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„Lada de zestre a României” nu este o simplă 
sintagmă, este un cufăr din care se revarsă 
comori de natură, de artă, de tradiţii şi de suflet 
românesc.

Fiecare colţ de ţară vorbeşte despre istoria 
pământului şoptită prin codri sau susurată în 
curgerea apelor, despre locuri şi despre inima lor 
– oamenii.

Satele Bucovinei sunt unice. Fiecare loc 
respiră o poveste anume, rădăcinile trecutului 
urcă, încărcate de înţelepciunea vremii, în 
ramuri tinere.

Să deschidem, aşadar, împreună, această 
fermecată ladă de zestre, şi să descoperim, una 
câte una, darurile ce ni se dezvăluie. 

Vă poftim în satele Bucovinei!

Ina Bracea
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Foto credit: Experience Sadova, Ovidiu Stefeligă, Costel Rotar, 
Vasile Palaghioi, Bejan Sergiu



8  |  REVISTA DESCOPERĂ ROMÂNIA  |  DISCOVER ROMANIA MAGAZINE, 2021

TRADIŢII
DRo

SADOVA - SATUL CU OAMENI 
FRUMOȘI

În dulcea Bucovină, magia satului românesc autentic se 
dezvăluie în întreaga sa plenitudine. urmând cursul 
pârâului cu acelaşi nume, comuna Sadova se cuibăreşte la 
poale de munte, într-o depresiune ca un căuş de palmă, 
octotind frumuseţi nebănuite. Pana fermecată a lui 
Dragoş Vicol, poetul ce se odihneşte în pământul Sadovei, 
a numit-o „satul cu oameni frumoşi”. Aşa îî merge vestea, 
nu doar renumele!
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ÎN INIMA OBCINELOR 
BUCOVINENE

S ituată la aproape 80 de kilometri de municipiul Suceava, 
comuna Sadova îşi desfăşoară arealul în zona Obcinelor 
Bucovinene, un tărâm vrăjit parcă, ţesut din păduri şi 
poieni, ocrotite de uriaşi de piatră.

Aşezarea urmează cursul pârâului Sadova, afluent al râului 
Moldova, pe un fir orientat, de-a lungul a 11 kilometri, până la 
est, la hotarul cu comuna Vatra Moldoviţei. Tot pe această direcţie 
întâlneşte hotarul comunei Moldoviţa. La nord se învecinează cu 
Breaza, iar de la sud până la sud-est, cu comunele Pojorâta şi 
Fundu Moldovei, şi cu municipiul Câmpulung Moldovenesc. 
Aici, clima este una temperată, specifică emisferei nordice, cu 
puternice influenţe baltice şi est continentale. Cu o suprafaţă de 
aproape 68 de kilometri pătraţi, Sadova are un relief predominant 
muntos, cu o altitudine cuprinsă între 700 m la confluența 
pârâului Sadova cu râul Moldova și 1364 în Vârful Pietriș.
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O ISTORIE DE SECOLE

I
storia i-a încercat în nenumărate rânduri pe locuitorii 
Sadovei, de-a lungul vremurilor. Nu se ştie cu exactitate data 
înfiinţării acestei aşezări, izvoarele scrise care să confirme 
prima atestare documentară lipsesc, dar există destule dovezi 

care indică existenţa sa pe parcursul a mai multe secole. Locuitorii 
săi, oameni buni ca toţi moldovenii, au îndurat, vreme de 143 de 
ani, dominaţia habsburgică, vremelnic şi în mai multe rânduri pe 
cea rusească, dar au reuşit să-şi păstreze identitatea, tradiţiile, 
obiceiurile şi, mai ales, sufletul românesc. Nu i-au ocolit nici cele 
două războaie mondiale, cu toate grozăviile lor. Mărturie stă 
sacrificiul celor 121 de eroi ai Sadovei, căzuţi pe front cu onoare.

Statisticile arată că la recensământul din 1772-1774, publicat 
în lucrarea Moldova în epoca feudalismului - Recesămîntele 
populației Moldovei din anii 1772-1773 și 1774, în Sadova 
erau înregistrate 90 de gospodării, un număr destul de consistent, 
ceea ce arată o aşezare închegată, cu o istorie de cel puţin 200 – 
250 de ani. O aşezare nu doar cu case, ci şi cu instituţii publice 
şi, bineînţeles, biserică – centrul şi inima satului, cel mai vechi 
aşezământ.

