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Noi, oamenii mari, cei care iubim 
patrimoniul, încercăm să-l îngrijim și să-l 
apărăm, de stricăciunile aduse de timp și 
de nepăsarea unora. Dar fără voi, copiii, 
lupta noastră este în zadar. Noi încercăm 
să păstrăm aceste frumuseți pentru voi, 
pentru copiii și nepoții voștri. Dacă acest 
lanț de iubire se rupe, nu putem transmite 
frumusețea mai departe. Și asta ar fi 
foarte trist… 
Răsfoind manualele copiilor mei, mi-am 
dat seama că sunt multe lucruri frumoase 
și mulți oameni prețioși, despre care nu 
se vorbește deloc în lecțiile voastre de la 
școală. Atunci m-am hotărât să scriu eu 
însămi un manual.
Adriana Scripcariu
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Ai în mâini o carte mai puțin obișnuită pentru un manual școlar. 
Mi-am dorit să �e cât mai plină de imagini și povestiri interesante. 
Dacă am reușit, o să-mi spui tu! Eu sunt istoric de artă, adică, ci-
neva care știe multe despre obiecte și clădiri vechi și frumoase și, 
bineînțeles, despre oamenii care le-au făcut. Sunt lucruri pe care 
este important să le cunoști, ca să înțelegi mai bine locurile în 
care trăiești și chiar pe tine însuți. Așa cum vezi, e vorba doar de 
județul tău. Asta pentru că, de multe ori, în ziua de azi, știm mul-
te, foarte multe despre continente îndepărtate, despre constelații 
demult apuse sau despre fundul oceanelor. Dar frumusețile de 
lângă noi, ne rămân adesea cu totul necunoscute.

Noi, oamenii mari, cei care iubim aceste lucruri, încercăm să le 
îngrijim și să le apărăm, de stricăciunile aduse de timp și de nepă-
sarea unora. Dar fără voi, copiii, lupta noastră este în zadar. Noi 
încercăm să păstrăm aceste frumuseți pentru voi, pentru copiii și 
nepoții voștri. Dacă acest lanț de iubire se rupe, nu putem trans-
mite frumusețea mai departe. Și asta ar � foarte trist… Răsfoind 
manualele copiilor mei, mi-am dat seama că sunt multe lucruri 
frumoase și mulți oameni prețioși, despre care nu se vorbește deloc 
în lecțiile voastre de la școală. Atunci m-am hotărât să scriu eu 
însămi un manual. 





Trebuie să știi, de la început, că lumea despre care îți povestesc 
era puțin altfel decât a noastră. Este lumea strămoșilor, pe care 
e bine să o cunoști. Este ca și cum ți-ai privi străbunii într-un 
album de familie. Este o lume în care oamenii înțeleg că toate 
au un rost. Timpul curge mai liniștit, între zile de lucru și zile de 
sărbătoare. Omul știe că nu toate sunt în puterea lui și că peste 
toate este Dumnezeu. Ai să vezi, îți povestesc despre multe biserici. 
Asta pentru că, pe atunci, bisericile erau pentru oameni cele mai 
importante construcții.

La fel ca timpul de demult, lecțiile noastre curg și ele în ritmul 
anului cu sărbători. Așa se face că, în miezul iernii, vei a�a lucruri 
legate de Crăciun, Anul Nou și Bobotează, în primăvară îți voi 
povesti despre Paște și tot așa. În drumul printre frumuseți, pe 
care ți-l propun, vom avea și călăuze. Sunt călători străini, care 
au vizitat pe vremuri ținuturile noastre și au lăsat scris despre 
ele. Sunt și meșteri, care încă trăiesc și pot povesti multe despre 
meșteșugurile lor. Sunt multe lucruri pe care le-am găsit scrise în 
cărți, de către cei care le-au iubit, de-a lungul vremii.

Am încercat să organizez tot ce am vrut să-ți transmit, ca pe 
un bulgăre de zăpadă, pe care îl rostogolești la vale, ca să crească. 
Am început cu miezul, o parte mică, fără de care, însă, bulgăre-
le nu se poate forma. Este prima lecție, în care îți explic ce este 
patrimoniul. Apoi, povestirile se țin lanț. Te ajut, într-o parte a 
paginii, cu explicațiile unor cuvinte mai speciale, pe care poate 
nu le-ai întâlnit încă. Sunt marcate cu albastru și numerotate 1 . 
Dacă mai sunt și altele, te rog, caută-le în dicționar. Și imaginile 
poartă numere, ca să le poți găsi mai ușor 1 . La sfârșitul lecțiilor 
îți propun diferite activități, de obicei desene și compuneri. Știai 
că demult cărțile erau scrise și decorate de mână? În zilele noastre 
cele mai multe texte, chiar și temele pentru acasă, sunt lucrate la 
calculator și adesea, aproape uităm să scriem cu mâna. Iar scrisul 
de mână este așa de important pentru dezvoltarea îndemânării, a 
creativității și a gândurilor tale, încât este păcat să nu te folosești 
de această modalitate simplă de a deveni mai priceput. Așa că, te 
rog scrie compunerile de mână și decorează-le cu desenele tale, ca 
pe niște �le de manuscris. Te mai rog să urmărești mereu pe harta 
din interiorul coperții, unde se a�ă locurile de care îți povestesc.

Și acum, după ce te-am înarmat cu instrucțiunile necesare, îți 
urez drum bun! Această carte este ca o ladă de zestre, plină cu 
comori sau ca o ușă mică, prin care intri într-o grădină mare.

Adriana Scripcariu

1  cultura – toate valorile ma- 
teriale și spirituale create de 
oameni
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 cum îl îngrijim, cum îl păstrăm

 16 Lecția 2 Județul Ilfov. Hartă și specific
 Cum arată județul nostru și de ce e el altfel decât celelalte?

 20 Lecția 3 Arheologie
 Povestire despre arheologi și câteva obiecte foarte vechi

24 Lecția 4 Sfântul Dumitru. Mănăstirea Căldărușani 
 Istoria unui sfânt și a unui loc
 Cine sunt ctitorii, ce sunt pisania și hramul unei biserici?

30 Lecția 5 Meșteșuguri vii. Olăritul. Partea i
 Povestiri despre olari, oale și jucării de lut

 36 Lecția 6 Sfântul Nicolae.
   Biserica fostului schit Bălteni. Schitul Balamuci 
 Un sfânt și două biserici. Ce este planul unei biserici?
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 Icoană, obiceiuri, înțelesuri

 46 Lecția 8 Anul Nou
 Tradiții și urări

 50 Lecția 9 Boboteaza
 Icoană, obiceiuri, înțelesuri

 54 Lecția 10 Tipuri de locuire. Casa tradițională. Conacul și palatul 
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   Țesut, costume populare, împletituri, pescuit
 Războaie, scoarțe, ștergare, brâie, coșuri, mături, plase și pești

 66 Lecția 12 Mănăstirea Snagov
 Povestea unei biserici

 70 Lecția 13 Rituri vechi. Cucii de Brănești
 Credințe vechi, jocuri și măști

 72 Lecția 14 Palatul de la Mogoșoaia
 Povestea unui palat: oameni, timpuri, fapte

 82 Lecția 15 Mănăstirea Cernica
 Povestea unei insule binecuvântate

 86 Lecția 16 Paștele
 Icoană, înțelesuri, obiceiuri
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 Povestea cuptorului de ars oale
 
98 Lecția 18 Schitul Turbați
 Povești în piatră, locuri și oameni

 102 Lecția 19 Recapitulare
 Jocuri, teste și imagini

7



Te-ai gândit vreodată de ce sunt țările așa de diferite? Pentru 
că moștenirea lor istorică și culturală este diferită. Această 
moștenire, în ansamblul ei, poartă numele de patrimoniu. 
Patrimoniul este cea mai mare comoară a unui neam și el 
trebuie îngrijit și păstrat. Altfel, urmașii nu vor mai ști cine 
le-au fost strămoșii. Dacă am putea numi într-un fel chipul 
unei țări și al unui neam, acest nume ar fi „Patrimoniul”.

 



feluri de patrimoniu cultural

material mobil – adică posibil de mișcat, de dus dintr-un loc 
în altul

 diferite obiecte cu valoare istorică și culturală: 
cărți, tablouri, icoane, vase de ceramică, țesături, 
costume populare și altele.

material imobil – adică imposibil de mișcat de pe locul în care 
sunt așezate

 monumente istorice: clădiri vechi, biserici 
ansambluri de clădiri: cetăți, sate, mănăstiri, chiar 
părți din unele orașe

imaterial obiceiuri, tradiții, meșteșuguri, diferite îndeletniciri, 
folclorul 1 , limba națională 
mai pe larg: cântece, dansuri, balade populare, legen-
de, știința de a realiza cu mâinile diferite obiecte sau 
chiar și feluri de mâncare, moduri de a sărbători sau 
de a te întrista împreună cu ceilalți la nunți, botezuri, 
înmormântări și altele

   
Pentru îngrijirea Patrimoniului s-a în�ințat Institutul Național 
al Patrimoniului. Aici există cataloage, care cuprind notate toate 
obiectivele de patrimoniu material din toate județele României. 
Fiecare monument are o �șă de identi�care 3 . Se mai preocupă 
de patrimoniu și muzeele dar și diferite organizații, asociații și 
fundații 2 . 

�

1  folclorul 
1) toate creațiile artistice populare: 
literare, muzicale, de artă plastică, 
obiceiurile și tradițiile unei țări sau 
unei regiuni 
2) știință care se ocupă cu creațiile 
artistice populare, obiceiurile și 
tradițiile

2  asociații și fundații 
 – grupuri de oameni entuziaști, 
care au un țel comun, în cazul 
nostru, iubesc patrimoniul. Ei în-
cearcă să contribuie la protejarea 
lui, să-l facă cunoscut celorlalți, să 
învețe copiii să-l aprecieze, să în-
curajeze meșterii și altele. Aceste 
organizații nu țin de instituțiile 
statului, nu sunt dirijate de guver-
nul țării, de aceea, se cheamă non-
guvernamentale.



trebuie îngrijit și păstrat. Altfel, urmașii nu vor mai ști cine
le-au fost strămoșii. Dacă am putea numi într-un fel chipul 

material
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3  fișa palatului ghika
categorie Palate

perioadă 1830
importanță B

cod if-ii-m-b-15268.01 4

adresă Str. Unirii 93
localitate sat căciulați; comuna moara vlăsiei

județ Ilfov
regiune Muntenia

În județul Ilfov, Institutul Național al Patrimoniului a identi�cat 
724 de obiective de patrimoniu imobil. Dintre ele, mai mult de 
jumătate sunt situri arheologice. Mai sunt și biserici, ansambluri 
mănăstirești, monumente ridicate în cinstea eroilor, diferite statui, 
monumente funerare. 
Și totuși, în țara noastră patrimoniul este prea puțin cunoscut, 
adesea neîngrijit și deci, neprețuit cu adevărat. Asta vine și din 
lipsa banilor, dar mai ales din necunoaștere și nepăsare. 1  2  3

4  Cum se compune codul unui monument? 

if-ii-m-b-15268.01 
if – prescurtarea numelui județului 
ii – clasa sau felul 
 Există 4 clase: 
 i – așezare arheologică 5  
 ii – monument de arhitectură 6  
 iii – monument de for public 7  
 iv – monumete funerare 8  
m – prescurtare de la monument 
b – importanța 
 Există două nivele de importanță:  
 a – valoare națională – important pentru toată țara  
 b – valoare locală – important în cadrul unei regiuni / unui județ 
15268 – numărul de ordine în listă. Obiectivele se numerotează în or-
dine alfabetică, pe județe. Numărul 1 este, spre exemplu, situl arheolo-
gic de la Alba Iulia.  
01 – apare atunci când este vorba de mai multe elemente, în cadrul 
unui ansamblu. Întreg ansamblul are un număr și elementele sunt sem-
nalizate cu 01, 02 etc. 

5  așezare arheologică sau 
sit arheologic – loc unde au fost 
găsite urme și obiecte ale unor 
oameni, care au trăit cu mult 
timp în urmă

6  arhitectura – știința și arta 
de a proiecta și construi clădiri; 
monument de arhitectură 

– construcție foarte bine realizată 
și cu valoare culturală

7  monument de for public – 
 statuie sculptată sau altă alcătu-
ire artistică, așezată într-un loc 
vizibil în spațiul orașelor sau sa-
telor, care amintește de un eve-
niment, de o personalitate. Sunt 
așezate de obicei în locuri des-
chise (piețe, parcuri), așa încât să 
poată fi cât mai ușor de văzut.

8  monument funerar – 
lucrare de arhitectură sau sculp-
tură ridicată la mormântul unei 
personalități

1  Conacul Hagi Tudorache

2  Biserica în ruina Măxieni

3  Dealu Ocii

1 2 3

Ce este patrimoniul cultural?
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unesco este o instituție care se ocupă de patrimoniul cultural din 
întreaga lume. Din �ecare țară au fost desemnate câteva obiective, 
considerate cele mai reprezentative, spectaculoase și bine conserva-
te și care împreună alcătuiesc o colecție: Patrimoniul umanității. 

�

9  unesco – United Nations Edu-
cational Scientific and Cultural 
Organisation (Organizația 
Națiunilor Unite pentru Educație, 
Știință și Cultură)

Patrimoniul UNESCO în România
Identifică monumentele! Alătură 
denumirii numărul imaginii!

 
Biserici de lemn 
din Maramureș 

Biserici pictate în exterior 
din Moldova

Centrul istoric 
al orașul Sighișoara

Mănăstirea Hurezi

Sate cu biserici fortificate 
din Transilvania

Fortărețe dacice din Munții 
Orăștiei 

4

5

6

9

8

7

Ce sunt
monumentele 
istorice? 

„Toate aceste construc- 
ții: așezări, cetăți, castele, case, 
biserici, mănăstiri, fântâni, ha-
nuri, conace, cule, palate, tur-
nuri, mausolee etc. dau țării o 
înfățișare specifică și un anumit 
caracter, pe care noi avem tot 
interesul a-l păstra și chiar da-
toria de a-l menține, pentru a-l 
transmite mai departe celor care 
ne vor urma. 
Teritoriul României este acoperit 
de monumente din epoci diferi-
te, începând cu cea mai depăr-
tată fază și terminându-se cu 
construcții făcute într-o vreme 
relativ apropiată de a noastră, 
care toate sunt în legătură cu 
istoria, fie a poporului român, fie 
a popoarelor care au trecut pe 
acest teritoriu sau care au con-
locuit sau conlocuiesc cu noi.” 
g.m.cantacuzino

Noțiuni generale
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ține minte! 10 Icoană veche a sfântului 
Nicolae, într-o biserică 
bucureșteană. Chiar dacă 
aparține bisericii, icoana poate 
fi înstrăinată pentru o vreme, 
de exemplu, poate participa la o 
expoziție. Este deci mobilă.

11 Vas de ceramică, vechi de pes-
te 100 de ani, în colecția expusă 
la Palatul Mogoșoaia

12 Carte veche bisericească, 
expusă în muzeul de la Palatul 
Mogoșoaia

13 Palatul Mogoșoaia

14 Școala centrală de fete din 
București, realizată de arhitectul 
Ion Micu

15 Statuia poetului Mihai 
Eminescu, din fața Atheneului 
Român din București, realizată 
de sculptorul Gheorghe Anghel

16 Biserica de lemn din satul Gagu

Patrimoniul material
Este patrimoniul care poate fi văzut și atins: clădiri și obiecte. 
După fel, patrimoniul material se împarte în două: mobil și imobil.

 patrimoniul mobil 10 11 12

 Obiecte cu valoare istorică și culturală, care își pot schimba   
 locul, pot fi transportate.  
 Piese de patrimoniu mobil:

diferite obiecte vechi, aflate în interiorul unor clădiri monument
exponatele unui muzeu sau ale unei colecții particulare
cărți rare dintr-o bibliotecă

 patrimoniul imobil 13 14 15 16 
 Clădiri cu valoare istorică sau artistică: palate, conace, școli, spitale,  
 biserici, diferite monumente de for public, monumente funerare.

•
•
•

14

13

12

1110

15 16

Ce este patrimoniul cultural?
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ține minte! 
Patrimoniu imaterial

meșteșuguri și diferite îndeletniciri
obiceiuri de sărbători sau legate de traiul de zi cu zi, toate având ca 

temei diferite credințe, unele creștine, altele mai vechi, păgâne 
cântece, balade populare – scrise sau nescrise 

•
•

•

Identifică patrimoniul imaterial!
Alătură denumirii numărul imaginii!

împletituri 
pictură de icoane 
olărit 
încondeiat ouă 

fierărie 
lăutari 
horă

17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

27

pietrărie 
cioplitor în lemn 
costum popular 
țesut 

Noțiuni generale
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Până nu demult, a existat un obicei legat de viața de agricultori, 
pe care țăranii o duceau, în mai toate zonele țării. Peste tot s-a 
cultivat pământul și unul dintre dușmanii recoltelor este seceta. 
Dansul paparudei este un ritual de chemare a ploii, cu rădăcini 
adânci, încă din timpurile păgâne, când oamenii credeau într-o 
zeiță a ploii, Paparuda. Tanti Jana, olărița, mi-a povestit despre 
acest obicei, așa cum îl știe din copilăria ei:

„În prima zi de joi, de după Paște, veneau paparudele. Erau 
fetițe de 9-10 ani, de obicei țigăncușe lingurărese, însoțite de o 
bătrână. Erau îmbrăcate cu fuste lungi și cămășuțe albe. La brâu 
erau încinse cu bozii, flori de laptele cucului și drăgaică 29 30 28. 
Aveau pe cap cununi tot din aceste plante. Veneau, jucau și cân-
tau la poartă sau în curte, iar gazda le stropea cu apă pe fuste 
și la picioare. Bătrâna care le însoțea aduna ce-i dădea gazda: 
mălai, cereale, făină, și altele, de-ale gurii.”

„Paparudă-rudă, 
Vino de ne udă, 
Cu găleata-leata 
Peste toată ceata. 
Hai ploiță hai! 
Hai ploiță hai! 
Ploaie Doamne ploaie,
Locul să se-nmoaie.
Ploiță curată ,
Din ceruri vărsată.
Hai ploiță hai! 
Hai ploiță hai! 
Dă-ne Doamne cheile, 
Deschide cerurile,
Să pornească ploile, 
Să curgă șiroaiele,
Să umple pâraiele!
Hai ploiță hai!”

După ce joacă și cântă prin toate gospodăriile, paparudele merg 
la un râu și își aruncă pe apă brâiele și cununile din frunze. După 
încreștinare, preoții au sfătuit mereu oamenii să renunțe la aceste 
datini, pentru că aveau de acum rugăciuni, potrivite pentru toate 
nevoile lor: pentru ploaie, pentru boli, pentru cutremure și alte 
nenorociri. Unele dintre obiceiurile păgâne s-au transformat în 
timp, preluând și elemente creștine. Altele nu. 

�

Fragment de baladă 
populară, Ilfov
„Foaie verde lămâiță 
Într-o verde grădiniță 
Frumos doarme-o copiliță 
Pe-așternut de trandafiri, 
La umbră de calomfiri. 
Trece-un voinicel cu grabă  
Și din gură mi-o întreabă; 
– Spune-mi dragă copiliță 
Cu rumena ta guriță 
Ești mireasă sau ești fată, 
Sau zână din cer picată?”

28

29

30

Ce este patrimoniul cultural?
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Pentru că mare parte dintre oameni nu îl prețuiesc cu adevărat, 
nu îl cunosc și nu înțeleg că dețin, ca membrii ai unei comunități, 
aceste comori mai vechi și mai noi, care trebuie păstrate, îngrijite 
și predate urmașilor. Lipsa susținerii din partea oamenilor este 
ceea ce duce de multe ori la stricăciuni mari și chiar la moartea 
unor monumente de patrimoniu. O să-ți dau un exemplu, pe care 
l-am întâlnit adesea, mai ales la sat. Biserica din cimitir este veche 
și stricată. Oamenii își doresc ceva nou, frumos și la modă. Ceva 
care, cred ei, le-ar face cinste. Ar putea să îngrijească biserica cea 
veche, ca pe un om bătrân, care te-a crescut, te-a învățat, te-a 
ajutat. Să o curețe, să o repare, să ceară restaurarea ei. În loc să 
facă asta, ei lasă biserica în paragină. Cu mulți bani ei ridică o 
biserică nouă, care, cel mai adesea, e cu mult mai puțin frumoasă 
decât cea bătrână. În plus, biserica cea nouă nu poate povesti 
nimic despre istoria lor… La fel se întâmplă și cu casele.

�

Compunere

Alege un exemplu din fiecare tip de patrimoniu 
prezentat și descrie-l!

Schiță

Realizează un desen inspirat de fragmentul 
de baladă populară.

Gândește-te!

Între ce ani se desfășoara secolele: xvi, xvii, xx? 
În ce secol ne aflăm în prezent?

Încadrează în tipurile de patrimoniu imaginile 
care urmează.

Știai că…
În perioada medievală, anii erau 
numărați de la Facerea lumii și 
de la Nașterea lui Hristos. Așa 
se face că adesea, în actele vechi, 
anii apar cu denumire dublă, pri-
mul cu numărul miilor 7, iar cel 
de-al doilea, după cum suntem 
obișnuiți, cu cifra miilor 1. 

10 un secol – o sută de ani

Cum se numerotează secolele? 10

În scrierile despre istorie, anii se numără cel mai adesea în secole. 
Pentru a numi orientativ o perioadă, se indică secolul căreia îi aparți- 
ne. Primul secol se desfășoară de la anul 1 până la anul 100, era noas-
tră (e. n.) sau după Nașterea lui Hristos. Anul nașterii Mântuitorului 
este considerat a fi anul 1. Secolul al doilea este cuprins între anii 101 
și 200, așadar, numrărul sutelor este cu 1 mai mic decât cifra romană 
indicată. 

Dealu Ocii
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Ce este patrimoniul cultural?



Sunt mulți cei care cred că județul nostru nu are nici un speci�c… 
Dar să știi că ei greșesc. E drept că Ilfovul nu a păstrat multe 
obiceuri populare, ca alte județe din Maramureș, Bucovina sau 
Oltenia. Există, în schimb, un speci�c dat de istoria locurilor, care 
nu poate � trecut cu vederea. 


Ilfovul are, în primul rând, un speci�c natural. Pornind de aici 
și traiul oamenilor a devenit speci�c. Ilfovul este câmpie. Odi- 
nioară, locurile erau acoperite de o pădure bătrână, vechiul codru 
al Vlăsiei. Cursuri de apă, cu luncile lor, mărginesc și brăzdează 
județul. Pădurea a dispărut, în cea mai mare parte, apele însă au 
rămas. Le poți descoperi pe hartă: Argeș, Ialomița, Dâmbovița, 
Sabar, Colentina, Mostiștea, Ciorogârla și altele. Ele au format 
lacuri și bălți, mai mari sau mai mici, în total peste 100. Bogăția 
de ape a făcut ca zona noastră să �e locuită din vremuri foarte 
vechi. Observă pe hartă cum localitățile se înșiră de-a lungul 
râurilor. A�ă că în multe dintre așezări s-au făcut descoperiri 
arheologice, care vorbesc despre locuitorii de demult. Ilfovenii 
s-au ocupat din vechime cu agricultura, crescutul animalelor, 
pescuitul și albinăritul 1 .

�

Pădurile erau cuiburi de haiduci, cântați în folclor. Lacurile și 
bălțile erau pline de pește, care îndestula mesele orășenilor, 
dar și ale țăranilor. Meșteșugarii puteau desface mărfuri în 
târg, iar la întoarcere, aduceau cu ei obiecte și materiale, pe 
care satul nu le producea. Din această alăturare se naște 
culoarea aparte a județului nostru. 

 
  

Așa arătau cu ceva timp în urmă 
stupii pentru albine, adăpostiți în 
trunchiuri de copac sau în coșuri 
de nuiele lipite cu pământ

1

Știai că…
Numele județului Ilfov vine de 
la „elhov”, care în limba slavă 
însemnă arin. Arinul este un 
arbore care crește în lunci, des 
întâlnit în zonă, din vechime.
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Alt lucru, care a dus la formarea unui anume speci�c, este prezența 
în mijlocul zonei a unui mare târg, devenit în timp capitala țării. În 
viața ilfovenilor Bucureștiul a fost un loc de atracție și inspirație. În 
aspectul costumului popular sau în creațiile folclorice, apropierea 
târgului se face simțită. Bucureștiul era un loc în care puteai vedea 
și auzi multe. Era, în plus, scaunul Domniei, locul în care se luau 
multe hotărâri cu privire la viața țării. De asemenea, peisajul săl-
batic ce înconjura târgul a inspirat pe domni și boieri. Frumoasele 
ctitorii medievale, în majoritate domnești, așezate cel mai adesea 
pe insule, crează o salbă de monumente în jurul orașului 1 . 

Iată un fragment din baladă populară a lui Mihu, haiducul, care 
descrie relația conturată mai sus:

„Foaie verde măr domnescu, 
Dă-n oraș în Bucureștiu, 
La cele case domnești, 
Cari să văd în București
În curte la Ștefan Vodă, 
Mare masă mi-e întinsă, 
De mari boieri mi-e cuprinsă; 
Boierii divanului, 2  
Sfetnicii-mpăratului, 
Stâlpii Țarigradului 3

Caimacanii târgului, 4  
Puterea pământului. 
Dar la masă ce mănâncă?
Numai cegă și păstrugă, 
Și galbenă caracudă
Și peleguță d-a măruntă, 
C-am auzit din bătrâni, 
C-ăla-mi este-un pește bun.”

 
Stema actuală a județului Ilfov se leagă de speci�cul povestit mai 
sus. În centrul ei este desenată biserica Mănăstirii Snagov. În colțuri 
avem �ori de nufăr și frunze de stejar, care duc cu gândul la pădu-
rile bătrâne de odinioară 2  3  4 . Frumoasele �ori lacustre plutesc 
încă pe multe dintre lacurile ilfovene. Ni s-a păstrat și o stemă mai 
veche, care poartă simbolul împărătesc al celor care ridică biserici. 
Sunt S�nții Împărați Constantin și Elena, ținând în mâini macheta 
unei biserici 5  6 . Așadar, cei vechi au simțit că speci�cul cel mai 
puternic al județului se leagă de lăcașurile s�nte.

