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       De pe băncile școlii am
învățat că ne tragem din
daci și romani, știm despre
cei doi conducători: „unu-i
Decebal cel harnic,/ iar
celălalt Traian cel drept/ ei,
pentru vatra lor amarnic/
au dat cu-atâția dușmani
piept” – vorba unui cântec
patriot pe versurile lui Ioan
Nenițescu și muzica lui
Ionel G. Brătianu; nici nu
are importanță că dacii și
romani au fost în război și
că războaiele nu s-au
sfârșit tocmai bine pentru
daci și Decebal.

   De la Decebal ne-a rămas
Sarmizegetusa Regia, de la
Traian ne-a rămas
Sarmizegetusa Ulpia
Traiana. Confuzia este ușor
de făcut între capitala
statului dac din timpul lui
Decebal și cea de după
războaiele romane din 101-
102, 105-106. La Ulpia
Traiana se ajunge ușor, în
timp ce pentru Regia
trebuie să treci prin foc și
sabie, să îți rupi mașina și
nervii în zeci de mii de
bucăți.

      Nu mi-am propus să scriu
despre capitala lui Decebal,
nici despre confuzii, nici
despre dacofilii și persoanele
care intră în transă când
ajung la Grădiștea Muncelului.
Atât Ulpia Traiana, cât și
Regia zac mai mult îngropate
decât în starea de monument.
De aceea, în loc să te
minunezi de niște cetăți, când
ajungi acolo ești scârbit că
ruinele sunt prea puțin puse în
valoare. 

SARMIZEGETUSA
REGIA ZACE MAI
MULT ÎNGROPATĂ

SARMIZEGETUSA
REGIA: CAPITALA
CE AȘTEAPTÂ SÂ
FIE DEZGROPATÂ

MOȘTENIREA DACILOR



      Mai puțină istorie, mai puține explicații,
dar mai multe imagini.

     Încep cu câteva poze ale ruinelor cetății
care dau să iasă din pământ, să nu mai fie
ascunse publicului. Ca fapt divers: când te
plimbi prin perimetrul destinat circuitului
turistic și vezi peste tot pietre și urme de
ziduri în ravenele săpate de ploaie și în
alunecările de pământ ajungi să te întrebi ce
suprafață avea cetatea și de ce nu s-au
executat săpături care să o scoată la lumină
într-un procent cât mai apropiat de
proporțiile ei adevărate. Știu că la Regia
mergi pentru temple și altare, dar în cetate
nu existat și locuințe – așa cum sunt cele de
la Costești – Cetățuie?

" În cetate nu existat și locuințe
– așa cum sunt cele de la
Costești – Cetățuie?"



PE URMELE COMORILOR ASCUNSE:
CETATEA DE LA TILIȘCA
              Când vorbim de cetățile dacilor

ne ducem cu gândul la complexul de

fortificații din munții Orăștiei. Dar dacii

nu au locuit doar în munții Orăștiei.

Triburile geto-dacice au fost numeroase

și au ocupat un areal extins. Cercetările

arheologice ne ajută să conturăm o

schiță a spațiului locuit „de cei mai viteji

și mai drepți dintre traci”, dar nu un

tablou detaliat. Cetățile dacice nu

înseamnă doar ziduri de piatră și murus

dacicus.

        În județul Botoșani, spre exemplu, în

localitatea Stâncești, există niște valuri

ciudate de pământ ce au fost cercetate în

anii 1960-1970. În urmă cu 2600 de ani

acolo erau două cetăți de pământ dacice.

Cetățile erau aproape lipite una de

cealaltă și se întindeau pe circa 45 de

hectare (doar circa 10% din suprafață a

fost cercetată). Astăzi nu mai există

decât niște exponate în muzee și câțiva

localnici care să vorbească de cetățile

dacilor.



Toponimie locală și comoara
de negăsit

      Ca în toată Mărginimea
Sibiului și la Tilișca
legendele circulă libere.
Două dintre legende sunt
legate de aurul dacic și
tribunul Marcus Tiliscus.
Una dintre ele spune că
Marcus Tiliscus a cucerit
cetatea dacică și, cu ordin
direct de la împăratul
Traian, a căutat comoara
îngropată de daci. Dar nu ar 

Până  la poalele
Dealului Cățânaș
(Cățănaș) se ajunge
cu maș ina, iar până
la cetate trebuie
urmat un traseu de
maximum jumătate
de oră .

fi găsit comoara între
zidurile cetății.
Dezamăgindu-și împăratul,
Marcus Tiliscus nu s-ar mai
fi întors la Roma, ci s-a
stabilit într-un sat din
apropierea cetății. De la
Tiliscus ar proveni și
numele satului. Conform
celei de-a doua legende,
Marcus Tiliscus ar fi căutat
luni în șir comoara dacilor
pe dealurile din jurul cetății
de la Tilișca. 

Nu vă așteptați la
măreție, cetății de la
Tilișca i-a apus demult
măreția, fiind distrusă de
către romani imediat
după victoriile lor din
războaiele cu dacii.

Chiar dacă nu a găsit-o, tribunul
roman s-ar fi îndăgostit de una dintre
fiicele lui Decebal. Tiliscus s-a
căsătorit cu femeia ce se ascundea
în cetatea de pe Dealul Cățânaș, iar
primul copil, o fată, a fost numită
Tilișca, nume ce s-a transmis
localității.

        Cel puțin o cetate dacică se află și pe teritoriul județului Sibiu, mai exact pe  dealul
Cățânaș – Tilișca. Este vorba despre singura cetate dacică cercetată din județul Sibiu. Dacă
mai sunt cetăți dacice prin județul Sibiu înseamnă că nu s-a apucat nimeni să le dezgroape
(unii spun că și la Tălmaciu – Landskrone cetatea medievală este amplasată pe urmele unei
cetăți dacice).



Singura cetate dacică cercetată din județul Sibiu

    În anul 2007 (și după) s-a încercat introducerea cetății dacice de

la Tilișca în circuitul turistic național. S-a stabilit traseul, s-au pus

indicatoare, dar și câteva pancarte cu descrierea obiectivului.

          Tot la Tilișca, pe Dealul Cetății, există ruinele unei alte cetăți,

din perioada medievală (aprox. sec. XIV)

Sâmburele de adevăr

        Legendele locale par să fie

inspirate dintr-o realitate a vremii.

Cetatea de pe Dealul Cățânaș,

alături de cele de la Grădiștea

Muncelului și Lundești

(Hunedoara) și cea de la Poiana

(Galați), era una dintre cetățile

dacice în care să băteau monede.

În urma săpăturilor arheologice de

la Tilișca s-au descoperit mai

mulți denari romani (originali și

imitații dacice), dar și 14 stanțe

(matrițe) folosite pentru baterea

denarului roman.                Nu e de

mirare că și astăzi sunt persoane

care merg pe Dealul Cățânașului și

caută comoara ascunsă de daci.



