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Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului

Civilizaţia apei - Gura Rîului

omică cea
mai importantă, la nivel mondial.

Organizaţ ia Mondia lă a
Turismului (O.M.T) a definit
t u r i ş t i i c a p e r s o a n e l e c e
“călătoresc sau locuiesc în spaţii
în afara locului de reşedinţă,
pentru o durată de min. 24 de ore,
dar nu mai mult de un an
consecutiv, în scop de recreere,
afaceri sau altele, nelegate de
exercitarea unei activităţ i
remunerate în localitatea vizitată.

Turismul ca fenomen geografic,
a devenit o activitate complexă,
peisajul turistic de destinaţie
f i ind determinant pentru
călătorie şi turism, un rol
important revine publicităţii,
turistul creându-şi propria
viziune asupra facilităţilor
turistice încă în faza planificării
vizitei. Multiplicarea formelor de
turism a condus la o diferenţiere a
“ofertelor” tocmai pentru a
atrage fluxul turiştilor în spaţiile
de destinaţie dorite. Aşa s-a
diferenţiat:

– ce implică
deplasarea pe o perioadă mai
mare de 24 de ore şi o abordare
predominant economică, şi

- ce implică o
abordare predominant socială, în
această categorie putând fi
incluse activităţile culturale,
sportive, recreative şi activităţile
în natură (în sejururi scurte şi în
weekend-uri).

Turismul a devenit în ultimul
deceniu ramura econ

-

-

turismul

agrementul

Consiliul Mondial pentru
Călătorii şi Turism (WTTC,
1996) “Călătoria şi turismul
constituie cea mai mare
industrie din lume care în
măsuri virtuale şi economice
i n c l u d e : v e n i t u l b r u t ,
valoarea adăugată, capitalul
investit, numărul de salariaţi
şi contribuţia la taxe”

U l t i m u l d e c e n i u a
demonstrat că presiunea
s i s t e m u l u i g l o b a l î n
domeniul economic şi politic,
c o n c u r e n ţ a l u m i i
i n d u s t r i a l i z a t e ,
c o m p e t i t i v i t a t e a î n t r e
producători şi furnizorii de
servici atitudinea faţă de

faţă de
bunăstare, dar şi ideile
novatoare în formarea forţei
de muncă şi implicit pentru
costul acestei forţe de muncă
au

n o ţ i u n e a d e
turism trebuie să

păstreze sensul adevărat,
urmărindu-se importanţa
relaţiilor client-utilizator,
furnizor-client, furnizor-
c o l e c t i v i t a t e ,

ivitate, etc.

.

i,
valoare, respectiv

condus la dezvoltarea de
noi tehnici de management
de proiect turistice.

A s t f e l
calitatea în

c l i e n t -
colectivitate, utilizator-
colect
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Preşedinte asociaţie
Mihaela Stoica

Civilizaţia apei - Gura Rîului

VĂ INVITĂM SĂ
DESCOPERIŢI
MĂRGINIMEA

SIBIULUI
ŞI

ULTIMELE INSTALAŢII
MEŞTEŞUGĂREŞTI

PĂSTRATE
“in situ”

ale
CIVILIZAŢIEI APEI

Proiectul
contribuie la

promovarea tradiţ -
prezentând patrimoniul cultural -
material şi imaterial,

valorifică resursele culturale
imateriale (cunoştiinţe, tradiţii şi
obiceiuri în pericol de dispariţie) ale
teritoriului – spaţiul rural din
Mărginimea Sibiului, resurse ce pot
c o n t r i b u i l a

în teritoriu,
dar şi la revigorarea vieţii cultural-
spirituale a satelor. În contextul în
care ţinutul sibian a cunoscut după
2007 (Sibiu – capitală culturală
europeană) un veritabil „boom
turistic” comunele din Mărginimea
Sibiului se pot integra în fluxurile
turistice sibiene şi regionale prin
implementarea acestui tip de
proiecte, o oportunitate ce trebuie
valorificată;

proiectul abordează probleme de
mediu legate de administrarea şi
gospodărirea resurselor de apă, în
bazinul hidrografic a două mari râuri
Oltul şi Mureşul, afectat de noile
ocupaţii din ţinut dar şi de
schimbările climatice globale.