�

�

1  Așa sunt mănăstirile: Snagov, 
Balamuci, Bălteni, Țigănești, Cer-
nica, Căldărușani. Chiar dacă în 
prezent se poate ajunge la ele pe 
uscat, în vremea ridicării lor, erau 
înconjurate de apă, ca de o barieră 
naturală de apărare. 

2  divan – sfat domnesc

3  Țarigrad – orașul Constanti-
nopol, actualul Istambul, capitala 
împărăției turcești (după 1453, iar 
înainte, capitala împărăției creștine 
a Bizanțului)

4  caimacan – ofițer în slujba vo-
ievodului

2
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Schiță

Desenează un fragment din harta județului, notând 
cele mai importante râuri, lacuri, localități, denumiri-
le județelor vecine. Desenează cu mâna liberă, chiar 
dacă liniile nu vor foarte precise.

Desenează stema județului. 

Ilustrează fragmentul de baladă de mai sus.

2

3 4

5

6

Județul Ilfov. Hartă și specific 2

Gândește-te!

Găsește în imaginea alăturată 3 elemente specifice 
județului Ilfov. Explică răspunsul tău!

7



   
Arheologii sunt un fel de detectivi. Ei caută sub pământ urme 
ale oamenilor, care au trăit demult. Arheolog vine de la „arheo”, 
care înseamnă vechi și „logos”, adică, cuvânt sau vorbire. Așadar, 
arheologii sunt oameni, care povestesc despre lucruri vechi. De 
ce? Pentru ca noi să putem înțelege și învăța, de la cei de demult, 
lucruri folositoare pentru viața noastră. Pentru ca noi să ne dăm 
seama cum trăiau strămoșii noștri și să-i putem astfel cunoaște, 
atât cât se poate. Eu am o prietenă arheolog, o cheamă Dana. De 
la ea am înțeles multe despre meseria asta. 

Crezi că arheologii sapă așa, oriunde și oricum? Nu, ei încep 
lucrul după multă muncă. Mai întâi citesc, studiază, măsoară, 
ca să nu sape în zadar. Apoi pornesc la descoperit. Sub pământ 
poți găsi unelte, vase, diferite obiecte, urme de case, de cuptoare, 
ziduri de biserici și multe altele. Odată descoperite, arheologii 
notează cu mare atenție locul exact, adâncimea, descriu obiectele 
și le păstrează cu mare grijă, în pungi curate și uscate. Desenează, 
măsoară, fotogra�ază, sunt atenți la cele mai mici detalii. Apoi, 
odată șantierul încheiat, pun toate informațiile cap la cap și pot 
povesti multe despre cum trăiau oamenii ale căror urme le-au 
descoperit. Obiectele scoase din săpătură merg la muzeu. Ele 
sunt curățate și îngrijite de restauratori 1 . Restauratorii sunt un 

�



Familie de cuvinte
Care dintre următoarele cuvinte 
nu își găsește locul în familie?

a restaura, restaurator, 
restaurant, restauratoare, 
restaurare

1  a restaura – a repara, a aduce 
în bună stare, a reface în forma 
inițială un monument de arhitec-
tură, o pictură, o piesă de mobilier 
vechi, un obiect din săpătura arhe-
ologică etc. 
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fel de doctori ai obiectelor vechi. Le curăță, le lipesc, le repară. 
Mai departe, obiectele ajung în vitrinele muzeelor, unde le putem 
vedea cu toții. Să știi că cele mai multe dintre lucrurile pe care le 
vezi în muzeele de arheologie sau de istorie au fost descoperite de 
arheologi. Fără ei, istoria ar � uneori foarte greu de scris. 

  
În județul nostru oamenii au trăit din timpuri foarte vechi. Cele 
mai numeroase obiective de patrimoniu din județ sunt siturile 
arheologice. În catalogul obiectivelor apar peste 550 de locuri 
din județ, unde au avut loc săpături și s-au făcut descoperiri, din 
diferite epoci 2 . Cele mai spectaculoase dintre ele sunt expuse 
la Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București. Îți prezint 
câteva obiecte din diferite epoci.

�

1  zeița de la vidra. Este un vas în formă de femeie, găsit într-un sat 
din sudul Bucureștiului. Vine din epoca neolitică și este vechi de peste 
4000 de ani. În sudul României s-au găsit mai multe obiecte, care par 
înrudite. Ele provin de la oameni, care au trăit în aceleași timpuri și au 
avut moduri de viață, credințe și obiceiuri asemănătoare. Primul loc în 
care s-au descoperit astfel de obiecte este colina Gumelnița, din mar-
ginea orașului Oltenița. De aceea, această familie de obiecte și situri 
arheologice a fost numită Cultura Gumelnița. Zeița de la Vidra face 
parte și ea din această familie. Astfel de vase erau folosite în cadrul 
ceremoniilor religioase ale vechilor locuitori ai Ilfovului. Dincolo de fe-
lul în care era folosit vasul, despre care nu putem ști prea multe, să fii 
atent la măiestria cu care este lucrat!

2  Sunt vase care vin din epoca bronzului. Sunt vechi de peste 
3000 de ani. Sunt obiecte folosite în gospodărie. Erau lucrate fără 
roata olarului.

3  câteva vase restaurate. In săpăturile arheologice nu se găsesc de 
obicei vase întregi, ci cioburi. Arheologii sortează aceste cioburi după 
grosime, formă și culoare, apoi, încearcă să le unească și să formeze 
vase. Uneori reusesc, alteori nu. Rareori se pot obține vase întregi așa 
cum erau odinioară. Dar adesea se obțin părți din vase, din care îți poți 
da seama cum arăta întregul. În aceste situații vasele se restaurează, 
pentru ca privitorul să își poată face o idee mai bună despre ele. Ca să 
se știe care parte este cea găsită în săpătură, completările se fac cu un 
material de culoare diferită.

4  tezaurul de la herăstrău. Are o vechime de circa 2100 de ani și 
a aparținut geto-dacilor, strămoșii noștri. Despre ei, istoria ne poate da 
mai multe știri. Sunt podoabe și monede de argint grecești, care arată 
că oamenii începuseră să se împartă în mai bogați și mai puțin bogați, 
că unii dintre ei călătoreau și cumpărau cu monede. Mai multe obiec-
te, lucrate în metal prețios, găsite la un loc, formează un tezaur.

diferite 
la Muzeul de Istorie și Artă al Municipiului București. Îți prezint 
câteva obiecte din diferite epoci.

1

2

3

4

3
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În epoca neolitică, vasele se construiau din colăcei de lut, puși 
unul peste altul. Urmărește tehnica și încearcă și tu! Mai întâi se 
formează fundul vasului. Faci o turtiță de lut, pe care o presezi 
bine așa: iei o bucată de pânză mai groasă și un sucitor de lemn. 
Pui turtița de lut sub material, apoi rulezi bine sucitorul peste ea 5 . 
Dai la o parte pânza și apoi decupezi turtița bine presată, în formă 
rotundă, cu ajutorul unui cuțit 6 .

După asta, începi să construiești pereții din colăcei de lut. Ru-
lezi între palme și tăblia de lemn bucățele de lut. Vei obține niște 
șerpișori, pe care îi așezi pe conturul discului de lut. Așa se înalță 
vasul, rând cu rând 7 . În funcție de dimensiunea colăcelului poți 
lărgi sau strâmta treptat vasul tău. Foarte important este ca �e-
care colăcel adăugat să �e bine lipit de corpul vasului. Trebuie să 
treci cu degetul peste lipitură, netezind-o. Astfel vei elimina aerul 
dintre colăcei. La ardere aerul se dilată și poate cauza spargerea 
vasului. Dacă vasul este larg și mâna ta încape bine în el, poți netezi 
la sfârșit, proptind din afară peretele vasului cu cealaltă mână 8 . 
Mai sigur este însă să netezești după �ecare rând. La sfârșit, vasul 
trebuie să �e așa de bine lipit și pe dinafară și înăuntru, încât să 
nu se mai observe că este construit din colăcei.

La început vei face vase mici. Apoi vei reuși din ce în ce mai 
înalte. În acestă tehnică se pot construi vase foarte mari. Erau 
pe atunci meșteri foarte iscusiți. Și tu poți � așa, dacă lucrezi cu 
atenție și răbdare!

�
2  epocă – perioadă în dezvoltarea 
istoriei, care se deosebește de ce-
lelalte prin anumite caracteristici. 
Exemplu: 
epoca neolitică sau epoca pie-
trei șlefuite, este acea parte din 
istoria omenirii în care oamenii 
aveau încă unelte din piatră finisa-
tă. Acum începe practicarea agri-
culturii, crescutul animalelor și olă-
ritul. Neoliticul durează până când 
oamenii încep să se perfecționeze 
în lucru metalelor. În zona noas-
tră, neoliticul se întinde între anii 
8000–1600 înainte de Hristos.

Atelier 

Inspirându-te din imagini, încearcă să lucrezi un vas 
de lut în tehnică neolitică!

Ai nevoie de:
lut
o planșetă de lemn
un sucitor
o bucată de pânză groasă

•
•
•
•

5

6

7

8
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Este un sfânt foarte iubit de români. S-a născut în Grecia, la 
Salonic, în a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie 
creștină, înstărită. Tatăl lui era chiar conducătorul cetății Salo-
nicului. Pe vremea aceea, însă, a � creștin era un fapt neîngăduit 
de mai marii lumii. Împărații romani de atunci, Dioclețian și 
Maximian, erau dușmani declarați ai creștinilor. Ajuns con-
ducător al orașului în locul tatălui său, Dumitru nu a renunțat 
la credința lui, ba chiar a mărturisit-o înaintea tuturor. Pentru 
aceasta a fost pus în temniță.

Pe vremea aceea, împărații și întreg poporul obișnuiau să se 
delecteze privind diferite lupte în arenă. Era pe atunci un lup-
tător vestit pentru cruzimea și sălbăticia lui, care omora mulți 
oameni în cadrul acestor sângeroase spectacole. Numele lui era 
Lie. Un tânăr creștin, Nestor, a vrut să-l înfrunte pe Lie. Alergând 
la temniță, a cerut rugăciunile sfântului Dumitru pentru izbân-
dă. Spre mirarea tuturor, Nestor l-a răpus pe Lie, nu înainte de 
a striga în auzul mulțimii: „Dumnezeul lui Dumitru, ajută-mi!”. 
Neînțelegând minunea care se petrecuse, împăratul s-a înfuriat 
pentru pierderea războinicului, care îl distra așa de mult… A 
poruncit ca sfântul Dumitru să �e ucis cu sulițele. După moarte, 

�

Așa este reprezentat sfântul Du-
mitru în caietul de modele a lui 
Radu zugravul, din secolul al 
xviii-lea. Cu toate că nu Dumitru 
ci Nestor l-a doborât pe Lie, sfân-
tul este foarte adesea reprezentat 
călare, învingându-l pe sălbaticul 
luptător. Aceasta se face pentru că 
Nestor a primit putere prin rugă-
ciunile sfântului Dumitru.

 
 

1

CĂLDURĂȘANI
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Calendarul popular
Ziua de Sfântul Dumitru, 26 oc-
tombrie, este considerată înce-
putul sezonului rece. Este ziua în 
care turmele de oi coboară de la 
munte și oamenii încep să se pre-
gătească de iarnă.

1  pusnic – călugăr care trăiește 
departe de oameni, de obicei în 
păduri sau locuri pustii, unde își 
petrece vremea rugându-se pentru 
sufletul lui și pentru lume.

2  paul de alep a fost un călător 
sirian, care a petrecut câțiva ani 
în Țările Române, pe la jumătatea 
secolului al xvii-lea. Era diacon și îl 
însoțea pe tatăl său, patriarhul An-
tiohiei, Macarie Zaim. Din jurnalul 
său de călătorie aflăm foarte multe 
despre cum erau bisericile pe atunci 
și despre obiceiurile oamenilor.

3  răposat – trecut din viața pă-
mântească, mort cu trupul

4  chilie – odăiță din cuprinsul 
unei mănăstiri, în care locuiește un 
călugăr sau o călugăriță

5  relicve sau moaște – 
părticele nestricate din trupurile 
sfinților

trupul său a fost îngrijit de creștini și la scurtă vreme a început 
să izvorască mir. A rămăs pentru totdeauna sfântul ocrotitor al 
Salonicului și în general, unul dintre s�nții protectori ai luptăto-
rilor și voievozilor 1 .

 
Este o mănăstire veche și adăpostește încă multe comori 2 . A fost 
ridicată către mijlocul secolului al XVII-lea, pe locul unui vechi 
schit de lemn, în jurul căruia trăiau pusnici 1 . Călătorul Paul de 
Alep a trecut pe aici și iată ce povestește 2 : 

„Este înconjurată de o apă fără sfârșit și fără fund, are hramul 
Sfântul Dumitru și se numește Căldărușani. Este vestită în această 
țară, �ind clădită tot de răposatul Matei Vodă 3 . Clădirea este 
întinsă și cu totul nouă din temelie, cu o biserică de o nespusă 
frumusețe, cu chilii și încăperi de o măreție domnească 4 . Un lac 
imens o înconjoară. Afară de un drum de țară, nu este alt mijloc 
de pătrundere.” 

Voievodul Matei Basarab a ridicat acest lăcaș de rugăciune și 
cultură: biserica și clădirile care o înconjoară, cu ziduri puternice, 
ca de cetate, foarte robuste. Privește turnul poartă 3 ! Mănăstirile 
erau de fapt, în vremea aceea, la fel ca niște cetăți, în care locuitorii 
din zonă se puteau adăposti la nevoie. Zidurile masive apărau atât 
biserica, cu comorile ei – icoane, relicve de s�nți, obiecte de argint 
și aur, cărți manuscrise și tipărite – cât și bogății, pe care ctitorii sau 
localnicii le puteau ascunde la vreme de război sau primejdie 5 .

Iată cum arăta biserica mănăstirii Căldărușani în anul 1835 4 . În 
josul planșei stă scris: „Această stampă este făcută în zilele părintelui 
stareț și arhimandrit Dositei, ucenic al starețului Gheorghe…” 

�

 
 

2

3

Sinonime și antonime
înstărit – bogat 
dușman declarat – dușman în 
ascuns 
a se delecta – a se desfăta, a se 
încânta, a se bucura

Sfântul Dumitru. Mănăstirea Căldărușani 4
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Oameni adevarați
grigorie dascălul  

5

4

Știai că…
Mare parte a inscripțiilor din 
bisericile noastre vechi sunt scri-
se în limba română, cu alfabet 
chrilic. Acest alfabet s-a folosit 
până în a doua parte a secolului 
al xix-lea, fiind apoi înlocuit cu 
alfabetul latin. 
Cu puțin exercițiu poți desluși 
incripțiile. Cea de mai sus îți va 
servi drept ajutor 5 . Apoi, poți 
folosi acest alfabet ca pe un cod 
secret, cu prietenii tăi.

Descifrează inscripția!
„această stampă este făcută în zilele părintelui 
stareț și arhimandrit dositei, ucenic al starețului 
gheorghe…”

A fost un călugăr foarte învățat, 
care, pentru înțelepciunea 
sa, a ajuns Mitropolit al Țării 
Românești, la începutul secolului 
al xix-lea 6 . A trăit câtiva ani la 
Mănăstirea Căldărușani. S-a ru-
gat mult și a tradus din grecește 
destule scrieri bisericești, în-
tre care și o parte din Viețile 
sfinților. Atât de mult se frămân-
ta cu această lucrare, încât pe 
patul de moarte a avut această 
ultimă dorință: „să nu se smin-
tească din tipărire Viețile Sfinților 
și tipografiile neîncetat să lucre-
ze, tipărind cărți folositoare de 
suflet!” 7 . 
Pentru strădania vieții sale, 
Dumnezeu l-a dăruit cu harul 
sfințeniei. Biserica Ortodoxă Ro-
mână l-a recunoscut în rândurile 
sfinților în anul 2006. 

6  mitropolit – mai mare peste 
preoții dintr-o anume zonă geogra-
fică

7  a sminti – în cazul de față a 
greși, a strica; pentru alte înțelesuri 
caută în dicționar!

8  ucenic – cel care învață o me-
serie sau o deprindere lucrând sub 
îndrumarea unui maestru, adică, 
cineva foarte priceput și cu multă 
experiență în acel domeniu

4
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Este cel care hotărăște, plănuiește și plătește ridicarea unui lăcaș 
bisericesc sau a unei alte clădiri mai importante (spital, școală 
etc.). Matei Basarab Voievod, ctitorul mănăstirii Căldărușani, este 
cel care a ctitorit cele mai multe biserici în Țara Românească, în 
prima jumătate a secolului al XVII-lea. 

O biserică are de obicei mari ctitori, cei care o ridică sau o refac 
din temelii și alți ctitori, cei care dăruiesc obiecte, contribuie la 
înfrumusețarea ei, îi lasă moștenire diferite averi sau o sprijină 
în cheltuielile de zi cu zi. Pentru creștini este un lucru mare să 
�i ctitor. În �ecare biserică preoții și credincioșii se roagă pentru 
su�etele ctitorilor așa: Pe ctitorii acestui sfânt lăcaș și pe alți ctitori, 
miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru 
împărăția Sa. De obicei, ctitorii mari sunt pomeniți cu numele, 
pentru ca oamenii că nu-i uite, cât timp va dăinui ctitoria lor. 
Imaginea lor este pictată în biserică, în interior, de obicei de-a 
stanga și de-a dreapta ușii de intrare. Această reprezentare se 
numește tablou votiv 6  7 . Cel mai adesea, ctitorii țin în mână 
macheta bisericii, oferind-o sfântului de hram. Gândește-te că 
demult nu existau fotogra�i, iar tabloul votiv era singurul mod 
de a transmite către urmași imaginea ctitorului. 

�
Familie de cuvinte
ctitor, ctitorie, a ctitori, 
ctitoricesc

6  Șerban Cantacuzino, doamna 
Maria și fiul lor Gheorghe, cti-
torii mănăstirii Cotroceni, din 
București.

7  Iată-i pe Matei Basarab și pe 
soția sa, Elina Doamna în tabloul 
votiv al schitului Turbați.

6

Știai că…
La Căldărușani a funcționat timp 
de sute de ani o școală pentru 
pictori bisericești. 
De aceea, pe zidurile chiliilor gă-
sim pictate diferite fragmente de 
icoane, lucrate de ucenici 8 . Aici 
a învățat vreme de 2 ani și picto-
rul Nicolae Grigorescu. 

7

Sfântul Dumitru. Mănăstirea Căldărușani 4
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Este sfântul sau sărbătoarea, pe care ctitorul a ales-o, pentru a-i 
închina construcția sa. Este, dacă vreți, ziua de aniversare a acelei 
biserici. Cel mai adesea, alegerea hramului se leagă de împrejură-
rile în care a fost ridicată ctitoria. La Căldărușani, se povestește 
că Matei Basarab a găsit locul mănăstirii, cu prilejul pregătirii 
unei lupte cu oastea lui Vasile Lupu, domnul Moldovei. Atunci a 
întâlnit într-o poiană un schit de lemn cam stricat și un călugăr 
pusnic, părintele Partenie. A promis că dacă va scăpa cu bine din 
acea împrejurare va ridica aici o mănăstire. Și iată, hramul ales, 
sfântul căruia Matei Basarab îi încredințează biserica sa, este un 
sfânt militar, care îi va � fost de ajutor atunci. Sfântul de hram este 
apărătorul și stăpânul bisericii, care este, într-un fel, casa lui. 

Icoana hramului apare întotdeauna deasupra ușii de intrare în 
biserică și în partea dreaptă a iconostasului, în rândul cel mai de 
jos 8  8  9 . Adesea biserica este s�nțită chiar în ziua sfântului de 
hram. Așa a fost și la Căldărușani, în ziua de 26 octombrie 1638, 
ziua sfântului Dumitru. 

�

Iconostasul bisericii Sfântul 
Nicolae, a schitului Balamuci

locul icoanei de hram

Icoană de hram de la schitul 
Bălteni, sfinții Gheorghe și 
Nicolae

icoana de hram 

pisanie 

ancadrament 

rozete cioplite în piatră 

intrarea în biserica 

4
7

9

8
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Observă!

Felul în care este notată data este specific vorbirii 
vechi românești. Msța este luna. Vleat este anul, numă-
rat în două feluri, de la facerea lumii și de la Hristos.

Schiță 

Realizează un desen după modelul lui Radu Zugravul.

Alcătuiește o bandă desenată 
cu viața sfântului Dumitru.

Imaginează-ți!

Ești ctitorul mare al unei biserici din zilele noastre. 
Compune o posibilă pisanie. Realizează un desen 
asemănător stampei de la Căldărușani, în care să fie 
reprezentată biserica ta și sfântul ei de hram. Dese-
nează și tabloul votiv al bisericii tale.

8  iconostas – perete împodobit 
cu icoane, așezate într-un anume 
fel, care desparte altarul, de restul 
bisericii.

9  ancadrament – chenar deco-
rativ, care înconjoară o ușă sau o 
fereastră

  
Pisania este o scurtă prezentare a bisericii. Se cioplește, de obicei, 
pe o lespede de piatră, ca să �e cât mai durabilă. Se așează deasu-
pra intrării în biserică, sub icoana de hram. Face parte, cel mai 
adesea, din ancadramentul ușii 9  10. În pisanie sunt înscrise: o 
laudă către Dumnezeu și încredințarea bisericii către sfântul de 
hram, numele ctitorului, împrejurarea ctitoririi, anul, luna și ziua 
s�nțirii, numele conducătorului țării și al mai marelul Bisericii 
din vremea respectivă. 

Iată ce scrie în pisania Mănăstirii Plătărești, care s-a a�at mul-
tă vreme în județul nostru, în prezent în apropierea graniței, în 
județul Călărași, la doar 15 km de mănăstirea Cernica. Este tot o 
ctitorie a lui Matei Basarab.

„Cu bună vrerea lui Dumnezeu rădicat-au această sfânta și 
dumnezeiască mănăstire din temelie, prealuminatul Domn Ion 
Mateiu Basaraba Voievod și Doamna lui Elina, întru lauda sfântu-
lui slăvit și mare mucenic Mercurie, ca să fie pomenit întru vecie 
de veacu, la răpaosul sufletelor, întru odihna drepților nesfârșită. 
Ispravnic au fost pan Albu Cluceriu. După moartea lui fost-au 
tatăl lui pan Mitrea Pitariu; igumen Vasile; msța Aprilie 3 Vleat 
7154 (1646)”

�

Pisania bisericii mănăstirii 
Căldărușani

Sfântul Dumitru. Mănăstirea Căldărușani 4
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Olăritul este un meșteșug foarte vechi și folositor, care este 
încă practicat în județul nostru, în satul Piscu. Să descoperim 
împreună câteva dintre tainele lui!

  
Lutul este un pământ mai special, o argilă. Este un material folosit 
de la începuturile omenirii pentru alcătuirea feluritor obiecte folo-
sitoare: oale, străchini, căni, ulcioare, farfurii, dar și pentru diferite 
alte forme. Lutul, în forma sa prelucrată, este bun de modelat iar 
modelajul este cel mai simplu mod de a crea sau reproduce o formă. 
Cei care lucrează cel mai adesea cu lutul sunt olarii și sculptorii. 

    
Prima lui casă este de obicei pe marginea apelor, în lunci. Așa este 
și la Piscu. Ce râu trece pe aici, o să-mi spui tu! De cele mai multe 
ori, satele de olari se a�ă în apropierea apelor. Oamenii sapă pe 
maluri și acolo unde găsesc pământul cel bun de oale se formează 
o carieră, adică, o groapă de unde meșterii iau lut mulți ani de-a 
rândul. Este un loc pe care ei îl îngrijesc, ca pe o prelungire a 
gospodăriei lor. 

  
Nea Mitică este olar de când era copil. S-a născut la Piscu, într-o 
familie de meșteri, așa cum erau, de fapt, toate familiile din sat. 
Este vecinul meu și adesea îmi povestește despre acest minunat 

�

�

�

1

2

3
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meșteșug. „Eu m-am născut cu ochii în pământul ăsta. Când eu 
am deschis ochii, tata făcea la roată.” Așa mi-a spus odată Nea 
Mitică și atunci am înțeles ce înseamnă un meșteșug, care se 
moștenește în familie, din tată în �u și cum poate ajunge o formă 
să �e veche de multe sute de ani. Olăritul se lucrează în familie, 
�ecare avându-și rostul său în lungul drum al lutului, de la carieră 
până la obiectul bun de folosit. Bărbații, desigur, sunt responsa-
bili cu muncile mai grele: prelucratul pământului, lucrul la roată, 
arderea în cuptor. Femeile se ocupă cu partea mai delicată și mai 
migăloasă: uscatul oalelor, în�oratul, îngrijirea cuptorului. 

   
Tot de la Nea Mitică am a�at cum se prepară lutul. Crezi că pă-
mântul adus de la malul apei este bun de modelat, așa, de-a drep-

�

Imaginează-ți! 

Ești sculptor și încerci să alcătuiești o lucrare. Cu ce 
material este cel mai bine să lucrezi, până când gân-
dul tău ia forme precise? De ce?

Observă! 