BISERICA DIN
DENSUȘ: CEA
MAI STRANIE
MINUNĂȚIE

De biserica din Densuș am aflat prima dată în
copilărie, datorită banilor. Biserica din Densuș
apărea, alături de poarta cetății Alba Iulia și
lupul daci pe bancnota de 5000 de lei de la
începutul anilor 1990. Bancnota, mov, avea pe
față bustul lui Avram Iancu, un peisaj din munții
Apuseni cu o biserică și  reversul unei monede
dinainte de retragerea aureliana. Apoi am
regăsit biserica din Densuș pomenită foarte des
în articolele unor dacofili care făceau referire la
locul natal al Densușienilor, mai ales la Nicolae,
cel care a scris Dacia Preistorică (abia în
momentul în care am intrat în Țara Hațegului și
 

 când am văzut biserica mi-am dat seama că e
normal ca un om inteligent, cum a fost Nicolae
Densușianu, să o ia razna și să creadă că toată
civilizația lumii s-a născut în interiorul arcului
carpatic). Îmi doream încă de pe atunci să văd
clădirea catalogată de Nicolae Iorga drept „fără
pereche în toată românimea”.

Mi-e greu să descriu sentimentul pe care l-am
avut când am ajuns în centrul satului Densuș și
vedeam că ne apropiem de biserică. Și te simți
copleșit în momentul în care te apropii de
zidurile clădirii a căror vechime nu a fost datată,
ci doar speculată.

Printre zidurile de piatra ale Transilvaniei medievale



              Despre vechimea bisericii din Densuș există mai multe ipoteze.  Fiind construită cu
materiale romane, unii au avansat ipoteza că biserica a fost fie un templu păgân, fie un altar
de sacrificiu,  ambele ipoteze mergând pe o vechime de aproape doua milenii. Nici măcar
aceste ipoteze nu dau ca sigure materialele folosite pentru construcție: fie este vorba despre
piatră adusă de la Sarmizegetusa Ulpia Traiana (după retragerea aureliană), fie au fost
refolosite materialele din care au fost ridicate niște villa romane din apropiere. Tot aceste
ipoteze afirmă că actuala întrebuințare, cea de biserică, ar data din secolele III-IV. Alte surse
afirmă că biserica datează din secolul al XIII-lea.

   Despre vechime și originile
bisericii au existat și vor mai
exista controverse ce nu vor
fi tranșate decât în urmă
unor cercetări serioase și a
unor săpături arheologice ce
tot întârzie să fie realizate.

      În Țara Hațegului sunt
numeroase biserici de piatră
impunătoare și asta este
paradoxal pentru că
majoritatea au dimensiuni
mici, ale unor capele
cneziale.

Posibil cea mai veche biserică
românească a fost salvată de
unguri

Prin anii 1850 localnicii erau
nemulțumiți de dimensiunea
bisericii și au dorit să o
dărâme pentru a construi una
mai mare și mai frumoasă.
Salvarea a venit de la
autoritățile de la Budapesta
care a interzis această
acțiune, considerând biserica
din Densuș o biserică-
monument.

          Biserica din Densuș este
prima pe care am vizitat-o și
despre care scriu, dar urmează
și celelalte. Trecând peste
toate, însă, ceva din mine
spune că acest monument de
piatră este cea mai veche
biserică din țară, ba chiar cea
mai veche clădire care încă
este în picioare (dacă nu ar fi
fost acoperită cu plăci de
piatră, cu siguranță situația ar
fi fost alta acum).
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Biserica cruciaților:
Rotonda din Geoagiu

        Până în primăvara anului 2015

 județul Hunedoara îmi era o destul de

mare necunoscută. Știam câte ceva

despre istoria îngropată acolo (cetățile

dacice) , de Castelul Huniazilor și de

câteva biserici de piatră, dar până nu

am ajuns în județ și am început să bat

drumurile asfaltate și pe cele pietruite,

nu am realizat cât de bogat este

județul. Dacă autoritățile locale și

naționale ar fi mai inteligente, județul

Hunedoara ar putea fi județul cel mai

vizitat de turiști.

            De data aceasta vreau să

amintesc despre orășelul Geogiu,

cunoscut mai mult ca stațiune

balneară.

        Redau în întregime lista obiectivelor de pe un panou aflat la

intrarea în localitate (dintr-un proiect REGIO):

Obiective istorice de patrimoniu: Castrul de la Cigmău (sat

Cigmău), Batalia de la „Câmpul Pâinii” (sat Aurel Vlaicu), Drumul

roman (oraș Geoagiu), Complexul de băi termale (stațiunea

Geoagiu Băi), Biserica ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și

Gavril” (sat Băcaia), Biserica ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail

și Gavril” (sat Bozeș), Biserica ortodoxă „Sfântul Niolae” (orașul

Geoagiu), Capela Romanica sau Rotonda (oraș Geoagiu),

Biserica Reformată (oraș Geoagiu), Monumentul și Casa natală

Aurel Vlaicu (sat Aurel Vlaicu); Obiective turistice: Cascada

Clocota (în stațiune), Grota Haiducilor (în stațiune), Peștera

Prăbușită (sat Cigmău), Peștera Zidită (satul Mada), Izvorul

termal 1(în stațiune), Izvorul termal 6 (în stațiune); Zona

protejate și puncte de belvedere: Cheile Măzii (satul Mada),

Cheile Cibului (sat Cib), Cetatea zidită de la Ardeu (sat Ardeu)

         Nu mă opresc doar la aceasta enumerare, vreau să prezint

unul dintre cele mai stranii monumente din România.



Capela Romanică sau Rotonda

Rotonda de la Geoagiu, la fel ca alte edificii

de piatră din Hunedoara (în special cele din

Țara Hațegului), își adjudecă titlul de „cea

mai veche biserică de piatră din România”.

Într-o luptă în care istoricii intervin prea

puțin, pasionații de istorie o dau drept

câștigătoare pe cea din Rotonda, cu

mențiunea că Biserica din Densuș este cea

mai veche biserică din România în care s-a

slujit fără întrerupere opt-nouă secole. Fac

o mică paranteză pentru a aduce în

discuție vorba cuiva din Sântămărie Orlea:

cea mai veche biserică din piatră e a lor, a

celor din Sântămârie Orlea (ridicată undeva

între anii 1270-1330) pentru că este

singura biserică dintre cele pomenite,

restul fiind niște simple capele nobiliare.

Cea mai veche biserică din țară?

Revenind.  Clădirea are formă circulară și

este singura clădire de acest fel de pe

teritoriul României care a rezistat trecerii

anilor. De amintit că bisericile de tip

rotonde au fost între primele forme de

lăcașuri de cult din Europa Centrală. La

construcție s-au folosit cărămizi romane și

pietre de rău. În jurul ei au fost descoperite

mai multe morminte, unele din vremea

regelui Ladislau I (1077-1095), altele

ajungând până spre secolul al XVIII-lea.



       Putem spune că Rotonda a intrat în
circuitul turistic în anul 2012, deși
„circuit turistic” este un termen prețios.
Ideea este că se poate vizita și nu există
taxă de intrare. Ca lucrurile să fie și mai
interesante, Rotonda este într-o curte în
care se mai află un monument medieval,
o biserică reformată de prin secolul al
XIV-lea (dacă spuneam că nu există taxă
de intrare, se poate face o donație în
cutia din interiorul bisericii reformate).
Dar despre biserica reformată voi scrie
mai multe într-un articol separat.

Cruciații care au ctitorit rotonda

         O legendă locală spune că biserica
ar fi ridicată de niște cruciați care se
întorceau de la Ierusalim pe drumul
roman care străbătea Valea Geoagiului.
Dacă este doar o legendă, nu știm, dar
știm că la finele secolul al XI-lea
Rotonda era în stăpânirea familiei
nobiliare Akos, cea care controla zona
Geogiu la acea vreme.

         Trecând peste disputele privind cea
mai veche biserică din țară, Rotonda din
Geoagiu este unică.