Obiectivul general al proiectului
este dezvoltarea şi încurajarea
activităţilor turistice, partenerii şi
beneficiarii proiectului fiind
cetăţenii Mărginimii Sibiului şi-n
principal cetăţenii comunei Gura
Rîului.

“Civilizaţia apei în
Mărginimea Sibiului”

iilor culturale

-

-

„ Î n c u r a j a r e a
activităţilor turistice”

O
constă în:

„Dezvoltarea activităţilor
turistice în Gura
R î u l u i ş i - n g e n e r a l î n
Mărginimea Sibiului, care să
contr ibu ie la creş terea
numărului de locuri de muncă
şi a veniturilor alternative,
precum şi la creş terea
atractivităţii spaţiului rural”.

Am considerat oportun şi
necesară elaborarea, editarea
şi distribuirea de materiale de
promovare a conceptului de

vilizaţia
apei în Mărginimea Sibiului ,
în conformitate cu prevederile
Ghidu lu i So l i c i tantu lu i
măsura 313; astfel s-au
elaborat ghiduri, pliante cu
hărţi (2 modele), 4 broşuri
p e n t r u p r o m o v a r e a
conceptelor, 9 modele de
veder i ş i o lucrare de
prezentare.

biectivul general al
proiectului

comuna

traseu tematic „Ci
”
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Apa a reprezentat
– din vremuri imemoriale –
elementul ce a generat  viaţa,

alături de
pământ, foc, aer şi lumină.

Mircea Eliade arată că

enire suma universală a
tuturor virtualităţilor,
izvorul şi originea tututor
posibilităţilor existenţei,
suportul oricărei creaţii

„apele au fost pentru
om

”.

În mitologiile tuturor
p o p o a r e l o r, a p a a f o s t
considerată ca esenţială şi
germinativă, fără ea viaţa pe
pământ şi în cosmos nefiind
posibilă.

În mitologia românească,
apele cosmice se precipitau

din ceruri, sub forma de ape
cereşti, pe discul de pământ şi
ţâşneau din adâncurile
pământului sub formă de ape
subpământene. Şi unele şi
altele separau sau uneau,
purificau sau fertilizau,
consacrau sau sacralizau
făpturile create din substanţa
lor .

„

”
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Apele

.
I

”

cereşti şi apele
pământeş t i au fos t
considerate totdeauna
ape pure, pline de virtuţi
misterioase, de puteri
supranaturale

n v e r s , a p e l e
subterane

Taine de codru
Oricât ţi-e codrul cunoscut,

Şi, prin adîncuri nepătrunse
Trăiesc fiorii din trecut.

El are tainele ascunse

Nicolae Iorga

F
i

S-aud cu

Mihai Eminescu

iind băiet păduri cutreieram
Ş mă culcam ades lîngă izvor,
Iar braţul drept sub cap eu mi-l

puneam
m apa sună-ncetişor:

Un freamăt lin trecea din ram în
ram ...

Cei mai
umanizaţi munţi din Europa!

Descoperiţi Munţii Carpaţi!



9

Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului

Civilizaţia apei - Gura Rîului

Primele

le inundate (sau
irigate), constituindu-se primul
habitat natural

civilizaţii s-au
aşezat – aparent – în zone aride şi
semiaride; la prima vedere
marile civilizaţii s-au format în
zone lipsite de apă, uitându-se că
ele au pornit din văile largi ale
marilor fluvii ale lumii: Tigru şi
Eufrat (în Mesopotamia), Nilul
(în Egipt), Indusul (pentru India
şi Pakistan), Fluviul Galben
(pentru China). Aceste fluvii, în
climatul tropical şi musonic,
asigurau - prin viiturile periodice
– marile cantităţi de aluviuni
fertilizante; acestea se depuneau
anual în zone

favorizant pentru
viaţa omului: apa împreună cu
pământul fertil şi căldura în
tot timpul anului.