Nea Mitică ține într-o mână pământ bun de oale iar 
în cealaltă pământ obișnuit. Poți observa diferența? 
Încearcă să descrii.

o pâlnie mare
și dreptunghiulară

2 rulouri
de metal

2 roți2 curele
de cauciuc

1 motor

tul? Nu! E multă muncă până să începi lucrul. Pământul se aduce 
în ograda olarului 1 . Se curăță de impurități 2 . Apoi se udă bine 
și se acoperă. „Se lasă să tragă”, îmi zice Nea Mitică, adică, să-și 
ia apa de care are nevoie. Apoi stă vreo 2 zile „la dospit”, ca o cocă 
uriașă de cozonac. După asta vine „călcatul”. Așa se cheamă pro-
cedeul prin care lutul este presat și frământat, până când ajunge să 
�e bun de lucru. Până nu demult, olarii călcau lutul de-a dreptul, 
cu piciorul. Adică: îl puneau pe un fund de lemn, precum cel de 
tăiat pâine, dar cu mult mai mare. Aici așezau bulgărele de pământ, 
apoi îl băteau cu călcâiul, întinzându-l ca pe un aluat rotund 3 . 
După aceea îl întorceau cu o paletă de lemn și iar îl călcau. A treia 
oară întors, lutul se aduna bulgăre și era bun de meșterit. 

În zilele noastre olarii „calcă” lutul cu malaxorul 4 . Este o mași- 
nărie care funcționează cu curent electric. El se compune din: 

4
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Dumitru Constantin, zis 
Nea Mitică, olar din satul Piscu
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Odată pornit, motorul actionează roțile, care învârt rulourile 
de metal. Nea Mitică pune bucăți de lut în pâlnie, ele trec prin-
tre rulouri și acestea le presează foarte bine. Argila iese dintre 
rulourile de metal ca o foaie. Apoi se mai trece încă o dată prin 
malaxor, se face bulgăre și e bună de lucrat.

După călcat, bulgării mărișori se bagă în beci, bine înveliți, ca 
să nu se usuce. În zilele noastre e simplu, există folie de plastic, cu 
care acoperi pământul și umezeala e oprită înăuntru. Mai demult 
lutul se învelea cu cârpe și pături vechi și trebuia udat din când 
în când, ca să nu-și piardă calitățile, pentru care olarul muncise 
deja destul de mult. 

    �
Din bulgărele mare se fac bulgărași potriviți pentru �ecare obiect 
în parte 5 . Din ei se lucrează la roată ce dorești: castron, oală de 
lapte, ghiveci, farfurie, pușculiță, ulcior 10. Se lasă la uscat câteva 
zile. Când este încă jilav, se decorează cu vopsele speciale și cu 
incizii: �ori, zigzag-uri, linii șerpuite, drepte, ondulate, păsări 6 . 
Se arde într-un cuptor special cam 10-15 ore 8 . Secretul focului, 
care este semnul că vasele sunt bine arse, doar olarul știe! Atunci 
când nu este ars, vasul de lut nu poate ține apa 9 . După ardere, un 

Observă diferența și unește 
imaginile cu descriere corectă

vas smălțuit 
și vas nesmălțuit

vas ars 
și vas nears

Ceramică utilitară și 
ceramică decorativă 

1 2 3

6

5

7 8 9

5
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vas nepictat devine din gri pământiu, orange. Împrumută ceva 
din culoarea focului. 

Vasul ars o dată ține apa și poate � folosit la gătit. El este totuși 
încă poros, pereții lui se umezesc în contact cu apa. De obicei, 

Vorbe din bătrâni

Copiii sunt argila, iar mama este olarul.

E lut și lut.

Pământul până nu-l calcă 
Oale nu poate să facă (Anton Pann)

Găsiți înțelesul proverbelor de mai sus și descoperiți 
și alte zicale, care se folosesc de meșteșuguri, pentru 
a ilustra diferite cugetări. Ilustrați pe cele care vă 
plac mai mult. 

Roata olarului

 găleata cu apă

 șorț

 băncuță sau capră

 disc mare

Cum pot ține în viață patrimoniul?

Colecționează obiecte de ceramică vechi și noi. Le 
poți găsi prin gospodăriile bunicilor, în târgurile de 
vechituri și în cele cu produse tărănești.

Decorează pereții camerei tale cu farfurii de ceramică.

Învață să lucrezi la roata olarului.

Cumpără oale de lut, atunci când ai ocazia și 
folosește-le în gospodărie. Cât timp olarii își pot vin-
de marfa, ei vor continua să lucreze.

10

 frichiaș

 târcol

 razuri

 ax 

Olăritul. Partea i 5
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Compunere

Ce crezi despre vorbele bătrânului meșter de jucării? 
Scrie o scurtă compunere și împodobește-o cu dese-
ne. Iată o scrisoare pe care Monica, o fetiță de clasa 
a iii-a, a scris-o pentru Nea Mitică. Compune și tu o 
scrisoare către un meșter olar!

olarii fac și a doua ardere, pen-
tru aplicarea smalțului. Acesta 
este o substanță, care se aplică 
pe suprafața vaselor, apoi, la o 
temperatură de peste 1000 de 
grade, se transformă într-un 
strat foarte subțire de sticlă. Va-

cornul este un fel de călimară, cu 
ajutorul căreia olărițele decorează 
vasele 11. Cornul poate fi făcut 
chiar dintr-un corn de animal sau 
poate fi de ceramică 12. În vârf 
se montează o pană de gâscă. Cu 
cornul poți așterne pe vase linii 
subțiri și ondulate, așa cum dese-
nezi cu stiloul pe hârtie. Pentru alte 
decorații culoarea se aplică cu pen-
sula, dar și cu alte instrumente.

Figurine lucrate în anul 2011 la 
Piscu

sul smălțuit este mai rezistent, nu se mai umezește atunci când 
ține lichidul și se poate curăța mai bine. 

  
În nordul județul nostru există un vechi centru de olărit, unde 
s-a lucrat și încă se mai lucrează ceramică utilitară, adică, vasele 
cele mai des folosite la masă și la pregătitul hranei: castroane, 
căni, ulcioare, oale de borș, lăptărese (adică vase pentru păstrat 
laptele și făcut iaurtul). Pentru că această veselă era preferată de 
cele mai multe dintre gospodine, olarii o produceau în cantități 
mari. Decorul tradițional era unul destul de simplu, astfel oalele 
erau împodobite mai repede și puteau � vândute mai ie�in. 

Puțin diferită este ceramica decorativă, cea cu desene mai migă-
loase, destinată în special înfrumusețării încăperilor și pridvoare-

�

11 12

13

5
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Schiță

Realizează schițe după obiectele de ceramică pe 
care le întâlnești. 

lor. Ea necesită un timp mai lung de lucru și se vinde mai scump. 
Iată câteva vase lucrate la Piscu în primăvara anului 2012 7 .
Un meșteșug foarte vechi, care s-a păstrat la Piscu, este cel al �gu-
rinelor cu �uier de lut. Sunt diferite animale, reale sau de basm și 
felurite personaje umane. Localnicii le mai numesc și brezăi, adică, 
lucruri ciudate sau caraghioase. Figurinele de Piscu sunt martorii 
unor timpuri străvechi, când pe aceste meleaguri oamenii încă 
nu erau creștini. Erau folosite în cadrul unor ritualuri religioase. 
Obiecte asemănătoare pot � găsite de arheologi în morminte 
vechi de câteva mii de ani. În cele mai multe muzee de istorie și 
arheologie, găsim astfel de �gurine, în primele vitrine, împreună 
cu alte obiecte de 4–5 mii de ani. În vremurile noastre, �gurinele 
au devenit jucării, făcând deliciul copiilor la bâlciuri. 

Cel mai renumit meșter de �gurine a fost Niculae Marin zis 
Brezăierul. A murit în anul 2010, la vârsta de 90 de ani. La sfârșitul 
vieții era bătrân și orb, dar mâinile lui puteau lucra lutul chiar și 
așa. A câștigat diferite premii pentru meșteșugul său și �gurinele 
lui se a�ă în multe colecții de ceramică ale muzeelor din țară 14. 
Urmașii lui Nea Niculae mai lucrează încă ocazional astfel de 
obiecte 13 15.

Gândește-te!

Am găsit prin grădină un ciob de ceramică. Nu este 
foarte vechi, așa cum găsesc arheologii, dar mi se 
pare frumos. 
Încearcă să spui cât mai multe 
despre vasul din care provine. 
Desenează vasul întregit 
pornind de la acest fragment. 

Atelier

Modelează cu lut, având ca model figurinele 
de Piscu.

Oameni adevărați
nicolae marin brezăierul

„Era mândrie să fii olar, că erai 
meseriaș. Fiecare era mândru 
în felul lui. Și fieraru, și croitoru, 
toți erau mândri. Până și căldă-
rarii erau mândri; veneau în sat 
în Post, spoiau lingurile de fier 
sau căldările pentru Sâmbăta 
morților. Mergeam la munte 
toamna cu căruța de oale și figu-
rine și ne întorceam cu de toate, 
fructe, mere, prune, nuci, un flu-
ieric era 50 de nuci, o strachină 
de nuci.”

14

15

Olăritul. Partea i 5
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S-a născut în secolul al III-lea, într-o familie de oameni credincioși, 
dintr-un orășel numit Patara 2 . De prunc și-a uimit părinții 
cu semne minunate, care prevesteau viața lui plină de ascul-
tare și iubire de Dumnezeu 1 . În zilele de post, miercuri și vi-
neri, nu sugea lapte decât după rugăciunea de la apusul soare-
lui. Copilul a crescut frumos și plin de înțelepciune. A fost dat 
la învățătură pe lângă un unchi de-al său, care era episcop 3 . 
La vârsta potrivită, a fost s�nțit preot, iar când unchiul său a 
plecat din lumea aceasta, Nicolae a fost pus episcop în locul lui 2 . 
Pentru că simțea că nu este vrednic de marea cinste dar și de 
greaua responsabilitate de a � episcop, Nicolae a primit un semn 
minunat de la Dumnezeu, ca să prindă curaj. În vis i s-au arătat 
Mântuitorul și Maica Domnului, �ecare aducându-i câte un dar, 
Iisus o evanghelie, iar Fecioara un omofor 4 . Așa s-a încredințat 
Nicolae, că într-adevăr este voia lui Dumnezeu ca el să devină 
episcop 3 . În majoritatea icoanelor sfântului, apar reprezentați, 
în stânga și în dreapta capului său, Iisus și Maica Domnului, cu 
darurile lor 8 .

Dintre multele minuni și fapte bune, pe care sfântul le-a săvârșit, 
oamenii au ținut minte mai ales pe cele din imaginile alăturate. 

O să-ți povestesc pe scurt istoria unuia dintre cei mai iubiți 
sfinți creștini. Mă voi ajuta de câteva fresce medievale, care 
prezintă cele mai importante momente din viața sa 1 . Ele 
se păstrează în două vechi biserici bucureștene, închinate 
sfântului.

7.Sfântul Nicolae. 

1  frescă – tehnică de aplicare 
a picturii pe peretele de zid, folo-
sită cel mai frecvent în bisericile 
noastre în perioada medievală. 
Se picta pe un strat umed de 
tencuială proaspătă, așa încât 
pictorul trebuia să lucreze repe-
de și precis. Fresco înseamnă în 
limba italiană proaspăt.

2  patara – localitatea se află în 
prezent în Turcia, pe țărmul Mă-
rii Mediterane. 

3  episcop – mai mare peste 
preoții dintr-o regiune, responsabil 
de organizare, bunul mers al bise-
ricii, sfințirea preoților și altele. 

4  omofor – veșmânt bisericesc 
în forma unei eșarfe, pe care epi-
scopii îl poartă în jurul gâtului și 
pe umeri, în timp ce slujește. Este 
un simbol al oamenilor, pe care 
episcopul trebuie să-i slujască, ca 
și cum i-ar purta cu sine.

 
  
.  

BĂLTENI BALAMUCI
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4  Salvarea de la moarte a 
unor negustori, care fuseseră 
condamnați pe nedrept. Această 
minune se repetă mai târziu cu 
trei voievozi.

5  Sfântul dărâmă idolii păgâni. 
De atunci este cunoscut ca un 
apărător al credinței creștine.

6  Sfântul ajută o familie săracă 
să mărite cele trei fete, dăru- 
indu-le fiecăreia câte o pungă 
mare cu galbeni. De atunci sfân-
tul este cunoscut ca aducător de 
daruri.

7  Sfântul potolește furtuna cu 
rugăciunile lui și salvează de la 
înec și naufragiu. De atunci sfân-
tul este patronul marinarilor și al 
celor care călătoresc pe apă. 

Știai că…
Până nu demult majoritatea 
oamenilor nu știau să scrie și să 
citească. De aceea, picturile din 
biserică aveau rolul de a povesti, 
ca un fel de benzi desenate, epi-
soade din istoria sfântă și viețile 
sfinților, așa încât toți cei care 
le vedeau să se poată gândi la 
semnificația lor. De ajutor erau și 
textele citite în timpul slujbelor. 

 
  
.  

21 3
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Sfântul Nicolae. Biserica fostului schit Bălteni. Schitul Balamuci 6
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Așa cum vedeți, sfântul Nicolae este apărătorul multora: să-
raci, bogați, negustori, călători, mariari, fete de măritat, voievozi, 
oameni nedreptățiți. Cu toții se pot încrede în ajutorul său. Nu 
e deci de mirare că multe biserici îi sunt închinate. În județul 
nostru, pe lângă lăcașele din felurite localități, avem mai multe 
monumente istorice, clădiri de patrimoniu, cu hramul Sfântul 
Nicolae: la Cernica, la Balamuci, la Bălteni.
 

  
Încă o dovadă de atașament față de sfântul Nicolae este faptul că, 
de-a lungul timpului, mulți oameni au primit la botez numele 
lui. Între ei a fost și Nicolae (Ghika Budești), un arhitect, care s-a 
îndrăgostit de frumusețea clădirilor vechi românești, bisericești 
și nebisericești (laice) 5 . El a alcătuit o carte de căpătâi pentru 
cei care studiază monumentele istorice din partea de sud a Țării: 
Evoluția arhitecturii în Muntenia și Oltenia, până la sfârșitul seco-
lului al XVIII-lea. Sunt 4 volume mari cu multe descrieri, fotogra�i, 
planuri, schițe ale fațadelor și alte desene 6  7 .

Desenele lucrate de arhitecți se obțin în urma releveelor 8 . Mă-
surătorile trebuie sa �e cât mai exacte, pentru ca desenele să poată 
� folositoare celor care studiază istoria monumentelor sau încearcă 
să le restaureze.

Pentru a putea reprezenta o clădire pe hârtie, arhitecții desenea-
ză la scară. De exemplu, scara 1 la 100 (1:100), cea mai des folosită, 
înseamnă reprezentarea obiectului de 100 de ori mai mic decât 
dimensiunea sa. Altfel spus, 1 metru din lungimea clădirii apare 
pe hârtie ca 1 centimetru. 

Uite planuri și câteva schițe de fațade, de la două biserici mo-
nument din județul nostru, care au hramul sfântului Nicolae. Așa 
apar ele în cartea lui Nicolae Ghika Budești. 9  10 11 18 19

 
   

Așa cum poate știi deja, multe dintre bisericile vechi au legende, 
care vorbesc mai ales despre întemeierea lor. Iată-o pe cea a schi-
tului Bălteni, așa cum a fost povestită acum un secol, de Ghiță 
Cobzarul din Poenari, care avea pe atunci 80 de ani. El o auzise 
de la tatăl său, tatăl de la bunicul și tot așa…

 „Cică venind peste țara noastră mulțime mare de tătari, ca să 
facă jaf în țară, Radu-Negru Vodă, spre a le sta piedică în drumul 
către capitala domniei, care pe vremurile acelea era la munte, își 
adună oastea și le ieși întru întâmpinare mai din vreme 9 . Până 
să iasă el înaintea tătarilor, păgânii au prăpădit tot ce le-a ieșit 

�

�

5  atașament – afecțiune puter-
nică și durabilă față de cineva sau 
ceva

6  planul unei clădiri este un de-
sen care descrie felul în care sunt 
așezate zidurile, scările, ușile și fe-
restrele unei construcții.

7  fațadă se numește fiecare 
dintre părțile exterioare verticale 
ale unei construcții, ale unui mo-
nument; sau partea dinspre stradă 
sau partea unde se găsește intra-
rea principală a clădirii.

8  releveu – procedeu de măsura-
re a unei clădiri și de descriere a ei 
prin diferite tipuri de desene

9  Pe atunci capitala Țării era la 
Curtea de Argeș.

10 liftă – popor de altă religie

11  colnic – colină, delușor, 
luminiș, poiană

6
8
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Cuvinte cu
mai multe înțelesuri
– afecțiune  
– plan

Construiți propoziții cu fiecare 
dintre sensurile descoperite.

în cale: biserici, sate, tot a fost făcut una cu pământul, fără frică 
de Dumnezeu. Bărbații au fost luați robi, pe femei le-au necinstit, 
copiii au fost omorâți fără pic de milă iar vitele au fost trimise 
cu cirezile în țara lor. Radu-Negru, tot mergând împotrivă-le, 
într-o vreme a ajuns cu oștirea pe aici, pe la Bălteni. Cum prin 
partea locului erau numai lacuri și gârle mari și păduri bătrâne 
de sute de ani, s-a rătăcit. Necăjit cum era, s-a culcat. Peste 
noapte, Dumnezeu i se arătă în vis și-i zise: Radule Vodă, de ce 
ai plecat împotriva liftei streine fără a te ruga lui Dumnezeu? 10

Aveam de gând să te pierd, atât pe tine cât și pe oștile tale prin 
colnicele astea neumblate, dar din milă către popor, care n-a 
trecut la necredință, te iert și pe tine.’’ 11

Dumnezeu îl încredințează apoi pe voievod, tot în vis, că îi va 
birui pe tătari și îi poruncește ca după terminarea luptei să ridice 
în acel loc o mănăstire. Radu-Vodă a pornit la luptă și după trei 
zile și trei nopți, spune povestitorul, nu a mai rămas nici un tătar 
viu. Din oastea lui Vodă însă, nu pieri nici unul. Mai mult de o 
lună au pierdut oștenii lui Vodă cu îngroparea tătarilor. Se temeau 
să-i lase neîngropați căci s-ar � putut răspândi molimă în țară. 
La întoarcere, Negru-Vodă se grăbi să găsească locul unde a avut 
visul și să împlinească porunca Domnului. Oștenii și robii scăpați 
de sub mâna păgînilor au făcut cărămida. Boierii ce-l însoțeau 
pe Vodă și se pricepeau la planuri au croit o mănăstire strașnică, 
cu ziduri groase ,,de se plimba Vodă cu caleașca pe ele”. Apoi s-a 
închinat domnul la biserica pe care o înălțase și a pornit către 
treburile Țării. A lăsat lăcașul în grija unor călugări bătrâni, foști 
ostași ai lui.

11 Fostul schit Bălteni, are un 
plan trilobat, adică cu trei abside. 
Putem observa cele 4 spații ale 
bisericii:

altar

naos 

pronaos

pridvor

9  O fațadă laterală 

10 Fațada principală

12 Biserica din Bălteni după 
restaurare

10

11

12

Sfântul Nicolae. Biserica fostului schit Bălteni. Schitul Balamuci 6
9

abside
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Din timpuri vechi a fost aici o vatră de sihaștrii, care aveau o 
bisericuță de lemn, ridicată în cinstea sfântului Nicolae. În prima 
parte a secolului al xvii-lea, Papa Greceanu și doamna lui Elina 14, 
străbunici ai lui Constantin Brâncoveanu, ridică biserica de zid. 
Iată ce povestește Paul de Alep, care a poposit în 1657 în aceste 
locuri:

„…ne-am oprit seara, când am ajuns la o mănăstire cu hramul 
Sfântul Nicolae […]. Este așezată pe malul unui râu și ai crede că 
ar fi chiar râul Alep, atât de argintii și de dulci sunt apele și atât 
de dese sunt rândurile de sălcii care cresc pe malurile sale. Aici 
am dormit peste noapte.” 12

De-a lungul timpului, schitul a suferit multe pustiiri și a fost nu 
o dată părăsit. Totuși, frumusețea lui a dăinuit și restaurările din 
ultimele decenii i-au putut reda strălucirea de altă dată.

�
Știai că…
Tradiția a consemnat două varian- 
te de a explica numele acestui 
loc, care nu are nici o legătură cu 
ce înțelegem astăzi prin cuvântul 
„balamuc”, adică, spital de nebu-
ni. Unii spun că Balamuci, vine de 
la „Valea Mușii”. Jupânița Mușa 
a fost bunica primului ctitor. Ea 
a pierit în aceste locuri, înecată 
în apele Ialomiței. Alții cred că 
denumirea vine de la niște călu-
gări stabiliți în vechime pe lângă 
schit, care erau „nebuni pentru 
Hristos”. Acesta este un fel de a 
trăi credința, pe care unii oameni 
îl încearcă. Ei se prefac a fi nebuni 
pentru ca oamenii să îi ia în râs. 
Batjocura de care au parte îi ajută 
să devină smeriți și îi ferește de 
marele păcat al mândriei.

12  alep – râu din nordul Siriei 

13 15 Ancadramentul ferestrei 
cioplit în piatră

16 Decorație cioplită în piatră pe 
lespedea de mormânt a Papei 
Greceanu, aflată în pronaosul 
bisericii

15 1614

6

13
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17 19 Fațada principală a mănăs-
tirii Balamuci 

18 Planul mănăstirii Balamuci

altar

naos

pronaos

pridvor

Compunere 

Scrie o compunere despre sfântul Nicolae, 
ajutându-te și de imagini. Înfrumusețează cu 
desene lucrarea ta. 

Schiță

Realizează schițe după imaginile monumentelor 
prezentate. 

Desenează un plan al camerei sau al clasei tale. 
Folosește scara 1:100, considerând ca unitate 
de măsură pasul tău (1 pas = 1 cm). Reprezintă și 
obiectele de mobilier.

20 Preda Brâncoveanu, soția sa 
Păuna și fiul lor Răducanu, sub 
protecția sfântului Nicolae, 
într-un manuscris de la mijlocul 
secolului al xvii-lea. Preda și 
Păuna sunt bunicii dinspre tată 
ai voievodului Constantin Brân-
coveanu

18

2019

Sfântul Nicolae. Biserica fostului schit Bălteni. Schitul Balamuci 6
17




Este una dintre cele mai frumoase sărbători creștine. Este un 
praznic de bucurie pentru toți. Este ziua în care ne amintim că 
Dumnezeu a coborât printre oameni, născându-se din Fecioară. 
A fost prunc, așa cum am fost toți. Ce poate fi mai blând, mai 
dulce și mai nevinovat decât un prunc…? Acest Prunc a venit 
pentru mântuirea oamenilor, pentru împăcarea lor cu Dumnezeu. 

Știai că…
Cei trei crai se numesc: 
Gaspar, Balthasar și Melchior. 

Știai că…
Anul bisericesc începe la 1 sep-
tembrie, de aceea, prima sărbă-
toare de pe iconostase este de 
obicei Nașterea Maicii Domnului 
(8 septembrie).

1  Este un fragment din pictura 
bisericii Mănăstirii Văcărești, care 
a fost una dintre cele mai frumoa-
se biserici ortodoxe ridicate vreo-
dată. Din păcate, a fost demolată 
în perioada comunistă, din ordinul 
lui Nicolae Ceaușescu, care nu 
iubea deloc bisericile. Câțiva oa-
meni inimoși au reușit să salveze 
și să restaureze unele părți din 
pictura bisericii

1
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Schiță 

Realizați o schiță 
după icoana Crăciunului. 

 
Privește cu atenție imaginea de alături! 1  Este icoana Crăciu-
nului. În jurul ieslei din Bethlehem, care parcă îi îmbrățișază 
pe pruncul Iisus și pe Maica Sa, găsești toate personajele despre 
care știi din colinde. În partea stângă cei trei crai călare, cu 
mâna ridicată spre steaua de la răsărit. Puțin mai jos, îi găsim 
îngenuncheați, aducând daruri pruncului: aur, smirnă și tămâie. 
În partea dreaptă, trei păstori sunt înștiințați de îngeri de nașterea 
minunată. În colțul din dreapta, două femei îmbăiază pruncul 
nou născut. În partea de jos a imaginii îl găsim pe bunul bătrân 
Iosif, plin de mirare: „Oare cine o � acest prunc, născut din 
Fecioară, căruia i se închină și cerul și pământul…?”

În biserici, icoana Crăciunului apare de obicei pictată în absida 
stângă, deasupra stranei 1  2 . De asemenea, o găsim pe iconostas, 
în partea stângă, în șirul marilor praznice 3 . 

�

Știai că…
Pe orice iconostas există un șir 
de icoane, care prezintă Praznice 
domnești și marile sărbători ale 
Maicii Domnului. Este primul 
brâu de icoane care traversează 
catapeteasma de la stânga la 
dreapta. Icoanele sunt așezate 
de obicei în aceeași ordine în 
care sunt sărbătorite în calenda-
rul bisericesc sau în ordinea în 
care ele se desfășoară în Biblie.

absida 
stângă

Iconostasul schitului Balamuci

Observă!

Mergi la biserica din apropierea casei tale sau în 
altă biserică și încearcă să deslușești ordinea 
icoanelor prăznicare pe iconostas.

1  strană – locul unde stau 
cântăreții în biserică, de obicei 
în absidele laterale. Se numesc 
strane și scaunele așezate de-a 
lungul pereților bisericii.

Atelier

Construiți o stea de colind și neapărat, 
băieții, mergeți cu ea la urat!

Biserica Stavropoleos

absida 
dreaptă

absida 
altarului

2

3

Crăciunul 7
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Iată ce povestește Paul de Alep despre seara de Ajun:

„Să se știe că, în această țară, este obiceul ca în ajunul sărbătoa-
rei Crăciunului preoții din orașe și străinii, apoi copiii, școlarii cât 
și dascălii, adunați în cete, cete, să poarte icoana și să cutreiere 
prin oraș în tot timpul nopții, trecând pe la casele dregătorilor și 
făcându-le urări de sărbătoare 2 . Ei au zis mai întâi un polihroniu  
pentru domn, apoi un al doilea pentru domnul nostru patriarh și 
au făcut urări pentru ei 3 . După aceea, se duc să-i felicite, mer-
gând mai întâi la mitropolit, apoi la domn (voievod); aceasta o fac 
pentru a primi răsplată. Ei au venit și la domnul nostru patriarh 
în timpul nopții și au cântat Fecioara astăzi și alte cântece de 
Crăciun 5 . El săruta icoanele și le dădea daruri. Ei plecau, dar 
veneau alții și aceasta a ținut de seara până dimineața. Lăutarii, 
cei care cântau din tobe, fluiere, trâmbițe, au făcut tot așa; ei 
au cutreierat în cete toată noaptea din ajunul Crăciunului și în 
noaptea următoare, cu făclii, mergând la casele boierilor, la casa 
mitropolitului și, de asemenea, la patriarh”. 