OPT SECOLE ZBUCIUMATE:
ABAȚIA CISTERCIANĂ DE LA CÂRȚA

         Ruinele abației reprezintă unele
dintre cele mai vechi monumente
ale stilului gotic timpuriu din
Transilvania.

      Dacă biserica este închisă, cheia
poate fi cerută de la vecini. Există și
o taxă de 5 lei pentru vizitarea
monumentului. Banii nu sunt dați
degeaba, comunitatea locală are
mare grijă de ansamblul de la Cârța,
fiind unul dintre cele mai curate și
îngrijite monumente pe care le poți
vizita la noi.

         Abația Cisterciană de la Cârța este unul
dintre cele mai spectaculoase monumente
medievale de pe teritoriul țării și este situată la
43 de kilometri de Sibiu, pe drumul spre Brașov.

     Mănăstirea ar fi înființată în anul 1202, iar în
anul 1474 Matei Corvin a desființat-o, bunurile
abației fiind transferate la Biserica Prepoziturii
din Sibiu (Biserica Evanghelică). Cu toate
acestea, este unica Abaţie Cisterciană
nedistrusă din România!

      Cea mai mare parte a abației se află în ruine,
doar o capelă fiind folosită de către comunitatea
evanghelică săsească.



D i n  c a t e g o r i a  ș t i a ț i  că :
             Î n  a n u l  1 9 8 0  î n  c u r t e a  b i s e r i c i i  s - a u  d e s c o p e r i t  d o uă
s c h e l e t e  u m a n e  c u  d i m e n s i u n i  d e  p e s t e  2  m e t r i ?  S e  s p u n e  că ,  î n  E v u l
M e d i u ,  l a  mănăs t i r e  e r a u  t r i m iş i  t o ţ i  o a m e n i i  c u  a n o m a l i i  f i z i c e .
             Î n  l o c u l  f o s t e i  n a v e  p r i n c i p a l e  s e  a f lă  u n  c i m i t i r  a l  s o l d a ţ i l o r
g e r m a n i  căz u ţ i  î n  P r i m u l  Răz b o i  M o n d i a l ?  M o r m i n t e l e  s o l d a ț i l o r
g e r m a n i  căz u ț i  î n  P r i m u l  Răz b o i  M o n d i a l  l a  P o r u m b a c u  ( s e p t e m b r i e
1 9 1 6 )  a u  f o s t  m u t a t e  î n  a n u l  1 9 3 3  p e n t r u  a  f i  p r o t e j a t e .  P e  z i d u l  d i n
d r e p t u l  m o r m i n t e l o r  s e  a f lă  s t a t u i a  l u i  R o l a n d ,  e r o u  g e r m a n i c ,  s i m b o l
a l  l i b e r tă ț i i  ș i  d r e p tă ț i i ,  căz u t  î n  răz b o i  c u  n e c r e d i n c i oș i i  ( î n  s e c o l u l
a l  V I I I - l e a ) .

              Ruinele de la Cârța nu sunt cele ale unei
biserici fortificate, ci ale celei mai estice așezări
ale ordinului călugărilor Cistercieni și
impresionează încă prin stilul constructiv,
subordonat regulilor ordinului. Abația a început
să fie construită în stil romanic în 1202 ca
basilică cu trei nave, asemănătoare ca stil cu
bisericile cisterciene burgunde din Franța.
Adosat fațadei de vest a fost construit turnul
clopotniță. În sudul corului se afla sacristia,
legată de clădirile mănăstirii, aflate astăzi în
ruine. S-a păstrat doar latura de sud, în care se
află actuala casă parohială. Atât biserica, cât și
clădirile mănăstiri au fost înconjurate cu un zid
de incintă, care astăzi nu se mai păstrează.



          În secolul al XIV-lea abația este
distrusă pentru prima oară. Abia apoi,
odată cu reparațiile, este finalizată, fără
a fi însă fortificată. Acest lucru a lăsat
ansamblul neprotejat în fața atacurilor
otomanilor, care îi dau foc la mijlocul
secolului al XV-lea. La sfârșitul aceluiași
secol se fac ultimele reparații, după care
ordinul este dizolvat, iar abația intră sub
protecția orașului Sibiu. Începând din
secolul al XVII-lea clădirile mănăstirii se
degradează foarte mult. Pe zidurile în
ruină ale bisericii se mai citesc încă
urmele bazilicii cu trei nave și transept,
pe când din clădirile mănăstirii se mai
păstrează doar zidul de est. Plastica
arhitecturală, precum cheia de boltă cu
Fecioara Maria încoronată
impresionează și astăzi, în ciuda
distrugerilor suferite. Astăzi corul și
transeptul îndeplinesc rolul de biserică.

      În interiorul bisericii se poate
observa o cheie de boltă cu chipul
Fecioarei Maria, ocrotitoare
cistercienilor. La altarul baroc se văd
Sfinții Petru și Pavel care străjuiesc
icoana crucificării. Orga barocă de la
etaj este o orgă mecanică ce datează
din anul 1777, iar cea de la parter
datează din 1813.

 Despre cistercienii de la Cărța (cea mai
estică abație)

Unica mănăstire cisterciană nedistrusă
din România este abația de la Cârța,
construită în 1202.

Cistercienii, fiind un ordin catolic, sunt
conduși de un abate (stareț).



      Fiind cea mai estică abație, abatele avea dezlegare prin obligația de-a preda „darea de
seamă” la Cisteaux (Franța) nu anual, ci numai din patru în patru ani (drumul era prea lung).

       Cistercienii au primit dreptul exclusiv de la regalitatea ungurească să sape canale și să-
și construiască moara, iar cei care doreau să macine grânele, le plăteau uiumul (taxa).

        Spovedania este colectivă, iar anul bisericesc evanghelic începe cu patru săptămâni
înaintea Crăciunului, când Preotul rostește: „Așa credeți? Așa să vi se întâmple”.

        La botez copilul nu se scufundă în cristelniță, ci i se toarnă apa peste cap.

        Împărtășania se începe de la cel mai în vârstă bărbat până la cel mai tânăr (până la 14
ani copiii nu se împărtășesc), apoi soția preotului și restul femeilor.

       Mănăstirea a fost distrusă aproape în întregime și refăcută de mai multe ori, iar în 1474
a fost desființată de Matei Corvin, bunurile sale fiind trecute în proprietatea Sibiului. Motivul
politic era eliminarea Cistercienilor din România / Ungaria, mai ales că Matei Corvin
susținea episcopul sas din Sibiu (supus regelui), pe când călugării cistercieni erau
credincioși și supuși papei din Roma. În schimb, motivul oficial al desființării mănăstirii a
fost legat de abaterile de la bunurile moravuri (călugărilor le-ar fi plăcut vinul și vănătoarea
prea mult).



Deva: cetatea ce apără
mormântul fondatorului
Bisericii Unitariene

      Județul Hunedoara este, cred, singurul
județ din România unde zile întregi te-ai
putea plimba să vezi locuri și
monumente și ar trece săptămâni până
când să realizezi că ești departe de a le fi
epuizat.