De altfel, se pare că primul lăcaş de cult a fost o sihăstrie sus 
pe muntele Muncel, unde-şi duceau veacul, pe la începutul 
secolului al VII-lea, câţiva monahi retraşi de la Mănăstirea Vatra 
Moldoviței.
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C
hiar şi numele localităţii inspiră frumuseţe. Se presupune 
că denumirea ar veni din cuvântul slavon „Sad-va”, care 
înseamnă “două pomete” sau “două grădini”. Istoria 
spune că, de fapt, de la paza livezilor, vara şi toamna, ar fi 

apărut şi primele aşezări, unde oamenii ocroteau de furi bogăţia 
revărsată din prunii crescuți, în mod natural, la revărsatul pârâului 
Sadova, în cătunul cunoscut astăzi sub numele ”Prundul Lătișenilor” 
și “Coasta Botnari”. Locuinţele, la început provizorii, s-au transfor-
mat cu timpul în case definitive și vechea conscripție parohială a 
înregistrat aici gospodăria numărul 1 din Sadova.

Legendele sadovenilor povestesc că la îngemănarea celor două 
ape, Sadova și Moldova, într-o poiană, loc denumit astăzi „La cruce” 
aveau loc și schimburi de bunuri între locuitorii în partea de jos a 
Țării Moldovei, care veneau cu carele de porumb și grâu, precum și 
cu produsele localnicilor – brânzeturi şi peşte. Într-o astfel de 
împrejurare a poposit aici, în poiana „La cruce”, un „fratello” de la 
poalele munților Apenini, pe nume Pizzelli, un fel de Ovidiu 
medieval pe meleagurile Moldovei de Nord. Nu se știe ce treburi 
l-au adus prin aceste locuri, dar vrăjit de frumusețea acestor plaiuri 
și mai ales de a unei fete sadovence, s-a căsătorit și a rămas pentru 
totdeauna aici, punând bazele uneia din cele mai numeroase familii, 
al cărui nume a fost cu timpul puțin modificat. 

Legenda celui de-al doilea pomăt vorbeşte despre ţigani fugari, printre 
care se afla bătrânul meseriaș al mănăstirii Jibranca, cei ce și-au găsit 
adăpost aici şi au întemeiat una din cele mai numeroase familii ale 
sadovenilor - familia Zbranca. Locul constituie cale de acces spre punctul 
turistic „Trei Movile”, care a atras câțiva lucrători de la Mănăstirea Vatra 
–Moldoviței, rânduind o nouă așezare, cu numele Sadova.

Și de această dată legenda ne povestește că o familie de țărani 
fugari de pe pământurile mănăstirii de peste Obcină, nemulțumiți 
de nedreptățile ce li se făceau, și-au găsit adăpost în această zonă 
frumoasă, liniștită și ferită de pericole.

Învățătorul Constantin Hafiuc spunea că: „Cele două așezări 
omenești cea de la Cruce ca și cea din fundul pârâului Zbrăncanilor 
s-au întâlnit, formând o singură așezare”.

LOCUL CELOR 
„DOUĂ GRĂDINI”
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“STAŢIUNE 
TURISTICĂ 
DE INTERES 
LOCAL

O
așezare de poveste, un adevărat cufăr cu comori, unde 
tradiția este vie, Sadova a fost declarată staţiune 
turistică de interes local la 22 octombrie 2020.

Sadova încântă nu doar prin cadrul natural de 
excepţie, prin peisajele de-a dreptul fermecătoare, ci şi prin sim-
plitatea şi curăţenia vieţii de aici. Oamenii încă își muncesc 
pământurile ca odinioară, cresc animale, folosesc fânarele de 
lemn pentru fân și locuiesc în căsuțele tradiționale. Obiceiurile se 
păstrează cu evlavie, natura este tratată cu respect, iar oamenii 
sunt buni şi blânzi aşa cum numai bucovinenii pot fi. 

Sadova are toate ingredientele unei staţiuni turistice, dar fără 
aglomeraţia şi zgomotul aşezărilor mari. Aici timpul trece cu altă 
măsură, aerul curat îţi limpezeşte şi sufletul şi mintea, iar izvoarele 
cu apă curată te încarcă, parcă, cu energie vie. La stânile 
tradiționale, se pot degusta diverse produse ciobănești precum 
cașul, urda sau balmoşul tradițional. Pentru sadoveni, ospitali-
tatea este o trăsătură definitorie. Pădurile Sadovei sunt pline de 
ciuperci şi fructe de pădure, cum ar fi afinele, zmeura, merişoarele.