Așa se petrecea în vechime colindul. Apoi era slujba solemnă de 
Crăciun. Se intra la biserică dimineața devreme și se ieșea după 
prânz. În ajunul sfântului Ignatie se tăiau porcii 4 . „Țipetele lor 
răsunau prelung, până la cer.”


Steaua este un colind, un obicei dar și un obiect lucrat de colin-
dători. Steaua povestește și închipuiește astrul, care a luminat la 
Nașterea Mântuitorului, conducând cei trei crai și păstorii spre 
ieslea din Bethlehem.

Cu steaua merg, în dimineața primei zile de Crăciun, băieții mai 
mărișori, de la 8–9 ani în sus. În unele sate se merge cu steaua și 
în seara de ajun. Fiecare grup de colindători își confecționează 
propria stea și de aceea stelele sunt foarte diverse, �ecare după 
fantezia și priceperea colindătorilor. Ele au în comun:

 forma cu 6 sau 8 colțuri, de obicei din lemn
 icoana Crăciunului și încă o icoană, care trebuie să stea în 

centrul stelei, pe o față și pe alta 
 sunt decorate cât mai sclipitor; stelele pot fi împodobite cu 

beteală, staniol, vopsea, crenguțe de brad, alte accesorii din 
pomul de Crăciun. 

�

�

•
•

•

2  dregător – persoană de la 
curtea domnească, care participă 
la sfatul domnesc sau lucrează în 
administrație, justiție, armată.

3  polihroniu – cântec biseri-
cesc de felicitare, în limba greacă 
„mulți ani”

4  sfântul ignatie – sfânt 
martir sărbătorit în ziua de 20 
decembrie

6  slavoslovesc – cinstesc, 
cântă, lăudă, măresc

7  troparul este o cântare bi-
sericească scurtă, de laudă, în 
cinstea unui sfânt sau unei săr-
bători.

Colindători în București în urmă 
cu 160 de ani

5  „fecioara astăzi pe Cel mai 
 presus de ființă naște, 
Și pământul peștera Celui 
 neapropiat aduce; 
Îngerii cu păstorii slavoslovesc 6  
Și magii cu steaua călătoresc; 
Că pentru noi s-a născut 
 Prunc tânăr, 
Dumnezeu Cel mai-nainte 
 de veci.” 
(Troparul 7  Crăciunului). 

7
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Sub aripa cerului,
La umbrița mărului 
Este un scăunel de prun.
Dar în scaun cine șade?
Șade Bunul Dumnezeu,
Șade Bătrânul Crăciun;
După Bătrânul Crăciun
Șade Sfântul Sfânt Ștefan;
După Sfântul Sfânt Ștefan
Șade Sfântul Sfânt Vasile;
După Sfântul Sfânt Vasile
Șade Sfântul Sfânt Ioan;
După Sfântul Sfânt Ioan,
Șade Sfântul Sfânt Ilie;
După Sfântul Sfânt Ilie
Șade toți s�nții la rând.

�

Schiță 

Realizează o schiță inspirată de colindul de mai sus.

Copil cu steaua, satul Piscu, 2009

Compunere: 

Citește cu atenție colindul de mai sus și descrie în 
câteva rânduri imaginea creată în versuri de poetul 
popular. De ce crezi că sfinții apar în această ordi-
ne? Înfrumusețează compunerea cu desenele tale. 
Poți imagina o melodie pentru versurile de mai sus? 
Fă această încercare cu colegii tăi și vedeți câte 
variante de colind obțineți. 

Crăciunul 7




Momentul trecerii dintre ani a fost sărbătorit din vechime cu 
mese festive și obiceiuri vesele. Familiile se strângeau împreună, 
petreceau și primeau urările. Ca și de Crăciun, bucuria uratului 
urma datini neschimbate. La urat se pornește cu noaptea în cap. 
Întâi este sorcova. Grupurile de copii, mai ales fetițe, merg din casă 
în casă, cu buchețelele colorate, urând cu cântecul cunoscut 1 .

După ei vine Plugușorul sau Plugul mic, mânat de băieți cam 
de vârsta ta și puțin mai mari. Plugușorul este construit din lemn 
și decorat strălucitor, asemănător cu steaua de Crăciun. Există 
diferite variante de versuri. Spre prânz vine Plugul mare, cu cal 
împodobit, trompete, tobe, multă zarvă. Urătorii sunt �ăcăii satu-
lui. Cel mai priceput dintre ei conduce uratul, strigând versurile 
tradiționale. Ceilalți îl acompaniază cu chiote la momentele po-
trivite. La sfârșit se aruncă cu boabe de grâu asupra gazdelor, ca 
o urare de belșug. Un obicei care a supraviețuit, dar este cu mult 
mai sărac ca în vechime, este Capra. Apariția colorată, zgomotoasă 
și pusă pe șotii, urma o întreagă scenetă, cu mai multe personaje. 
Astăzi, cântecul nu mai depășește câteva versuri… 2

�

„Cum a dat Dumnezeu an,
Holde mândre lui Traian,
Asfel să dea și la voi
Ca s-avem parte și noi.” 
(Fragment din Plugușor)

Sorcove de la Piscu, 2011. Se 
confecționează în fiecare an din 
crenguțe de brad, bucsus, flori 
de hârtie creponată și decorații 
sclipitoare

 


1



4�

plugușorul (fragment)

Aho, aho, copii și frați
Stați puțin și nu mânați,
Lângă boi v-alăturați
Și cuvântul mi-ascultați:
S-a sculat mai an
Bădica Traian
Și-a încălecat
Pe-un cal învățat,
Cu numele de Graur,
Cu steaua de aur,
Cu frâu de mătasă,
Cât vița de groasă.
Și în scări s-a ridicat,
Ca s-aleagă-un loc curat
De arat și semănat.
Și-n curând s-a apucat,
Câmpul neted de arat,
În lungiș
Și-n curmeziș
S-a apucat într-o joi,
C-un plug cu doisprezece boi:
Boi bourei
În coada cu dalbei,
În frunte țintăței.
Mânați flăcai: hăi, hăi!
Ziua toată a lucrat,
Brazda neagră a răsturnat
Și prin brazde-a semănat
Grâu mărunt și grâu de vară,
Să dea Domnul să răsară.
Și când lucrul a sfârșit
Iată, mare, s-a stârnit,
Un vânt mare pe pământ
Și ploi multe după vânt,
Pământul de-a răcorit
Și sămânța a-ncolțit
La lună, la săptămână
Își umplu cu aur mâna.



Și se duse ca să vadă
De i-a dat Dumnezeu roadă 
Și de-i grâul răsărit
Și de-i spicul aurit.
Mânați flăcăi: hăi, hăi!
[…]
Cum a dat Dumnezeu an,
Holde mândre lui Traian,
Asfel să dea și la voi
Ca s-avem parte și noi.
Să vă fie casa, casă;
Să-vă fie masa, masă;
Tot cu mesele întinse
Și făcliile aprinse.
Și la anul să trăiți,
Să vă găsim înfloriți,
Ca merii,
Ca perii,
În mijlocul verii,
Ca toamna cea bogată
De toate’ndestulată.
Aho, aho!

Anul Nou

2

8
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La petrecerile boierești și domnești exista un obicei, povestit de 
Anton Maria del Chiaro 1 , diplomatul italian, de acum 300 de 
ani. 

„Ca desert se servește plăcintă, în care sunt băgați bani și bi-
lete cu conținut amuzant. Fiecare boier e dator să citească cu 
glas tare conținutul foii sale din plăcintă; se nimeresc cuvinte ca: 
beție, îngâmfare, fățărnicie, râvnitor de domnie, la care domni-
torul adăuga câte un cuvânt de duh, care stârnea entuziasmul 
comesenilor.”

În iarna anului trecut am încercat și eu cu copiii și câtiva pri-
eteni un atelier de răvașe și vă pot spune că și la noi a fost foarte 
amuzant. Mai întâi am făcut o colecție de proverbe, gândindu-ne 
la vorbe de duh, potrivite pentru �ecare dintre noi. Apoi ne-am 
pus cu toții pe scris și desenat. Fiecare proverb a fost notat și 
ilustrat pe câte o bucățică de hârtie. Am folosit hârtie de copt, 
pentru ca scrisul să nu se șteargă, la atingerea de coca umedă 5 . 
Am frământat o cocă, pe care am împărțit-o în bucăți mai mici. 
Am întins cu sucitorul �ecare bucată, am pus răvașul înăuntru și 
am împachetat aluatul 3 . Le-am copt la cuptor și le-am desfăcut 
împreună, așteptând noul an 4 . Cel mai simpatic a fost că răvașele 
s-au potrivit de minune destinatarilor lor. Încercați și voi! 

�

4

5

8
1  anton maria del chiaro 

a fost un diplomat italian, care a 
trăit o vreme în Țările Române la 
începutul secolului al xviii-lea. A 
fost secretarul lui Constantin 
Brâncoveanu. 

3
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Schiță

Ilustrează câteva dintre proverbele de mai sus.

Realizează o schiță despre obieciurile de Anul Nou. 

Compunere

Povestește în scris despre obiceiurile de Anul Nou și 
împodobește lucrarea cu desenele tale. 

Proverbe pentru  răvașe

cine nu se lenevește, 
aur și în piatră găsește

cine pe săraci ajută, 
pe dumnezeu 
împrumută

ce poți face singur, 
nu aștepta de la alții

ce face un nebun, 
se chinuie să desfacă 

nouă deștepți!

un prieten bun 
nu se găsește 

la capăt de drum

norocu-i după 
cum și-l face omul

râde ciob de 
oală spartă

ce ție nu-ți place, 
altuia nu-i face

omul cât trăiește 
învață

pomul după roade se 
cunoaște, iar omul 

după fapte

înțeleptul 
tace și face

vorba multă, 
sărăcia omului

cine aleargă după 
doi iepuri, nu prinde 

niciunul

biruiești mânia 
când taci

orice naș 
își are nașul

nu lăsa pe mâine 
ce poți face azi!

vina recunoscută e 
pe jumătate iertată

munca este brățară 
de aur

prietenul la nevoie 
se cunoaște

babă frumoasă și copil 
cuminte nu există

vorba dulce 
mult aduce

cine nu riscă, 
nu câștigă

cine știe carte 
are patru ochi

o vorbă bună stinge 
focul mai repede 

decât apa

politețea este cheia 
de aur, care deschide 

toate ușile

înțelepciunea vine 
odată cu vârsta

iartă pe toți, 
numai pe tine nu

Anul Nou 8



Privește icoana și vei înțelege sărbătoarea! 1

„Măreția, solemnitatea și bucuria publică, pe care le-am văzut 
manifestându-se de Bobotează la români, nu le-am văzut și 
auzit nicăieri, nici chiar la regii creștini”
paul de alep 



1Botezul Domnului, frescă din 
biserica fostei Mănăstiri Văcărești

Sfântul Duh în chip de porumbel 

Sfântul Ioan Botezătorul 

Iisus Hristos 

îngeri 

oameni care veniseră să fie 
botezați de sfântul Ioan 

râul Iordan 
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În anul 1654, Paul de Alep povestește:

„După slujbă am ieșit din biserică, pentru ca domnul nostru 
patriarh să cufunde, de asemenea, crucea în râu. Steagurile și 
prapurile, ale căror prăjini aveau câte o cruce în vârf, erau rându-
ite două câte două; erau purtate în fruntea alaiului; apoi veneau 
lumânările, apoi preoții doi câte doi și în spatele lor domnul nos-
tru patriarh cu mitropoliții; au mers astfel până la râu 1 . Când 
domnul nostru patriarh a ajuns la malul râului, având crucea în 
mână, apa mai era încă înghețată, căci în ziua aceea fusese un ger 
de crăpau pietrele 3 . […] S-a spart atunci gheața pentru ca patri-
arhul să poată cufunda crucea în apă de trei ori, pe când se cânta: 
„În Iordan” 2 . În clipa aceasta tot poporul și-a umplut vasele cu 
apă din râu. Preoții au botezat mulți copii în râu; ei spărgeau 
puțin gheața, care se făcea apoi la loc. Ne înduioșau suferințele 
acestor micuți, care plângeau din pricina apei înghețate. Ochii 
noștri erau ca și orbiți, pentru că eram cu capetele descoperite; 
am rămas zile întregi cu dureri și asurziți.” 3

Diaconul sirian ne povestește și despre un obicei de Bobotează, 
care a rămas până în zilele noastre: binecuvântarea cailor. Aceasta 
se petrece după slujba de s�nțire a apelor. Chiar dacă trăim în 
epoca mașinii și importanța calului pentru om a scăzut mult, în 
sate, acolo unde unii încă mai au cai și căruțe, această tradiție 
continuă 2 .


În județul nostru, care era odinioară stăpânit de bătrânul codru 
al Vlăsiei, calul era la mare preț, mai ales că era un prieten de 
neînlocuit al haiducului. Această prietenie ne-a rămas în amin-
tire prin baladele populare. Iată un episod din balada lui Corbea. 
Ca să poată scăpa din închisoarea unde zăcea de multă vreme, 
haiducul o roagă pe mama sa să îl găsească pe Roșu, calul său 
năzdrăvan, ascuns în inima pământului 4 . Alături de el, Corbea 
era de neînvins. Să vezi cum s-a întâmplat: 

Dar maică-sa c-auzea 
Înapoi se-nnapoia
Și prin oraș că-mi dădea
Oameni cu ziua lua
Precum Corbea o-nvăța, 
Ș-unde-acasă mi-i ducea
Și grajdu le arăta, 

�

�

2  Troparul Bobotezei
În Iordan botezându-te Tu, 
Doamne, închinarea Treimii 
 s-a arătat; 
că glasul Părintelui a mărturisit 
Ție, Fiu iubit pe Tine 
 numindu-Te; 
și Duhul în chip de porumb  
 a adeverit întărirea cuvântului. 
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase 
Dumnezeule, și lumea ai luminat,  
 slavă Ție!

1  Steaguri bisericești purtate la 
procesiuni sau la alte solemnități 
religioase dar și steaguri ostășești 
din țările române, prinse de obicei 
în vârful lăncilor.

Bobotează 9

3  Îți amintești desigur ca Paul de 
Alep și tatăl său, Patriarhul Maca-
rie veneau din Siria, unde nu s-a 
pomenit niciodată ger, iar gerul 
Bobotezei poate fi năpraznic.
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Începea, neică, de-a săpa
Și peste un lacăt că da;
Lăcățelul cât vițelu
Și cu cheia cât purcelu, 
Lacătu cât banița
Cu cheia de cinci oca…
Când ușa mi-o deschidea, 
Roșu lumină vedea, 
Începea d-a râncheza
Mai mare ți-era groaza
Șărpi în găuri că intra.
Baba la cal să ducea
Și pe coamă-l săruta
Unde afară că mi-l da 
Și-ncepea dă-l țesăla, 
Și-i așeza frâu pe cap
Cu frâu vezi de bumbac
Dă-i venea bine la cap.
Ea de frâu că mi-l lua
Și prin oraș să ducea, 
Boierii când mi-o vedea, 
Peste babă să strângea
Și din guriță-ntreba
– Babă slabă și de treabă, 
Cu cuvântu de ispravă, 
Nu ți-e Roșu de vânzare
Să-ți dăm galbeni și parale?
Iar de ți-o fi de schimbare, 

4  Cioltar de șa, din satul Căldă-
raru, comuna Brănești, sfârșitul 
secolului al xix-lea. Obiect din 
Colecția mnțr. Cioltarul este 
o pătură de obicei înflorată sau 
împodobită cu diferite cusături, 
care se pune pe spinarea calului, 
sub șa.

9

Cu crucea, tingirea cu aghiasma 
mare și buchetul de busuioc, 
preotul merge din casă în casă 
și „botează”, adică, stropește 
pentru sfințirea locuințelor și a 
credincioșilor

2

3

Pentru unu să-ți dăm doi, 
Să-ți dăm babo, până-n trei,
Facem un schimb amândoi?
Dară baba le zicea:

– Boierilor dumneavoastră, 
Nu mi-e Roșu de vânzare
Și nu mi-e nici pentru
schimbare;
Roșu mi-e de dăruială, 
Cin’ l-o da pe Corbe-afară, 
Să-l scape dă la-nchisoare!

Iată și întâlnirea haiducului cu 
calul său: 

Corbea bine să-mbrăca
Și de cal s-apropia
Și pe coamă-l săruta.
Calu-n genunche că da, 
Până Corbea-ncălica
Și pe cal că-ncălica, 
Sărea ici, sărea colea, 
Numai spume mi-l făcea, 
Spuma cu palma-o lua, 
Și-n pământ că mi-o trântea, 
Stană de piatră-o făcea…

4
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Schița

Realizează o schiță după icoana Bobotezei.

Realizează o bandă desenată inspirată din 
fragmentele de baladă de mai sus.

Compunere

Crează o poveste ai cărei eroi să fie un haiduc 
și calul său.

Bobotează 9

A–B Sărbătoare, în mijlocul iernii, când ne amintim 
de Botezul Domnului.

Poezie populară, care povestește diferite 
 întâmplări de legendă istorică. 

L-a botezat pe Iisus. Sfântul   
 Botezătorul.

Plantă frumos mirositoare, folosită în ceremonia  
 de Bobotează, pentru stropitul cu apă sfințită.

Râul în care a fost botezat Iisus Hristos.

Cântare bisericească de laudă, scurtă, în cinstea  
 unui sfânt sau a unei sărbători.

Obiect bisericesc, pe care preotul îl cufundă în   
 ape, la sfințirea de Bobotează.

Animal domestic, care este binecuvântat, prin   
 stropire cu apă sfințită, în ziua de Bobotează.

De Bobotează ne amintim de   
 Domnului.

Se sfințește de Bobotează.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rebus

1

2

3

A B

5 9

4 7
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Voi porni povestirea mea de la gândul lui G. M. Cantacuzino des-
pre casă. Casa este simbolul vieții care se petrece în interiorul ei. 
Așa erau casele ridicate în familie, gândite chiar de cei care aveau 
să le locuiască sau proiectate pentru ei de către arhitecți.

�

„O casă nu era, pentru el, un lucru obișnuit și cu atât mai puțin 
un obiect utilitar, în care doar să locuiești. 1  Era, mai ales, 
simbolul vieții care se desfășura în interiorul ei.”
șerban cantacuzino despre tatăl său,
arhitectul G. M. Cantacuzino

Oameni adevărați
g. m. cantacuzino (1899–1960) 

A fost arhitect dar și pictor, scri-
itor și profesor. A căutat foarte 
mult să învețe din tradiție: atât 
din arta și arhitectura marilor mo-
numente ale lumii cât și din arhi-
tectura tradițională românească 
ori din arta meșteșugarilor. Pe 
lângă clădirile proiectate de el, a 
lucrat la restaurarea multor mo-
numente istorice. Este un urmaș 
îndepărtat al postelnicului 
Constantin Cantacuzino, de care 
îți povestesc la pagina 99, în 
lecția 18.

Casa filosofului Nae Ionescu, 
ridicată după planurile lui 
G. M. Cantacuzino. În prezent, 
sediul unui institut de pomicultu-
ră la Băneasa

  .  

  



BUFTEA
AFUMAȚI

CĂCIULAȚI

CIOROGÂRLA

MOGOȘOAIA

MICȘUNEȘTI
MARI

POPEȘTI
LEORDENI
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1  utilitar – ceva gândit pentru 
a fi în primul rând util, bun de 
folosit

2  lipit – lipeala este un amestec 
de pământ mai nisipos, cu apă și 
bălegar de cal. Acest amestec se 
întindea pe pereții și pe podelele 
caselor și forma o crustă protec-
toare. 

3  talpa casei – lemn gros, 
care se așează la temelia unei 
construcții, pentru a o sprijini

4  chirpici – cărămidă, făcută 
dintr-un amestec de lut, paie și 
băligar, uscat la soare

5  mai – nume pentru diferite 
unelte sau părți de unelte în for-
mă de ciocan de lemn, care ser-
vesc la bătut, îndesat, nivelat

6  tencuială – strat care se 
așterne pe ziduri, pentru a le pro-
teja și pentru a obține suprafețe 
netede și plăcute

7  arborele vieții – motiv de-
corativ, întâlnit adesea în arta 
populară, care amintește de po-
mul vieții din grădina raiului

8  Părintele Nicanor de la Siliștea 
Snagovului mi-a explicat cât 
de bune sunt acoperișurile din 
stuf, ce răcoare țin în arșița ve-
rii. „Dacă mi-ar da cineva tablă 
nouă s-o pun pe casă, știi ce aș 
face? Aș vinde-o și cu banii luați 
aș pune din nou stuf!”. Mai multe 
despre părintele Nicanor la pagi-
na 100. 

 
Casele cele mai comune, în care au trăit sute și sute de ani vechii 
locuitori ai Ilfovului, sunt casele țărănești 1  2 . Demult, erau fă-
cute simplu, pe un schelet de furci de lemn, cu pereții din nuiele 
împletite, lipite cu pământ 2 . Mai târziu, a fost folosit sistemul 
în paiantă, cu un schelet de lemnărie puternic, cu stâlpi în�pți în 
talpa casei 3 . Pereții erau tot din nuiele împletite sau din cărămidă. 
Se foloseau și chirpicii și pământul bătut cu maiul 4  5 . Casele 
aveau un pridvor deschis, sprijinit pe stâlpi de lemn 3 . Era un loc 
umbrit, unde vara se putea chiar dormi, în răcoarea nopții. Stâlpii 
pridvorului erau legați cu tăblii de lemn, frumos traforate 4  5 . 
Pereții erau văruiți cel puțin de două ori pe an, înainte de Cră-
ciun și de Paște. Erau decorați cu diferite modele din tencuială, 
lucrate cu cuțitul sau realizate cu șabloane: rozete în formă de 
soare, glastră cu �ori, arborele vieții 6  7 . Cel mai simplu model 
era înscrierea anului, în care fusese ridicată casa 6 . Decorurile 
fațadelor erau uneori pictate.

Podelele erau lipite cu pământ și acoperite cu rogojini de paie 
sau cu preșuri colorate. Tocurile ferestrelor și ale ușilor erau vop-
site în culori vii, de obicei diferite nuanțe de albastru sau roșu. 
Acoperișul era făcut din stuf și trestie 8 . În interior, încăperile 

�

1  Casă din Siliștea Snagovului, 
încă locuită

2  Casă din Lipia, 
în prezent nelocuită

1

2 3

10Tipuri de locuire. Casa tradițională. Palatul și conacul
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erau împodobite cu țesături viu colorate: scoarțe de lână, ștergare 
cusute, de pânză sau de borangic 9  10 7  8 . Casele se încălzeau 
cu sobe de pământ sau la vatră deschisă. Aceste locuințe aveau 
2 sau 3 încăperi, dintre care una era „casa mare”, o cameră în 
care erau așezate cele mai frumoase obiecte ale familiei. Era un 
loc rezervat musa�rilor. Viața într-o casă țărănească era simplă. 
Familia petrecea mult timp împreună și cu siguranță, nimeni nu 
se simțea singur…

  
În jurul marelui târg al Bucureștilor, cei înstăriți aveau moșii. 
Erau pământuri așezate adesea în locuri unde natura era foar-
te frumoasă. Pe aceste moșii, boierii și domnii ridicau palate 
sau conace, case mari și împodobite, după rangul lor. Aici se 
puteau retrage la odihnă și liniște cu familiile. În astfel de oaze 
binecuvântate, petreceau verile toride de câmpie, praznicele și 
sărbătorile. De obicei, lângă clădirea pentru locuit se ridica și o 
mică biserică. Adesea proprietarii se atașau atât de mult de aceste 
locuri, încât doreau să �e înmormântați acolo. Uneori biserica era 
ridicată peste cripta mormintelor. Alteori se înălța un mausoleu 
de familie 11 .

�

4 65

7 8

10

10

9
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Moșia de la Bu�ea intră în proprietatea familiei Știrbei către mijlocul 
secolului al XIX-lea. Această familie boierească a dat țării domni-
tori și oameni politici prețioși. Pe malul lacului de la Bu�ea, într-un 
crâng frumos, domnitorul Barbu Știrbei ridică pentru familia sa pri-
mul conac 12. El construise și în București un palat plin de eleganță, 
chiar pe Podul Mogoșoaiei 12 9 . Aici aveau loc baluri somptuoase. 
Barbu Știrbei a avut 9 copii. Dintre ei, principele Alexandru a 
moștenit moșia de la Bu�ea. Împreună cu soția sa, Maria, Alexan-
dru Știrbei a construit palatul, care se păstrează până astăzi 10 11 14. 
Aici au crescut cei 8 copii ai familiei, bucurându-se de frumusețea 
locului. O tristețe mare venea însă să le întunece copilăria. Maria, 
mama lor, muri pe neașteptate. După pierderea soției, Alexandru 
Știrbei hotărăște să continue lucrarea bunicului său, biserica din 
apropierea palatului. Aceasta adăpostea și locul mormintelor fa-
miliei 13.

După alți câțiva ani, cei 8 copii rămân orfani și de tată, ajun-
gând în grija celui mai mare dintre ei, Barbu Al. Știrbei, care 
avea pe atunci 25 de ani. El preia conducerea întregii gospodării 
de la Bu�ea. Iubind mult locul copilăriei sale, tânărul stăpân s-a 
ocupat cu pasiune de palat și de împrejurimi. A pus pe picioare o 
fermă, o pepinieră, o lăptărie, o moară și o mică fabrică de vată și 
pansamente. A înfrumusețat parcul și grădinile. Familia regală a 
României petrecea adesea la palatul de la Bu�ea 13 . După această 
perioadă de în�orire au urmat însă vremuri tulburi. Fiind renumit 
pentru frumusețea și buna sa gospodărire și a�ându-se atât de 
aproape de capitală, palatul de la Bu�ea a fost adesea con�scat în 

�
9  scoarță – țesătură care 
împodobește pereții caselor

10 borangic – fir depănat de pe 
gogoșile viermilor-de-mătase, 
țesătură lucrată în casă din acest 
fir

 11  mausoleu – monument fu-
nerar, ridicat în memoria unei 
personalități sau a unui grup: fa-
milie, eroi de război etc.