         De data aceasta scriu câteva rânduri
despre cetatea Deva. Din start precizez că
în tot județul indicatoarele către
monumentele istorice sunt amplasate
foarte prost: fie în spatele unor
semafoare, fie după intersecții în loc să fie
în față. Tocmai pentru că am ratat un
indicator către un alt monument am
ajuns în Deva. Și dacă întâmplarea a vrut
să ajungem aici, noi am vrut să vizităm
Cetatea. Din oraș ar fi două căi: urcând
muntele pe jos sau cu telecabina. Cu
telecabina faci două-trei minute și te
costă 10 lei; în plus, ai parte de o priveliște
superbă.

      Cetatea datează, cel mai probabil, din
secolul al XIII-lea și a fost atestată
documentar în 1269. Un aspect interesant
din istoria cetății este că în timpul
răscoalei condusă de Horia, Cloșca și
Crișan (1874) nobilii maghiari din zonă s-
au refugiat în cetate.

        În cetate este înmormântat Francisc
David, fondatorul și primul episcop al
bisericii unitariene din Transilvania (ca
fapt divers: unitarismul este singurul cult
născut pe teritoriul României și adoptat
și în afara granițelor; dintre unitarieni
celebri îi amintesc pe scriitorii T.S. Eliot,
Charles Dickens, Sylvia Plath, Henry David
Thoreau, inventatorul Alexander Graham
Bell, dar și John Adams, cel care a fost
primul vicepreședinte al SUA și al doilea
președinte american).



        Aspectul de ruină al cetății este urmare a unui accident din timpul revoluției din 1848-

1849. Atunci cetatea a fost ocupată de armată maghiară, iar pe 12 august 1849 a explodat
magazia de pulbere a cetății.

        De când au început lucrările de renovare și conservare, accesul nu mai este permis în
toată incinta cetății, dar oricum aveți ce vedea (nu sunt doar ruine neîngrijite). Dacă se vor
găsi fondurile necesare pentru renovarea totală a cetății și dacă renovarea nu s-ar face doar
prin betonare, Deva ar avea una dintre cele mai frumoase cetăți din țară.

         Încă un lucru: atenție mare la vipere!



COMORI MAI PUȚIN
CUNOSCUTE: BISERICA
DE PIATRĂ DIN STREI 

Deși apare cu o siluetă exotică pentru turiștii care rătăcesc prin județul
Hunedoara, biserica de piatră din Strei se alătură grupului de biserici din piatră
foarte vechi, dar prea puțin cunoscute: cea din Densuș, cea de la Sântămăria

Orlea, Geoagiu Băi, Streisângiorgiu, Peșteana, toate fiind din Țara Hațegului, la
distanță mică una de cealaltă (și putem adăuga, tot din județul Hunedoara:

biserica din Gurasada, Schitul Colț, biserica din Crișcior, cea din Lesnic, din Râu
de Mori, Ribița, cea din Ostrov, toate de piatră și toate mai vechi de șase secole).



               Dintre bisericile amintite din Țara
Hațegului, cea mai cunoscută este cea de la
Densuș. Și, în afară de cea de la Sântămărie
Orlea, toate par capele cneziale, având
dimensiuni modeste, dar o vechime de
invidiat pentru mult mai cunoscutele
biserici și mănăstiri din Bucovina.

       Ca și în cazul celei din Densuș, vechime
bisericii din Strei nu este sigură: în timp ce
unii consideră ca fiind construită în a doua
jumătate a secolului al XIV-lea, cei mai mulți
cred că ea datează din jurul anilor 1270
(secolul al XIII-lea).

       Deși a fost de la început ortodoxă, în
secolul XV a devenit catolică, în secolul XVI
a trecut la reformați, iar în secolul al XVIII-
lea a revenit ortodocșilor.

        Ctitorul bisericii ar fi boierul român
Ambrozie, dar prima atestare documentară
a lăcașului de cult a avut loc în anul
1392.Biserica nu a avut aceeași formă încă
de la construcție. Turnul, nava și altarul, se
crede, sunt din prima fază a construcției, pe
când în secolul al XV-lea a fost adăugat un
pronaos de piatră pe latura de vest, la care
s-a renunțat în secolul XVII, când pe latura
de nord s-a ridicat o capelă ce a aparținut
de biserica reformată. Și la capelă s-a
renunțat, spre sfârșitul secolul al XIX-lea.
Interiorul bisericii este pavat cu cărămizi
romane (la fel ca la biserica din Sântămărie
Orlea), nava este acoperită cu un tavan de
scânduri, iar Altarul dreptunghiular este
acoperit cu o boltă în formă de cruce. Dacă
acum intrarea în biserică se face printr-o
ușă din latura de sud a navei, înainte
intrarea se făcea pe sub turnul clopotniță,
printr-o ușă încoronată de un arc frânt, iar
arcul fostei uși încă păstrează o parte din
veștmântul exterior de frescă al bisericii.



prezintă un turn clopotniță pe fațada de vest, o navă
scurtă cu plafon de scânduri și un altar dreptunghiular
boltit în cruce pe nervuri. 

Pictura acestei ctitorii cneziale datează de la mijlocul
sec. al XIV-lea, fiind realizată de un grup de pictori,
numele meșterului principal fiind identificat în absida
altarului unde își are portretul, însoțit de inscripția
“Grozie (fiul) meșterului Ivanis a pictat biserica”.
Pictura este de tradiție romano-gotică, având un stil
linear, caligrafic și cu remarcabile calități coloristice,
precum și un profund simț al decorativului.

Din aceeași perioadă datează și picturile murale
exterioare, astăzi neidentificabile.

Ansamblul mural este deosebit de valoros, el ilustrând
ambianța artistica românească din provincia
intracarpatică, aflată într-o zonă de interferență a
sferelor culturale. Pe locul unde se ridica monumentul
medieval și în preajmă au fost descoperite vestigiile
unei Villa Rustica romană.”

        În exterior turnul clopotniță încorporează un
fragment de sarcofag roman.

       Piesele romane folosite la construcția bisericii
provin, cel mai probabil, de la acele villa romane
descoperite în imediata apropiere a bisericii (au fost
cercetate în anii 1969-1970 odată cu restaurarea
bisericii; atunci s-au descoperit și 48 de morminte
vechi).

    Deși în biserică nu se mai slujește decât la hram (8
septembrie), pe ușa bisericii este trecut un număr de
telefon al unui localnic ce stă aproape și poate veni să
îți deschidă pentru a o vizita.

Biserica Strei – povestea de pe tabla ruginită de la intrare

 Biserica monument istoric din Strei, cu hramul „Adormirea
Maicii Domnului”, este unul din cele mai vechi monumente
ale arhitecturii românești medievale, datând de la sfârștiul
secolului XIII. Biserica ortodoxă, clădită din piatră,



Sântămăria de Piatră

Sântămăria de Piatră este o mică localitate ce ține de orașul Călan, județul Hunedoara. A nu
se confunda cu localitatea Săntămăria Orlea, tot din județul Hunedoara, dar mult mai
cunoscută prin intermediul monumentelor de pe teritoriul ei.

Despre Sântămăria de Piatră (Mariensdorf în limba germană, Kőboldogfalva în limba
maghiară) nu am reușit să găsesc multe informații, iar aproape toate informațiile pe care le-
am găsit sunt de pe portaluri online din Ungaria. Astfel, localitatea a fost atestată
documentar în anul 1346. Dacă în anul 1910 localitatea avea 527 de locuitori, la
recensământul din anul 2011 mai avea 175 de locuitori. În localitate s-ar fi descoperit
impresionante fragmente din statui romane de marmură.