Aceste condiţii au fost
determinante pentru „prima
r e v o l u ţ i e n e o l i t i c ă ” a
agriculturii, contribuind la
sedentarizarea populaţiilor
umane nomade, acestea
înţelegând că cultura plantelor
poate completa creşterea
animalelor.

P r e i s t o r i a o m e n i r i i
consemnează şi agricultura
irigată în Mesopotamia,
comunităţile urbane (între
4000-3000 î.e.n) folosind
cumpăna pentru ridicarea
apei.

Descoperiţi Carpaţi !i României
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Egiptenii, indienii şi
chinezii au ridicat la un nivel
superior agricultura irigată,
dezvoltând o agricultură
puternic centralizată în toate
marile şi vechile focare de
civilizaţie. Aceste focare au
contribuit la dispariţia
treptată a unui mod de
existenţă exclusivă: acela al
vânătorilor, pescarilor şi
culegătorilor din natură.

Formarea Carpaţilor s-a făcut în
faze succesive, începând din era
paleozoică (primară) până în
cuaternar, fiind constituiţi din
aceleaşi roci ca şiAlpii.

Constituirea lanţului carpatic a
fos t de t e rminan tă pen t ru
formarea peisajului natural
românesc Carpaţii încep de la
Dunăre lângă ,
înconjoară şi

într-un semicerc
larg, continuă spre sud-est şi se
sfârşesc la Dunăre, lângă Orşova.
Lungimea lanţului muntos este de
1500 km şi altitudinea cea mai
mare o atinge în munţii Tatra - în
Slovacia -
( ). În România cel mai
înalt vârf este Vf. Moldoveanu
(2544 m). După Alpi este cel mai
extins lanţ muntos din Europa
(190.000 kmp).

.
Bra t i s l ava

Transcarpatia
Transilvania

vârful Gerlachovský
2.655 m

Descoperiţi Carpaţi !i României
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Marii geografi români –
Simion Mehedinţi şi George
Vîlsan – au stabilit că „după
u m p l e r e a ş i s e c a r e a
imensului lac din arcul
c a r p a t o - b a l c a n i c ,
cuprinzând actuala Cîmpie
Română, în urma acţiunii de
eroziune şi transport a
rîurilor ce coborau din
munţi, unul din afluenţii
acestei cîmpii a străpuns
cumpăna apelor în regiunea
Porţilor de Fier, unde
Carpaţii – mai coborîţi – se
înfăţişau ca nişte dealuri.
Astfel de străpungeri au
realizat şi alte rîuri ale acestei
vaste cîmpii, atît în Carpaţi
(Jiul, Oltul, Buzăul, Bîsca) cît
şi în Balcani (Timocul,
Ischerul).

„Prin străpungerea Porţilor de
Fier, nu numai toate apele
Carpaţilor româneşti s-au scurs
spre Cîmpia Română şi deci
spre Marea Neagră, ci şi toate
apele tributare bazinului
panonic. Astfel a ajuns

rîul cel mai bogat şi
cu bazinul cel mai întins al
E u r o p e i p e n i n s u l a r e ,
adunîndu-şi afluenţii tocmai
din inima Europei apusene.
Acest fenomen geologic, al
captării de la Porţile de Fier, a
schimbat înfăţişarea Europei şi
a avut adînci urmări pînă şi în
dezvoltarea omenirii acestui
continent.”

Dunărea „regele fluviilor
Europei,

Descoperiţi căile de acces la apă
în satele montane!
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D a c ă a n a l i z ă m h a r t a
hidrografică românească, cu
excepţia părţii răsăritene a
Dobrogei, toate apele sunt
colectate de Dunăre, lanţul
carpatic fiind poziţionat central,
aici fiind vatra vieţuirii milenare
a poporului român.