12  podul mogoșoaiei – cea mai 
importantă stradă a orașului, se 
numea pod pentru că era podită 
cu grinzi de lemn; în prezent Ca-
lea Victoriei

13  familia regală – pentru acea 
perioadă este vorba de Regele 
Carol I și Regina Elisabeta, apoi, 
din 1914, Regele Ferdinand și Re-
gina Maria, apropiați ai familiei 
Știrbei

12

10Tipuri de locuire. Casa tradițională. Palatul și conacul

11
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vreme de război, pentru a găzdui conducători de trupe militare 
și alte persoane importante. La începutul perioadei comuniste, 
palatul a fost lăsat pradă răuvoitorilor, �ind golit de podoabele 
sale și stricat. Bineînțeles, cei din familie nu au mai fost lăsați să-l 
îngrijească. Palatul a fost totuși restaurat și trecut în proprietatea 
Studiourilor de Cinematogra�e. În prezent, este amenajat pen-
tru vizitare și pentru a găzdui diferite evenimente, dar el nu mai 
aparține urmașilor familiei Știrbei. Totuși, în ciuda necazurilor 
prin care a trecut, soarta palatului a fost una destul de bună. Alte 
conace și palate asemănătoare s-au ruinat cu totul, �ind lăsate 
pradă timpului și nepăsării oamenilor 15.

14

15

Palatul Cantacuzino de la 
Florești, județul Prahova 

13

Vorbe din bătrâni 

Vai de omul care are 
Suflet mic în casă mare.  
Fericit cel ce ridică 
Suflet mare-n casă mică.

(Este o vorbă preferată a părintelui Nicanor, păstrată 
din copilăria lui, din Basarabia)

10
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Compunere

Explică versurile alăturate și realizează o compunere 
pornind de la ele. Înfrumusețează-o cu desene.

Imaginați o întâmplare, care se petrece într-o casă 
veche țărănească sau o întâmplare, care se petrece 
într-un conac boieresc. Folosiți și cuvintele noi, din 
vocabularul lecției. Împodobiți compunerea cu dese-
nele voastre.

Schiță

Desenează casa pe care ți-ai dori să o construiești 
pentru tine și familia ta, când vei fi mare. 

Imaginează o decorație de lemn pentru pridvorul 
unei case tradiționale, inspirându-te din imagini.

Realizează o schiță după casele țărănești prezentate 
sau după palatul de la Buftea.

10

Strat protector care se așează pe peretele casei.

Procedeu de reparare a clădirilor vechi, care are ca 
scop readucerea lor la imaginea de la început.

Material din care erau construite casele vechi 
țărănești.

Numele familiei care a ridicat palatul de la Buftea.

Bârnă groasă de lemn, care se așează la temelia 
construcțiilor de lemn tradiționale.

1.

2.

3.

4.

5.

Persoană care se ocupă cu conceperea planurilor 
unei case.

Plantă care crește pe marginea apelor, cu care se 
acopereau odinioară casele țărănești.

Substanță albă cu care se îngrijeau pereții caselor, 
cel puțin de două ori pe an.

Meșter care se ocupă cu zugrăvirea caselor.

Cărămidă făcută din pământ, nisip și paie tocate, 
uscată la soare.

Material din care se lucra scheletul caselor 
țărănești.

Casă mare boierească.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A–B Numele de familie al unui 
arhitect român, care s-a inspirat 
mult din arhitectura tradițională, 
a proiectat și restaurat clădiri. 
Provine dintr-o veche familie bo-
ierească 

C–D Partea din față a casei, 
spațiu deschis, sprijinit pe stâlpi, 
la casele țărănești, dar și unele 
conace și palate românești vechi

1

2 3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

A B

c d

Tipuri de locuire. Casa tradițională. Palatul și conacul

Rebus




Te-ai gândit vreodată că până nu demult hainele pe care le purtau 
oamenii erau făcute doar de mâna lor? Mă refer aici, în special 
la țărani. Pânza se țesea în casă, în războaie de țesut. La fel și 
preșurile, peretarele, scoarțele și covoarele, ștergarele sau fețele de 
masă. Tot ce împodobea pereții și podelele caselor, ajutând și la 
menținerea unei temperaturi plăcute, toată pânza folosită pentru 
îmbrăcăminte, ieșea din mâinile harnice ale femeilor.

Instrumentul cu ajutorul căruia se țese se cheamă război. Este 
făcut de obicei din lemn. Are nevoie de o rețea de �re, care ține 
lucrătura, numită urzeală. Privește cu atenție imaginile! 2  3  4  
5  6

La mănăstirea Țigănești se lucrau covoare de mari dimensiuni, 
foarte frumos colorate 1 . Se mai țes și astăzi materiale, mai spe-
ciale, din care se fac straiele preoțești. Ele se lucrează cu ajutorul 
unor războaie mecanice, mari, care fac mult zgomot. Rezultatul 
este însă extrem de frumos 7  8 . Războaiele au o vechime de 
aproape 100 de ani și funcționează cu cartele de carton, pe care 
sunt notate modelele, prin găurele. Tot cu cartele de acest fel au 
funcționat și primele calculatoare, strămoșii computerelor de 
astăzi.

�

 
,  ,
, 

Cuvinte cu mai multe 
înțelesuri:
– război 
– scoarță

1

Fragment dintr-o scoarță 
din colecția mnțr

„Ocupația obișnuită a femeilor în Valahia e țesutul. Războaiele 
de țesut se țin în subsolurile caselor boierești, iar din pânza 
lucrată, care e îngustă de 3/4 de cot, se fac cămăși, care se 
poartă lungi până la pământ și sunt brodate cu flori de mătasă, 
și ismene cu brâu brodat, de care nimeni nu se poate lipsi, nici 
ziua nici noaptea.” 
(anton maria del chiaro, secolul al xviii-lea)
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războiul vertical sau gherghe-
ful se folosește la țesutul scoarțelor 
de lână. Urzeala este făcută din 
fir de bumbac mai gros, foarte re-
zistent. Lucrul la covor începe cu 
alegerea ițelor. Se aleg firele din 2 
în 2 și se leagă câte 10–15 de niște 
bețișoare de lemn. Acestea rămân 
agățate în urzeală. Când tragi de 
ele firele sunt gata alese și nu e ne-
voie decât să treci lâna printre ele. 
Țesătura se bate cu o furculiță mai 
grea, ca să fie cât mai deasă. 

urzeală

ițe

războiul orizontal se 
folosește de obicei la țesutul 
pânzei, dar și la preșuri. Pentru 
țesături mai fine și urzeala este 
mai subțire. Se manevrează cu 
pedale. Acestea se apasă alterna-
tiv, fiecare ridicând firele de ur-
zeală, alese tot din 2 în 2. Printre 
ele, firul de lucru se trage cu su-
veica. Țesătura se bate cu vătala 
cu spată. 

6  spată – se așează în vătală 
pentru bătutul țesăturii la războiul 
orizontal. 

2 3

4 5

87

11Țesut, costume populare, împletituri, pescuit

6

vătală pedale suveică
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În județul nostru, costumul popular a fost părăsit destul de tim-
puriu, din cauza in�uenței orașului. Îl mai purtau încă cei de-o 
vârstă cu străbunicii tăi. Femeile aveau cămăși în�orate și fote 
încrețite, țesute în dungi 1  11. Brâiele erau țesute frumos și împo-
dobite cu paiete strălucitoare 9  10. La gât purtau salbe din monede 
de argint, care făceau parte neapărat din zestrea fetei de măritat. 
Bărbații purtau cămăși lungi albe și izmene tot albe, cu cusături 12. 
Se încingeau cu chimire de piele 2 . Acesta era, desigur, ținuta de 
sărbătoare. Hainele de zi cu zi erau simple, croite din pânză.

�

9  10 11 12 Fotografii din 
colecția mțr

13 Familie de olari din Piscu, 
1930. Pe vremea aceea, a te fo-
tografia cu familia era un eveni-
ment. Desigur, în fața aparatului 
foto, apăreai cu haine pe care 
le considerai mai de gală. Era 
imaginea prin care te puteau 
cunoaște urmașii. Poți vedea aici 
4 generații: de la nepoată la stră-
bunică. Fetița din imagine este în 
prezent o bătrânică de 80 de ani. 
Îmbrăcămintea este simplă, dar 
este clar lucrată din stofe aduse 
din târg, de la oraș. Târgul făcea 
parte din viața olarilor, era locul 
unde își vindeau oalele, pe care îl 
vizitau de câteva ori pe an. Era și 
ocazia de a cumpăra lucruri ne-
cesare în gospodărie.

10

11 12

13

11

9
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Era un meșteșug cu ajutorul căruia se lucrau diferite obiecte de 
folos în gospodăriile de țară: coșuri, târne, pătuluri, garduri 3 . 
Se împleteau nuiele, mai subțiri sau mai groase, adunate de obi-
cei din lunci: salcie, răchită, alun 16 17. Diferite împletituri se 
făceau și din papură, paie și foi de porumb. Un meșteșug la care 
cred că nu te-ai gândit, este confecționatul măturilor. La Popești 
Leordeni trăia o comunitate de bulgari, care se ocupa cu asta. De 
la ei a achiziționat Muzeul Țăranului Român două mașinării de 
cusut mături 14 15. 

�
1  fotă – țesătură dreptunghiu-
lară, de lână, care se petrece în 
jurul corpului, ținând locul fustei. 
Fotele pot fi și din două bucăți de 
stofă, acoperind partea din față a 
corpului (ca un șorț) și pe cea din 
spate.

2  chimir – brâu lat de piele, ade-
sea ornamentat și cu buzunare, pe 
care îl poartă țăranii 
Expresii: A pune la chimir = a strân-
ge bani; a fi zgârcit. A avea în chi-
mir = a fi bogat.

3  pătul – construcție cu pereții 
din șipci sau nuiele împletite, ri-
dicată la mică înălțime, deasupra 
pământului, care servește la păs-
trarea porumbului (în știuleți)

14

Știai că…
Măturile se fac din paiul cerealei 
cu același nume. La începutul 
secolului al xx-lea, județul Ilfov 
era cel mai mare producător de 
plante de mătură din țară.

16 Împletitură de nuiele la cupto-
rul de ars oale și gard de nuiele

14 15 Din colecția mțr

15

16 17

11Țesut, costume populare, împletituri, pescuit

14
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Din pricina bogăției de ape a județului, pescuitul a fost practicat 
din vechime. Se pescuia cu năvoade mari, care erau lucrate tot 
de mână 18. Iarna se pescuia și încă se mai pescuiește la copcă 19. 
Iată un fragment de baladă populară care vorbește despre pescuit. 
Acesta a fost de demult, ca și acum: mod de obținere a hranei, dar 
și pasiune și aventură.
„Măi tăicuță taică-al meu 
Ține-mi-te-ar Dumnezeu
Azi noapte când m-am culcat
Să vezi taică ce-am visat
Că luam năvoadele, 
Și cu toate bărcile, 
Plecam taică dă vânam, 
Pă Vidrosu mi-apucam, 
[…]
Să vezi pește ce prindeam
Prindeam crapi ca zalnicii 4

Știucili ca vacili, 
Crapu cu cuptoarili, 
Șălăii cu cârdurili.” 

�

11

Gândește-te!

Alege răspunsul corect!

1. Cum se numesc țesăturile cu care se 
împodobeau odinioară pereții caselor?

 preșuri
 scoarțe
 pleduri

A.
B.
C.

2. Ce este o fotă?

 un fel de fustă
 o cămașă înflorată
 un fel de jachetă

3. Ce este urzeala?

 niște fire cu care se țes covoarele
 fire întinse pe război, care țin țesătura
 un fel de scoarță de pus pe perete

A.
B.
C.

A.
B.
C.

19

4  zalnicii – Să știi că am căutat 
cuvântul ăsta și în dicționar și am 
întrebat și bătrânele din sat ce ar 
putea să însemne. N-am găsit nici 
un răspuns. Un lucru e sigur, că e 
vorba de ceva mare.

18
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5  istoria artelor – știința care 
studiază felul în care au evoluat 
artele din cele mai vechi timpuri 
și până azi.

6  estetica - știință care studiază 
legile și felurile artei, considerată 
ca forma cea mai înaltă de creare și 
de înțelegere a frumosului

Schiță

Desenează având ca model războaiele 
și obiectele țesute.

Cum pot ține în viață patrimoniul?

Dacă se întâmplă ca bunicii sau străbunicii tăi să mai 
aibă straie populare, ștergare, scoarțe și alte obiecte 
țărănești vechi, nu-i lăsa să le arunce! Construiește 
colecția etnografică a familiei tale!

Crează tu însuți un proiect de 
scoarță, din forme geometrice. 
Realizează apoi un colaj din hârtie 
glasată colorată decupată, după 
un detaliu din proiectul tău. 

 

Oameni adevărați
alexandru tzigara-samurcaș (1872–1952) 

A studiat Istoria Artelor la 
universități din Germania și 
Franța 5 . Cei de acolo l-au re-
marcat pentru cât de multe 
știa. Devenit profesor, a predat 
Estetica și Istoria Artei în dife-
rite țări din Europa 6 . Totuși, 
după o vreme, a hotărât să se 
întoarcă acasă. La București, a 
înființat Muzeul Etnografic și 
de Arta Națională, pentru care 
a fost construită o clădire spe-
cială. Aici Samurcaș a adunat, 
din sate, foarte multe obiecte 

11

20

Țesut, costume populare, împletituri, pescuit

vechi. Între ele, chiar și o casă 
de lemn, din Oltenia. Casa a 
fost desfacută pentru transport 
și refacută în muzeu, bucată cu 
bucată. Este expusă și acum în 
Muzeul Țăranului Român, din 
București, care este urmașul mu-
zeului înființat de Samurcaș. Din 
păcate, în anul 1948, comuniștii 
au transformat clădirea în Muzeul 
Partidului Comunist și l-au dat 
afară pe directorul Samurcaș. Bă-
trân și bolnav, el a murit în 1952 la 
București. 

21
20 21 Din colecția mțr



 
Insula de pe lacul Snagov a fost, din vechime, un loc căutat de 
oameni. Arheologii au descoperit aici unelte și vase din epoca 
bronzului, un loc de înmormântare al dacilor, monede romane 
și bizantine. 1

Încă din secolul al XIV-lea, voievozii Țării Românești și-au dat 
seama că insula de la Snagov era cum nu se poate mai potrivită 
pentru ridicarea unei mănăstiri. Era protejată din toate părțile 
de apele lacului. Era un loc potrivit pentru călugării care do-
reau să trăiască în pustietate, departe de lume. În același timp 
era un loc bun de scăpare, dar și de izolare a unor dușmani ai 
domniei. În secolul al XV-lea, Mircea cel Bătrân reface biserica 
de pe insulă.

Ctitoria domnească primește daruri de la mulți voievozi. Pe 
vremea lui Vlad Țepeș, ajunsese cea mai bogată mănăstire a 
Țării Românești. Voievodul îi construiește un zid de apărare, 
un pod de lemn și în�ințează aici o închisoare pentru trădători 
și tâlhari. De-a lungul timpului, mulți boieri și-au a�at sfârșitul 
aici, pe drept sau pe nedrept… Unii istorici cred că mănăstirea 
adăpostește mormântul lui Vlad Țepeș, dar acest lucru nu este 
sigur. Un alt mare ctitor al Snagovului a fost voievodul Neagoe 

�

Este un loc atât de încărcat de istorie și legendă, încât fiecare 
cărămidă a bisericii ar putea povesti ceva diferit și încă ar mai 
rămâne fapte nespuse. O insulă mică, cu o istorie mare. 

 


1  bizantin – Imperiul Bizantin 
a fost cea mai mare împărăție 
creștină. Avea capitala la Constan-
tinopol (în prezent, Istambul). A 
fost cucerită de turci în anul 1453.
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Basarab. El a refăcut biserica din temelii, ridicând lăcașul care se 
păstrează până astăzi 1  2  3 . Felul în care este construită biserica, 
ne arată că Neagoe s-a inspirat din arhitectura bisericilor de la 
Muntele Athos 9 . Un urmaș de-al său la domnie, Mircea Ciobanu, 
s-a îngrijit de pictarea lăcașului. Neagoe și Mircea, împreună cu 
copiii lor, sunt prezentați în tablolul votiv din pronaosul de la 
Snagov 4  5  6 .

Icoana de hram, Intrarea în 
biserică a Maicii Domnului

Planul bisericii mănăstirii Snagov2

3

4 5

6
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O perioadă de în�orire culturală a mănăstirii de pe insulă cuprinde 
ultimii ani ai secolului al XVII-lea și începutul celui de-al XVIII-lea. 
Un călugăr venit din Giorgia, Antim, mută la Snagov tiparnița dom-
nească 2 . Lucrează mult, cu câțiva ucenici, tipărind cărți bisericești 
în diferite limbi: română, greacă, slavonă, georgiană și arabă 3 . În 
anul 1700, Antim tipărește prima carte în limba română, cu litere 
latine, din Țara Românescă, „Orânduiala slujbei lui Constantin și 
Elena” 4 . Dedică lucrarea voievodului Constantin Bâncoveanu. 

Snagovul a trecut și prin vremuri grele. La sfârșitul secolului 
al XIX-lea mănăstirea era părăsită de călugări. La 1900 vechea 
biserică domnească era în paragină 7 .

În timpul care a urmat, a fost restaurată de mai multe ori. În 
prezent, a reajuns la forma pe care restauratorii au descoperit-o, 
la curățarea tabloului votiv, vechi de aproape 5 secole 15.

muntele athos este o peninsulă 
din Grecia, unde au fost ridicate 
din vechime multe mănăstiri și 
schituri. Este supranumit Grădina 
Maicii Domnului. Este o mică țară 
a călugărilor, unde femeilor nu 
le este îngăduit să intre. Fiecare 
națiune ortodoxă (grecii, sârbii, 
românii, bulgarii, georgienii, rușii) 

au o mănăstire a lor. Gravura de 
mai sus ne prezintă cele două fețe 
ale pensinulei, de o parte și de 
alta a muntelui, așa cum arătau 
ele în secolul al xviii-lea.Voievozii 
români au trimis, de-a lungul vre-
mii, multe daruri mănăstirilor din 
Sfântul Munte. Până astăzi mulți 
români vin aici în pelerinaj.

2  tiparniță – tipografie, loc în 
care se află toate ustensilele nece-
sare realizării cărților

3  Îți dai seama, că pentru fiecare 
dintre aceste limbi erau necesare 
litere diferite? Realizarea cărților 
era pe atunci extrem de anevoioasă. 
La începuturile tiparului, fiecare 
pagina era gravată, literă cu literă, 
pe plăci de lemn. Apoi, hârtia era 
presată peste placa dată cu cernea-
lă. La Snagov, Antim lucrează cu 
litere mobile, adică, fiecare cuvânt 
se compune din litere șablon și tot 
așa, mii de cuvinte, sute de pagini. 
În 5 ani de muncă la Snagov, Antim 
a reușit să tipărească 15 cărți, dintre 
care 5 în limba română 8 .

4  Îți amintești că multă vreme s-
au folosit literele chirilice sau slavo-
ne, chiar dacă textele erau în limba 
română

7

9

8

12
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Schiță

Desenează biserica mănăstirii Snagov.

Compunere

Povestește cele mai importante momente 
din istoria mănăstirii.

Mircea Ciobanu

Mircea cel Batran

Antim Ivireanu

Neagoe Basarab

Vlad Țepeș

Recunoaște ctitorii!
Alătură numelui numărul imaginii.

14

1312

11

15

12Mănăstirea Snagov
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Personaje ciudate dansau, cântau, făceau larmă, pe scurt, atrăgeau 
atenția. Totul părea un spectacol, în care actorii și spectatorii își 
aveau rolurile lor. La fel ca la teatru, actorii încercau să transmită 
ceva. Însă și spectatorii erau parte din reprezentație. Din dialogul 
celor două părți se năștea spectacolul. Scenariul era cunoscut 
din moși strămoși, vechi de mii de ani, din timpuri păgâne 2 . 
Zilele erau precise, �ind legate, după creștinare, de momente din 
anul religios. Oamenii le considerau importante pentru rodnicia 
pământului, bogăția recoltelor, echilibrul naturii și bunăstare. 
Așa pot explica pe scurt obiceiuri ca: Drăgaica, Călușarii, Cucii 
și chiar Capra și Ursul de Anul Nou. Un fapt comun al acestor 
datini este mascarea. Actorii fac parte din comunitate, dar sunt 
mascați, așa încât spectatorii să nu își poată da seama cine sunt. 
În aceste zile, actorilor le erau permise lucruri care, în zilele 
obișnuite, ar � fost cu totul de râsul lumii. Bărbații se mascau în 
femei. Fantezia măștilor era fără margini. Măștile se lucrau de 
obicei din materiale naturale: piei și coarne de animal, țesături 
de lână, tărtăcuțe de dovleac, boabe de fasole, �re colorate, mai 
recent hârtie.

În județul nostru s-a păstrat viu un as�el de obicei, la Brănești. 
Ziua aleasă este luni, prima zi din Postul Paștelui. Lăsatul secului 3  

  1

 
 

1  rit – practică, ceremonie, veche 
credință religioasă

2  scenariu – textul concentrat 
al unei piese de teatru, al unui 
spectacol sau al unui film, de obicei 
împreună cu indicațiile tehnice și 
de mișcare

3  lăsatul secului – ultima zi 
înainte de începerea unei perioa-
de de post. Ziua când se renunță 
la mâncarea „de dulce”, adică cea 
care este preparată cu ingrediente 
provenite de la animale: lapte, ouă, 
brânză, carne. Din ziua următoare, 
cei care postesc mănâncă doar hra-
nă din plante. 

În lumea veche, timpul curgea ritmic între zile de muncă 
și zile de sărbătoare, fiecare cu legile ei. Existau însă și zile, 
de-a lungul anului, când pe ulițele satului se petreceau 
lucruri neobișnuite. 
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prilejuia, în mod obișnuit, petreceri. Marile carnavale (ca cele de 
la Rio de Janeiro sau Veneția) se țin tot în această perioadă. Este 
un mod de a încheia zgomotos veselia, pentru a intra în perioada 
mai severă a postului. La Brănești s-a stabilit demult o comunitate 
de bulgari. Ei au adus de peste Dunăre datina Cucilor. Mascații 
sunt doar bărbați tineri, �ăcăii satului. Există două variante de 
costumare. Cucii sunt personaje masculine cu măști caraghioase, 
având legate la brâu clopote și purtând în mâini mături și bețe. 
Cucoaicele sunt personaje feminine. Flăcăii împrumută haine 
populare de la fetele pe care le iubesc. Se maschează în babe urâte, 
cu nasuri lungi și buboase, cu părul colorat. Mascații bat pământul 
cu opincile și ating trecătorii cu noroi. Colindă tot satul, făcând 
hore prin curțile oamenilor. Aleargă și ciomăgesc pe cei care nu 
sunt costumați.

Datina spune că prin alaiul lor zgomotos, Cucii alungă iarna. Se 
credea că zgomotele ritmice ale clopotelor și ale tropăielii sperie 
și alungă duhurile rele, care bântuie satul în aceste momente, iar 
noroiul te face nevăzut în fața lor. Cei bătuți (asemenea covoarelor) 
se scutură de rele și rămân curați și sănătoși tot anul. În prezent 
vechiul rit s-a transformat într-un fel de festival și înțelesurile lui 
s-au pierdut. Dar datina totuși continuă.

Duminica iertării, Lăsata secului 
pentru Postul Paștelui „Odată 
terminate distracțiile, înainte de 
culcare, comesenii își cer iertare 
pentru greșelile făcute unul altu-
ia în cursul anului și își urează re-
ciproc să ajungă sănătoși Paștele. 
Aceeași urare se obișnuiește și 
la Curte, cu oarecare solemnita-
te, în aceiași seară de duminică. 
Se adună acolo boierii și fețele 
bisericești, în numele cărora Ma-
rele Logofăt citește un cuvânt al 
Principelui, cerându-i iertare, iar 
acesta răspunde «dorim tuturor 
sănătate pentru Paștele viitor», 
după care îi slobozește.” (anton 
maria del chiaro, începutul 
secolului al xviii-lea)

„Mai are loc în decembrie o altă 
reprezentație cu măști respin-
gătoare, tolerată și în casele 
boierești. Acțiunea e reprezentată 
de două personaje, unul cu un 
plisc de barză, cu care ține tactul 
muzicii, ca un fel de castaniete și 
sărind din când în când pe spatele 
celuilalt, care poartă o mare bar-
bă falsă. Primul e cloanța, iar al 
doilea, cel cu barba, e unchiașul.” 
(anton maria del chiaro)

Atelier 

Construiește o mască de carnaval, din materiale 
pe cât posibil naturale. 

13Rituri vechi. Cucii de Brănești



 
Între cuiburile de liniște și frumusețe, pe care boierii și domnii 
le-au ridicat de-a lungul vremii în împrejurimile Bucureștiului, 
este și palatul de la Mogoșoaia. La sfârșitul secolului al XVII-lea, 
boierul Constantin Brâncoveanu, cumpără satul cu același nume. 
Într-o pajiște, pe marginea lacului, construiește case boierești și 
o biserică, cu hramul sfântului Gheorghe. După o vreme, ajuns 
voievod, ridică la Mogoșoaia o reședință domnească, pe care o 
pregătește, ca zestre, �ului său Ștefan. Familia petrece multă vreme 
în frumosul palat, primind aici și vizitele unor diplomați străini 
ai vremii. Privește cu atenție această preafrumoasă construcție! 

