii biserici a me[ -
te[ugit-o, ca nimeni altul, faimosul
Pârvu Mutu, poate cel mai vestit zugrav
român de biserici medievale. Istorie
\mpletit` viu cu prezentul pe care-l
dorim cât mai modern, cum de altfel
primarul Iarca aproape c` nu mai con-
tene[te s` ni-l descrie.

Încet-\ncet, localnicii au fost prin[i [i

ei \n mrejele ticluite de mai-marele co-
munei lor. Ba, chiar [i oameni veni]i din
alte locuri, unii cu dare de mân`, care ar
vrea s` se stabileasc` \n M` gu reni. ßi
uite-a[a, de la v`r`ritul [i c` r` mi d`ritul
de odinioar`, oamenii tind s` \m br` ]i -
[eze o ocupa]ie care nu prea st` la \n de -
mâna oricui, dar care lor li s-ar po trivi de
minune: turismul. Asta, [i fiindc` Dum-
nezeu le-a dat frumuse]i [i bog`]ii de
care s` se bucure multe genera]ii. Astfel
se face c`, de la trecutele vremi cu boieri,
palate [i tuneluri tai nice, ajungem la
ferma de stru]i [i la vacan]ele de vis ce ne
va fi dat s` le petrecem pe plaiurile M` -
gu renilor, nu peste mul]i ani. Iar ca do va -
d` c` localnicii sunt harnici, mode[ti, dar
[i primitori, v` spunem doar c` - \nfr`]i]i
cu satul basarabean Mole[ti - ace[tia i-au
f`cut pe moldovenii din stânga Prutului
s` se simt` români „verzi“, cum se spune.
ßi asta-i o realitate pe care n-ai cum s-o
vezi din satelit, ci venind chiar aici, \n co-
muna prahovean`, cea \ntins` pe dou`
albii de râuri.
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Intrarea \n Biserica Sfânta Treime din M`gureni

Ruinele Cantacuzinilor

Interiorul ctitoriei ne[tiute

Por]ile Împ`r`te[ti




