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Tiberiu VINŢAN 
 
 Destinaţie deja celebră la nivel 
naţional şi internaţional, Bucovina 
nu înseamnă doar turismul ecume-
nic, istoric şi artistic generat de mo-
numentalele sale mănăstiri. Turistul 
care vrea să descopere Bucovina 
are la îndemână alte zeci de desti-
naţii şi obiective, una mai spectacu-
loasă decât cealaltă. Am avut ocazia 
de a descoperi şi noi acest lucru, 
graţie unui infotur organizat, pentru 
jurnaliştii români şi străini din presa 
specializată în promovarea turismu-
lui, de către Consiliul judeţean Su-
ceava, o instituţie care demonstrea-
ză că succesul turismului în Buco-
vina ţine şi de implicarea şi seriozi-
tatea autorităţilor publice. Timp de 3 
zile am putut astfel să descoperim şi 
o altă faţă a judeţului Suceava, un 
adevărat colţ de Rai care merită şi 
aşteaptă să fie descoperit de cât 
mai mulţi călători.  
 Dincolo de ilustrele sale aşe-
zări monahale, Bucovina este un tă-
râm de basm, în care tradiţia, obice-
iurile, portul popular şi folclorul au-
tentic sunt parte din zestrea turistică 
a locurilor. Şi tot aici se regăseşte 
un adevărat rai al gurmanzilor, cu 
bucate alese puse pe masa oaspe-
ţilor cu o generozitate care, deseori, 
atinge pragul maxim al suportabili-
tăţii şi te face să te gândeşti că, 
uneori, ar fi bune şi două... bătăi !  
 Am poposit în Bucovina la 
ceas de toamnă, când gospodarii 
moldoveni culeg roadele muncii de 
peste an şi am descoperit că în 
acest colţ de Rai fiecare zi de toam-
nă este o adevărată zi a recoltei. 
Aşa numitul turism rural are în Buco-
vina o zestre cu totul şi cu totul a-
parte, pusă în valoare de oameni 
care, deşi păstrează în ţinută, lim-
baj, obiceiuri şi tradiţii, patina timpu-
rilor străvechi, înţeleg să facă un 
turism “ţărănesc” de cea mai înaltă 
calitate, aşa cum doar în Austria, 

Germania sau Franţa mai poţi 
întâlni. Ne-am, convins de acest 
lucru şi la numeroasele pensiuni 
de 4, 5 sau chiar 6 margarete din 
Suceviţa, Mălini sau Gura Humo-
rului, pe care ni le-au prezentat 
gazdele turului. Aşa cum am în-
ţeles acest lucru şi vizitând fas-
cinantul şi unicul Muzeu al ouălor 
încondeiate de la Vama, încropit 
cu migală şi pasiune de profe-
sorul Letiţia Orşivschi. Sau tot 
aşa cum am înţeles acest lucru 
din frumoasa prezentare a semi-
narului “Satul, ca destinaţie turis-
tică” prezentat cu atâta pasiune 
de dr. Carmen Chaşovschi, coor-
donator al proiectului “Salvează 
satul bucovinean” ori la ineditul 
Muzeu al tradiţiilor populare de la 
Gura Humorului, unde cele mai 
frumoase datini şi obiceiuri ale 
bucovinenilor sunt prezentate nu 
doar de preţioase obiecte popu-
lare, ci şi de pasionatul ghid al 
muzeului, vrednic nepot al cunos-
cutului scriitor Eusebiu Camilar.  
 De altfel, o altă importantă 
bogăţie a Bucovinei este dată 
chiar de oamenii săi remarcabili. 
Puţine sunt în lume locurile care 
se pot mândri cu faptul că au o 
densitate atât de mare de perso-
nalităţi ale culturii sau ştiinţei, aşa 
cum este judeţul Suceava. De 
pildă, la Fălticeni există chiar şi o 
Galerie a Oamenilor de Seamă, 
fondată aici într-o casă donată de 
Horia şi Vasile Lovinescu, sub di-
recta îndrumare a lui Eugen Di-
mitriu. Tot aici, la Fălticeni, este 
deschis publicului Muzeul de Artă 
Ion Irimescu, care găzduieşte cea 
mai mare şi cea mai valoroasă 
colecţie de autor din România, cu 
peste 300 de sculpturi şi 1000 de 
desene aparţinând ilustrului artist 
Ior Irimescu, artizanul acestei fas-
cinante galerii de artă. 
 
 continuare în pag. a 4-a 
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urmare din pagina a 3-a 
 Şi tot aici, în Bucovina suceveană, Dumnezeu a 
hărăzit un colţ de Rai, “desenând” un relief de poveste, 
atât deasupra, cât şi sub pământ. Aici, simpla plimbare 
dintr-un loc într-altul este prilej de bucurie pentru ochi şi 
pentru suflet, aşa cum excelenta reţea rutieră este o 
adevărată plăcere pentru amatorii turismului la volan. 
Munţii Rărăului şi  Călimanilor, dar şi Munţii Bistriţei sau 

Giumalău, precum şi frumoasele obcine bucovinene 
sunt tot atâtea peisaje de basm de pe pământul Buco-
vinei. Aşa cum salina de la Cacica (locul din care se 
extrage şi astăzi cea mai mare cantitate de sare con-
sumată în ţara noastră) este un fascinant tărâm de po-
veste, sculptat în muntele de sare până la aproape 100 
de metri sub pământ.  
 Vă invităm să descoperiţi Bucovina, prin inter-
mediul călătoriei publicistice pe care v-o propun repor-
terii noştri în prezenta ediţie a revistei “Zona alpină”, 
altfel. Faceţi cunoştinţă cu locuri de basm şi oameni de 
poveste şi înscrieţi-vă pe agenda vacanţelor dumnea-
voastră această destinaţie de vis care aşteaptă să fie 
(re)descoperită. Vă asigurăm că nici o clipă nu veţi re-
greta decizia de a vă petrece o vacanţă sau măcar un 
week-end în frumosul judeţ Suceava, adevărat leagăn 
de istorie, spiritualitate, tradiţie, cultură şi artă din 
marea grădină a Carpaţilor.  

 
 

Cătălin Nechifor 
Preşedintele  
Consiliului Judeţean Suceava 
 
 
 
 

 
“Pentru judeţul Suceava, turismul reprezintă una din 
principalele coordonate de dezvoltare. După cum aţi 
avut ocazia şi dumneavoastră să vedeţi în cele câteva 
zile pe care le-aţi petrecut în câteva dintre locaţiile de 
interes turistic din judeţul nostru, Bucovina are ce să 
ofere turiştilor.  
 
Vă mulţumim că aţi acceptat să fiţi oaspeţii noştri şi 
că, în urma acestui tur de informare turistică, veţi duce 
în celelalte coluţuri ale ţării şi ale Europei, vestea că 
Bucovina este una dintre cele mai frumoase destinaţii 
turistice din România, care merită vizitată şi admirată. 
 