Biserica de la poalele carierei de unde
s-a extras piatra pentru cetățile dacice



      În Sântămăria de Piatră am ajuns pentru că
am zărit din depărtarea silueta interesantă a
unei biserici. Cu toate acestea, din lista
bisericilor de piatră din Țara Hațegului (Colț,
Densuș, Geoagiu, Gurasada, Ilia, Lesnic, Mintia,
Prislop, Rapoltu Mare, Sânpetru, Sântămăria
Orlea, Strei), cea din Sântămăria de Piatră este
cea despre care se știu cele mai puține lucruri.

      Biserica ar fi de stil reformat (calvin) și ar
data din secolul al XIII-lea. În jurul bisericii a
funcționat mănăstirea Sf. Apostol Toma. Mare
parte din zidul de incintă s-a păstrat.

     Sântămăria de Piatră este cea mai apropiată
localitate de carierele de unde s-a extras piatra
cu care au fost construire cetățile dacice din
munții Orăștiei.

       Cariera de piatră încă există, dar istoria
bisericii vechi de circa șapte secole este total
necunoscută. Și nu există niciun indicator către
ea, nu există niciun fel de semnalizare, în timp
ce clădiri de dată mult mai recentă sunt
semnalizate și incluse în circuitele turistice. Iar
peisajele de la Săntămăria de Piatră sunt
superbe.

       În satul cel mai apropiat de cariera
antică, Sântămăria de Piatră, se văd
destul de rar blocuri de calcar de
dimensiuni asemănătoare cu cele dacice.
Doar în zidul care împrejmuiește casa
ultimului pietrar din sat, unele bucăți de
piatră sunt șlefuite pe patru fețe.
Localnicii spun că în casa cea mai
apropiată de Măgura Călanului a trăit o
familie de pietrari. Ultimul meșter pietrar,
Iosif Negoescu, s-a stins din viață prin
1957. „Era un om mare, vânjos, întorcea
singur câte-o piatră mare. Făcea și pietre
de zid, dar mai ales pietre de moară.
Venea lumea de departe cu căruța ca să ia
piatra de moara. Fiul lui, soțul meu adică,
nu a mai fost tentat să-nvețe meseria. A
venit atunci vremea-n care tinerii
mergeau la școala și-și alegeau alte
meserii”, spune Eftica Negoescu, nora
ultimului pietrar din Sântămaria de
Piatră.

Sursa: Replica de Hunedoara, Reportaj: La
cariera dacilor, nr. 313, 13-19 noiembrie
2008

”

”



Bretea Română

             Am mai spus-o și cu altă ocazie: cele mai frumoase drumuri pe care le faci
sunt cele unde greșești undeva și ajungi unde nu te aștepți. Încercând să
ajungem la Sântămaria Orlea, la doi kilometri de Hațeg am dat, în localitatea
Bretea Română peste un pod rupt. Dacă podul de pe râul Strei nu era rupt în
două, nu ajungeam să vedem biserica din localitate. Dar până la biserică, trebuie
să fac câteva precizări în legătură cu podul. În Bretea Română am ajuns pe 19
aprilie 2015, iar despre pod am citit că ar fi rupt încă din februarie 2014. A trecut
un an și nu s-a întâmplat nimic. Aici intervine comicul situației: știrea despre pod
am găsit-o pe Mediafax, iar unul dintre reprezentanți autorităților care a făcut
declarații presei despre incidentul în urma căruia două mașini au rămas
suspendate într-o noapte pe podul de pe râul Strei se numește Vasile Potecă. Așa
da: Potecă trimite oamenii să inspecteze podul rupt.

        Tot de comic ține și faptul că venind dinspre Costești treci prin Ocolișu Mare
ca să ajungi în Bretea Română.

Diavolul din cauza căruia românii
au părăsit biserica peste noapte



        Revenind la biserică.

Puținele surse nu m-au

lăsat să îmi fac o imagine

de ansamblu despre

biserica din Bretea

Română.

      Clădirea, aflată acum în

paragină, ar data din

secolul al XVIII-lea. În sat au

existat și o numeroasă

populație maghiară, dar

care au dispărut cu timpul.

Biserica reformată se afla în

centrul satului, iar plecarea

maghiarilor a lăsat semne

vizibile (clădirea bisericii a

început să se deterioreze).

În anul 1978 credincioșii

ortodocși au cumpărat

biserica reformată și au

renovat-o, transformând-o

în lăcaș de cult ortodox. 

„Noua” biserică a fost

sfințită în anul 1981.

Biserica veche, ortodoxă,

a fost lăsată în paragină,

chiar dacă în curtea ei se

află cimitirul satului.

Vedeta comunei

Știți care este paradoxul

situației? Vechea biserică

a fost abandonată, dar

tot turnul ei este cel care

veghează împrejurimile,

fiind vizibil de la

depărtare. Mai mult,

turnul bisericii

abandonate este

„vedeta” pozelor din

diferitele pliante de

promovare a comunei.

Interesant este că imediat ce intri

în naos, în partea dreaptă a zidului

de intrare se văd urmele picturii

unui drac ținând în mână un potir

(poate Sfânta Împărtășanie?!). În

interiorul bisericii se mai pot

observa urme ale picturii (un

fragment dintr-o reprezentare a

Fecioarei Maria), dar și faptul că

picturile naive vechi au fost

acoperite de către un brâu pictat

cu elemente tradiționale. Cine știe,

nu am stat de vorbă cu sătenii din

Bretea Română, poate că localnicii

s-au grăbit să părăsească biserica

tocmai din cauza acelui diavol sau

a vreunui blestem local. În lipsa

unor informații prefer să cred că

biserica ortodoxă din Bretea

Română a fost abandonată din

cauza acelui drăcușor. Nu de asta s-

o fi rupt și podul de pe râul Strei,

aflat la nici 500 de metri de ruinele

bisericii?

Diavolul sau Sfânta Împărtășanie?



Ușa din lemn de stejar a
supraviețuit trecerii
timpului

La ruinele bisericii din
Bretea Română se poate
ajunge cu mașina chiar
până în fața porții. Trebuie
trecut doar un scurt podeț
de lemn.

Nu doar biserica s-a
transformat în ruine, ci și
zidul de piatră ce o
înconjura.

În cimitirul din jurul
ruinelor se zăresc
numeroase cruci ale
tinerilor care au murit în al
Doilea Război Mondial,
cum este cea din imagine.

Ruinele bisericii din Bretea Română sunt recomandate ca obiectiv turistic în mai
multe pliante și materiale informative, chiar și online, ba chiar și pe site-urile

administrative din județul Hunedoara, dar nu ai niciun indicator către ele și nici nu
găsești informații despre ruine sau despre ce s-a întâmplat cu biserica.



JELNA, SATUL DIN CARE
ISTORIA A PLECAT
ODATĂ CU SAȘII

       Câteodată, chiar te bucuri când greșești un drum, chiar dacă la început
te enervezi că nu știi pe unde vei merge și cât vei ocoli. Chiar m-a bucurat
că venind după  mini-vacanța de Paște de pe meleagurile natale, am greșit
drumul de la Bistrița la Reghin. Dacă nu se întâmpla asta, nu ajungeam la
Jelna, cum nu ajungeam și prin alte  locuri … pitorești. Jelna este un sat cu
700 de locuitori, situat la 5 kilometri nord de municipiul Bistrița.

       Din stradă se putea observa un turn interesant, lângă o biserică recent
construită. Apropiindu-te, observi că în spatele turnului se află ruinele unei
biserici. Este  vorba despre ruinele bisericii evanghelice.