Adânc înrădăcinată în stilul de viață simplu, autentic și 
tradițional al săteanului din zona de munte care se concentrează 
spre a folosi ingredientele pe care i le oferă natura și cele pe care 
le produce în gospodărie, gastronomia este parte a culturii locale 
și face parte din identitatea sadovenilor. 

Bucătăria sadoveană are la bază produse de proveniență locală, 
iar preparatele sunt pregătite în continuare după rețetele 
străbunilor.  Mâncărurile tradiționale, cum ar fi tochitura 
acompaniată de mămăligă de barabule,  tocănița de hribi, 
balmoșul, tunca,  cighirul,  poalele-n în brâu sau colțunașii cu 
brânză, acompaniate de băuturi tradiționale ca afinata, zmeurata 
sau frăgata, făcute din fructele culese din pădurile Sadovei, la care 
trebuie adăugată şi ţuica, reprezintă nu doar o irezistibilă invitaţie, 
ci şi garanţia că aici te vei întoarce mereu cu plăcere.

DRo
TURISM
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OBIECTIVETURISTICE
    Biserica „Sfântu Gheorghe” Sadova

Este considerată una dintre cele mai frumoase din Bucovina. 
Sfântul lăcaș, denumit și „Biserica de porțelan”, constituie prima 
carte de vizită a comunității. Arhitectura deosebită se caracterizează 
prin monumentalitate, ca o adevărată catedrală și prin acel brâu 
împletit de jur-împrejurul bisericii, în stil național. Acoperișul de 
țiglă smălțuită este adus din Viena. Biserica s-a clădit pe un loc 
foarte frumos, cu largă vedere panoramică spre Cîmpulung, Po-
jorâta și Fundu Sadovei. Este lucrată după planul bisericii Mirăuți, 
fiind puțin mai mare față de aceasta și are brâiele exterioare îm-
pletite, specific artei românești. Arhitectura bisericii este în formă 
de cruce, cu geamuri în stil gotic. Are un singur turn mare, iar la 
altar și în partea de nord a bisericii, în exterior, sunt ridicați stâlpi 
puternici, de piatră masivă care susțin biserica, la fel ca niște con-
traforturi de fortăreață. Biserica a fost construită în perioada 
1906-1909 și a fost pictată în perioada 1965 -1967 de Vasile 
Pascu.

    Biserica „Sfântul Nicolae”Sadova  
A fost realizată în perioada 1929-1934, punându-se piatra de 

temelie la data de 16 septembrie 1929, în timpul pastorației pre-
otului paroh Grigore Agapi. A fost sfințită la data de 21 octombrie 
1934 de către Mitropolitul Bucovinei Nectarie Cotlarciuc. Monu-
mentala biserică cu hramul Sfântului Nicolae este așezată pe un 
platou la circa 40 de metri deasupra albiei Pârâului Zbrancanilor. 
Planul bisericii a fost întocmit de inginerul Hitzegrad din 
Cernăuți, în formă de cruce cu trei turnuri. Biserica are trei intrări, 
cea principală, spre apus prin privdor, a doua spre miazăzi, cu in-
trare în naos, iar a treia tot spre miazăzi prin care se intră în altar.

    Lacul Iezer
Este un lac alpin de alunecare, cu o adâncime de 12 metri, 

situat în masivul muntos Obcina Feredeului, la o altitudine de  
937 metri, în mijlocul unei păduri seculare, pe o întindere de cca 
2 hectare. Oamenii îi mai spun Ochiul Iadului sau Ochiul de 
apă. În anul 1999, din Iezerul Sadovei a fost pescuit un păstrăv 
de 7,8 kilograme și 86 de centimetri, un record național. Din 
anul 2016 există amenajată o zonă de agrement, unde se pot face 
plimbări cu caiacul sau cu barca.
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Iezerul Sadovei  poate fi găsit după ce se străbate la pas sau cu 
mașina drumul forestier care iese din localitate, pe cursul râului 
Iezer, spre pădure.  Tot pe aici trece și faimosul traseu Via Trans-
ilvanica.