Vă aşteptăm cu drag, să reveniţi pe meleaguri 
bucovinene, aici unde veţi găsi în noi aceleaşi gazde 
primitoare.” 



 

Luminiţa ANDRONACHE 
 
În plină epocă a tehnologiei, modei 
şi Internetului, în Bucovina există cel 
puţin un loc în care timpul pare să fi 
împietrit în vremea frumoaselor 
basme ale copilăriei.  
 
La Gura Humorului, la numai doi 
paşi de Primărie, oameni cu respect 
pentru tradiţiile populare bucovinene 
au realizat un impresionant muzeu al 
tradiţiilor populare şi al datinilor. 
Acesta este singurul muzeu de acest 
fel din România care a reuşit să 
transpună, cu mijloace muzeografice 
obişnuite, acel segment de 
spiritualitate definitorie pentru orice 
etnie, popor sau naţiune - tradiţia 
populară. 
 
Muzeul Obiceiurilor Populare din 
Bucovina introduce vizitatorul în 
atmosfera specială a satului 
bucovinean aflat la ceas de 
sărbătoare: Sf. Andrei, Crăciunul, 
Anul Nou şi Boboteaza, Sărbătorile 
de Paşte, Sf. Petru, Sf. Ilie, Sf. 
Paraschiva şi Sf. Dumitru. 
Organizat in 16 săli şi 2 holuri, 
prezintă, prin intermediul unor 
inspirate diorame, câteva din 
îndeletnicirile specifice bucovinenilor 
de odinioară (agricultura, pescuitul şi 
albinăritul, culesul recoltelor şi 
vânătoarea, păstoritul, fierăritul şi 
prelucrarea lemnului), dar şi porturi 
populare din diferite zone şi 
interioare ţărăneşti, ştergare 
decorative, ceramică etc. 
 
Întregul “traseu” de prezentare al 
muzeului este conceput astfel încât 

vizitatorul să parcurgă principalele 
momente ale calendarului popular. 
Intrarea în calendarul popular 
bucovinean, cu evoluţie ciclică, 
repetitivă, se face la Sântandrei, pe 
30 noiembrie, sărbătoarea de 
început de An Nou a stăvechilor daci 
şi a iernii oficiale, patronate de lupi. 
Similar, calendarul sărbătorilor 
tradiţionale bucovinene este urmat 
de Ajunul Crăciunului, Noaptea 
Anului Nou, Mucenicii (începutul 
anului agricol), Alexiile (începutul 
anului apicol), Postul Mare, 
Săptămâna Mare, Marea Sărbătoare 
a Învierii, Sf. Gheorghe (începutul 
verii pastorale), Sfântul Ilie, 
Sâmedrul (sfârşitul verii pastorale). 
 
În acest spaţiu virtual, vizitatorul este 
invitat să parcurgă principalele 

momente ale calendarului popular şi 
să admire obiecte, veşminte şi 
accesorii specifice universului 
spiritual al satului bucovinean din 
secolul al XIX-lea, experienţa fiind 
una pe cât de fascinantă, pe atât de 
bogată în informaţii referitoare la 
viaţa sătenilor dintr-o zonă a Europei 
în care, din fericire, tradiţiile, portul 
popular şi folclorul autentic 
reprezintă şi astăzi o parte din 
zestrea de suflet a Bucovinei.  
 
Vă invităm să descoperiţi spiritul 
tradiţiei româneşti din Bucovina. 
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Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina 
Gura Humorului,  

Piaţa Republicii nr. 2 
Telefon: +40 230 231 108 

E-mail: muzeulhumor@gmail.com 



 

Luminiţa ANDRONACHE 
 
Ştiam că, undeva, în inima 
Bucovinei, oameni plin de har şi 
iubotori de tradiţii au găsit, într-un 
mod inedit, un posibil răspuns la 
întrebarea care frământă omenirea 
încă de la începuturile acesteia, dar 
nu avusesem ocazia să văd “pe viu” 
niciodată cum un banal ou poate 

căpăta valoarea unei adevărate 
opere de artă. 
 
Dacă ajungeţi în localitatea Vama, 
aflată undeva între drumul care 
leagă Câmpului Moldovenesc de 
Gura Humorului, pe E 85, şi veţi 
întreba orice localnic “Ce a fost mai 

întâi: oul sau găina ?”, răspunsul lor 
va fi unul pe cât de simplu, pe atât 
de incitant: “Descoperiţi singuri 
răspunsul la muzeul din sat al 
doamnei Letiţia Orşivschi”.  
 
Iar dacă aveţi inspiraţia de a vă 
abate din drumul naţional doar 2540 
de metri, pe strada Gării din Vama, 
veţi descoperi nu doar un posibil 

răspuns la dilema primordialităţii, ci 
veţi avea parte, în casa 
strămoşească a familiei Orşivschi, 
de o inedită, captivantă şi fascinantă 
călătorie în tradiţia încondeiatului 
ouălor în Bucovina, dar şi în alte ţări 
ale mapamondului în care acest 
frumos obicei a fost dus, cu 

meşteşug şi migală, de oameni cu 
un talent desăvârşit, la rangul de 
operă de artă.  
 
Muzeul oului din Vama este inedit nu 
doar prin faptul că aici se află unul 
din cele mai cunoscute ateliere de 
încondeiat ouă din România, ci mai 
ales prin faptul că aici se află o 
colecţie de peste 3000 de ouă din 
toată lumea, pe care prof. Letiţia 
Orşivschi le-a adunat în 12 ani de 
participări la expoziţii naţionale şi 
internaţionale la care a fost invitată 
să participe, dar şi ouă lucrate 
magistral de mâna artistei. În 
colecţie există ouă care au o 
vechime mai mare de un secol, aşa 
cum există ouă extrem de rare, cum 
sunt cele de emu, nandu, tinamu, 
broască ţestoasă, crocodil, flamingo, 
struţ sau ouă încondeiate de 
dimensiuni foarte mici, cum sunt, de 
exemplu, cele de potârniche, vrabie, 
porumbel sau ouă de dimensiuni 
foarte mari, cum sunt cele de raţă, 
gâscă, curcă sau struţ. Toate acete 
frumuseţi sunt expuse în 22 de 
vitrine, spre admiraţia tuturor celor 
care, indubitabil, se declară de-a 
dreptul fascinaţi de ceea ce, pentru 
moment, pare să fie o imagine 
ireală, o experienţă de domeniul 
fantasticului.  
 