�

„Mogoșoaia nu este numai înfățișarea unui trecut, dar tot 
atât și expresia unui prezent viu, mărturia unei deveniri. 
Iată de ce Mogoșoaia are un loc aparte printre monumentele 
istorice ale României.” 
g. m. cantacuzino

1  Palatul este ridicat pe două 
nivele. Jos erau opt încăperi, în 
care locuiau slujitorii domnito-
rului. La etaj, erau apartamen-
tele familiei voievodului și o sală 
mare, unde aveau loc ceremonii-
le și Sfatul Domnesc. Pe vremea 
lui Brâncoveanu, fațadele nu 
erau din cărămidă, ci tencuite și 
foarte probabil, decorate.

1

   


MOGOȘOAIA



73

3  Turnul poartă, prin care se 
intră în curtea palatului. Foișorul 
din partea de sus a fost construit 
cu ocazia restaurării.

4  Această clădire ciudată, care 
poate părea o mică biserică, este 
de fapt bucătăria sau cuhnia. 
Anton Maria del Chiaro își 
amintea: „Mesele sunt foar-
te îmbelșugate, dar bucatele 
sunt veșnic reci, din cauză că se 
obișnuiește în Valahia ca cuhnia 
să fie așezată într-un colț al curții, 
deci foarte departe de casă.”

5  Clădirile de pe colțul incintei, 
au fost ridicate de urmașii lui 
Constantin Brâncoveanu. Pentru 
că nu erau în armonie cu palatul, 
au fost restaurate de 
G. M. Cantacuzino, care s-a inspi-
rat din clădirea cuhniei. Așa cum 
arată în prezent, ai zice că au fost 
construite odată cu palatul.”

2  Palatul are o pivniță mare, 
așezată pe bolți de cărămidă. 
Aici se țineau odinioară vinurile 
vechi. În prezent, locul cel răco-
ros adăpostește câteva panouri, 
cu fresce salvate la demolarea 
Mănăstirii Văcărești.

2

3

4

5

6 7
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9  10 Paraclisul curții domnești 
de la Mogoșoaia 1 . Biserica are 
hramul Sfântul Gheorghe. În in-
terior, se păstrează pictura, de pe 
vremea lui Brâncoveanu, cu un 
frumos tablou votiv, prezentân-
du-i pe voievod cu doamna și cei 
11 copii.

6  Această frumoasă galerie, spriji-
nită pe arcade, se numește loggie. 
Este un fel de spațiu de odihnă 
și umbră, inspirat din arhitectura 
venețiană. Constantin Brânco-
veanu avea relații cu Veneția, a 
cărei frumusețe, desigur, o admira. 
Descoperă în paginile cărții o altă 
imagine, ascunsă, în care vezi Pa-
latul Mogoșoaia, oglindit în apele 
lacului, asemenea clădirilor din 
Veneția.

7  Fațada palatului este împo-
dobită de un foișor sprijinit pe 
opt coloane, la care se ajunge 
pe o scară măreață, cu pietră-
ria frumos lucrată. Astfel de 
foișoare întâlnim și la alte clă-
diri brâncovenești. Pe arcadele 
foișorului de la Mogoșoaia s-a 
păstrat pictura, de pe vremea lui 
Brâncoveanu.

8  Loggia privește spre lac, relația 
arhitecturii cu apa, aducând și ea 
aminte de Veneția, orașul con-
struit pe ape. 

1  paraclis – mică biserică de fami-
lie, pe vremuri, în cadrul unei curți 
boierești sau domnești sau într-un 
cimitir sau în cadrul unei alte clădiri, 
de exemplu, paraclisul unei școli

Arhitectura brâncovenească
Este felul de a construi și decora clădirile, care s-a împământenit pe 
vremea lui Constantin Brâncoveanu. Constructorii și ctitorii au pornit 
de la formele mai vechi, de pe vremea lui Matei Basarab, dar le-au 
înfrumusețat și le-au dat o notă de eleganță. Pietrăria era lucrată cu 
multă măiestrie. Arcadele, foișoarele, coloanele, loggiile sunt elemen-
te caracteristice arhitecturii brâncovenești. Și după moartea lui Con-
stantin Brâncoveanu s-a construit în acest fel și chiar târziu și până în 
prezent, există arhitecți, care se inspiră din frumusețea acestor clădiri. 

9

8

Pisania palatului de la Mogoșoaia
„Acest palat din temelie este zidit și înfrumusețat de preluminatul 
înalțatul Domn Io Costantin Basarab voevod, dăruit și dat la al doilea 
lui fiu, lui Ștefan Brâncoveanu moștenire ohabnică, săvârșind acest fru-
mos lăcaș la anul de la Hs 1702, meseta [luna] septemvrie 20”

14
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După vremurile fericite ale Brâncovenilor, palatul trecu prin mulți 
ani de restriște. A fost adesea jefuit și părăsit. Pentru câțiva ani, 
a fost transformat în han. Au fost și încercări de refacere, dar 
niciuna izbutită. La începutul secolului al XX-lea, moșia intră în 
proprietatea soților George Valentin și Martha Bibescu. Princi-
pesa Martha este cea care dedică mult timp, pasiune și dragoste 
vechiului palat brâncovenesc. Cu sfaturile unui arhitect venețian, 
încep temeinic restaurările. Primul război mondial este o nouă 
încercare pentru palat, care este iar jefuit și chiar bombardat. 
După 1920 se reiau lucrările, sub îndrumarea lui G. M. Cantacu-
zino. Este perioada în care palatul și întreg ansamblul recapătă 
frumusețea de odinioară. Încăperile sunt decorate cu felurite 
obiecte vechi, care vorbesc despre istoria celor care au locuit în 
palat, de-a lungul timpului. 

�

O prietenie frumoasă s-a legat între 
Martha Bibescu și Regina Maria a României. 

„Tocmai această iubire a frumosului, pe care o împărtășeam amân-
două – își va aminti Regina Maria – ne-a făcut să fim ani îndelungați 
tovarășe strâns legate. Ne plăceau la amândouă grădinăritul și florile, 
ne plăcea să plănuim locuințe ciudate și originale, să colecționăm pie-
tre antice sau să descoperim colțuri tainice neexplorate, biserici vechi, 
case părăsite și atâtea alte lucruri pline de farmec, pentru care alții 
aproape n-au ochi. Ne plăceau cărțile și poezia și culorile frumoase și 
sunetele clopotelor în depărtări; da, ne asemănam în multe privințe.”

„în vara anului 1921 lucram la 
restaurarea palatului brâncove-
nesc din Mogoșoaia. Cu o ceată 
de meșteri iscusiți în cioplirea 
și întrebuințarea cărămizii, cu 
o șatră întreagă de țigani și cu 
doi pietrari greci, mă străduiam 
să schimb mândrei locuințe 
domnești aspectul ei de tragică 
ruină. Încetul cu încetul, bolțile 
prăbușite se refăceau, crăpăturile 
adânci ale zidurilor se umpleau, 
pietrele căzute se puneau la loc 
și întreg palatul ieșea la iveală din 
țărâna-i adunată la picioare de 
vânturile vremii și ale uitării”. 
(G. M. Cantacuzino)

10

14Palatul de la Mogoșoaia
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După revoluția din 1989, palatul este din nou restaurat și trans-
format într-un centru cultural. În interior, pe lângă obiecte ră-
mase după amenajarea Marthei Bibescu, este expusă o colecție de 
obiecte vechi, aparținând pasionatului iubitor de artă Dan Nasta. 
Spațiul pivniței, parterul, cuhnia și curtea găzduiesc expoziții peri-
odice de artă contemporană. Te poți plimba în voie prin frumosul 
parc, unde vei întâlni și cripta cu mormintele familiei Bibescu 11. 
Te poți juca prin labirintul verde și viu, din fața loggiei. Poți ad-
mira coloanele expuse prin parc. Vechea biserică e mai mereu 
deschisă, �ind de un timp biserica localnicilor. 

   
Povestirea noastră începe acum vreo 350 de ani, pe o moșie boie-
rească din Oltenia, la Brâncoveni. E o zi de sărbătoare, 15 august, 
marele praznic al Maicii Domnului. În familia lui Papa Brânco-
veanu, sunt astăzi două bucurii, căci boieroaica, doamna Stanca, 
a născut un băiețel frumos și sănătos. Este al treilea �u dăruit 
de Dumnezeu în familia lor. Coboară din neam împărătesc și 
din strămoși voievozi, din oameni puternici și luminați. Îi alese-
ră nume mare, de sfânt, numele celui mai iubit împărat creștin, 
Constantin. 

Chiar dacă fusese ursit din pruncie cu daruri și promisiuni 
binecuvântate, Constantin avu o copilărie aspră. Pe când avea 
câțiva anișori, tatăl său fu ucis, pe neașteptate, într-o răscoală. 
Rămas orfan, băiatul crescu pe lângă unchii săi din partea ma-
mei, Constantin și Mihail, mari iubitori de învățătură și ctitori 
de biserici. Ei îi privegheară anii fragedei tinereți și îl ocrotiră ca 
pe o �oare de mare preț.

�

�

Ce se gătea în cuhniile brâncovenești?
Ni s-a păstrat o carte de bucate de pe vremea lui Constantin 
Brâncoveanu. Iată o rețetă de pește, pe care o poți arăta și tu 
mamei, să o încerce:

„Să iei un lin mare, să-i scoți mațele pe urechi și să-l speli bine. Deci 
să-l umpli cu umplutură făcută de nuci pisate, de pâine frecată, de 
rânza lui, ierburi tocate, piper, scorțișoară, puțintel untdelemn, sta-
fide mărunte și sare 2 . Deci după ce-l vei umplea, pune-l în tingire, 
punându-i undelemn, apă și vin alb, zeamă de lămâie, atât cât să stea 
acoperit, mai mult de un deget, sare și mirodenii și ceapă prăjită; și 
fiind primăvară sau vară, pune grăunțe de agriș sau de aguridă, iară de 
va fi iarnă sau toamnă, vișine uscate, și-l fierbe fie într-un cuptor într-o 
plachie sau pe foc în tingire 3 .” 

2  rânză – stomac

3  aguridă – strugure înainte de 
coacere, cu gust foarte acru

Nașterea lui 
Constantin Brâncoveanu 
[iconar Toma Chituc, 2010]

11

14

12
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La 20 de ani, Constantin ajunsese un boier cu carte și zestre 
multă, înțelept și bun la sfat. Știa grecește, latinește și turcește, 
scria frumos, se pricepea la multe și era un neîntrecut gospodar. 
Așa ajunse între boierii de vază ai țării și unul dintre oamenii de 
încredere ai domitorului. Așa câștigă o soție bună și frumoasă, 
pe Marica, nepoată lui Antonie Vodă. În scurt timp, li se născură 
�i și �ice, de le răsuna casa de chiote de copii. Fiului celui mai 
mare îi ziseră tot Constantin. Celorlalți le deteră nume de s�nți 
și strămoși voievozi: Ștefan, Radu și Matei. Printre feciori, Dum-
nezeu le dărui șapte domnițe alese: Stanca, Maria, Sa�a, Ancuța, 
Ilinca, Smaranda și Bălașa. Copiii creșteau și în�oreau ca niște 
mlădițe tinere de primăvară, într-un cuib cu dragoste și blândețe. 
Erau îngrijiți, așa cum se cade unor vlăstare domnești. Primeau 
o educație aleasă, gustând de mici din frumoasa înțelepciune a 
cărților, din dulceața muzicii, din armonia culorilor și a formelor, 
ce împodobeau palatele și bisericile. Era o familie ca în poveștile 
vechi, dar erau aievea, în carne și oase, frumoasa casă a Brânco-
venilor.

Iată însă că, într-o zi, veni vremea ca domnul de pe atunci al 
Țării Românești să părăsească această lume. Pe patul de moarte, 
voievodul lăsă pecetea domnească în mâinile boierului Constantin. 
Atunci, mai marii țării ținură sfat și îl aleseră domn. Avea 35 de 
ani, când mitropolitul Teodosie îi puse pe cap coroana domnească. 
Făcuse deja multe fapte mari. Mintea îi era ascuțită și luminată. 
Prețuia darurile lui Dumnezeu și știa să le înmulțească. Iubea 
pacea și belșugul, pe care s-a străduit să le așeze în țara lui, câtă 
vreme a fost pe tron. Constantin a stat în fruntea țării aproape 26 
de ani, foarte mult timp pentru acele vremuri tulburi. Țara Ro-
mânească era pe atunci ca o mică insulă între trei mari împărății 
rivale. În josul Dunării, stăpâneau turcii, peste Carpați, nemții, 
iar dincolo de Moldova, se întindea puterea țarilor Rusiei.

Cum a reușit Constantin să-și conducă țărișoara, ca o corabie 
prin marea tulbure…? Arma lui cea mai de preț a fost diplomația, 
acea pricepere și înțelepciune de a păstra buna înțelegere cu cei din 
jur, de la oamenii simplii până la împărați. Și a mai fost și iscusința 
lui de gospodar, cea care l-a ajutat să se îmbogățească foarte mult. 
Turcii îl numeau „Prințul aurului” și era, poate, printre cei mai 
bogați oameni ai timpului său, în această parte de lume. Însă 
Constantin a știut să dăruiască mult și adesea a plătit pacea țării 
cu aur, știind cât de mult prețuiește pacea pentru oameni.

Constantin voievod a fost un domn al păcii, iar în timp de pace, 
oamenii au vreme, putere și bani să facă multe lucruri frumoase. 

Portret al lui Constantin Brânco-
veanu, descoperit la mănăstirea 
de la muntele Sinai, în Egipt, 
unde voievodul trimisese daruri

14Palatul de la Mogoșoaia
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Constantin iubea bisericile, casele s�nților lui Dumnezeu. Îl avea 
mult la inimă pe sfântul Constantin. Încerca să-i urmeze exemplul 
de împărat iubitor de Dumnezeu. Îl prețuia și pe sfântul Gheorghe, 
purtătorul de biruiță, pe s�nții Dimitrie și Procopie, marii ostași 
ai creștinilor. Îl cinstea pe sfântul Nicolae, părintele cel blând al 
săracilor. Mai mult, o iubea cu căldură pe Maica Domnului. De 
mic, se pomenise pe lume, pe o moșie, străjuită de o mănăstire, 
construită de strămoșii lui. Constantin a luat de la ei exemplu și 
încă din vreamea boieriei, a ridicat biserici, a dăruit icoane, cărți 
și straie pe la mănăstiri.

Cel mai mare lăcaș construit de familia Brâncoveanu este mă-
năstirea Hurezi. Întinsă între dealuri și păduri, mănăstirea cu-
prinde până astăzi o biserică mare și trei mai mici, o bibliotecă, 
un paraclis, o frumoasă trapeză, turnuri-clopotniță și multe chilii. 
Toate sunt alcătuite armonios, ca o muzică dulce, pictate și cioplite 
de cei mai iscusiți meșteri ai vremii 4 . A înnoit din temelii mai 
multe mănăstiri în țară și la București, dăruindu-le cu toate cele 
de trebuință, ca un adevărat tată. Bisericile și palatele ridicate în 
vremea lui erau așa de frumoase, calde și primitoare, încât multă 
vreme ctitorii de biserici le-au urmat modelul, iar felul acesta de 
a construi s-a chemat „brâncovenesc”. 

A mai iubit Constantin Vodă și cărțile. Unchiul și nașul lui, 
stolnicul Constantin, era unul dintre cei mai luminați învățați 
ai vremii și avea o bibliotecă plină de minunății 5 . De la el a 
dobândit Constantin dragostea pentru cărți și pentru învățătură. 
Pe când era boier a supravegheat el însuși, cu mare grijă, tradu-
cerea și tipărirea în limba română a celei mai prețioase dintre 
cărți, Biblia. În vremea lui, s-au tradus în românește multe cărți 
bisericești, căci, e bine să știți, în bisericile noastre nu s-a slujit de 
la început în limba poporului. S-a îngrijit și de școlile înalte ale 
Țării, a organizat Academia domnească de la Sfâtul Sava, în inima 
Bucureștiului, aducând aici profesori dintre cei mai aleși.

A iubit mult Constantin voievod și oamenii, mai cu seamă 
creștinii ortodocși. A dăruit cu mână largă pentru ridicarea și 
îngrijirea de biserici, în țările creștinești asuprite de turci și în 
locuri în care creștinii erau puțini și săraci: în Țara Sfântă, în 
Egipt, în Siria, Liban, Turcia și Giorgia 6 . A pus să se tipărească, 
pentru ei, cărți bisericești în limbile lor și mulți, de peste mări și 
țări, l-au binecuvântat, socotindu-l ca pe un părinte. Mai marii 
bisericilor acestea veneau adesea în Țara Românească în ospeție la 
palatul Brâncovenilor, erau cinstiți cum se cuvine și plecau mereu 
încărcați de daruri, ca de la o casă milostivă.

Constantin Brâncoveanu în sala 
tronului, alături de unchii săi, 
Constantin și Mihail Cantacuzino 
și de Mitropolitul Țării 
[iconar Toma Chituc, 2010]

4  trapeză – sala de mese a unei 
mănăstiri, cuvânt împrumutat din 
limba greacă

5  stolnic – dregător care purta 
grija mesei domnești, fiind șeful 
bucătarilor, al pescarilor și al grădi-
narilor

6  Până la sfârșitul secolului al 
xix-lea țările din sudul Dunării erau 
stăpânite de turci: Grecia, Bulgaria, 
Serbia, Macedonia, Albania.
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Dar cel mai mult L-a iubit Constantin Vodă pe Dumnezeu, 
mai mult decât bogăția, mai mult decât domnia, mai mult decât 
familia, mai mult chiar decât pe sine însuși. Când Dumnezeu a 
socotit să-l ia din această lume, l-a pus la o încercare grea. Așa cum 
în pomul cu roade, mulți se grăbesc să dea cu pietre, la fel s-au 
grăbit unii dintre boierii țării să-l pârască pe Constantin Vodă la 
împăratul turcilor, sultanul Ahmet al III-lea. Au zis ba că are o 
avere nemăsurată, ba că s-a făcut prea prieten rușilor și nemților, 
ba că are prea mare îndrăzneală. De vină era, de fapt, invidia și 
po�a lor după tronul Țării, pe care Constantin, iscusit cum era, 
îl ținea de prea multă vreme…

Era primăvară și Biserica se pregătea de Paște. În Miercurea 
mare, pe când creștinii își aminteau cum Iuda l-a trădat pe Hris-
tos, iată la palatul domnesc din București, o solie de la împăratul 
turcilor. Vești negre aducea trimisul, vești negre pentru țară și 
pentru Vodă Constantin. Domnul era scos din tron și dus cu de-a 
sila în fața sultanului, cu toată familia lui, să dea socoteală. În loc, 
era încoronat vărul său primar, Ștefan Cantacuzino, �ul stolni-
cului Constantin. Pe când se urca în caleașca ce avea să-l ducă la 
împărăție, Constantin Vodă și-a luat rămas bun cu amărăciune 
de la curtea sa, spunându-i noului domn: „Ștefane, dacă aceste 
nenorociri sunt de la Dumnezeu pentru păcatele mele, facă-se 
voia Lui! Dacă însă sunt roada răutății omenești pentru pieirea 
mea, Dumnezeu să-i ierte pe dușmanii mei!”. Umbla vorba între 
oamenii lui Constantin Vodă, că însăși rudele lui, Cantacuzinii, 
îl vânduseră la turci. Vai, cât îi era de greu să primească această 
amară pedeapsă din mâinile celor care îi luminaseră copilăria, 
unchii lui, Constantin și Mihail… 

Cu gândul la Hristos, care primise și El în acele zile pedeapsa 
amară de la cei dragi, Brâncovenii porniră pe ultimul lor drum. 
Și iată-i la Constantinopol, acolo unde stăpânise Constantin, 
împăratul cel sfânt,3orașul strămoșilor, inima vechii împărății 
creștinești, care devenise de aproape trei sute de ani capitala 
împărăției turcești. De la Paște și până la Sfânta Maria, trei luni, 
i-a ținut sultanul în închisoarea celor Șapte turnuri. I-au chinuit 
călăii, încercând să a�e unde își ascund bogățiile. I-au iscodit în 
fel și chip, cu viclenie, ademenindu-i cu promisiuni mincinoase. 
Într-un sfârșit, văzând că nu o scoate la capăt cu ei, sultanul se 
hotărâ să le ia viața.

În zi de mare praznic creștinesc al Maicii Domnului, aceeași zi 
în care domnul nostru venise pe lume, iată-l pe Constantin, îm-
preună cu �ii săi și cu prietenul și sfătuitorul său Ianache, purtați 

Constantin Brâncoveanu, 
întemnițat la Închisoarea celor 7 
turnuri din Constantinopol 
[iconar Toma Chituc, 2010]
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în lanțuri pe străzile Constantinopolului. Erau doi bărbați cărunți, 
Vodă și sfetnicul său, trei tineri în putere: Constantin, Ștefan și 
Radu, și un �ăcău ca la 16 ani, prințul Matei 7 . Erau desculți, în 
cămăși lungi și albe, cu capul descoperit, ca niște făcători de rele. 
Mergea cu ei și doamna Maria cu patru dintre domnițe: Ilinca, 
Sa�a, Ancuța și Smaranda. 

Ajunseră în mijlocul unei piețe, lângă mare, unde erau de obi-
cei executați oamenii mai de seamă. Sultanul ședea pe perne, 
într-un foișor, de unde putea cuprinde cu vederea întreaga piață. 
Mulțime mare venise să asiste la sfârșitul Brâncovenilor și erau 
cu toții plini de jale. Dinaintea călăului, sultanul le mai întinse o 
capcană. Le promitea viața în schimbul credinței lor creștinești. 
Le făgăduia un trai tihnit, dacă se lăsau de Hristos și veneau la 
credința turcească. Singurul Matei, cel mai mic, s-a clătinat. Cum 
să primească moartea, când încă nu trăise viața, mai bine să lase 
pe Hristos…

 Dar Constantin Vodă, cu inima îndurerată, l-a întărit și copilul 
s-a îndreptat. Brâncovenii nu s-au lăsat înșelați și bărbăția lor i-a 
făcut s�nți. Au crezut cu adevărat în Hristos și în viața de după 
moarte. Au știut ca turcul nu le poate lua decât viața trupului, iar 
Dumnezeu, pentru încrederea și dragostea lor, le poate da viață cea 
fără de sfârșit în rai. Acolo nu există decât bunătate și frumusețe, 
acolo locuiesc s�nții, pe care Brâncovenii îi iubeau atât de mult. 
Știau că greșiseră înainte lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, 
așa cum facem toți, și iată-i, gata să își dea viața pentru Hristos, 
Cel care poate să ierte toate greșelile. În fața unei mari mulțimi 
adunate, călăul tăie capetele Brâncovenilor.

Pe când sultanul părăsea înciudat locul de execuție și mulțimea 
se strecura plină de spaimă pe străzi, câțiva au putut vedea, în 
taină, cum su�etele celor uciși se ridicau în lumină, primind de 
la Hristos cununa învingătorilor. Trecuseră cu bine prin cea mai 
grea încercare. Erau de acum s�nți mucenici 8 . Un călugăr, care 
era de față, i-a văzut asemenea unui sfeșnic cu cinci lumânări 
aprinse, iar în zilele ce au urmat le-a compus o cântare de laudă, 
așa cum se cuvine s�nților. În țară, poporul i-a purtat în balade 
din generație în generație, ca pe niște eroi. După mulți ani, româ-
nii le-au pictat icoane, le-au închinat biserici, le-au scris și le-au 
cântat laude. Iar ei stau lângă tronul lui Dumnezeu și se roagă: 
pentru părinți și copii, pentru conducători și slujitori, pentru că-
lugări și maici, pentru toți urmașii supușilor lor de demult, adică 
pentru… noi. 

7  sfetnic – înalt dregător sau 
boier, cu care se sfătuia domnul 
țării în probleme de conducere; 
sfătuitor

8  mucenic – om care câștigă 
sfințenia, fiind chinuit și ucis pen-
tru credința sa, la care nu vrea să 
renunțe.

Coloană brâncovenească
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Compunere

Povestește viața lui Constantin Brâncoveanu 
și împodobește cu desene compunerea ta.

Schiță

Realizează desene după imaginile cu arhitectură 
brâncovenească.

14Palatul de la Mogoșoaia

Rebus

Numele de botez al principesei, care a îngrijit 
 Palatul Mogoșoaia la începutul secolului al xx-lea. 

Stâlp de piatră, lemn sau alt material, care susține  
 o parte dintr-o clădire sau o înfrumusețează.

Galerie sprijinită pe coloane, pe fațada unei 
 clădiri, care este inspirată din arhitectura palatelor  
 de la Veneția.

1.

2.

3.

A–B Numele locului în care voievodul 
Constantin Brâncoveanu a ridicat un palat 
pentru fiul său, Ștefan

Încăpere, de obicei deschisă pe trei laturi, sprijinită 
 pe coloane sau stâlpi de lemn, așezată pe fațada 
 unei clădiri. Este caracteristică arhitecturii 
 tradiționale românești: casa țărănească, arhitec- 
 tură brâncovenească. Primul spațiu din planul unei  
 biserici, înaintea pronaosului. 

Monument funerar, ridicat în memoria unei 
 personalități sau a unui grup: familie, eroi de 
 război etc.

Numele de familie al voievodului, care a ridicat 
 palatul de la Mogoșoaia.

Mică biserică de familie, pe vremuri, în cadrul unei  
 curți boierești sau domnești. 

Bucătărie, în cadrul curților brâncovenești, aflată la  
 distanță de locul unde se servește masa.