    Lacul Bolatău
Situat mai sus de Iezer, la o distanță de 2 km, se află un alt loc 

de apă numit Bolată. Aflat la o altitudine de 1137 metri şi încon-
jurat de păduri dese de molizi, lacul stă ascuns privirilor, într-o 
tăcere deplină. În apa cu irizaţii întunecate verzi-albăstrui, cu 
adâncimi încă necunoscute, nu trăieşte nimic – nici plante, nici 
animale. 

    Cei mai bătrâni ulmi din țară
La Pârâul Morii, în gospodăria familiei Vasile Gavrilescu, cei 

mai bătrâni ulmi din țară, declaraţi monumente ale naturii, îşi 
poartă bătrâneţile în admiraţia şi respectul tuturor. Cel mai vigu-
ros dintre ei, cu o circumferință de 5,6 m, însoţeşte traiul local-
nicilor de peste 500 de ani. În scorburilor ulmilor, pe timpul ul-
timului război mondial, au fost depozitate documente de arhivă 
ale Cercului Militar Cîmpulung Moldovenesc, 25 de arme, co-
voare și alte lucruri de valoare. 

    Case Muzeu
Un important punct de atracţie turistică îl reprezintă Casele 

Muzeu, unde  practic te transporţi în lumea rurală de demult, o 
lume păstrată cu multă migală. O adevărată poartă în timp, 
Casele Muzeu dezvăluie specificul tradiţional al satului buco-
vinean, plin de culoare şi de căldură.
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    Via Transilvanica
Un proiect al Tășuleasa Social, Via Transilvanica este un drum 

absolut spectaculor, cu o lungime de 950 km care leagă Transil-
vania cu Dunărea și Bucovina. Drumul trece prin 10 județe și 
ajunge și prin zona comunei Sadova. Aici, pe una dintre porțiunile 
acestui traseu de vis, între km 62 și 72, aerul curat și peisaje 
mioritice sunt de-a dreptul încântătoare.
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SADOVA, 
ÎN SĂRBĂTOARE

Î
n fiecare an, la începutul lunii septembrie, întreaga Sadovă 
îmbracă haine de sărbătoare. Zilele comunei Sadova și Festi-
valul concurs interjudețean de interpretare a cântecului 
popu lar „Maria Surpat – Mina Pâslaru” sunt două dintre cele 

mai importante evenimente din viaţa comunei, la care participă 
întreaga suflare. Festivalul valorifică memoria a două cântăreţe, 
rapsodul popular Maria Surpat şi interpreta de muzică populară 
Mina Pâslaru. Organizarea acestui Festival-concurs la Sadova, 
consacrat memoriei celor două artiste, este un omagiu adus oa-
menilor de valoare care au contribuit la ridicarea prestigiului Sa-
dovei. La Zilele Sadovei sunt premiate cuplurile care au împlinit 
50 de ani de căsnicie, familii care au devenit modele de viață 
demn de urmat și de transformat în repere ale comunității locale. 
Au loc spectacole folclorice cu artiști de renume, cu participarea 
Ansamblului Flori de Bucovina al comunei Sadova şi Corul 
Nikolaos.
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SPECTACOLUL 
TRADIŢIILOR ŞI OBICEIURILOR

A
rhitectura tradițională, civilizația lemnului, viața păst o-
reas că, meșteșugurile, portul popular, diversitatea co re-
grafică a jocurilor populare, bogăţia repertoriului muzi-
cal, obiceiurile şi ceremonialurile păstrate din vechime, 

toate conturează tabloul unei comunităţi cu o identitate puternică. 
Obiceiurile legate de marile sărbători creştine, care reunesc în-

treaga comunitate, se păstrează nealterate în timp Sadova este 
locul unde se mai pot întâlni obiceiuri și tradiții, așa cum în une-
le părți le mai povestesc doar bătrânii: la momentele speciale din 
viața omului și la diferite date din calendar, în special cele două 
mari sărbători: Împistritul ouălor de Paști, binecuvântarea buca-
telor de la Slujba de Înviere, colindele de Crăciun sau urările de 
Anul Nou.