Şi totuşi, la “Muzeul Oului” din Vama 
sau, dacă doriţi, mai familiar, acasă 
la doamna prof. Letiţia Orşivschi, 
expresia “aşa ceva nu există” 
păleşte în faţa realităţii. Mai mult, 
simpla admirare a exponatelor care 
te lasă de-a dreptul cu gura căscată, 
este aici însoţită de explicaţiile de 
nota zece ale doamnei Orşivschi. 

sau cum a evoluat încondeiatul ouălor 
de la tradiţie la operă de artă 
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Aşa am aflat, de pildă că tradiţia 
încondiatului ouălor este adânc 
înrădăcinată în istoria familiei  
Orşivschi, fapt certificat de ouăle cu 
o vechime de peste 50 de ani 
expuse într-una din vitrinele 
muzeului. Tot aşa am aflat, de pildă, 
despre diferite tehnici internaţionale 
de transformare a ouălor în opere de 
artă, despre ouăle “perforate” din 
Cehia, despre ouăle zgâriate din 
Germania, despre ouăle tradiţionale 
slovace cu paie decupate sau fire 
metalice aplicate, despre porţelanul 
englezesc în formă de ou, despre 
măştile veneţiene pictate pe ouă, 
despre motivele religioase greceşti 
pe coajă naturală de ou sau chiar 
despre celebrele păpuşi “Matruşka”, 
zugrăvite pe ouă le lemn  şi ascunse 
una în cealaltă precum celebra 
jucărie rusească. Aşa cum am aflat, 
de asemenea, că tehnica emailului 
este tradiţională în caşmirul 
pakistanez, iar cultul elefantului se 
regăseşte pe ouăle din India, cum 
am aflat despre ouăle din porţelan şi 
jad din China, despre măştile din 
Bali, pentru alungarea duhurilor rele, 
despre ouăle de broască ţestoasă 
din Vietnam, ori despre ouă realizate 
de artişti japonezi. În colecţie sunt şi 
ouă de pe continentul american, mai 
ales din zona Americii Latine, dar şi 
ouă de flamingo şi emu, renumitul 
struţ australian, lucrate de către 
aborigeni. În câteva vitrine, ouăle 
sunt aranjate pe teme; aici vom 
vedea ouă cu motive florale, motive 
religioase, ouă perforate, jocuri de 
alb şi negru, ouă din pietre şlefuite 
sau din porţelan decorat manual.  
 
Ca şi cum toate acestea nu ar fi de 
ajuns, gazda Muzeului Oului, 
doamna prof. Letiţia Orşivschi mai 
are o surpriză pentru oaspeţii săi: 
atelierul de creaţie. Aici puteţi vedea 
“pe viu” care este drumul oului de la 
o simplă celulă în coajă albă la 
vestitul şi miraculosul ou încondeiat 
bucovinean. În cadrul atelierului veţi 
putea lua parte la lecţii de 

încondeiere, demonstraţia fiind 
făcută de prof. Letiţia Orşivschi, 
urmând ca după vizionare, după ce 
veţi face cunoştinţă cu regulile de 
lucru şi cu simbolurile, să fiţi invitaţi 
şi dumneavoastră să vă încercaţi 
talentele artistice. Cu puţină atenţie, 
cu ceva îndemânare şi răbdare, 
puteţi învăţa primii paşi ai acestei 
inedite forme de “belle arte” care, 
pornind de aici, din inima Bucovinei, 
din casa familiei Orşivschi, a ajuns 
astăzi un adevărat ambasador al 
turismului românesc în marile 
Capitele ale lumii.  
 

Numai în acest an, Letiţia Orşivschi 
şi minunatele sale opere de artă au 
reprezentat România turistică şi 
artistică la saloanele de specialitate 
şi târgurile internaţionale de turism 
din Madrid (Spania), Stuttgard 
(Germania), Filsek (Elveţia), New 
York (SUA), Cernăuţi (Ucraina), 
Laval (Franţa) şi încă în multe alte 
destinaţii de pe mapamond.  

“Eu am moştenit dragostea de tradiţie de la bunici şi părinţi, care aveau obiceiul ca în fiecare an, de 
Paşte, să adauge în ,,covata cu ouă'' câte un ou sfinţit. Aceste ouă din. ,,covată'' se află acum în colecţia 
mea şi astfel unele exemplare ale colecţiei au o vechime de peste 50 ani. Există în Bucovina credinţa că, 
dacă oul sfinţit la Paşte nu se sparge peste an, până la Paştele următor, familia va fi ocrotită tot anul.  
Tradiţii, credinţe şi superstiţii legate de ouăle Pascale, dar şi de ou ca mister al creaţiunii şi al 
universului, au existat şi există peste tot în lume, iar oamenii ştiu din ce în ce mai puţin despre acestea. 
Eu cred că menirea acestui muzeu este de a păstra cât mai vie credinţa în vechile tradiţii pascale şi de a 
le transmite, pe cât posibil, celor ce vor călca pragul lui, de a decoperi acest crez al bucovineanului în 
divina ,,putere'' a oului pascal, a oului ,,muncit'', a oului încondeiat. 
 
Încercând să păstrez tradiţia, meşteşugul încondeierii ouălor, admirând ceea ce au realizat părinţii şi 
străbunii noştri, dar şi concentându-mă spre a aduce o contribuţie personală , munca in sprijinul artei , 
m-au făcut să cutreier lumea şi, începând cu anul 1998, să particip la saloane şi expoziţii internaţionale 
de ouă decorate, la târguri de turism, la activităţi ale comunităţilor româneşti din străinătate, la 
evenimente organizate de diferite ambasade ale României din străinătate, la acţiuni unde ţara noastră a 
fost invitată, în diverse parteneriate şi proiecte internaţionale, reprezentând cu mândrie Bucovina şi 
România , iniţiind toţi doritorii în arta încondeierii ouălor. 
 
Toate aceste activităţi dedicate oului sunt o garanţie a dragostei pentru tradiţii şi obiceiuri. Vă aşteptăm 
cu drag şi pe dumneavoastră să le descoperiţi la Vama, în inima Bucovinei!  

prof. Letiţia Orşivschi 

Muzeul Oului “Letiţia Orşivschi” 
Vama (jud. Suceava)  

Str. Gării nr. 20 
Telefon: +0040 230 239 212  

http://www.muzeuloului-vama.com  



 

Luminiţa ANDRONACHE 
 
Meşteşugul olăritului este răspândit pe o arie geografică 
destul de largă în ţara noastră, însă numai într-un 
singur loc, vasele de pământ confecţionate cu măiestrie 
de meşterii populari au, în mod natural, culoare neagră. 
Acest aspect este specific ceramicii din Marginea, o 
frumoasă aşezare rurală situată în nordul Bucovinei, 
aproape de Rădăuţi. Şi, mai mult decât atât, este 
specific unui singur atelier de olărit, ai cărui meşteri 
păstrează cu sfinţenie secretul prin care pământul 
modelat cu migală şi talent capătă, prin simpla ardere, 
culoarea tăciunelui.  
 
Corneliu şi Gheorghe Magopat, dimpreună cu Traian 
Leonte sunt singurii meşteri ai comunei Marginea care 
cunosc “reţeta miraculoasă”, prin care pământul argilos 
de la marginea satului, se transformă în unice obiecte 
artistice cu fundal negru, pictate în culori pastelate şi 
transformate în adevărate giuvaeruri. 
 