Distribuţia reliefului este
simetrică faţă de lanţul inelar al
Carpaţilor în mijlocul României,
acesta zonând pe trepte atât
clima cât şi vegetaţia şi solurile,
de la regiune la alta, în regiuni
mari concentrice. Distribuţia
acestei reţele hidrografice a creat
şi un sistem radial de comunicaţie
dinspre lanţul muntos spre
câmpie, fiind asimilat de
specialişti unor linii de forţă.

Astfel, s-a creat între
munte şi câmpie, şi invers, o
interacţiune continuă pe
aceste linii conturate de
reţeaua hidrografică, câmpia
şi muntele completându-se
socio-economic permanent.
S c h i m b u l d e p r o d u s e
sistematic a asigurat unitatea
de limbă şi de neam, circulaţia
intensă a oameni lor ş i
bunurilor fiind asigurată de
marile culoare ale apelor.

Descoperiţi satele de munte
şi podeţele autentice!
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Pădurile, sarea şi varul
versanţilor munţilor şi colinelor,
livezile şi podgoriile dealurilor,
grânele şi vitele şesului, peştele
şi scoicile bălţilor Dunării şi al
limanelor ei au reprezentat
pentru oierii din Mărginimea
Sibiului produsele prin care s-au
afirmat şi ca mari negustori în
marile lor peregrinări cu
turmele de oi. Pendularea munte
- câmpie a constituit principala
ocupaţie - timp de secole - în
Mărginimea Sibiului, oierii
t r anshumanţ i în ţe l egând
rosturile creşterii animalelor.

Cântarea

La Ierusalim s-a dus

e

A

„ ”Scăldătoarea oilor

aminteşte de mitologia românească
şi practica sfinţirii apelor la
începutul Anului Nou, apele
păstrându-şi o perioadă calităţile
purificatoare şi vindecătoare:

Într-o sâmbătă Iisus

Vede-acolo-ntâmplător
Scăldătoarea oilor

Lângă această scăldătoare
Se aflau cinci foişoar
Stau zi şi noapte-n ele
Oameni chinuiţi de rele

Muţi, ologi, orbi, şchiopi, uscaţi
O mulţime adunaţi

şteptau cu nerăbdare
Toţi a apei tulburare

Căci un înger când şi când
Di-nălţimi venea zburând
Jos în apă el intra
Până-n fund o tulbura,

Descoperiţi şipotele
cu apă de izvor!
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Izbutind

Vindecat pe loc erai

Vai de când el suferea

Se-
Pe acest nenorocit

Întrebatu-l-a Hristos

isus
s

Prinse-a umbla prin cetate”

să te arunci
Cel dintâi în apă atunci

De orice boală pătimeai
Un bolnav aici stătea

Ani, 38 săracu
aştepta să-şi afle leacul

Într-un colţ când l-a zărit

Vrei să fii tu sănătos
Cum n-aş vrea sărman de mine
Ca să fiu, dar n-are cine
Să mă lase-n scăldătoare
După tulburare.

Până-mi vine mie-n minte
Alţii sar şi-mi iau-nainte
Haide scoală patu-ţi ia
Umblă, Domnul zisu-i-a

Cum a zis aşa I
A sărit bolnavu-n su
Şi luându-şi patu-n spate

Schimbarea este legea vieţii.

Aceia care privesc numai la
trecut sau la prezent, în mod

sigur vor pierde viitorul”
John F. Kennedy

Descoperiţi peisajul montan
în fiecare anotimp!
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Imagin ă cu
moara din Sadu (1860)

e graficBaraju şi dirijarea apei
la piua lui Hanzu din Gura Rîului

În ansamblul peisajului
na tu ra l românesc mun ţ i i
reprezintă elementul cel mai
spectaculos, la drumeţie
şi la cunoaşterea primară.

Măreţia şi grandoarea lor te
îndeamnă la meditaţie şi te fac să
admiri, dezarmat, sălbăticia şi
ineditul priveliştilor. Acest tărâm
minunat, la poalele codrilor cu iz
de cetină şi răşină, scăldaţi de
lumina difuză şi culorile pastelate
ale pădurilor ne dăruiesc o
comoară inestimabilă.

invitând

,

O comoară ce se strecoară
printre degete, ne răcoreşte şi
ne împrospătează zilnic.
Printre pădurile de brazi şi
fagi seculari, printre crestele
golaşe, apa se strecoară
necontenit, într-o odisee
perpetuă, pe lungul făgaş al
contopirii cu marea.