Numele de familie al arhitectului, care a redat  
 palatului Mogoșoaia înfățișarea sa medievală.  
 Este un urmaș îndepărtat al familiei, din care 
 veneau mama și unchii lui Constantin 
 Brâncoveanu: Mihail și Constantin.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1

2

3

A B

4 6

5 7

8 9




În zorii secolului al XVII-lea, pe moșia lor boierească, de lângă 
București, vornicul Cernica Știrbei și soția sa Chiajna ridică o mă-
năstire cu hramul Sfântului Nicolae 1  2  1 . Aleg locul pe un ostrov 
pașnic, înconjurat de ape 3  2 . Era un sălaș numai bun pentru 
liniște și rugăciune. Prea multe nu știm din aceste timpuri, doar că, 
după o vreme, mănăstirea a rămas pustie. Fusese o boală grozavă, 
care doborâse pe mulți dintre călugări, iar alții, ca să scape cu viață, 
fugiseră din calea ei, mai spre munte 4 . Ne mai �ind locuit și ne 
mai având ctitori să îl îngrijească, natura începuse să se facă din 
nou stăpână peste liniștitul ostrov. „Crescuse pădurea și �arele se 
înmulțiseră de nu mai putea nimeni să locuiască pe aici; că satele 
se pustiiseră și nu se găsea nici un om de pe acea vreme ca să spuie 
ce a fost pe aici. […] Ce puteai să vezi în chiliuțele bieților călugări! 
Se încuibaseră broaștele țestoase și în biserică, unde săvârșea s�n-
tele rugăciuni, locuiau șerpii și șopârlele.” Așa povestește părintele 
Casian, primul care a scris istoria mănăstirii.

   
Pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, era un părinte Gheorghe, 
ucenicul unui mare stareț din Moldova. Fusese plecat la Muntele 

�

�




1

CERNICA



83




Athos și căuta prilej să se reîntoarcă acolo. Pentru că era un om 
de ispravă, a fost rugat de mai mulți să �e stareț la diferite mănăs-
tiri. El însă, cu gândul la călătorie, îi refuzase pe toți. Până într-o 
zi, când i s-a arătat în vis însuși Sfântul Nicolae și l-a rugat și el, 

„să curățească lăcașul lui de �are sălbatice”. I-a spus și unde e și 
cum să ajungă. Iată-l deci pe părintele Gheorghe, căutând între 
bătrânii satelor dimprejur, pe unul care să cunoască poteca până 
la mănăstirea din ostrov. Ajunși cu greu pe insulă, abia au reușit 
să intre în biserică. Toată pictura era stricată. Mai rămăsese doar 
icoana sfâtului Nicolae. După ce s-au închinat, au intrat în altar și 
îndată au văzut că se descolăcește un șarpe groaznic. Dar părintele 
Gheorghe nu s-a speriat ci a zis către șarpe: „Dragul tatii, până 
acum ai locuit tu aici, iar acum să mi te duci, că avem să locuim 
noi!”. Iar �ara cum a auzit acest cuvânt degrabă s-a dus. 

Împreună cu ucenicii săi, părintele Gheorghe a început să re-
pare mănăstirea. Ziua lucrau la biserica cea veche, iar noaptea 
starețul le povestea și îi învăța lucruri folositoare pentru su�et 5 . 
Vara dormeau afară, lângă foc, iar iarna se odihneau într-o pivniță, 
rămasă de demult. Se hrăneau din darurile pe care le primeau de 
la sătenii din împrejurimi. Încet, încet, numărul călugărilor din 
ostrov creștea. În 3 ani, au ajuns de la 3 la 33. Văzând hărnicia și 
dragostea lor pentru mica biserică, două familii boierești, s-au 
hotărât să-i ajute. Le-au trimis toate cele de care aveau nevoie 
pentru slujbe: straie bisericești, vase și cărți. De atunci, rugăciu-
nile s-au ținut lanț până astăzi, după programul pe care îl au și 
călugării de la Muntele Athos. Obștea a crescut și mai mult 6 . 
Voievodul Nicolae Mavrogheni, care se legase frate de cruce cu 
starețul Gheorghe, îi vizita adesea. Le trimitea pâine de la cup-

1  vornic – mare dregător la 
curtea domnească, însărcinat cu 
supravegherea curții, cu condu-
cerea treburilor din țară

2  cernica știrbei este un 
strămoș al familiei Știrbei, despre 
care am povestit la lecția 10.

3  ostrov – insulă

4  ciuma – boală contagioasă 
foarte gravă, din care doar rare-
ori se scăpa cu viață

5  stareț – conducătorul unei 
obști de călugări

6  obște – comunitate, grup de 
oameni, în cazul nostru, cei care 
trăiau în mănăstire

2
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toarele domnești, cojoace, pânză pentru rase, și îi ajută să con-
struiască o moară. 7

Într-o iarnă, pe când umbla după lemne, apa lacului �ind înghețată, 
unul dintre călugări a găsit o altă insuliță, în apropierea celei mari. 
Plăcându-i mult locul, starețul Gheorghe s-a hotărât să construiască 
o punte de lemn între insule. A curățat pământul, a sădit vii și pomi 
fructiferi și a construit câteva colibe. Acolo trimitea din călugări, 
peste săptămână, pe cei mai dornici de liniște și rugăciune. Dumi-
nica se regăseau cu toții la biserica sfântului Nicolae. 

După multă osteneală și fapte bune Starețul Gheorghe părăsi 
această lume. El a fost recunoscut de Biserică în rândurile s�nților, 
în anul 2005.

 
Mănăstirea a crescut și mai mult în vremea starețului Calinic 4 . 
Pe ostrovul de la Cernica, trăiau la jumătatea secolului al XIX-lea 
350 de călugări. Părintele Calinic s-a străduit timp de 32 de ani să 
îngrijească mănăstirea, cu obștea sa. Sub îndrumarea lui s-a pictat 
biserica mare a sfântului Nicolae, s-au ridicat ziduri ca de cetate în 
jurul ei și turnul-poartă 3 . A refăcut din temelii biserica sfântului 
Gheorghe, din insula mică. Starețul a alcătuit o bibliotecă și a des-
chis o școală de pictură bisericească. A organizat ateliere, în care 
călugării puteau lucra cu mâinile lor obiecte de care aveau nevoie, de 
croitorie și tâmplărie. Cei care știau carte, se ocupau cu copierea de 
manuscrise. Multe altele a mai făcut starețul Calinic, la Cernica și în 
alte locuri, care au rămas până astăzi. Dar el a rămas în amintirea 
oamenilor mai ales prin generozitatea și puterea rugăciunii lui.

Iată o întâmplare minunată din acele vremuri. În timpul răscoalei 
din 1821 mulți locuitori din București s-au adăpostit la mănăstirea 
Cernica 5 . Starețul îi mută pe călugări pe inslula Sfântul Gheorghe 
și le oferi fugarilor clădirile din ostrovul sfântului Nicolae. A�ând 
turcii despre acestea, s-au temut să nu �e ascunși la mănăstire și 
dintre răsculați. Au hotărât să strice cetatea cu tunurile, iar pe oa-
meni să-i treacă prin ascuțișul sabiei. Starețul adună toată su�area 
în biserică, le spuse un cuvânt de îmbărbătare și se rugară împreună 
toată noaptea. A doua zi trimiseră un călugăr, sol de pace, în tabă-
ra păgână. Din mila lui Dumnezeu și a sfântului Nicolae, pentru 
lacrimile poporului și ale starețului Calinic, turcii primiră pacea 
și renunțară la planurile lor. Tot pe atunci, hrana din mănăstire 
se împuținase foarte mult și cu toții începuseră să răbde de foame. 
Părintele Calinic ceru iarăși ajutor s�nților. Abia ce se ridicase de la 
rugăciune, că pe poarta mănăstirii intrară 5 care pline cu pesmeți, 

�

7  rasă – haină de postav, largă 
și lungă până la călcâie, pe care 
o poartă preoții, călugării și 
călugărițele pe deasupra îmbrăcă-
mintei

8  etnograf, etnografie 
– știință care clasifică popoarele 
lumii, studiază felul, originea și 
răspândirea lor, urmărește evoluția 
culturii lor materiale și spirituale și 
ceea ce este specific felului lor de 
viață.

4

5

Rebus
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trimiși chiar de mai marele turcilor din tabăra vecină. Asemenea 
starețului Gheorghe, pe care îl cunoscuse în copilărie, părintele 
Calinic a ajuns și el în cetele s�nților. 

De-a lungul timpului, pe insula sfântului Gheorghe a crescut 
și cimitirul mănăstirii. Pe lângă monahi, aici au început a-și găsi 
locul de veci și alți oameni, între care multe personalități ale bise-
ricii sau oameni de cultură. Ansamblul cimitirului de la Cernica 
face parte din lista monumentelor de patrimoniu.

Oameni adevărați
ernest bernea (1905–1990)

9  Ca să înțelegi ce înseamnă un 
filosof, o să-ți arăt câteva rânduri 
scrise de Ernest Bernea despre… 
copii: „Odată, într-un sat de munte, 
la vremea când urzește întunericul, 
stăteam de vorbă cu un copil, cu 
ochii de mirare. Pe deasupra cape-
telor noastre, o pasăre a bătut din 
aripi de câteva ori și s-a pierdut în 
pădure. După un moment de liniște 
a urmat întrebarea senină a copi-
lului: De ce zboară pasărea? Altă 
dată, privind argintul viu al unei 
ape ce curgea boltit peste pietrele 
rotunde ale văii, ca prins de o minu-
ne, a întrebat: De ce curge apa? Ce 
minune stă în această făptură mică? 
Cum de l-a chemat măsura lui către 
gândurile neliniștitoare? Ce tainică 
legătură îl poartă pe culmile vieții? 
Copilul este mai aproape decât noi 
de firea lucrurilor, mai aproape de 
Dumnezeu.”

A fost scriitor, etnograf și filosof 8  9 . A fost 
foarte preocupat de viața țăranilor români, de 
obiceiuri, de felul lor de a fi și a simți sărbăto-
rile, natura și fiecare moment de bucurie sau 
tristețe. A explicat multe despre ei, ajuntându-ne 
să înțelegem cine ne sunt strămoșii, căci, cei mai 
mulți dintre noi au cel puțin o rudă îndepărtată la 
sat. Mormântul lui Ernest Bernea se află în cimiti-
rul de la Cernica. Fiul lui, pictorul Horia Bernea, a 
creat Muzeul Țăranului Român din București.

Stareț al mănăstirii Cernica, la jumătatea secolului 
al xix-lea, care a reorganizat viața călugărilor și s-a 
făcut cunoscut tuturor, pentru generozitatea și pute-
rea rugăciunii lui.

Stareț care a reîntemeiat mănăstirea Cernica, la 
sfârșitul secolului al xviii-lea. 

Insulă sau , cuvinte cu același 
înțeles.

1.

2.

3.

A–B Mănăstire în estul 
Bucureștiului, așezată pe două 
insule: Sfântul Nicolae și Sfântul 
Gheorghe

Sfântul de hram al bisericii mari a mănăstirii 
Cernica, nume luat și de insula pe care este așezată 
mănăstirea.

Ernest Bernea, care se odihnește în cimitirul de la 
Cernica, a fost scriitor, etnograf și .

Cel care trăiește în mănăstire.

Conducătorul obștii de călugări.

4.

5.

6.

7.

1

2

3

4

5

6

7

a

b

Mănăstirea Cernica
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Paștele este cea mai mare sărbătoare a creștinilor. Pentru întâm-
pinarea Paștelui, �ecare se pregătește după puterile lui. Creștinii 
își îngrijesc su�etele și trupurile cu post și rugăciuni, în biserică se 
țin mai multe slujbe, gospodinele curăță casele și gătesc bunătăți. 
Timpul dinaintea Paștelui este ca un urcuș pe un munte, iar noap-
tea de Înviere este ca bucuria, pe care o ai, ajuns în vârf. Este cea 
mai frumoasă noapte a anului, plină de lumină. Ca să înțelegi mai 
bine ce se petrece în acest timp tainic și binecuvântat, îți arăt niște 
icoane mai speciale, din muzeul Mănăstirii Țigănești. 

   1

Sunt icoane mari, cu lungimea de cel puțin 1 metru 1  4 . Sunt 
aduse de la Ierusalim de către maici care, de-a lungul timpului, 
au reușit să ajungă acolo. Sunt pictate pe pânză, tocmai ca să poată 
� aduse cale lungă. Aceste icoane sunt un fel de hărți cu imagini 
ale pelerinului, prezentând multe dintre locurile de închinare. 
Sunt alcătuite din multe casete, �ecare cu povestea ei. În centrul 
lor, este întotdeauna reprezentată Biserica Sfântului Mormânt, 
surprinsă chiar în timpul slujbei Învierii, numită și slujba S�n-
tei Lumini. Este momentul cel mai dorit de pelerini, cel în care, 
lumina Învierii vine în chip minunat, în mijlocul credincioșilor 

�

„E vrednic de notat acest obicei, păstrat la toate națiunile de 
rit ortodox că, din Paști până la Înălțarea Domnului, nu se 
salută altfel de cât cu: Hristos a înviat! Adevărat că a înviat!” 
anton maria del chiaro

1  hagiu – persoană care s-a închi-
nat la Locurile Sfinte. Dacă astăzi 
pelerinii merg în Țara Sfântă, că-
lătorind cu avionul preț de câteva 
ore, pe vremuri, drumul putea dura 
și șase luni, pe uscat și pe mare. 
Era o călătorie plină de pericole. 
De aceea, cine se încumeta să por-
nească în acestă aventură, reușea 
să se închine și să se întoarcă cu 
bine acasă, era numit „hagiu”, adi-
că, sfințit. Era prețuit și respectat 
de toți. Acest nume onorific se 
transmitea în familie. De aici au 
rămas până astăzi nume de familie 
ca: Hagi, Hagiu, Hagiescu etc. 
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adunați în biserică. Asta se întâmplă an de an, în după-amiază 
Sâmbetei mari. Patriarhul Ierusalimului intră în capela Sfântului 
Mormânt și se roagă. Afară, toți cei adunați se roagă și ei, unii 
chiar zgomotos, cu tobe și dansuri 2 . 

Privește cu atenție imaginea! Bătrânelul cu lumânări în mâini, 
purtat pe brațe de copii, este patriarhul Ierusalimului 2 . El tocmai 
a ieșit din Sfântul Mormânt cu lumina Învierii și se îndreaptă 
spre ieșirea bisericii, unde îl așteaptă mulțimea. În icoana de la 
Ierusalim, Biserica Sfântului Mormânt se poate observa de jur 
împrejur, ca și cum ar � desfășurată. Fiecare loc este descris prin 
evenimentul care s-a petrecut acolo.

2  obiceiul întâmpinării zgo-
motoase a Paștelui se păstra în 
vechime și în Țara Românescă. 
„Ceea ce impresionează în schimb, 
e datina veche cu larma asurzi-
toare ce fac băieții toată noaptea 
spre Duminica Paștelui, umplând 
clopotnițile și trăgând clopotele 
pentru grăbirea Paștelui, care stă 
gata să sosească.” (Anton Maria del 
Chiaro) 

3  Slujba Sfintei Lumini, în jurul 
Capelei Sfântului Mormânt, Ieru-
salim, 2011

1
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88  Sărbători

Știai că…
Tradiția povestește că Maica 
Domnului a pus la picioarele 
crucii, pe care era răstignit Iisus, 
un coș cu ouă. Sângele a curs pe 
ele și le-a înroșit. În amintirea 
acestei întâmplări, ouăle se pic-
tează mai ales roșii. Se vopsesc 
în Joia mare, când ne amintim 
de răstignirea Mântuitorului. În 
seara de joi, la Denia celor 12 
evanghelii, preotul scoate crucea 
din altar în mijlocul bisericii 3 . 
Atunci credincioșii pun la picioa-
rele crucii ouăle înroșite. În unele 
părți ale țării, mai ales în Buco-
vina, există obiceiul încondeierii 
ouălor, adică a decorării lor într-o 
tehnică specială, cu ceară și cu-
lori obținute din plante. 

Biserica Sfântului Mormânt

1. Capela Sfântului Mormânt. Înăuntru se află lespedea de piatră, pe 
care a stat trupul lui Iisus, 3 zile, înaintea Învierii. Aici coboară Sfânta 
Lumină, la rugăciunile patriarhului și a tuturor celor adunați, înauntrul 
și în jurul bisericii.

2. Golgota, locul răstignirii

3. Piatra ungerii, pe care a fost întins trupul lui Iisus, după coborârea de 
pe cruce, pentru a fi uns cu uleiuri parfumate

4. Locul în care Iisus s-a arătat Mariei Magdalena, în grădină, după 
Înviere.

 
Voi aminti un obicei vechi, pe care Anton Maria del Chiaro l-a 
văzut la curtea lui Constantin Brâncoveanu. Această datină a 
reînviat de o vreme în unele biserici din România. Spre prânz în 
ziua Joii Mari, după litughia Cinei celei de Taină, Hrisos a splălat 
picioarele apostolilor 5 . În amintirea acestui moment, preoții în 
biserici și stareții în mânăstiri, spală și ei picioarele ucenicilor lor. 
Dau cuvântul diplomatului italian:

„Voi trece acum la descrierea slujbei de Joia Mare când se face 
spălarea picioarelor Apostolilor. Cam pe amiază, toată asistența 
se află prezentă în curtea Palatului. Acei ce reprezintă persoanele 
Apostolilor trebuie să fie stareții celor mai însemnate mănăstiri 
din țară și dacă e de față unul dintre cei doi Episcopi, al Râm-
nicului sau Buzăului, acesta reprezintă pe Sf. Petru. În schimb, 
locul lui Iuda e ocupat de un preot care nu slujește. Corul cântă 
antifoanele și versetele necesare, după care primul capelan al 
bisericii Curții citește din Evanghelie. 4  5  6

�

4
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Apoi Patriarhul sau Mitropolitul care slujește, începe să depuie 
sfintele odăjdii, până la stihar, astfel cum, după Evanghelie, ar fi 
făcut Cristos cu acea ocaziune și încins cu un ștergar, varsă apă 
într-un lighian de argint și, începând cu Iuda, urmează spălarea 
picioarelor Apostolilor până ajunge la Sf. Petru care zice: Doam-
ne, tu îmi speli mie picioarele? la care Mitropolitul sau Patriarhul, 
care reprezintă pe Hristos, răspunde cum e scris în Evanghelie, 
pentru acea solemnitate 7 . După spălare, prelatul își pune sfin-
tele odăjdii și reocupându-și locul, ține o mică predică pentru 
discipoli 8 . Apoi clerul prezent își unge fruntea cu apă din lighean 
făcând semnul crucii; același lucru face și Domnitorul și boierii, 
și se întră apoi în biserică pentru serviciul solemn.”

 
Există mai multe feluri de a reprezenta în pictură această sărbătoa-
re. Cel mai des întâlnită este cea numită Anastasis sau Pogorârea 
la iad 7 . Imaginea ne arată cum, prin învierea sa, Hristos calcă 
moartea și porțile iadului, ridicându-i la Sine pe primii oameni: 
Adam și Eva. Adam apare reprezentat ca un bătrân cu barba și 
pletele albe, iar Eva este aproape întotdeauna îmbrăcată cu straie 
roșii. Învierea este semnul adevărat al împăcării lui Dumnezeu cu 

�

3  denie – Slujbă religioasă de sea-
ră, în fiecare zi a săptămânii dinain-
tea Paștilor

4  antifon – cântare bisericească 

5  verset – fragment dintr-o scrie-
re religioasă

6  odăjdii – straie și podoabe 
bisericești

7  stihar – veșmânt lung și larg, 
pe care îl poartă preoții ortodocși 
și cei care ajută în altar, în timpul 
slujbelor. Uneori ajutoarele din al-
tar sunt copii 6

8  discipol – cel care urmează 
învățătura unui maestru

5

6
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Compunere

Povestește despre pregătirile pe care le faci pentru 
Paște. Împodobește compunerea cu desenele tale.

7  Icoana Învierii, 
iconar Ioan Popa, 2010

8  Apostolii Petru și Ioan vin la 
mormânt și îl găsesc gol. Imagine 
din caietul de modele al lui Radu 
Zugravul, secolul al xviii-lea

9  Femeile mironosițe, mergând 
la mormânt, întâlnesc un înger, 
care îi vestește Învierea. Frescă, 
iconar Ioan Popa, 2010 

10 Hristos înviat, pe piatra mor-
mâtului. Alături, soldații romani, 
trimiși să păzeacă mormântul. 
Este tipul de reprezenatare pre-
luat și în pictura pe sticlă, care îți 
este la îndemână și ție! omul. De aceea, primii ridicați sunt părinții neamului omenesc. 

Ei au fost și primii care au greșit. 
Privește și alte reprezentări! 8  9  10

  
Ca să înțelegi pe deplin că Paștele nu este altceva decât Sărbătoarea 
sărbătorilor, citește gândurile unui mare părinte, Ioan, care explica 
și povestea atât de frumos, încât i se zicea „Gură de Aur”:

„De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu, să se 
bucure de acest praznic frumos și luminat. De este cineva slugă 
înțeleaptă, să intre, bucurându-se, întru bucuria Domnului său. 
De s-a ostenit cineva postind, să-și ia acum răsplata. De a lucrat 
cineva din ceasul cel dintâi, să-și primească astăzi plata cea 
dreaptă. De a venit cineva după ceasul al treilea, mulțumind să 

�

7

9

8
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Gândește-te!

1. Unde se află Biserica Sfântului Mormânt?

 la București
 la Ierusalim
 la Paris

2. Ce este hramul unei biserici?                

 ziua de Paște
 ziua părintelui, care slujește la acea biserică
 ziua în care se sărbătorește sfântul patron 

 al bisericii

A.
B.
C.

A.
B.
C.

Schiță

Desenează, luând ca model icoanele Învierii. Reali-
zează felicitări de Paște, cu desenele tale. Cele mai 
frumoase felicitări de sărbători sunt cele lucrate de 
mâna celui care le dăruiește.
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prăznuiască. De a ajuns cineva după ceasul al șaselea, să nu se 
îndoiască, nicidecum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De a întâr-
ziat cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie, nicidecum 
îndoindu-se. De a ajuns cineva abia în ceasul al unsprezecelea, 
să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind Stăpânul, 
primește pe cel de pe urmă ca și pe cel dintâi, odihnește pe 
cel din al unsprezecelea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul 
dintâi; și pe cel de pe urmă miluiește, și pe cel dintâi mângâie; 
și aceluia plătește, și acestuia dăruiește; și faptele le primește; 
și gândul îl ține în seamă, și lucrul îl prețuiește, și voința o laudă. 
Pentru aceasta, intrați toți întru bucuria Domnului nostru; și cei 
dintâi, și cei de al doilea, luați plata. Bogații și săracii împreună 
bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua. Cei ce 
ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi. Masa este plină, 
ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. 
Gustați toți din ospățul credinței; împărtășiți-vă toți din bogăția 
bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăția 
cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din 
mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că 
ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului; a stins-o pe ea Cel ce 
a fost ținut de ea. […] Unde-ți este, moarte, boldul? Unde-ți este, 
iadule, biruința? Înviat-a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a 
Hristos și au căzut diavolii. Înviat-a Hristos și se bucură îngerii. 
Înviat-a Hristos și viața stăpânește.”

Atelier

Poți experimenta pe hârtie, felul în care se realizează 
încondeierea ouălor de Paște. Desenează pe o foaie 
de bloc, forma unui ou. Cu o bucată de lumânare, 
desenează modele pe suprafața oului. Folosește-te 
de lumânare ca de un creion colorat, chiar dacă ur-
mele lăsate sunt transparente. Colorează cu acuarelă 
roșie toată suprafața oului. Culoarea nu se va lipi de 
zonele pe unde ai trecut cu ceara.

10
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 ,         
Împreună cu copiii de la Piscu, am făcut un experiment. Am pus 
apă într-un ulcior nears și într-unul ars. Le-am așezat alături și 
am așteptat. După vreo jumătate de ceas, ulciorul nears se topise, 
transformându-se într-o grămăjoară de lut. Așa au înțeles copiii de 
ce e nevoie ca vasele de lut să �e arse (vezi pagina 32, imaginea 9).

În epoca neolitică, oamenii ardeau vasele de lut în gropi. Mai 
târziu au inventat cuptorul, o construcție special gândită pentru 
arderea ceramicii. La Piscu au existat multe cuptoare. Fiecare 
gospodărie de olar îl avea pe al ei. În magazia olarului, cuptorul 
e ca un rege.

   
  
În anul 2007, am văzut cum s-au ridicat două cuptoare de cerami-
că: unul în curtea Muzeului Țăranului Român din București, pe 
care îl poți vedea și tu. Celălalt, la mine în curte. Cuptorul nostru 
l-a făcut Nea Mitică. Îți pot povesti, așadar, d-a �r a păr cum l-a 
construit. E nevoie de cărămizi, pământ, apă și nuiele, adică ra-
muri subțirele și elastice ale unor pomi, care cresc pe marginea 
apelor: salcie și alun. 

�
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94  Meșteșuguri vii

Mai întâi, meșterul desenează pe pământ un cerc, pe locul unde s-a 
hotărât să �e cuptorul 1 . Pe conturul cercului se sapă o groapă de 
jumătate de metru adâncime, pe fundul căreia se pune nisip 2  3 . 
Apoi, se așază cărămizi în tot acest cerc. Cărămizile, �ind ele 
însele făcute din pământ ars, ajută la creșterea căldurii în cup-
tor. Așa se formează vatra, adică acel loc pe care arde focul 4  5 . 
Tot cu cărămizi se zidește peretele gropii. Acum avem un fel de 
încăpere rotundă, care se cheamă camera focului 6 . În peretele 
ei Nea Mitică �xează gura cuptorului, un fel de portiță, locul pe 
unde olarul pune lemne în foc. Cărămizile se lipesc una de alta 
cu o pastă făcută din pământ și apă 7 . Pământul de lipit trebuie 
să-l cunoști. Se găsește de obicei tot prin lunci. Podeaua camerei 
de ars, dar și pereții, se netezesc tot cu pământ, așa cum faceau 
gospodinele și la podelele caselor de pământ. Cu cât lipești mai 
mult, cu atât cuptorul e mai bun. Coaja asta de pământ, uscată 
și mereu arsă, ține bine căldura și nu lasă aerul să pătrundă în 
camera de ardere 8 .