Ceramica de culoare neagră este o mărturie a originii 
dacice a oamenilor de pe aceste meleaguri. Ea se mai 
întâlneşte astazi numai în atelierul de olărit al familiei 
Magopat de la Marginea, jud. Suceava. Aici, călătorul 
poate vedea, cu ochii lui, cum se transformă bulgărele 
de lut în frumoase vase şi decoraţiuni populare. Ca şi 
dacii, meşterul frămantă lutul cu mâinile goale, după ce 
l-a înmuiat cu apă. Apoi îl pune pe roată şi totul începe 
să se transforme miraculos. Fără schiţă, fără o imagine 
predefinită, lutul este învârtit şi mângâiat uşor până 
când în ochii meşterului se citeste mulţumirea lucrului 
bine făcut. 
 
Formele vaselor îmbracă şi ele amintirea unor vremuri 
străvechi: oala înaltă, oala mare cu două toarte, 
strachini de diferte dimensiuni, oale cu mănuşi, vaze de 

flori sau amfore şi alte câte şi mai câte. Tehnica de 
decorare este cea tradiţională: vasele se lustruiesc cu o 
piatră specială, urmele cenuşii rămase pe pereţii vasului 
încă nears amestecându-se cu negrul metalic al 
acestora.   
 
“În perioada comunismului, posesia unei roţi de olar era 
considerată infracţiune iar multi olari au fost nevoiţi să 
renunţe la acest mesteşug sau să-l practice pe ascuns. 
Spiritul acestui nobil meşteşug nu a putut fi însă înfrânt 
niciodată. Iar familia noastră păstrează tradiţia, toate 
etapele de producţie ale ceramicii negre de Marginea 
fiind executate exclusiv manual”, spune cu mândrie nea 
Corneliu Magopat, calfa atelierul de ceramică neagră de 
la Marginea, locul unde o mână de oameni destoinici şi 
plini de har continuă să învârtă meticulos roata şi să 
arda în cuptorul înăbusit vase de lut, la fel ca şi 
stramoşii lor daci. Spre bucuria noastră, a celor care, 
călătorind de-a lungul şi de-a latul Bucovinei, ne putem 
bucura de frumuseţea muncii şi talentului lor.  
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Atelierul de ceramică neagră din Marginea 
Comuna Marginea (jud. Suceava)  

Telefon: +0040 0745 929 949  
+0040 0744 892 538 

http://www.ceramicamarginea.ro  
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Tiberiu VINŢAN 
 
Nişte oameni pasionaţi şi cu 
dare de mână au făcut posibil 
ca o fostă fabrică de cherestea 
care a funcţionat în Suceviţa 
încă din perioada în care 
Bucovina era parte a Imperiului 
Austro-Ungar să se transforme, 

la început de secol XXI, într-un 
modern complex turistic de 4 
stele, în care nu doar confortul 
sau meniul tradiţional 
bucovinean sunt elemente de 
atracţie pentru turişti, ci mai 
ales parcul ecvestru care 
funcţionează aici. 
Dincolo de plimbările cu 

trăsura sau caleaşca, vizitarea 
parcului ecvestru de la 
Suceviţa vă oferă posibilitatea 
să descoperiţi caii de sport 
Westfalen sau Holsteiner dar şi 
pe cei Lipiţani. Pentru copii, şi 
nu numai, un punct de atracţie 
îl constituie poneii jucăuşi. 
Gazdele, oameni profesionişti 
în dresura cailor, vă pot oferi 
aici ore de călărie care ţin cont 
de gradul dumneavoastră de 
pricepere (sau după caz, 
nepricepere) în călărie şi sunt 
gata să vă ofere adevărate 
spectacole de echitaţie cu cai 
care sunt deja vedete în 
concursurile naţionale şi 
europene de gen. 
Centrul ecvestru de la Suceviţa 
reprezintă o altă destinaţie 
deosebită în frumoasa Ţară a 
Bucovinei. 

Spectacolul ecvestru de la 
Suceviţa 

Evolutie la exterior 
Trasaturi robuste care exprima un look 4X4 indiscutabil. Elementele de identitate ale modelului, precum 

calandrul, au fost modernizate cu bandouri orizontale cromate, iar radiatorul are o noua grila incadrata de 

Revolutie la exterior 
Noul interior a fost redesenat intr-o varietate de nuante iar scaunele au acum un design ce ofera un plus de 

confort pasagerilor, in timp ce spatarul banchetei spate a fost ranforsat. 

Vocea Clientului Dacia 
Telefon: 0248 500 000 | Fax: 0248 500 076 
Email: vocea.clientului@daciagroup.com 
www.dacia.ro  



 

Tiberiu VINŢAN 
 
Ospitalitatea caracteristică poporului 
român, depăşeşte orice limită în 
Bucovina. Ştiam, încă dinainte de a 
ajunge pe mioriticele plaiuri moldave 
că orişiunde în Bucovina, ora mesei 
este o experienţă unică, mai ceva ca 
la mama acasă. Însă niciodată nu 
mi-am imaginat că, între două 
mâncări sau două bătăi aş putea 
ajunge să prefer varianta de pe 
urmă.  
Experienţele culinare din Bucovina 
fac deja parte nu doar din fireasca 
ospitalitate, ci din reţeta de succes, 
care a dus faima acestei destinaţii 
turistice în toată Europa şi chiar 
dincolo de graniţele acesteia. Există 
turişti, şi nu puţini la număr, care 
aleg Bucovina ca destinaţie de 
vacanţă pentru că ştiu că aici se 
mănâncă mult, dar mai ales bine. Şi 
am mai adăuga acestor adjective 
laudative, încă unul, cu o 
semnificaţie poate şi mai mare 
pentru vremurile în care trăim. Tot 
ceea ce, la pensiunile turistice de pe 
valea Sucevei, a Putnei ori a 
Moldovei, ţi se pune cu generozitate 
pe masă, sunt produse naturale 
100%, care provin din gospodăriile 
harnicilor bucovineni. Bucatele 
acestea, gătite într-un fel fără de 
seamăn, pe lângă faptul că sunt în 
măsură să astâmpere foamea până 
şi celui mai gurmand dintre 
gurmanzi, au darul de a fi adevărate 
plăceri pentru papilele gustative ale 
oamenilor.  
În plus, cadrul natural de excepţie în 

care se ia masa în Bucovina - fie 
că vorbim despre stâna turistică 
“La Filuţă” de la Mălini 
(www.pensiunealafiluta.ro) sau 
complexul turistic “Popasul 
Bucovina” din Moldoviţa 
(www.popas.ro) ori hotelul Miraj 
din Fălticeni (www.mirajresort-
spa.ro) sau oricare altă destinaţie 
gastronomică locală - face ca 
momentul mesei să se tranforme 
într-o veritabilă plăcere, pe care 
cuvintele greu o pot descrie. În 
plus, bucovinenii sunt oameni care 
ştiu să creeze şi ambianţa propice 
care să transforme fiecare 
moment de acest fel într-o 
adevărat petrecere.  
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Bucovina marilor personalităţi culturale 

Lucian ISPAS 
 
Bucovina nu este doar o splendidă grădină a 
Carpaţilor, un loc cu istorie şi tradiţii populare păstrate 
cu sfinţenie, ci şi o galerie a mailor personalităţi ale 
culturii româneşti, din toate sferele acesteia. Din 
pleiada de personalităţi care au marcat nu doar 
cultura românească, ci şi spaţiul cultural european, 
prin activitatea lor vă prezentăm succint aici, o 
destinaţie de top: Muzeul de Artă “Ion Irimescu” din 
Fălticeni, deschis în 1975 chiar de către maestrul Ion 
Irimescu şi cuprinzând 350 de scuplturi şi mai bine de 
3000 de desene originale, donate de artist.  
 