Am făcut noi, românii, un cult pentru ape?

Universul acvatic al Bibliei este mare.
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Regiunea numită “Mărginime”
este situată în centrul României,
în sudul Transilvaniei, la poalele
Munţilor Sibiului, în stânga liniei
ferate Turnu Roşu -Sibiu şi Sibiu-
Alba Iulia.

Mărginimea Sibiului poate fi
cuprinsă în patrulaterul care ar
avea ca limită la est linia pasul
Turnu-Roşu - Şelimbăr, la nord
linia ce uneşte Şelimbărul cu
localitatea Cărpiniş, la vest linia
care ar trece prin Cărpiniş şi
Vârful Tărtărău (judeţul Gorj) iar
la sud linia care ar uni acest vârf
cu pasul Turnu - Roşu.

Suprafaţa acestei regiuni
însumează peste 1200 de kmp.

Definită de marele George

Bariţiu ca o adevărată zonă

agropastorală,  zonă

centrată pe cetatea Sibiului,

Mărginimea cuprinde un şir

de sate, locuite din toate

timpurile de o populaţie

românească pentru care

însăşi raţiunea de a fi a

reprezentat-o creşterea

animalelor şi în special a

oilor.

Descoperiţi
civilizaţia apei
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Vechea piuă a lui
Gheorghe Mareş -Tălmăcel

Dintre localităţile din
Mărginimea Sibiului, ce s-au
desprins în adevărate centre de
oieri şi care au fost adevărate
capitale de zonă, amintim:

S , u n v e c h i s c a u n
administrativ şi de judecată şi un
centru al spritualităţii mărginenilor,
dând o adevărată pleiadă de
intelectuali şi academicieni ţării;

veche reşedinţă
episcopală ortodoxă, cu vechi
tradiţii culturale; comuna amplasată
pe un circuit turistic important Sibiu -
Păltiniş a intrat de mult în traseele
turistice internaţionale, datorită
galeriei de personalităţi răşinărene,
cei mai cunoscuţi fiind poetul
Octavian Goga şi filozoful Emil
Cioran;

ă
a într-un timp record o

adevărată
, vechi centru dacic ce

demonstrează prin ruinele sale
(dacice şi medievale) continuitatea
populaţiei pe aceste meleaguri.

ă l i ş t e

Răşinari,

“capitală oierească”;
Tilişca

Poiana Sibiului, întemeiat mai
târziu, devenit

Rîul Sadu are un bazin de 278 kmp
şi o lungime  de 60 km

Comunele Rîu Sadului şi Sadu,
respectiv oraşul Tălmaciu

valorifică potenţialul turistic
al rîului Sadu,

Sadu izvorăşte din Munţii
Cindrel şi se varsă în râul
Cibin,  în localitatea Tălmaciu
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Descoperiti civilizatia apei

în

Marginimea Sibiului

Răşinari

Sărbătoriţi în 9 mai,
anual,

pe
Sf. Mucenic Hristofor

Sfântul
protector

al
călătorilor

şi al
călătoriilor

Vizitaţi
cu o frescă ce

păstrează imagini unice în
judeţul Sibiu privind Sf.
Hristofor şi “Roata vieţii” -
vizitaţi “Muzeul Episcopiei”

Biserica „Cuvioasa
Paraschiva"

ComunaRăşinari  formată din
satele: Răşinari, şi

este
amplasată într-un cadru
pitoresc, muntos, fiind

scăldată de două ape: Valea
Caselor şi valea Ştezei.