         Jelna este atestată documentar în anul
1264, ca localitate formată din coloniști
germani. Până la începutul secolului al XX-

lea populația dominantă a fost cea
germană:  71% prin cei 419 locuitori germani
în anul 1920. Biserica evanghelică a fost cea
în jurul căreia s-a dezvoltat satul. Biserica,

împreună cu o incintă de zid și  completată
cu un turn medieval de apărare și
supraveghere a zonei, este inclusă pe Lista
Monumentelor Istorice și sunt încadrate
cronologic secolelor XV-XVI.

        Biserica, cea mai importantă clădire din
Jelna, a ajuns în ruină, de parcă sașii au
părăsit satul cu tot cu istorie.

         Interesant este faptul că datarea
cronologică a bisericii este bazată pe baza
inscripțiilor din secolul al XV-lea, în
condițiile în care în anul 1332 exista deja un
preot în Jelna – în perioada în care biserica
era romano-catolică, iar în 1467 este atestat
și un preot paroh al bisericii din Jelna, ce
purta hramul Sf. Petru. Hramul  bisericii se
păstrează până secolul al XVI-lea, când
comunitățile săsești din Transilvania adoptă
modelul de reformă religioasă propus de
Marin Luther. Biserica este părăsită la
mijlocul secolului al XX-lea, când
comunitatea săsească se reduce treptat.
Turnul de piatră și casa parohială din
apropiere sunt cumpărate în anul 1967 de
către comunitatea ortodoxă din localitate.

În anii 1980-1990 biserica se ruinează, dar
turnul este întreținut în continuare de
comunitate ortodoxă locală. În turn se  află
două clopote, unul mici din anul 1884 și
unul mare din 1925 care l-a înlocuit pe cel
turnat în anul 1496. Conform inscripțiilor
descoperite, incinta de zid a fost  finalizată
în anul 1494, iar turnul, în forma în care s-a
păstrat până astăzi, a fost finalizat în anul
1560.



       La Muzeul Brukenthal din
Sibiu au fost predate, în anul
1905, documentele cu socotelile
din anii 1455-1564 ale Jelnei.
     

Conform acestor documente, în
secolul al XVI- lea, Biserica din
Jelna adăpostea fragmente din
veșmântul Fecioarei Maria, din
coroana de spini a lui Iisus și
pământ de la Mormântul Sfânt
din Ierusalim.

     Relicvele ar  fi fost vândute în
anul 1558, an în care biserica a
trecut de la catolici la lutherani.

Relicvele dispărute
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„La Navicella” de Jelna a făcut biserica faimoasă în toată lumea

Din primăvara anului 2015 de când am vizitat biserica din Jelna ar mai fi de adăugat
câteva informații. Cheile de boltă și alte decorațiuni pe care le-am fotografiat,

între timp au dispărut. De asemenea, în toamna anului 2016 a început un mic proiect
de conservare a ruinelor. Dar poate cel mai interesant aspect este descoperirea
unui istoric maghiar: Szilard Papp afirmă că în biserica din Jelna s-a aflat o copie
străveche și foarte rară a celebrului mozaic „La Navicella”, pictat de Giotto în

vechea bazilică Sfântul Petru din Roma, în jurul anului 1300. În lume arexista doar trei
copii contemporante cu mozaicul origina,luna conservată la Strasbourg (Franţa)

şi alte două exemplare prezente în Italia, în oraşele Florenţa şi Pistoia. A patra copie a
mozaicului ar putea fi cea de la Jelna.



BISERICA FORTIFICATĂ DIN BIERTAN
ȘI CÂTEVA SCURTE ISTORII 

         Donariul de la Biertan

     Una dintre cele mai importante

dovezi ale continuității în spațiul

carpato-danubiano-pontic este

donariul de la Biertan. Obiectul

realizat din bronz a fost descoperit în

anul 1775 de către niște copii, la

tulpina unui stejar, la 5 kilometri sud

de satul Biertan, în locul numit la

„Chinedru”. A ajuns întâi în colecția

Brukenthal din Avrig, apoi în cea a

Muzeului Brukenthal din Sibiu, iar

acum face parte din colecția Muzeului

Național de Istorie a României. 

     Biserica fortificată din Biertan este una

dintre cele mai cunoscute atracții

turistice din județul Sibiu, deși deseori

este doar un refugiu pentru cei care merg

de la Sibiu la Sighișoara. Ansamblul de la

Biertan este considerat una dintre cele

mai impunătoare și bine fortificate cetăți

țărănești din Transilvania.

       Biertan este atestată ca localitate în

anul 1283, iar în anul 1397 ca cetate.

Biertan este cunoscut atât pentru biserica

fortificată din localitate, cât și pentru una

dintre cele mai importante descoperiri

arheologice din perioada migrațiilor.
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Donariul a ajuns în posesia

baronului Samuel von Brukenthal

la 7 martie 1779 când l-a primit

cadou de la primarul Mediașului

Michael von Heydendorf cel

Bătrân. În scrisoarea ce însoțea

donariul Michael von Heydendorf

cel Bătrân scia că obiectul a fost

găsit cu patru ani în urmă, la o oră

de mers de Biertan spre hotarul

Copşei, într-o vale adâncă şi

sălbatică, sub un stejar foarte

bătrân răsturnat de furtună, lângă

un izvor cu apă foarte bună, locul

fiind numit şi „Moor” beim

Brunnen („Mlaştina” de la Fântână).

Locul a putut fi identificat la sud

de comună, în hotarul numit şi La

Chinedru.  (din „Repertoriul

Arheologic al Județului Sibiu”)

Donariul este format dintr-o

tăbliţă dreptunghiulară (cadru),

din bronz turnat, de forma unei

tabula ansata; lungimea este de

32,5 cm., lăţimea de 12,6-13,2 cm şi

grosimea de 0.4 cm. În interiorul

cadrului, spaţiul a fost împărţit în

trei părţi egale, longitudinale, de

două bare paralele. Pe bare şi pe

rama de jos a tăbliţei se află o

inscripţie latină, din litere ajurate

(tăiate în grosimea bronzului

tabliţei), aşezate pe trei rânduri:

EGO ZENO/ VIUS VOT/ UM POSUI,

adică EU ZENOVIE AM PUS

OFRANDA (făgăduinţă, danie). *

(*Donariul de la Biertan: exponatul

lunii la MNIR, Historia.ro )



         Donariul de la Biertan nu este considerat doar o dovadă a persistenței
populației daco-romane după retragerea aureliană, ci și vechimea creștinismului
daco-roman.

           Odată cu tăblița și discul au mai fost descoperite o cană și o farfurie, tot din        
           bronz, prost conservate și astăzi pierdute.**

(**Inscripții grecești și latine din sec. IV-XII din Transilvania – Biertan (jud. Sibiu),
Dervent.ro )

      Tot din Repertoriul Arheologic al Județului Sibiu aflăm că istoricul Kurt Horedt
(specialist în preistorie și istorie veche), cel care a regăsit donariul în colecțiile
Muzeului Brukenthal, este de părere că Donariul ar fi făcut parte din dotarea unei
capele din lemn a unui sihastru retras în valea adâncă a Copșei încă în perioada
persecuțiilor creștinilor, sihăstrie care s-ar fi aflat în apropierea izvorului menționat
din pădurea Chinedrului, izvor ce ar fi putut alimenta un baptisteriu necesar
botezului paleocreștin. Deși este teoria acceptată de aproape toți istoricii, nu este
și singura teorie legată de proveniența Donariului de la Biertan. Unii istorici
consideră Donariul ca fiind o pradă a goților așezați în Transilvania, nicidecum o
dovadă a vechimii creștinismului de pe aceste meleaguri.