Muzeul cuprinde cea mai mare colecţie de lucrări de 
autor din România şi una din cele mai valoroase 
expoziţii permanente din ţara noastră, dar şi opere ale 
unor prieteni ai acestuia (cum ar fi, spre exemplu, un 
portret realizat de nu mai puţin celebrul artist român 
Corneliu Baba) sau distincţiile conferite de-a lungul 
îndelungatei vieţi a artistului de lideri ai ţării, de la 
Regele Mihai I, la Nicolae Ceauşescu şi până la Ion 
Iliescu sau Emil Constantinescu.  
 
Considerat cel mai important sculptor român al ultimei 
jumătăţi de secol, Ion Irimescu este unul dintre acei 
artişti cu operă spectaculoasă şi o biografie pe 
măsură. În cei nu mai puţini de 102 ani pe care i-a 
trăit, Ion Irimescu a traversat mai multe epoci şi 
regimuri, a călătorit, a studiat şi a expus în multe ţări, 
fără să obosească vreodată. Posteritatea îi ştie 
valoarea, necontestată vreodată de vreun critic de 
artă, iar iubitorii de artă sau simpli călători care 
poposesc în Fălticeni - locul de naştere şi locul 
ultimilor ani de viaţă ai maestrului - nu ratează ocazia 
de a vizita muzeul ce-i poartă numele, acolo unde 
fiecare scultpură şi fiecare desen au rămas 
încremenite în locul pe care le-a aşezat artistul, într-o 
ordine numai de el ştiută. Între toate acestea, ca un 
semn al marii dureri a artistului, care nu a avut copii, 
ies în evidenţă cele care prezintă tema maternităţii.  
 
Lucrările pe tema maternităţii aduc în prim-plan, ca, 
de altfel, toate sculpturile lui Ion Irimescu, un aer 
mitic, de figuri ce vin parcă dintr-o altă lume. Nu 
întâmplător, premiindu-l pe artist la centenarul de 
viaţă al acestuia, criticul literar Eugen Simion, pe 
atunci preşedintele Academiei Române (în rândul 
membrilor căreia a avut onoarea de a face parte şi 
maestrul Ion Irimescu), sintetiza această impresie 
astfel: “Mai toate chipurile din operele maestrului 
Irimescu lasă impresia că vin de departe, din 
adâncurile timpului, şi sunt purtătoare de mituri. Este 
o încântare să priveşti aceste figuri care lasă 
impresia, că stau de vorbă cu Dumnezeu într-o eternă 
dimineaţă a lumii.”   

Muzeul de Artă “Ion Irimescu” 
Fălticeni, jud. Suceava  

Str. Mihai Eminescu nr. 2 
Telefon: +40 230.541.370 

http://ionirimescu.wordpress.com  
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Luminiţa ANDRONACHE 
 
 
Dincolo de farmecul locurilor, de bunătatea oamenilor şi 
de reperele turistice impresionante ale Bucovinei, 
arhipelagul mănăstiresc este şi rămâne principala “carte 
de vizită” a promotorilor turismului în Bucovina. Putna, 
Voroneţ, Bogdana, Suceviţa, Dragomirna, Siret sau 
Humor sunt tot atâtea repere ale “drumului Crucii” în 
Bucovina. “Mai presus de toate câte pot fi văzute în 
Moldova, scria cunoscutul critic de artă austriac Josef 
Strzygowski, sunt curioasele biserici care prin 
policromia faţadelor se pot compara cu biserica San 
Marco din Veneţia sau cu Domul din Orvieto, ceva 
asemănător nemaioferindu-ne o altă ţară din lume.” 
 
Între puternicele nuclee de duhovnicie, de cultură şi 

creaţie artistică, un loc aparte îl are Sfânta Mănăstire 
Probota, tezaurul tânărului oraş moldav Dolhasca, pe 
care l-am descoperit şi noi în excursia de documentare 
în Bucovina.  
 
Legendele vorbesc despre un ţinut acoperit de păduri, 
în care se contura celebrul Câmp de la Direptate, acolo 
unde Ştefan cel Mare fusese încoronat Domn, între 
văile a două pârâiaşe, Şomuz şi Probota, locul în care a 
fost ridicată înainte de 1398, prima mănăstire din 
Moldova amintită în documente, Pobrata sau Probota. 
Ctitorită de Ştefan I sau Petru I Muşatinul pe un teren 
instabil şi refăcută mai apoi din temelii de Ştefan cel 
Mare, Probota Veche sau Sfântul Nicolae din Piatră, 
cum i se mai spunea, nu mai păstrează azi decât ruinele 
unei mănăstiri care a fost cea mai măreaţă şi înzestrată 
la timpul său. La 200 de metri de aceste ruine, Petru 
Rareş îşi construieşte, la îndemnul stareţului mănăstirii 
Probota, Grigore Roşca (cel care avea să devină 
mitropolit al Moldovei), necropola voievodală, de 
dimensiuni impunătoare, pictată şi la exterior, în 1532, 
mănăstirea devenind astfel primul lăcaş bisericesc 
ortodox din Moldova cu frescă exterioară.  
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Arhitectura bisericii, în interior şi la exterior, se 
integrează în ansamblul mănăstirilor bucovinene - 
expresie a valorii de excepţie a artei medievale 
româneşti purtând însemne ale stihului Ştefanian şi a 
rolului pe care l-a avut Petru Rareş în dezvoltarea ei. 
Aflăm de la maica stareţă Lucica, un om care radiază 
în jurul său pacea şi care se prezintă în faţa vizitatorilor 
ca o veritabilă enciclopedie a lăcaşului pe care-l 
păstoreşte, că pictura exterioară originală de la 
Probota a fost parţial distrusă, iar strălucirea ei de 
odinioară nu va putea fi niciodată restabilită. Cu toate 
acestea, unele subiecte şi cicluri iconografice pot fi 
desluşite şi identificate. De altfel, scenele de pe 
exteriorul Mănăstirii Probota au fost, mai târziu, 
repetate, în diverse variante, la decorarea altor 
ansambluri de pictură exterioară la mănăstirile de la 
Moldoviţa şi Humor.  
 
Interiorul bisericii impresionează printr-o excepţională 
respiraţie artistică, cu compoziţii murale uneori 
neobişnuite, tratate singular sau cu rezolvarea unor 
teme canonice într-un program iconografic unitar şi 
coerent, de o mare valoare estetică şi spirituală 
creştină. 
 