Prislop
cătunul Trainei

Vizitaţi Muzeul Etnografic
singurul muzeu din Mărginime

cu program de vizitare
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Descoperiti civilizatia apei

în

Marginimea Sibiului

Gura Rîului

Ciocanele pivei lui Arsene
- Gura Rîului -

Vizitaţi comuna Gura
Rîului amplasată în

mijlocul unui relief deluros
străbătut de apele râului
Cibin şi afluenţii: valea

Mărăjdiei, pârâul Văii şi
pârâul Muntelui.

VIZITAŢI

-
şi

Biserica “Sf. Arhangheli
Mihail şi

, pictată în 1989 de
Căzilă Ioan

Biserica
“Cuvioasa Paraschiva”

– monument istoric

Gavril” –

1887
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Descoperiti civilizatia apei

si a lemnului în

Marginimea Sibiului

rîul Cibin
la

Gura
Rîului

Planul localizării pivelor lui
Arsene Ion şi Hanzu Nicolae

în Gura Rîului

Instalaţiile hidraulice
îndreptăţit

„motorul” aşezării. De tipologii
diverse, cu funcţiuni diferite,

aceste instalaţii – joagăre,
instalaţii pentru prelucrarea

textilelor, instalaţii de morărit
– au contribuit la o economie

înfloritoare, încă de la sfârşitul
secolului al XIX-lea.

au fost
considerate

Descoperiţi
civilizaţia apei
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Descoperiti civilizatia apei

în

Marginimea Sibiului

Pisălogii la piua lui
Bucur Pamfiloiu din  Dobra-Şugag

Sibiel

Localitatea Sibiel aparţine
oraşului Sălişte, fiind cunoscută

pentru Muzeul de icoane
pe sticlă pr. Zosim Oancea,

muzeu
ce cuprinde cea mai mare

colecţie
de icoane din Transilvania Vizitaţi localitatea Sibiel,

prima localitate rurală din
judeţul Sibiu ce s-a declarat

sat turistic
(în 1973)

Vizitaţi
gospodăriile
tradiţionale
din Sibiel!
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Descoperiti civilizatia apei

în

Marginimea Sibiului

Sălişte - Galeş

Vechea pivă a lui Ion Cuteanu - Rod

Scaun de tras - Rod

VIZITAŢI ORAŞUL
SĂLIŞTE

un vechi scaun
administrativ şi de

judecată şi

ritualităţii
mărginenilor

un centru al
spi

Vizitaţi atelierele
Reuniunii meseriaşilor

din Sălişte şi
ultima moară pe apă

funcţională
din judeţul Sibiu,

în
GALEŞ

Descoperiţi
civilizaţia apei
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“Prin cultură la putere”

Merele din Cacova
Strugurii din Gîrbova (...)

(...)

Laptele din Sibiel,

În Poiana-s milioane
În Rod fabrica de boambe,

Am
Apoldu-i cu paparada,
Miercurea cu marmelada.
Cristianu-i cu tâmplarii,

ciobanii.

Orlatul şi trocile,
Trocile şi lingurile
Cîrtaboşul din Poplaca
Şi viţelul de la vacă
Măturile de la Mag
Şi feciorii cu iorsag

Şi smîntîna din Săcel,

În Sălişte-i fudulie,
În Aciliu îi sărăcie,
În Tilişca-i brînză multă,
În Şugag se bat pe burtă.
În Orlat se face pături,
În Mag fabrica de mături.
Galeşu-i cu brîiele,
Valea cu viţelele.
Ludoşu-i cu castraveţii,

naşu cu ciuciuleţii

Răşinaru-i cu

Peisajul cultural identitar
specific Mărginimii Sibiului

este conferit de multe
elemente, identitatea

ţinutului nemaiputând fi
asimilată versurilor satirice,

ce se chiuiau la marile
sărbători ale Mărginimii.