     Dacă Biertan a fost atestată ca cetate în
anul 1397, biserica a fost atestată
documentar într-o indulgență papală din
anul 1402. Biserica purta hramul Sf. Maria.

Cetatea (Burgul) înconjurată astăzi cu
ziduri de piatră legată cu mortar și cu un
val de pământ în exterior a fost datată pe
baza ceramicii descoperite ca fiind
ridicată la sfârșitul secolului XIII –
începutul secolului al XIV-lea.

     Din bazilica gotică atestată în anul 1402
nu s-au mai păstrat decât două chei de
boltă și fragmente de nervuri de boltă,

construcția suferind numeroase modificări
la sfârșitul anilor 1400 și începutul anilor
1500. Documentele istorice consemnează
numeroase lucrări de reparație a bisericii
în anii 1687, 1702, 1703 (după ce ansamblul
a fost cucerit și prădat de curuți), 1741, 1753
și 1802 (în urma unui cutremur puternic).

Biserica a mai trecut prin modificări
importante la începutul anilor 1800, iar în
anii 1938-1943 și 1980-1991 a fost restaurată.

În cadrul ansamblului fortificat a
funcționat și o școală după cum
menționează un document din anul 1502.

        Ansamblul păstrează trei clopote
medievale. Clopotul mare ce datează de la
începutul secolului XV este inscripționat
cu minuscule gotice („o rex glorie veni cum
pace), clopotul mijlociu ce datează din
secolul XIV este inscripționat cu majuscule
gotice („O REX GLORIE VENI CUM PACE”) și
clopotul mic, din secolul XIV, ce are
inscripționat anul („Anno dno
MCCXXXVIIII”).Un al patrulea clopot, ce
data din secolul XIV, a fost rechiziționat în
timpul Primului Război Mondial. Și
clopotul ceasului ce bate ora poartă o
inscripție („Jesus in aeternis rex judeorum
1508”).

Biserica fortificată



Metode de educare și consolidare a comunității

    Din categoria „Știați că…” amintesc bolovanul din capătul de sus al scării, lângă biserică, pe
care, duminica erau așezați cei care făceau rele în cursul săptămânii, spre a fi văzuți de
întreaga comunitate. Aceasta nu era singura metoda de a integra și educa oamenii în cadrul
comunității.  Una dintre cele mai cunoscute legende locale este despre „carcera” amenajată
în bastionul estic al ansamblului. În acest turn erau închise cuplurile care doreau să divorțeze.

Astfel, pentru o perioadă de timp, erau închiși doar ei într-o încăpere de mici dimensiune,

având o masă mică și un singur pat, o singură farfurie, un singur tacâm și o singură cană
pentru apă. Se spune că în tradiția de peste 300 de ani a „carcerei” celor ce doreau să
divorțeze un singur cuplu a și divorțat.

      Ansamblul mai este cunoscut și pentru ușa sacristiei ce dispune de un sistem de 19
încuietori acționate concomitent de o singură cheie. Ușa și sistemul de închidere au fost
realizate în anul 1515 și au fost premiate la o expoziție de la Paris în anul 1910.

Merită menționat și altarul poliptic realizat între anii 1483-1513, cel mai mare din țară cu cele
28 de panouri pictate.

     Din anul 1993 ansamblul bisericii fortificate din Biertan face parte din patrimoniul UNESCO.



Cascada Bigăr și izvorul
de la granița dintre lumi

NATURA MEREU SURPRINZĂTOARE

        Deși declarate rezervație naturală din anul 1982 și arie protejată din anul
2000, Cascada și Izvorul Bigăr au atras atenția curioșilor abia după ce
ghidul National Geografic Traveler – Romania le prezenta în presa de
specialitate spre finalul anului 2010. Popularitatea Cascadei Bigăr a explodat,
însă, după ce a ocupat prima poziție a topului cu cele mai impresionante
cascade din lume realizat de site-ul The World Geography în anul 2013. Mi se
pare destul de tristă situația de a nu-ți cunoaște și exploata potențialul
turistic al locului, mai ales că Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița (din care
am văzut doar frânturi) reprezintă una dintre cele mai frumoase zone ale
României.



     Lucrurile se schimbă în bine. În apropierea cascadei s-a realizat un
popas turistic, există un traseu semnalizat și îngrijit până la stânca
din care izvorăște Bigărul.

        Ar mai trebui lucrat la semnalizarea obiectivului. Mi s-a părut că
lipsesc panourile sau indicatoarele către cascadă. Bun, ai un panou
care anunță că trebuie să faci dreapta spre Bigăr apoi, după 45 de
kilometri în care te întrebi dacă ai ratat cascada, te trezești în dreptul
ei: „Ocolul Silvic Bozovici – Cascada Bigăr”. În plus, în apropiere mai
este un panou imens care te informează că pe acolo trece paralela
45 latitudine nordică.

        Frumoasă este și legenda Cascadei Bigăr, așa cum este relatată
(inventată / prelucrată) de către un profesor. În vremuri demult
apuse, pe Valea Almăjului trăia o familie de țărani gospodari, dar
care nu aveau urmași. Într-o noapte, soției i se arată în vis o vrăjitoare
care îi spune că va putea rămâne însărcinată dacă va bea apă din
izvorul de sub stânca așezată la granița dintre lumi, dar să aibă grijă
că dacă va naște o fată, aceasta nu trebuie să se îndrăgostească
pentru că nu va trăi mult.



       Femeia, de o frumusețe rară, a făcut cum i-a spus vrăjitoarea în vis și a
născut o fată. Cu cât treceau anii, cu atât fata se făcea mai frumoasă, iar
tot mai mulți flăcăi râvneau la ea. Fata, în schimb, avea ochi doar pentru un
flăcău pe nume Bigăr.  Temându-se de profeția vrăjitoarei, tatăl fetei
încearcă să o facă să uite de Bigăr și o închide în grota de deasupra
izvorului dintre lumi. Vrăjitoarea care s-a arătat în visul mamei aude
strigătele fetei și pășește peste granița dintre lumi și îi spune fetei cum să
facă pentru  a-l aduce aproape pe flăcăul Bigăr. Fata este de acord, iar
vrăjitoarea îi transformă părul într-o cascadă pe care să îi alunece lacrimile.
Bigăr sosește și se aruncă în cascadă fermecat de vuietul lacrimilor. El se
îneacă și fata moare odată cu el, dar se regăsesc amândoi în Tărâmul
Regăsirii Dorului, iar cascada rămâne o mărturie a iubirii care a depășit
limitele umane, dar și a faptului că dragostea înseamnă și fericire, și
sacrificiu.

(după Prof. Floarea – Ana Țunea , Legenda Cascadei Bigăr, reperealmajene.ro)



MIHĂILENI:
MARELE
CANION DE
NISIP 

     Ești unul din cei care visează la o excursie în zona
Marelui Canion american? Nu e nimic, și eu sunt unul
dintre ei. Dar până la Marele Canion încerc să
descopăr România, cu bune, cu rele (mai multe cu
cele bune). Nici nu mai știu unde am citit despre
Canionul Mihăileni, dar știu că am rămas surprins de
existența unui canion în județul Sibiu, mai ales că
este printre singurele din țară, iar unele surse îl dau
ca fiind al doilea ca lungime din Europa. 