Mănăstirea Probota stă mărturie istoriei marilor principi 
ai Moldovei, din perioada de glorie a principatului. Cu 
ocazia construirii acestui locaş de cult, Petru Rareş, fiul 
lui Ştefan cel Mare a decis să rupă tradiţia familiei sale 
princiare şi să desemneze mănăstirea de la Dolhasca 
drept viitoare necropolă a sa şi a urmaşilor săi, 
înzestrând-o în acest scop cu odoare de preţ şi moşii. 
Astfel, între pronaos şi naos a fost amenajată o 
încăpere a mormintelor. Lângă peretele sudic, înspre 
pronaos, se află mormântul domnitorului Petru 
Rareş. De-a lungul aceluiaşi perete al naosului, înspre 
culoar, se află mormântul Doamnei Elena Rareş, soţia 
ctitorului şi fiica ţarului Despot.  În anul 1904, cu prilejul 
serbărilor organizate la împlinirea a 400 ani de la 
moartea lui Ştefan cel Mare, a fost adusă aici piatra de 
mormânt a Doamnei Oltea (mama lui Ştefan cel Mare), 
fiind aşezată chiar în imediata apropiere a mormintelor 
lui Petru Rareş şi soţiei sale.  

În prezent, Mănăstirea Probota are în proprietate 25 ha 
teren arabil, 3 ha de livadă, o grădină de zarzavat şi o 
gospodărie anexă cu păsări şi animale. 
În cadrul mănăstirii funcţionează un 
atelier de pictură (unde se 
pictează icoane pe lemn şi se 
încondeiază ouă) şi unul de 
croitorie (în care se 
confecţionează haine monahale 
doar pentru personalul mănăstirii).  

Sfânta Mănăstire Probota 
 

Sat Probota, oraş Dolhasca 
http://www.manastireaprobota.ro/ 
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Tiberiu VINŢAN 
 
 
Pentru orice amator de aventuri rutiere, una dintre cele mai 
spectaculoase astfel de aventuri este, fără pic de îndoială, 
parcurgerea traseului Uricani - Câmpu lui Neag - Valea 
Cernei - Băile Herculane. Cale de aproape 100 de kilometri, 
natura îţi oferă pe acest traseu frumuseţi care te fac să 
înţelegi de ce acestor locuri li se spune “colţ de Rai”. 
 
Aventura noastră porneşte de la Cabana Cheile Buţii, un loc 
pe care puţin sunt cei care nu l-au vizitat cel puţin o dată, un 
loc ce a devenit un reper nu doar pe hărţile turistice, ci şi pe 
indicatoarele rutiere. De la Cheile Buţii, în sus, spre Cabana 
Câmpuşel, pe valea Jiului de Vest, drumul, despre care toată 
spune că ar fi “al lui Băsescu” (pentru că şeful statului este 
cel care a dat primul semnal de începere al acestor lucrări şi, 
mai apoi, a vizitat şantierul de câteva zeci de ori) este ca-n 
palmă, iar în stânga şi-n dreapta lui se deschid peisajele 
uimitoare ale Parcului Naţional Retezat, considerat a fi printre 
primele zece minuni ale lumii moderne. 
 
“Drumul lui Băsescu” este asfaltat până la Câmpuşel, locul 
unde se află una din fostele cabane de vânătoare preferate 
de Nicolae Ceauşescu. De aici, de la Câmpuşel, pornesc 
câteva din cele mai spectaculoase trasee turistice din Munţii 
Retezat: de la cabana de vânătoare la stâna Scorota şi de 
aici, mai departe, spre cabana Buta pe sub vârful Piatra 
Iorgovanului, pe şaua Stânuleţ şi vârful muntelui Drăgşanu. 
Sau de la Cîmpuşel, pe Valea Soarbele şi Paltina, până la 
Gura Apei de pe Valea Cernei. Şi tot de aici, trecând scocul 
Jiului, se pot parcurge câteva trasee spectaculoase spre 
Muntele Oslea (despre care legendele locurilor spun că ar fi 
fost unul dintre munţii sfinţi ai dacilor liberi) sau spre 
Tismama (prin pasul Jiu-Cerna, şaua La Suliţi, muntele Bou 
şi muntele Cioclovina) ori spre Peştişani (prin Coada Oslei, 
şaua Groapa Nedeuţii şi, mai apoi pe valea Bistriţei).Bem apă 
din Jiu şi, ciudat ?!, în loc să rămânem pe loc (cum spune 
proverbul) setea de aventură ne dă ghies să mergem mai 
departe, pe drumul forestier (bine conservat şi, în anumite 
zone, întreţinut), care şerpuieşte spre pasul Jiu-Cerna, locul 
care face trecerea dinParcul Natural Retezat într-un alt Parc 
Natural, cel al Domogledului. Aici drumul “curge” lin prin 
păduri de foioase şi brad de o frumuseţe pe care cuvintele 
sau fotografiile nu le pot descrie suficient, printre crestele 
vârfurilor Paltina (2149 m), Galbena (2161 m), Micuşa (2179 
m) şi Bulzului (2254 m), cale de aproape 30 de kilometri, spre 
interfluviul care formează limita nordică a bazinului Cernei. La 
un moment dat, drumul coteşte mai ceva ca la “cârligul 
întors”, deschizând în faţă o prăpastie de câteva sute de 
metri pe care nu o poţi privi, fără să te ia cu ameţeală, decât 
dacă ai foarte mult sânge rece. Facem poze, ne facem cruce 
mulţumimd lui Dumnezeu că putem trece fără probleme mai 
departe şi ne gândim cu groază la ce-i aşteaptă pe 
constructorii care vor lucra pe această porţiune a “drumului 
lui Băsescu”. 
 

continuarea în pagina a 16-a 
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În fine, odată cu coborârea drumului 
pe cursul superior al Văii Cernei, 
lăsăm în urmă peisajul incredibil al 
Domogledului şi întrăm într-un alt 
peisaj de un farmec aparte, cel al 
Parcului Natural Valea Cernei. Aici 
drumul şerpuieşte, pe marginea 
munţilor, întâlnind câteva porţiuni 
“off the road” (care ne dau mari 
emoţii şi ne pun în cumpănă dacă 
putem să ne avântăm înainte ori 
trebuie să facem cale-ntoarsă) dând 
ocol lacului de acumulare Prisaca, al 
cărui baraj de piatră stăvileşte 14 
milioane de metri cubi de apă pură, 
de munte. 
 
Mai jos de baraj, înainte de intrarea 
în Cerna sat, se află un alt punct 
turistic care nu trebuie, în nici un 
caz, ratat: Cheile Corcoaia. Deşi au 
doar o lungime de 300 de metri, 
spectaculozitatea acestor chei este 
unică şi de-a dreptul fascinantă. Nu 
întâmplător ele fac parte din zestrea 
Parcului Natural Valea Cernei, fiind 
declarate, la rândul lor, rezervaţie 
naturală. În aceste chei se găsesc, 
după cum citim pe panoul de 

informare, formaţiuni calcaroase 
deosebit de spectaculoase: marmite, 
lapiezuri, cavităţi de dizolvare. Cel 
mai impresionant este însă peretele 
circular săpat de ape, care s-a 
transformat într-un fel de tunel pe o 
lungime de 50 metri, la capătul 
căruia se arată un peisaj cu apă, 
munte şi vegetaţie desprins parcă 
din picturile renascentiste. 
 