Există mai multe variante
ale unor strigături de satiră

populară, satele fiind
caracterizate după ocupaţiile
specifice, dar şi după anumite

trăsături de caracter ale
locuitorilor. În general toate
satirele „ironizează, critică
sau demască, persiflează şi

biciuieşte tot ceea ce
umbreşte viaţa frumoasă şi

luminoasă a oamenilor: lenea,
nepriceperea în muncă, goana
după avere, prostia, urîţenia

fizică şi morală, beţia,
imoralitatea şi

obscurantismul”
Gh. Pavelescu
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S.C.I. „Frumoasa” este al
treilea ca mărime la nivel

naţ şi este compus din:
- 11 tipuri de habitate de

interes comunitar din care 3
prioritare, cu o acoperire
estimată la 68,31% din

supra ţ

şi
vidră), 2 specii de amfibieni, 3

specii de pe
ş

ş ş

ional

fa a SCI „Frumoasa”;
- 25 de specii de interes

comunitar din care 4 specii de
mamifere (urs, lup, râs

ti, 11 specii de
nevertebrate i 5 specii de

plante (3 specii de mu chi i 2
specii de plante superioare).

ş

S P A  FRUMOASA

Aria de protec

ional

. . .

ie specială
avifaunistică (SPA)

„Frumoasa” este a patra
ca mărime la nivel

na i este compusă
din 11 specii de păsări
(ierunca, coco ul de
munte, 3 specii de

ciocănitori, 3 specii de
răpitoare de noapte,

caprimulgul şi
două specii de
paseriforme).

!

! ș

ș

Vizitaţi Situl Natura 2000
Frumoasa din munţii Cindrel
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Descoperiti civilizatia apei

si a lemnului în

Marginimea Sibiului

Prin Victoria Iuga,

,
inspirate din fru

Tilişca şi-a inclus în
patrimoniul imaterial o

frumoasă poveste de
dragoste, dar şi versurile

poetului George Topârceanu
mosul peisaj

al plaiurilor din Tilişca.

Când păşim pe
străzile înguste ale

localităţilor din
Mărginime
de ce să nu

neamintim versurile
poetului din

“Balada munţilor”?

S-au ivit pe rând în soare,

Sub poiana din Fruntarii,

A pornit încet la vale.

Jos, la capătul potecii,
Turma albă de mioare,
Noatinele şi berbecii.

Sunet de tălăngi se-ngână.

Zăboveşte-n deal la stână
Baciul Toma cu măgarii.

El se pleacă din cărare
Şi tot leagă şi dezleagă,
Cumpăneşte pe samare
O gospodărie-ntreagă:

Maldăr de tărhaturi grele
Cu desagi, căldări şi pături,
Că de-abia pot sta sub ele
Doi măgari voinici alături.

Gata!... Baciul stă pe
gânduri,

Peste frunte mâna-şi duce.
Se ridică-n două rânduri
Şi domol îşi face cruce.

Apoi cată lung spre creste
Şi spre ţarcurile goale...
Şi convoiul, fără veste,

(...)

George Topârceanu

Balada munţilor

Vizitaţi Situl Natura 2000
Frumoasa din munţii Cindrel
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Dacii aveau un cult pentru
brad, fiind copacul

b r a d u l
simbolizând „nunta mortului”
– unirea acestuia cu natura.

Împodobirea bradului sau
împodobirea casei cu bra

tăiat la
moartea cuiva, ei privind
m o a r t e a c a p r i l e j d e
s ă r b ă t o a r e i a r

d este
un obicei păgân păstrat de la
tr iburi le germanice ( la
jumătatea mileniului trecut),
forma triunghiulară amintind
de Sf. Treime iar podoabele
reprezentând cunoaşterea şi
bogăţia, similar pomului sacru
din Eden.

A s t ă z i p o m u l s e
împodobeşte cu fructe, flori,
panglici, etc, cu acelaşi
simbolism, de pom al vieţii,
imaginea lui fiind valorificată
în artizanat şi arta populară.

Brad bătrîn
Folos aduse cît fu viu
Ci mort-acuma cînd se duce

Decît doar cîte un sicriu? ...
Nicolae Iorga

Ce alta poate-a vă aduce,

Drum forestier
„Se duc în altă ţară
Bîrnele care-au ţinut
bolta cerului,
Pragul, talpa casei, locul

uşii,

Păstorind limba română.
Bîta ciobanului,

Marin Sorescu

Aerul, apa, flora şi fauna au
constituit şi constituie elementele
fundamentale ale oltării omenirii.
Interesul major în valorificarea

superioară sau conservarea acestor
ii ale planetei noastre este semnalat

încă din cele mai vechi timpuri.