Odată ajunși cu peretele la nivelul pământului, meșterul 
construiește în camera de ardere un fel canale: unul rotund, de-a 
lungul peretelui și două, încrucișate dintr-o parte în alta a camerei 
de ardere. Ele formează o cruce adâncită pe unde circulă aerul cald. 
Între brațele acestei cruci meșterul cuptorar zidește cărămidă 9 . 
Când ajung la nivelul pământului, se construiește grătarul, tot 
din cărămidă, un fel de zid ca o sită pe unde căldura ajunge la 
oale. Grătarul este locul pe care se clădesc vasele la ars 10. De aici 
încolo meșterul zidește camera oalelor. În partea de sus lasă ca o 
portiță. Pe aici olarul intră în cuptor pentru a așeza frumos oalele 
la �ecare ardere 11. După ce cuptorul se umple, portița se zidește. 
După ce oalele sunt arse, portița se desface și olarul scoate pe aici 
ceramica arsă. 

Odată zidul terminat, Nea Mitică construiește „malul cupto-
rului” 12. Este un fel de zid de pământ, care ajută la menținerea 
căldurii în cuptor. În jurul zidului de cărămidă, se construiește 
un gard de nuiele în formă de cerc. Nuielele se împletesc pe mici 
pari, în�pți în pământ, la fel cum țeși la război. Apoi, în spațiul 
dintre peretele de cărămidă și îngrăditură, se bate bine pământ, 
cu maiul. Maiul este un fel de bătător din lemn, de obicei o mică 
buturugă, cu două scânduri de care îl poți apuca, cu ambele mâini. 
Se stropește pământul cu apă și iar se bate, până sus. Apoi totul 
se lipește. În dreptul gurii cuptorului se sapă o groapă pătrată, ai 
cărei pereți se zidesc frumos, să-ți facă plăcere să șezi la foc. De 
acum, cuptorul e gata! 

15

16

17

17

16 Ghivece arse

17 Un alt tip de cuptor, cel în 
care se prepară smalțul
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18 19 Cuptor de ars cărămida

   
De obicei, cuptorul se umple cu vase până sus 13. Obiectele se 
clădesc cu mare grijă. Deasupra lor, olarul așterne un strat de 
cioburi, care ajută la păstrarea căldurii 14. Apoi, portița lăsată 
în zidul cuptorului se zidește și se pune focul. Cuptorul trebuie 
să ardă 10-15 ore, iar olarul îl păzește și are semnele lui, care îi 
spun când sunt oalele gata. Dacă e vară târzie, în tot acest timp 
se ronțăie porumb copt pe jar 15. Cuptorul se încinge atât de tare, 
încât se poate goli abia după o zi și o noapte de la oprirea focului. 
Vasele de lut se ard de 2 ori, o dată după ce au fost modelate și 
decorate, iar a doua oară cu smalț, ca să prindă luciu și să țină 
apa cum trebuie. 

�

Observă!

Povestește cum se construiește un cuptor tradițional 
de ars oale, ajutându-te de imagini.

Schiță

Desenează cuptorul de ars oale.

18

17Olăritul. Partea ii

19

Gândește-te!

1. Din ce e făcut cuptorul de oale?

 din chirpici 
 din cărămidă lipită cu pământ
 din cărămidă lipită cu ciment

2. Unde găsesc olarii din Piscu pământul bun de oale?

 în fundul grădinii
 la pădure
 pe malul Ialomiței

A.
B.
C.

A.
B.
C.
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Îți mai arăt și un alt fel de cuptor, cel în care se ard cărămizile. 
Cărămida e făcută din argilă, apă și foc. Am văzut un astfel de 
cuptor în apropierea graniței nordice a județului nostru, într-un 
sat unde locuiesc cărămidari. 

Observă cuptorul de cărămizi: este construit din însăși cără-
mizile care trebuie arse! 18 19 20

: 
Există două zile pe an, când ne aducem aminte de cei morți, într-
un mod mai aparte: Moșii de iarnă, sâmbăta dinaintea începerii 
postului Paștelui, și Moșii de vară, sâmbăta dinaintea Pogorârii 
Sfântului Duh sau Rusaliile. 

„Moșii” sunt străbunii, cei pomeniți de obicei în �ecare familie, 
rude apropiate, care au murit: bunici, străbunici, mătuși, unchi și 
alții. În general, �ecare pomenește în aceste zile pe cei apropiați 
adormiți. În toate bisericile se slujește sfânta liturghie, urmată de 
slujba parastasului. Apoi gospodinele împart mâncare. 

Se face această aducere aminte a celor morți și se dă hrană de 
pomană, ca o faptă bună făcută în numele lor, pentru ca su�etele 
să le �e pregătite pentru momentele foarte importante sărbătorite 
în duminica următoare. 

Când vesela de ceramică era cea mai folosită, zilele de Moși 
erau foarte importante în calendarul olarilor. Se pregăteau cu oale 
pentru târgurile care se țineau în mai toate orașele în săptămâna 
dinainte de Moși, mai ales cei de vară. Erau momentele din an 
când puteai cumpăra oale pe alese. 

�

�

17

Observă!

Tanti Steluța pregătește coșul cu 
pomana de Moși, dar treaba nu 
este încă gata. Ce lipsește din coș?

Compunere

Întreabă pe bunica cum se 
pregătește pentru Moși și roagă-
o să-și amintească cum făcea 
asta și mama și bunica ei. Scrie o 
compunere și împodobește-o și 
cu desenele tale.

20
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Oameni adevărați
barbu slătineanu (1895–1959) 

      
Gospodinele împart hrana în coșuri sau pe tăvi. La Piscu, vechiul 
sat de olari, masa primită de Moși conține: ciorbă de pasăre acrită 
cu borș, în strachină de lut, pilaf de orez cu carne, colivă, orez cu 
lapte pus pe frunze de nuc, vin, cornulețe cu borș și alte prăjituri. 
Coșul sau tava de pomană sunt însoțite de o lumânare aprinsă. 
Se pun și �ori: bujori, iasomie, tranda�ri sau �ori de câmp. Când 
primești spui „Bogdaproste” și gospodina îți răspunde: „Să �e 
dinaintea morților!” 1 .

�

1  bogdaproste este o expresie 
venită din limba bulgară, care în-
semnă „Dumnezeu să ierte!” 
(pe morții pentru care s-a 
împărțit pomana).

A fost unul dintre primii colec- 
ționari, extrem de pasionat de ce-
ramica românească, populară și 
medievală. Se născuse într-o familie 
boierească, fiind unul dintre urmașii 
îndepărtați ai lui Constantin Brân-
coveanu, voievodul martir. Cu toate 
că era de formație inginer și a ur-
mat o carieră militară, Conu’ Barbu, 
așa cum îi spuneau cei apropiați, 
a strâns în casa sa mii de obiecte 
de ceramică și alte obiecte vechi și 
frumoase, românești și străine. A 
scris prima carte dedicată cu totul 
ceramcii românești, în care a po-
vestit nu doar despre unele obiecte, 
ci despre întreg meșteșugul, așa 
cum s-a dezvoltat el, de-a lungul 
timpului, în diferite zone ale țării. 
Locuința lui devenise un adevă-

rat muzeu, care putea fi vizitat 
de curioși. A fost și profesor. A 
predat studenților cunoștințele 
pe care le dobândise și i-a an-
trenat în marea lui pasiune. În 
perioada comunistă, colecția sa, 
adunată cu atâta râvnă, a fost în 
mare parte confiscată de către 
stat. În prezent se află răspân-
dită în colecțiile câtorva muzee 
bucureștene. Pentru că nu a vrut 
să-și trădeze prietenii, Barbu 
Slătineanu a fost întemnițat de 
comuniști și a murit în condiții 
grele în închisoarea Jilava, chiar în 
județul nostru. Aici și-au mai aflat 
sfârșitul și alți oameni prețioși 
ai neamului românesc. Când vei 
fi mai mărișor, vei putea citi și 
înțelege mai multe despre ei.

17Olăritul. Partea ii

Din colecția mțr



  
Istoria bisericuței se pierde în negura vremurilor. Unii istorici spun 
că, după cum arată, a avut și rolul de a adăposti un mormânt. E 
vorba, foarte probabil, de mormântul postelnicului Constantin 
Cantacuzino, bunicul din partea mamei a voievodului Constantin 
Brâncoveanu 1 .

Postelnicul Constantin Cantacuzino a trăit în secolul al XVII-lea 
și a fost, poate, cel mai mare boier pe care l-a avut vreodată Țara 
Românească 1 . A fost foarte bogat dar și foarte gospodar, om 
de încredere al voievodului, iubitor de țară și de creștinătate. A 
cheltuit mult și a dăruit toată priceperea lui, pentru ca Țara Ro-
mânească să nu �e transformată de către turci în pașalâc 2 . A 
avut 12 copii, deveniți la rândul lor boieri mari, învățați și ctitori 
de biserici. Dintre urmașii săi s-au ridicat mai mulți voievozi. 
Constantin Cantacuzino postelnicul a fost ca tulpina viguroasă 
a unui pom uriaș, plin de roade. Din păcate însă, așa cum se în-
tâmplă cu mulți dintre cei care încearcă să facă binele, postelnicul 
Constantin a fost ucis mișelește la mănăstirea Snagov, în urma 
unor intrigi politice 3 .

�

 
 
   

1  postelnic – titlu dat unui mare 
boier, care făcea parte din sfatul 
domnesc, avea grijă de camera de 
dormit a domnitorului și îi orga-
niza audiențele, adică întâlnirile 
voievodului cu cei care cereau să-i 
vorbească 

2  pașalâc – parte din împărăția 
turcilor (Imperiul Otoman), con-
dusă de un pașă. Așa erau în evul 
mediu țările din sudul Dunării: Bul-
garia, Serbia, Grecia, Macedonia, 
Albania.

3  intrigă – uneltire care folosește 
mijloace necinstite pentru a strica 
o relație între oameni sau o lucrare 

4  sfânta masă – masă pe care 
slujește preotul, aflată în centrul 
altarului bisericii 

Este o bisericuță veche, aflată astăzi într-un cimitir sătesc, la 
capătul unui drum de țară din Siliștea Snagovului. Cu toate 
că este un monument istoric frumos și prețios, prea puțini 
oameni vin să-l vadă. 



TURBAȚI
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Cea mai veche inscripție, păstrată în bisericuță, se a�ă pe lespedea 
de piatră a s�ntei mese 4 . Ea consemnează anul 1692 și numele 
celul care a dăruit-o, „Io Constantin Voievod” 5 . Totuși, în tabloul 
votiv din naos este reprezentat Matei Basarab, cu Doamna sa Eli-
na, ceea ce arată că biserica a trecut printr-o refacere importantă, 
din dorința acestui domn 6  7 . Un alt tablou votiv, de data asta în 
pronaos, ne prezintă o călugăriță, însoțită de două fetițe 3 . A�ăm 

�

Constantin Cantacuzino și soția 
lui Doamna Elina, așa cum au fost 
pictați în tabloul votiv de familie 
de la Mănăstirea Hurezi, din Ol-
tenia, din porunca nepotului lor 
Constantin Brâncoveanu voievod

5  io constantin voievod – este 
vorba în cazul de față de voievodul 
Constantin Brâncoveanu. Poate ați 
observat că și în numele altor voie-
vozi, în documentele vechi, primul 
cuvânt este „Io”. Io nu vine de la 
„eu”, așa cum am fi tentați să cre-
dem. „Io” este o prescurtare de la 
Ioan. Acest nume făcea parte din 
titlul domnului, pe care toți voievo-
zii îl primeau odată cu tronul. Ioan 
înseamnă, în limba evreilor, „Dum-
nezeu este milostiv”. 

6  tabloul votiv, îl găsești la pa-
gina 27, im 7.

7  matei basarab a domnit între 
anii 1632–1654, așadar, înainte de 
Constantin Brâncoveanu. Matei 
Basarab s-a cunoscut bine cu pos-
telnicul Constantin Cantacuzino, 
care i-a fost apropiat și un ajutor 
de mare încredere.

8  turbați – Numele schitului, 
care poate vi se pare ciudat pentru 
un loc atât de pașnic, s-a dat pen-
tru că una dintre starețele schitului 
avea darul de a vindeca de turbare. 
Pe atunci, turbarea sau rabia era o 
boală destul de comună, din care 
foarte rar se scăpa cu viață.

din această imagine că și o maică a contribuit la un moment dat la 
zidirea lăcașului. Acest fapt este con�rmat și de documente, care 
povestesc despre schitul de maici de la Turbați 8 .

Un loc tainic al bisericii este o mică încăpere, a�ată deasupra 
pronaosului, în care se urca pe o scară secretă, cioplită în interio-
rul zidului. Era un fel de tainiță, care a fost o vreme chilia maicii 
starețe 3 .

Hramul bisericii, Nașterea Maicii Domnului, apare pictat de două 
ori: la intrarea în biserică și la intrarea în naos 5  6 . Mai este și icoana 
de hram, din partea dreaptă a iconostasului 4 . Oricine le privește cu 
atenție își poate da seama că pictorii au fost diferiți. În general, în tot 
cuprinsul bisericii poți observa cel puțin trei feluri de pictură, din 
timpuri diferite, cu inscripții diferite și, desigur, cu ctitori diferiți.

Iată o secțiune prin pronaosul 
bisericii, în care putem observa 
cum se ajungea la camera secretă

Planul tainiței 

firide ocnițe dinți de lup

18Biserica Nașterea Maicii Domnului a fostului schit Turbați
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Atelier

Privind cu atenție imaginea de ansamblu și detaliile de parament ale bisericii fos-
tului schit Turbați modelează în lut sau plastilină o machetă a monumentului 10. 

Oameni adevărați
părintele nicanor lemne

L-am întâlnit pe părintele Nica-
nor, în anul 2012, în curtea bise-
ricii de la Siliștea Snagovului, un 
bătrânel luminos, ajuns la vârsta 
de 96 de ani. Dacă veți merge 
să vizitați biserica fostului schit 
Turbați, poate îl veți întâlni și voi. 
Părintele Nicanor și-a dedicat 
cea mai mare parte a vieții sale 
acestui lăcaș. Când a fost numit 
preot la Siliștea Snagovului, în 
urmă cu 66 de ani, biserica era o 
ruină. „Pereții erau afumați și ne-
gri, așa cum este anteriul  meu”, 
îmi spune părintele 9 . 
Copiii găseau pui de vulpe la te-
melia zidurilor. De aici a început 
drumul Părintele Nicanor. El și-a 
dat seama că i s-a dat în grijă 
o comoară, pe care trebuie s-o 
scoată la lumină. După zeci de 
ani de muncă și dăruire avem as-
tăzi la Siliștea bisericuța minuna-
tă, despre care am povestit mai 
sus. În urmă cu vreo 50 de ani, pe 
vremea comuniștilor, primarul 
din sat îl dușmănea grozav pe 
Părinte. Comuniștii nu iubeau bi-

sericile și nu ar fi încurajat nici o 
clipă restaurarea acestui prețios 
monument. Într-o zi, primarul, 
care avea un nume foarte fru-
mos – îl chema Sântu Ion –, l-a 
întâlnit pe Părintele Nicanor pe 
drum și i-a zis: „Părinte, te urăsc 
și ai face bine să pleci din comu-
nă.” Cu multă căldură, părintele 
Nicanor l-a îmbrățisat zicându-i: 

„Ești un om sincer. Pentru asta, 
să știi că eu te iubesc. Un om 
sincer are negreșit un suflet bun.” 
Fiind foarte uimit de blândetea 
și smerenia părintelui, primarul 
i-a șoptit la ureche: „Ridică bi-
serica cum poftești, dar să nu se 
vadă din șosea. Eu o să mă fac 
că nu observ.” 
În satele din împrejurime, Pă-
rintelui Nicanor i se zice simplu, 
Popa Lemn. Oamenii îi caută 
încă sfatul și rugăciunile, când 
au greutăți.  

„Are har Popa Lemn, are har! 
Asta o știu de la mamaia mea…”, 
îmi zice Tanti Jana, care este și 
ea bunică… 

Părintele Nicanor cu copiii, 
în fața bisericii

18
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Un alt lucru neobișnuit este planul bisericii, în formă de navă, 
cu absidele laterale sculptate în grosimea zidurilor. Aspectul ex-
terior cu decorații realizate în cărămidă, �ride, ocnițe și dinți de 
lup, ne duce cu gândul la timpurile vechilor voievozi, cei care vor 
� ctitorit și mănăstirea Snagov.

Vezi, am intrat în atâtea detalii, fără să îți pot desfășura cu claritate 
povestea acestei biserici… Asta pentru că, trebuie să recunosc, nu 
am găsit în cărțile istoricilor �rul limpede al acestei povești, ci doar 
frânturi. La Turbați, arheologii nu au săpat niciodată. Asta ar � putut 
ajuta la deslușirea istoriei. Știi, de cele mai multe ori, cel care încearcă 
să caute povestea unui lăcaș monument este ca un fel de detectiv. El 
vânează indicii și apoi încearcă să le pună cap la cap, așa încât să 
urmeze o logică și să �e în acord cu datele istoriei. Poate, când vei � 
mare, vei desluși limpede istoria schitului Turbați chiar tu! 

Observă

Realizând o machetă, ai ocazia să înțelegi foarte bine 
și ce înseamnă pentru arhitecți o secțiune. Imagi-
nează-ți că tai macheta (pe înălțime, pe lungime sau 
pe lățime) cu o foaie de hârtie. Dacă pe foaie s-ar 
imprima urmele pereților, acesta ar fi imaginea unei 
secțiuni. Arhitecții desenează secțiuni pentru a pu-
tea face vizibil exact cum sunt alcătuite clădirile, cu 
legătura dintre interiorul și exteriorul lor. Ochiul nu 
poate percepe nici pe dinauntru, nici din afară, atâta 
cât poate exprima o secțiune desenată.

Sinonime
intrigă – vrajbă 
firidă – ocniță

Compunere 

Scrie o scrisoare Părintelui Nicanor și împodobește-o 
cu desenele tale. Dacă dorești o poți chiar expedia 
pe numele părintelui, la adresa: 
Str. Principala, Sat Siliștea Snagovului, 
comuna Gruiu, Cod 077117, jud.Ilfov. 
Bunul bunicuț s-ar bucura mult să afle că ți-a plăcut 
biserica pentru care a muncit toată viața lui.

9  anteriu – haină lungă și neagră, 
purtată de preoții ortodocși. Sino-
nim: sutană. În trecut și boierii pur-
tau anteriu, dar acesta era cel mai 
adesea colorat.

10 parament – partea din afară a 
zidului unei construcții, finisată sau 
decorată într-un anume fel 

18Biserica Nașterea Maicii Domnului a fostului schit Turbați
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6



 ,

Sunt sigură că manualul despre patrimoniu te-a ajutat să descoperi 
multe lucruri noi. Desigur, e greu să le ții minte bine pe toate, dar 
este important să rămâi cu unele lucruri clar întipărite în minte. 
Astfel, vei înțelege mai multe despre obiectivele de patrimoniu, 
atunci când le vei vizita. Apoi, prin atitudinea ta, vei putea proteja 
aceste comori, care nu pot trăi decât prin dragostea noastră. 

Te voi ajuta să îți �xezi în minte lucrurile cele mai importante 
prin câteva jocuri. Ca să le poți rezolva, însă, trebuie să reiei lecțiile 
prezentate. O poți face, de data asta, pe teme:
Despre patrimoniu 
Monumente istorice 
Meșteșuguri vii  
Sărbători



Mai multe informații!
Alte povestiri, materiale și idei la: 
www.patrimoniulpentrucopii.piscu.ro

Așteptăm idei, întrebări, comentarii și sugestii la: 
asociatia.piscu@gmail.com
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A–B O parte a patrimoniului imobil, 
construcție cu valoare istorică

Patromoniul cultural este de 2 feluri: 
 mobil și .

Prima încăpere din interiorul bisericilor

Lespede de piatră aflată deasupra ușii de intrare 
 a monumentelor, pe care sunt înscrise: hramul, 
 numele ctitorului, anul și altele.

Procedeu de reparare a obiectelor și monumente- 
 lor vechi, care are ca scop aducerea lor cât mai  
 aproape de forma lor de la început.

Sărbătoarea sau sfântul căruia îi este dedicat un  
 lăcaș bisericesc sau altă construcție.

Lăcaș de rugăciune.

Desen realizat de arhitecți, care arată traseul 
 zidurilor unei clădiri și locurile ușilor și ferestrelor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

   

Rebus 1: Ce știu despre clădirile de patrimoniu?

�

Imagine în care sunt prezentați ctitorii unui lăcaș: 
 portret .

Cel care hotărăște și plătește ridicarea unui lăcaș  
 bisericesc sau a unei alte clădiri publice.

 Ansamblu care cuprinde o biserică și clădirile de 
 locuit ale călugărilor. 

Spațiu în care slujește preotul în biserică, aflat în  
 continuarea naosului.

Spațiu interior al unei biserici, în continuarea 
 pronaosului, cel în care stau credincioșii.

Fel de patrimoniu, care cuprinde obiecte și clădiri.

Spațiu rotunjit în naosul bisericii, care adăpostește  
 altarul sau strănile în care stau cântăreții. 

Reprezenatre pictată a unui sfânt sau a unei 
 sărbători.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

1

2

3

4

5 6 7

8 9

10 13

11 12

14

15

A B

19Recapitulare



104  Tema de sinteza

Localitate în Nord Estul Bucureștiului unde se află  
 conacul și biserica de curte boierească a stolnicului  
 Constantin Cantacuzino.

Al treilea mare ctitor al mănăstirii Snagov, care a  
 ridicat biserica, păstrată până astăzi.

Mănăstire în Nord-Estul Bucureștiului, ridicată de  
 Matei Basarab, unde a funcționat și o școală de 
 pictură bisericească.

Fostă mănăstire de maici din Nordul județului, 
 restaurată de părintele Nicanor Lemne.

Schit de călugări, în apropierea mănăstirii 
 Căldărușani, ridicat de Papa Greceanu, străbunicul  
 voievodului Constantin Brâncoveanu.

Mănăstire de maici în Nordul județului, unde se  
 află un atelier de țesut straie bisericești.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rebus 2: Localități și ctitori. Ajutată-te cu harta!

Mănăstire în Estul Bucureștiului, așezată pe două  
 insule: Sfântul Nicolae și sfântul Gheorghe.

Fost schit de călugări, aflat în mijlocul pădurii,  
 despre care legenda spune că a fost ridicat de  
 Radu Negru Vodă.

Sfântul de hram a mai multe biserici și mănăstiri  
 din județ: Cernica, Bălteni, Balamuci. 

Palat ridicat de voievodul Constantin Brâncoveanu, 
 pentru fiul său Ștefan, în apropierea Bucureștiului.

Localitate în care se află palatul familiei Ghica. 

Localitate unde se află palatul familei Știrbei.

Familia care a ctitorit palatul de la Mogoșoaia.

Mănăstire pe insula unui lac din nordul județului,  
 ctitorie domnească a trei mari voievozi: 
 Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș și Neagoe Basarab.
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A–B Sunt doua cuvinte:
denumirea generală a clădirilor 

 de patrimoniu 
numele județului

•

•
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A–B Sunt două cuvinte:
știința și îndemnarea de a realiza diferite obiecte,  

 la plural
numele județului nostru 

•

•

Rebus 3: Meșteșuguri vii

Substanță care formează stratul protector, lucios  
 al vaselor de lut.

Țesătură dreptunghiulară, cu modele cusute, cu  
 care se împodobesc pereții caselor țărănești. 

Meșteșug care se folosește de un obiect numit  
 război.

Instrument cu ajutorul căruia se lucrează vasele 
 de lut.

Meșteșug prin care se realizează coșurile și 
 gardurile de nuiele.

Îndeletnicire pe care o au oamenii care locuiesc în  
 preajma lacurilor, cu ajutorul căreia obțin o parte  
 din hrana lor.

Oalele și figurinele se modelează din .

Fir foarte fin, obținut din gogoșile viermilor 
 de mătase.
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Obiect folosit pentru curățarea podelelor, făcut  
 din lemn și din paiul unei cereale.

 Meșteșugul prin care se realizează vasele de lut.

Sat în Nordul județului, unde se păstrează 
 meșteșugul olăritului.

Obiect din lemn, care ține urzeala, cu ajutorul 
 căruia se țese.

Obiect realizat prin meșteșugul olăritului.

 Jucărie de lut, specifică satului Piscu.

Țesătură din lână, care împodobea pereții 
 caselor țărănești

Parte a cuptorului de ars oale și a sobelor, unde se  
 pun lemnele la ars.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Compunere

Privind harta județului, alcătuiește trasee ale mo-
numentelor, pe zone. Scrie compuneri în care să 
povestești excursiile imaginate, pe traseele propuse. 
Împodobește compunerile cu desenele tale.

Scrie-mi te rog o scrisoare, în care să-mi spui ce ți-a 
plăcut și ce nu ți-a plăcut la acest manual. 
Trimite-o la asociatia.piscu@gmail.com, 
sau prin poștă la 
Adriana Scripcariu, str.Câmpului nr. 39, 
sat Piscu, com.Ciolpani, 77053 județul Ilfov.

Rebus 4: Sărbători

Cea mai mare sărbătoare creștină, care are loc 
 primăvara.

Sărbătoare de iarnă, când ne amintim de nașterea  
 lui Hristos.

Sfânt sărbătorit în prima săptămână de iarnă, care  
 are în grijă multe biserici și mănăstiri din Ilfov: 
 Bălteni, Balamuci, Cernica și altele.

Sărbătoare în mijlocul iernii, când se sfințesc apele.

Slujbă de seară din săptămâna dinaintea Paștelui.

Ce se sărbătorește de Paște?

Se cântă din casă în casă, în preajma Crăciunului.

Ce se sărbătorește de Crăciun? 

1.
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A–B Sărbători sau  
(cuvinte cu același înțeles)
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Descrie, după puterile tale, fiecare imagine, servindu-te de cunoștințele 
acumulate. 
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