Cerna sat este, la rândul său, un 
obiectiv turistic de atracţie. Este cea 
mai îndepărtată localitate din judeţul 
Gorj, aflată la limita dintre Gorj, 
Caraş şi Mehedinţi. Aici, timpul pare 
să se fi oprit pe loc în urmă cu 
câteva zeci de ani. Aici nu există 
niciun fel de comunicaţie cu restul 
lumii. Cablul de telefon nu a ajuns 
încă, iar de semnal pe telefonul 
mobil nici nu poate fi vorba. Mai 
mult, pentru a ajunge în comuna 
Padeş (în componenţa căruia se 
află) sătenii din Cerna sat, din care 
au mai rămas acum doar vreo 30 de 
familii, merg cale de 20 de kilometri 
peste munte. Deşi în ultimii ani aici 
au apărut câteva viluţe şi pensiuni 

montane, oamenii încă nu au 
renunţat să se aprovizioneze din 
toamnă cu toate cele de trebuinţă, 
pentru că iarna nu-i chip de a mai 
ieşi din sat. Un sat în care nu există 
niciun magazin alimentar, ci doar 
două birturi. Oamenii din Cerna Sat, 
la fel ca şi cei din Câmpu lui Neag, 
trag nădejde acum, că “drumul lui 
Băsescu” le va aduce nu doar 
deschiderea către lume, ci şi 
prosperitatea, prin dezvoltarea în 
zonă a turismului. 
 
Din Cerna Sat până la Băile 
Herculane mai sunt circa 40 de 
kilometri, dar până la intersecţia cu 
DN 67 D Tg Jiu-Băile Herculane, 
numai 18. Sunt însă 18 kilometri de 
calvar, pentru că drumul, cândva 
asfaltat, este acum un adevărat 
coşmar pentru orice şofer. Aventura 
noastră pe “drumul lui Băsescu” se 
încheie, firesc în staţiunea Băile 
Herculane. Dar adevărul este că 
oricine parcurge o dată “drumul lui 
Băsescu”, în mod cert o va mai face. 
Poate peste un an, doi sau... 20, 
când (poate !?) acesta va fi gata. 
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Tiberiu VINŢAN 
 
Despre Pasul Vîlcan nici internetul şi nici localnicii nu au 
prea multe de spus. Considerată drept principala zonă 
turistică aferentă municipiului Vulcan, Pasul Vîlcan a 
fost, în ultimii ani, izolat de interesul turiştilor, în mod 
special din cauza accesului extrem de anevoios şi a 
lipsei unor unităţi de cazare cu pretenţii. Toate aceste 
impedimente sunt pe cale să fie rapid înlăturate, graţie 
unei investiţii de mari proporţii demarată de autorităţile 
locale, în cadrul programului naţional de dezvoltare a 
staţiunilor montane “Schi în România”. Deja, o primă 
mare investiţie a fost finalizată, accesul în staţiune 
putându-se face acum prin intermediul unei moderne 
instalaţii de transport pe cablu de tip telegondolă. 
 
Chiar şi aşa, cei care încă privesc cu îndoială sau chiar 
scepticism şansele de dezvoltare a unei noi staţiuni 
turistice de interes naţional în Valea Jiului, la poalele 
muntelui Straja, sunt încă numeroşi. Ce le poate oferi 

turiştilor zona Pasului Vîlcan ?, se întreabă aceştia. 
Încercăm, în reportajul nostru să vă oferim câteva 
răspunsuri. Verificate ! 
 
Cine nu a avut vreodată curiozitatea de a străbate pe 
jos cei circa 6-7 kilometri care despart centrul 
municipiului Vulcan de zona în care se află satul de 
vacanţă Pasul Vîlcan, ar putea crede că, din punct de 
vedere turistic, Vulcanul nu are nimic de oferit. 
Realitatea este însă cu totul şi cu totul alta.  
 
Cu numai puţină (bună)voinţă şi câteva informaţii utile, 
orice turist care urcă o singură dată la Pasul Vîlcan, fie 
că face acest lucru în miez de iarnă sau în zilele toride 
de vară, dar şi primăvara sau toamna, îşi va dori 
negreşit să revină. Pentru că Pasul Vîlcan îşi are, în 
fiecare anotimp, farmecul şi poveştile sale. 

 
continuare în pagina 20 
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Istoria spune că prin aceste locuri s-au preumblat dacii 
lui Burebista, în căutarea muntelui sfânt Kogaion. Aşa 
cum drumul care străbate Munţii Vâlcanului, din 
Oltenia spre Transilvania este cunosut ca fiind “drumul 
romanilor”, bătut de acum mai bine de 2000 de ani de 
oştile împăratului Traian, în drumul lor victorios spre 
Sarmizegetusa Regia. 
Acelaşi drum a fost, secole de-a rândul una din 
principalele porţi de acces dintre Ţara Românească şi 
Ardeal, înainte de construcţia Defileului Jiului. Pe 
“drumul carelor” care şerpuieşte prin Munţii Vîlcanului, 
de la Schela la Vulcan, a trecut şi marele Voievod 
Mihai Viteazu, la 1600, în drumul său spre Viena. El 
chiar a petrecut o noapte pe aceste meleaguri, în locul 
cunoscut şi astăzi drept Poiana lui Mihai, în apropierea 
comunei Schela (Gorj).  
 
Dinspre Valea Jiului, drumul care urcă în Pasul 
Vîlcanului, la 1440 de metri altitudine, până sub latura 
de răsărit a masivului Straja, trece printr-un peisaj de o 
frumuseţe aparte. Fie prin valea Morişoarei, fie prin 
valea Căprişoarei, fie prin valea Baleii, fie chiar pe sub 
coasta sau pe crestele vârfului Straja, dinspre 
staţiunea cu acelaşi nume de la Lupeni, traseele 
turistice care duc la Pasul Vîlcan dezvăluie tot atâtea 
frumuseţi ale spectacolului naturii, cu un peisaj 
sălbatic, cu izvoare de apă bună şi păduri de o 
frumuseţe rară. 
 
Iarna, Pasul Vîlcan devine un paradis al iubitorilor 
sportului alb, dar şi un loc de pelerinaj pentru cei care 
doresc să petreacă nopţi albe în intimitatea 
caracteristică cabanelor discrete de munte. Este 
adevărat, încă nu sunt multe locuri de cazare la Pasul 
Vîlcan, dar fiecare proprietar de căbănuţă din satul de 
vacanţă poate fi o gazdă primitoare pentru turiştii 
curajoşi, care se încumetă să urce, iarna, la schi sau 
săniuş, în Pasul Vîlcan. Deocamdată aici există doar 
două pârtii omologate conform standardelor. Altele, 
însumând câteva zeci de kilometri însă se află în plin 
proces de amenajare. 
 