    Anul Nou – momentul de reînnoire a timpului 
şi a lumii

În nicio altă parte a ţării, Anul Nou nu cunoaşte o varietate şi 
o bogăţie de manifestări folclorice ca în Bucovina. Transmise din 
generaţie în generaţie, obiceiurile tradiţionale bucovinene de la 
sfârșit de an au ajuns până în zilele noastre ca nişte spectacole 
grandioase care se concentrează, ca şi în trecut, pe atenţia întregii 
comunități. Anul Nou este perceput în Sadova ca moment de 
reînnoire a timpului, dar şi a lumii, de alungare a spiritelor rele. 
Pe ulițele satului răsună clopoțelul şi  buhaiul, iar jocurile cu 
măști, capra, ursul, moșul și baba, mirele și mireasa sau bumbierii 
sunt un adevărat carusel de culoare.

    Boboteaza sfinţeşte casele
În ajunul Bobotezei, preotul umblă din casă în casă cu crucea, 

stropind cu agheazmă toate acareturile din gospodărie. Stropește 
mesele pline cu bucate din care nu lipsește coliva. Copiii care 
umblă cu preotul, strigând chiralesa, sunt serviți cu nuci. În ziua 
de Bobotează, preoții fac agheazmă mare pe malul pârâului 
Sadova, în fața unei cruci de gheață. Oamenii se îmbracă în 
costumele populare. 
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    Paşti cu ouă încondeiate
În Sadova, Paştile se sărbătoresc ca pe vremea 

bunicilor, cu pască, babe şi cozonaci. Prepa-
ratele tradiționale, specifice acestei sărbători, 
precum drobul sau friptura de miel, nu lipsesc 
de pe mesele sadovenilor. Sătenii îmbracă straie-
le populare și merg la Biserică pentru slujba de 
Înviere și pentru a sfinți, în zorii zilei de Paște, 
bucatele așezate într-un coș de paie împletit. 
Pentru ca experiența sărbătorii Paștelui să fie 
completă, în Sadova, femeile continuă tradiția 
încondeierii ouălor, o artă transmisă din 
generație în generație.

În a doua zi de Paști, se sărbătoreşte Ziua 
Tineretului, iar tinerii din comună merg la 
biserică îmbrăcați în costume populare și preiau 
rolul dascălului și al paraclisierului.

Paști la Sadova

Ziua Tineretului
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Ziua continuă cu un alt eveniment iubit de 
localnici - Balul Gospodarilor, care se 
desfăşoară la căminul cultural. Cei prezenți la 
bal, atât localnicii cât și turiștii care petrec 
sărbătorile pascale în comună, se îmbracă în 
costume populare. Balul Gospodarilor

Paști la Sadova

Ziua Tineretului
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MEŞTERII POPULARI, 
FĂURITORI DE ZESTRE

Î
n fcufărul cu zestre al Sadovei, meşterii populari încă mai 
aşează comori de migală şi îndemânare. Cu harul lor şi cu 
învăţăturile înaintaşilor, continuă să creeze, din ce le oferă 
natura, adevărate opere de artă.

•  AgripinA ZbrAncA

Agripina Zbranca, țese la război, în Căsuța Bunicilor, țoale din 
lână de oaie care se pot pune pe jos, pe pat sau pe perete. A în-
ceput pe vremea când încă era o copilă, la vârsta de 17 ani, iar 
sursa de inspirație a fost chiar mama ei. Talentul său a depăşit 
graniţele ţării, odată cu ţesăturile sale, unele  ajunse în Israel. 

• ZAhArA botă  
Zahara Botă confecționează integral manual, de aproximativ 8 
ani, costume populare pentru bărbați și femei. Dragostea pentru 
munca pe care o face a dobândit-o de când era mică, de la mama 
ei, care i-a transmis iubirea față de portul popular. 

• VioricA LAtiș

Viorica Latiș coase costume naționale de la vârsta de 10 ani. A 
învățat acest meşteşug de la bunica ei și păstrează și acum o ie 
lucrată în întregime de ea la vârsta de 16 ani. 

Agripina Zbranca
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• MAriA constAntinescu

Maria Constantinescu este singura artizană din comuna Sadova 
care mai țese pânză din bumbac la războiul de țesut. Este o muncă 
foarte migăloasă, pe care a învățat-o de la mama ei încă de când 
era o copilă. 

• AgLAiA cotruț

Aglaia Cotruț țese priștori, având grijă ca acestea să rămână și 
pentru generațiile tinere un simbol al portului popular și un mo-
tiv de fală de o frumusețe unică. Priștoarea sau, după denumirea 
ei mult mai consacrată, catrința, este purtată cu aceeași mândrie 
și dragoste pentru tradiție de sadovence şi astăzi.