    Canionul Mihăileni mai

este cunoscut și

ca Râpa sau Pârâul lui

Brot (pe net veți găsi Brod,

dar localnicii ne

atenționează că este vorba

despre un Brot, săteanul

care avea pământul unde

se află canionul).

    Cu mașina, ai mai multe

variante de a ajunge la

destinație. Noi am plecat

din Sibiu spre Șeica Mare,

iar de acolo spre Mihăileni

trecând prin Boarta și

Buia. Odată ajunși în

Mihăileni, am lăsat mașina

în centrul satului. Un

indicator ne spune că

avem 1 km până la Canion.

După vreo 200 de metri alt

indicator ne spune că mai

avem 500 de metri. După

aproape 2 kilometri, am

dat peste un alt indicator,

din lemn, ascuns în

crengile unor arbuști, care

ne anunța să coborâm

spre zona mlăștinoasă

pentru a ajunge la Canion.

 Bine, am avut norocul să

întâlnim doi copii care se

plimbau cu ATV-ul și care

ne-au spus că trebuie să

facem dreapta și apoi

drept înainte și suntem în

canion. 



   Drumul prin mlaștină nu

este lung, imediat ajungi

într-un luminiș – albia

secată ce a dat naștere

canionului.

       Începutul e timid: un

perete de nisip în dreapta

albiei, dar și peretele

ascuns în spatele unor

arbori și arbuști. Pe

măsură ce înaintezi,

vegetația devine

luxuriantă, iar pereții

sunt tot mai vizibili și mai

înalți (au și peste 20 de

metri).

          Pereții canionului

(nisipoși) sunt foarte

instabili și nu îi înțeleg pe

cei care au ținut morțiș să-

și scrijelească numele pe

ei.

     Au fost și câteva detalii

care au făcut vizitarea

canionului palpitantă:

mistrețul care dormea și

peste care era să dăm sau

urmele de lup (urme de

câine imens?!) despre

care, pentru farmecul

locului și pentru legenda

ce spune că în canion era

sălașul puilor de lup, tind

și vreau să cred că erau de

lup.



Canionul Șapte Scări
     Că  îmi  place  România  nu  mai  este  nicio  surpriză  pentru  cei  care  ajung  pe

paginile  blogului .  Nu  contează  că  este  vorba  despre  plajele  aproape  virgine ,  de

monumentele-hazard  ale  naturii ,  pajiștile  alpine  sau  de  crestele  golașe  ale

munților ,  de  bisericile  de  piatră  din  Țara  Hațegului ,  de  cetățile  dacice  din  Munții

Orăștiei ,  de  bisericile  săsești  sau  dealurile  domoale  ale  Moldovei  (dar  pline  de

tumuli) ori  bisericile  pictate  din  Bucovina ,  toate  îmi  fac  zilele  mai  frumoase .  Vreau

să  le  văd  pe  toate ,  să  le  fotografiez ,  să  le  aflu  povestea ,  eventual  să  o  dau  mai

departe .  Timpul  nu  îmi  este  întotdeauna  un  prieten ,  dar  nici  dușman  nu  îl  consider .

Dacă  nu  avem  două-trei  zile  libere  pentru  a  face  câte  o  excursie ,  am  adoptat

metoda  excursiilor  de  o  zi .  Vara ,  fiind  zilele  mai  lungi ,  ne  permitem  să  plecăm

dimineață  spre  ținuturile  Buzăului ,  să  ajungem  la  Vulcanii  Noroioși ,  apoi  să  vizităm

bisericile  rupestre  din  Munții  Buzăului .

La  sfârșitul  lunii  octombrie  e  mai  greu  să  faci  un  tur  de  forță ,  așa  că  ne-am

mulțumit  să  urcăm  dimineață  în  mașină  și  să  pornim  spre  Brașov .  Destinația  era

Canionul  „Șapte  Scări”,  iar  la  întoarcere  să  vizităm  ce  se  mai  poate  pe  Valea

Târnavei .  Doar  că  planurile  de  acasă  nu  se  potrivesc  cu  cele  din  târg .

De  la  Sibiu  se  ajunge  foarte  ușor  la  Canionul  Șapte  Scări :  mergi  spre  Brașov ,  intri  pe

Valea  Prahovei  și  cotești  stânga  spre  Dâmbul  Morii .  Lași  mașina  la  intrare  în

localitate ,  apoi  urmărești  traseul  marcat  (banda  galbenă).



            Canionul Șapte Scări
este un defileu săpat în
calcare jurasice din partea
nord-vestică a munților
Piatra Mare, în Săcele
județul Brașov, România.
Lungimea lor este de 160
metri cu o diferență de nivel
de 58 de metri, la o
altitudine de 948 metri.
Defileul este format din zece
trepte cu înălțimi între 2.5 și
15 metri, transformate în
cascade prin volumul de
apă al pârâului Șapte Scări,
afluent de stânga al
Șipoaiei,. Traseul poate fi
parcurs cu ajutorul unor
scări (nouă la număr) și a
unor pasarele metalice
nefiind nevoie de
echipament specializat, dar
obligatoriu cu echipament
de munte (cel putin ghete
sau bocanci), Denumirea
,,Șapte Scări” vine din anii
1920-1930 când accesul se
făcea pe șapte scări din
lemn. 

Traseul durează aproximativ o oră. A fost
interesant că vremea nu știa cum să se comporte:
ba se făcea că ninge, ba că plouă, ba că iese
soarele. Pot spune că asta a fost prima zăpadă pe
care am prins-o în noul sezon. A trecut repede ora
până la intrarea în canion, mai ales că traseul era
destul de populat – am dat și peste câteva grupuri
de elevi însoțiți de profesori.

Până la intrarea în Canionul Șapte Scări peisajul te
ajută să te acomodezi cu ceea ce urmează: un
izvor îți ține de urât prin partea dreaptă, curgând
ba lin, ba în mici cascade zgomotoase. Ajungem la
Cabană, achităm taxa de vizitare (10 lei de
persoană) și continuăm traseul. Pe cât de
aglomerat a fost prin pădure, pe atât de liber era
când am ajuns la intrarea în Canion. 



           Recunosc, m-am
îndrăgostit de la primul
contact cu aerul rece.

Am înjurat puțin când
mi-am dat seama că nu
am mănuși, iar mâinile-ți
îngheață pe balustrada
de protecție. Am înghițit
în sec fără a privi în jos
când a trebuit să urc cea
mai înaltă scară (14
metri). Cuvintele sunt
prea puțin pentru a
descrie toate stările prin
care am trecut.
(Canionul te așteaptă!)

    După 25-30 de minute
(cu lungile pauze pentru
fotografiat și admirat)
am ajuns în capătul
canionului, puțin
dezamăgit că distracția
s-a terminat. Am
meditat dacă să ne
întoarcem pe scări sau să
alegem varianta
ocolitoare (prin pădure).

Glumesc, nu am meditat,
am rău de înălțime și nu
reușesc tot timpul să-mi
controlez această teamă.

Râpa Urșilor nu e la fel
de spectaculoasă, dar îți
poate da emoții (căderile
sigur sunt
spectaculoase!)

     Canionul este închis
pentru vizitare pe timp
de iarnă lesne de înțeles
din ce cauză. 