La Pasul Vîlcan, străvechi lăcaş de popas pentru turişti 
de-a lungul veacurilor, activitatea de turism specifică 
secolului XXI începe să se scrie abia acum. Autorităţile 
locale sunt decise să exploateze istoria acestor locuri 
şi să o transforme într-un punct de interes nu doar 
pentru români, ci şi pentru turişti din Europa şi din 
întreaga lume. Dincolo de investiţiile masive în 
infrastructura de acces, de cazare sau de practicare a 
sporturilor de iarna, Pasul Vîlcan este decis să le 
“vândă” turiştilor un mit. Un mit care vorbeşte despre 
un peisaj de basm atât de feeric şi misterios descris de 
Jules Verne în cunoscutul său roman “Castelul din 
Carpaţi”. 
 
Dacă sunteţi pregătiţi pentru poveste, atunci fiţi 
pregătiţi pentru o incursiune turistică în Pasul Vîlcan. 
Istoria, frumuseţile naturii, ospitalitatea oamenilor, 
bucatele tradiţionale şi bucuria pe care o oferă 
muntele, în fiece anotimp, sunt tot atâtea motive care 
să vă răsplătească curiozitatea de a vizita noul “Castel 
din Carpaţi”.  
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Tiberiu VINŢAN 
 
 
Multe sunt pe Pământ locurile în 
care Mama Natură a hărăzit lucruri 
frumoase, capabile să-ţi încânte lu-
mina ochilor cu peisaje desprinse 
parcă din ireale basme, dar puţine 
sunt locurile în care Dumnezeu a 
făurit oamenilor, pe lumea aceasta, 
câte un colţ de Rai.  
 
Am descoperit un astfel de loc, 
dincolo de Dunăre, aproape de gra-
niţa care desparte astăzi trei ţări 
des-prinse din fosta Iugoslavie: 
Croaţia, Bosnia-Herţegovina şi 
Serbia. Aici, ascunse în inima unei 
păduri seculare se află unicele şi 
spectaculoasele lacuri Plitvice sau, 
pe numele lor de origine (în croată), 
Plitviče Jezera. Născute din 
zbuciumul apelor râului Korana la 
trecerea sa printr-un canion de 
calcare lung de circa 3 kilometri, 
cele 5 lacuri ale Parcului Natural 
Plitvice (declarate monument al 
naturii de UNESCO) înconjurate de 
creste falnice şi o vegetaţie 
luxuriantă constituie astăzi o minune 
a naturii, un colţ de rai pe care turişti 
din întreaga lume vin să-l descopere 
şi să-l imortalizeze pe peliculă 
fotografică sau de film.  

 Parcul Natural Plitvice din 
Croaţia a fost amenajat încă din 
1949 drept arie naturală protejată, 
dar oamenii se pot acum bucura din 
plin de frumuseţile acestuia, graţie 
unei excelente amenajări turistice, 
pe trasee marcate, cu poteci de 
piatră şi alei construite din bârne de 
lemn, care pun în valoare 
spectacolul naturii pe întreaga 
suprafaţă de 294,82 kmp ai 
complexului peisagistic de la Plitvice 

Jezera. În plus, frumuseţea traseului 
turistic este completată de o 
fascinantă traversare cu vaporaşul a 
celui mai mare dintre lacuri.  
 
Cei îndrăgostiţi de natură pot 
descoperi aici un adevărat Rai, unde 
schimbările anotimpurilor se 
transformă în tot atâtea magistrale 
opere de artă şi chiar schimbările din 
cursul unei singure zile prezintă 
ochiului un spectacol de lumină şi 
culoare absolut fascinant. Lacurile 
Plitvice nu sunt niciodată la fel, 
culorile, umbrele arborilor şi ale 
stâncilor se schimbă în permanenţă, 
la fel cum vegetaţia arborilor seculari 
care le înconjoară oferă, în fiecare 
zi, un spectacol aparte. Ori de câte 
ori ai trece de “Poarta Raiului” de la 
intrarea în Parcul Natural Plitvice, 
măreţia naturii te surprinde la fel de 
plăcut. Cei care şi-au făcut deja din 
această destinaţie turistică un 
adevărat loc de pelerinaj spun că 
toamna este cel mai frumos anotimp 
pentru a vizia complexul natural de 
la Plitvice.  

în Croaţia, la 



 Câteva milioane de turişti poposesc 
aici anual, în special ca “haltă” a 
drumului lor spre o altă destinaţie 
turistică de excepţie a Croaţiei, 
coasta dalmată a Mării Adriatice, 
atraşi de miracolul dumnezeiesc al 
locurilor. Turiştii care străbat astăzi 
cu uimire, uneori într-o aglomeraţie 
care impune mersul “în şir indian”, 
canionul, aproape că nu-şi pot crede 
ochilor că o astfel de minune a 
naturii era, în urmă cu mai puţin de 
300 de ani, inaccedibilă şi 
necunosută, amintită doar de 
legendele otomane care vorbeau 
despre existenţa, în hăţişul pădurilor 
seculare ale Croaţiei, a “Grădinilor 
Diavolului”.  
 
Mai târziu, când zona pârâului 
Korana a trasat pe harta Europei 
graniţa Imperiului Habsburgic, se 
spune că aici a fost construită o 
casă imperială. Pe locul în care se 
presupune că a existat aceasta, a 
fost construit un modern complex 
hotelier, unde se află una din cele 
două porţi de intrare în perimetrul 
vizitabil al lacurilor.  
 
Curgerea apelor pârâului Ko-rana a 
creat aici, în timp, câteva zeci de 
cascade, între cele 5 mari ochiuri de 
apă care formează iezerele Plivice. 

Cascadele au de la dimensiunea 
caracteristică simplei curgeri a unui 
râu de munte până la înălţimi de 85 
de metri, formând o perdea de apă 
strălucitoare care umple oglinda 
cristalina a lacurilor în care 
strălucesc peşti care vin la mal, sub 
ochii turiştilor, zbenguindu-se în faţa 
acestora ca la circ.  
 
 Turul lacurilor Plitvice se face 
în mare parte pe jos şi cu vaporaşul 
sau cu trenuleţul panoramic. Deşi 
presupune un efort serios, oferă o 

binemeritată răsplată pentru cei care 
vin să le descopere frumuseţea, 
transformând o zi de viaţă într-o 
adevărată experienţă a Paradisului 
de pe Pământ. În plus, sutele de 
pensiuni turistice şi restaurante cu 
specific croat, în care te îmbie 
meniuri pantagruelice, dar cu un 
gust excelent, sunt tot atâtea motive 
pentru a determina turistul care 
descoperă acest colţ de Rai, să-şi 
înscrie în agendă acest loc, care 
trebuie revăzut o dată, şi încă o 
dată, şi încă o dată... 
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