Vizitaţi Situl Natura 2000
Frumoasa din munţii Cindrel

Vizitaţi biserica de lemn
din
Poiana
Sibiului!



27

Civilizaţia apei în Mărginimea Sibiului

Civilizaţia apei - Gura Rîului

Ecomuzeul - concept a
ap

ca şi
ărut în Franţa anilor

1970, pentru a răspunde
unei necesităţi de conservare
a unui patrimoniu industrial

pe cale de dispariţie sub
presiunea modernizării.

Ecomuzeul ca şi
a cunoscut de atunci

o proliferare remarcabilă la
nivel internaţional, numai în
Europa existând aprox. 300

de ecomuzee.

museum
vivum

V ă descoperiţi
CIRCUITELE

ECOMUZEULUI SIBIAN
(fondat în 2007)

Ă -

Ă Ş - GALEŞ
Î .

a recomad m sa :

CIRCUITUL SATELOR
ROMANESTI DIN

M RGINIMEA SIBIULUI

S LI TE
GURA R ULUI

Circuit pentru cunoa terea satelor
din M rginimea Sibiului : biserici

ortodoxe, arhitectur specific ,
gospod rii i ferme tradi ionale,
ateliere de mici me te ugari

ş
ă

ă ă
ă ş ţ

ş ş , în
şi
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CIRCUITUL SATELOR
CU ARHITECTURA

SAXONA DE PE
T RNAVE

BIERTAN,
MO NA,

VALEA VIILOR

Â

Ş
!

c ş

ă ă ş
ţ

ş ş :

ircuit pentru cunoa terea
satelor saxone: biserici
fortificate, arhitectura

specific , gospod rii i ferme
tradi ionale, ateliere de mici

me te ugari

Descoperiti civilizatia apei

si a lemnului în

judetul Sibiu

Biertan

Moşna

Valea Viilor

Săsăuş

CIRCUITUL
PE VALEA

HÂRTIBACIULUI:
SĂSĂUŞ

CHIRPĂR
ă ă

î
ă!

PATRIMONIU
IN PERICOL

– COMUNA
,

cu o arhitectur vernacular
de o mare valoare dar care se

afla ntr-o
stare de degradare avansat
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La originea siglei există o minunată miniatură, creaţia
ţăranului autodidact Picu Pătruţ (1818-1872), din Sălişte,
remarcabil reprezentant al geniului popular românesc

din sec. al XIX-lea.
Opera pictorului, dascălului, poetului, sculptorului

Picu Pătruţ
l-a consacrat ca cel mai demn reprezentant al

gândirii populare române.
Manuscrisele sale sunt celebre atât prin literă cât

şi prin miniaturi,
cele peste 2000 de miniaturi în acuarelă trădând

un remarcabil simţ grafic de o imaginaţie deosebită!

Compoziţia “Roata lumii”
sau

“Roata vieţii”- sintetizează
esenţa universului nostru,

infinit şi etern,
ciclic şi efemer.
Compoziţia este

plină de
semnificaţii şi reflectă
umanitatea autorului,

puternica lui personalitate
şi impresionanta capacitate

de analiză şi sinteză.

Moştenirea lui Picu
Pătruţ

se înscrie în
patrimoniul cultural

naţional,
în spiritul tradiţiilor

româneşti ce
trebuiesc salvate!
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ASOCIAŢIA DE INFRUMUSEŢARE
A COMUNEI GURA RÎULUI

GURA RÎULUI NR. 566
www.civilizatiaapei.ro

www.civilizatiaapei.ro

Nestatornica roată a lumii şi primejdioasele ei valuri!
-am să moştenesc, moştenesc,  am moştenit -

Din pământ sunt şi în pământ mă întorc!

Sigla Asociaţiei Ecomuzeul Regional Sibiu

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”