• LuciA ZbrAncA

Lucia Zbranca pune cu măiestrie, pe coaja ouălor, toată bogăţia 
de simboluri a satului bucovinean: bundița, ia, prosopul, trăistuța, 
opincile şi multe altele. Totul a început în urmă cu 12 ani şi de 
atunci, cu ceară de albine și chișița, încondeiază ouă, transfor-
mându-le în mici opere de artă. 

• DAnieLA cocA

Daniela Coca încondeiază ouăle în mod tradițional, ducând mai 
departe, în mod autentic, acest meșteșug.
A început de mică, ajuntând-o pe mama ei care învățase această 
tehnică de la bunica. Pe ouăle împistrite de ea apar diferite mo-
tive preluate din portul popular, dar şi linia orizontală și verticală 
ce simbolizeză unirea omului cu Dumnezeu, legătura dintre cer 

Zahara Botă 

Viorica Latiș

Viorica Latiș
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și pământ. Fiecare ou împistrit este diferit, după cum sentiment-
ele şi trăirile sunt mereu altele.

• eLenA cocA 
Elena Coca coase cu chișița și cu ceară modele tradiționale pe 
coajă de ou.  Motivele care se găsesc pe ouăle lucrate cu atâta 
migală sunt cele din costumul popular, de pe ştergare, broderii, 
din grădina cu flori.

• constAntin coLDoVAn

Constantin Coldovan duce mai departe una dintre străvechile 
meserii, transmise din tată în fiu - meseria de opincar. Opincile, 
parte a portului tradițional, ce își au rădăcinile din vremea dacilor, 
sunt în continuare făurite cu mândrie de acest meșter popular, 
alături de alte încălțări și accesorii din piele precum cizme sau 
curele. 

•  DuMitru LAtiș

Meșteșugul prelucrării lemnului a fost răspândit în zona de 
munte, dar puțini mai sunt cei care s-au încumetat să învețe 
această artă străveche. Dumitru Latiș, muntean al Sadovei, a pre-
luat cu drag și curaj această îndeletnicire, dând lemnului noi 
forme și întrebuințări, din mâinile sale pricepute prinzând formă 
felurite proiecte, de la porți de lemn impunătoare și până la case 
din bârne atent lucrate.

Maria Constantinescu

Lucia Zbranca
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Daniela Coca

Elena Coca 

Opinci realizate de Constantin Coldovan 

Meșter Dumitru Latiș
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FUNDU MOLDOVEI, AŞEZAREA 
ÎNTEMEIATĂ DE TREI PĂSTORI

”Cică în vremurile vechi… trei români, oieri din Ardeal, anume Petrea 
Colac, Nechita Ţâmpău şi Leonte Timu… se hotărăsc să treacă munţii, cu 
turmele, dinspre răsărit… şi cum au întărât au şi făcut… s-au sfătuit să 
rămâie acolo pentru totdeauna. Petrea Colac s-a aşezat înlr-o poieniţă, 
lângă un pârâu, care, de atunci încoace, se numeşte pârâul Colacului. Nechita 
Ţâmpău s-a aşezat ceva mai la vale, în altă poieniţă, lângă un alt pârâu. Dar 
pârâul acela nu s-a chemat după numele lui, ci pârâul Arsânesei, după numele 
unei nepoate de-ale sale. Leonte Timu a trecut de cealaltă parte de Moldova 
şi s-a aşezat cu turmele sale pe alt pârâu şi de atunci se numeşte pârâul Timului 
sau, după cum spuneau unii, Chimăn, iar mai recent, Timăn. Şi aceşti trei 
păstori au fost cei dintâi care au descălecat şi au întemeiat satul ce poartă 
numele de Fundu Moldovei”.
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LA POALELE OBCINII 
MESTECĂNIŞ

C uibărită în căuşul protector pe care culmile Obcinii 
Mestecăniş îl formează de-a lungul râului Moldova, 
Fundu Moldovei este o comună de munte, situată la 
altitudini cuprinse între 745 şi 1100 de metri. În nord-

est, înălţimile pleacă de la 1128 de metri la Vârful Colacu, urcă 
apoi la 1145 la Floarea şi 1146 la Runcul Botuşelului,  ajunge la 
1217 m pe Dealul Negru, apoi înălţimile cresc lin de la 1227 m 
la Răchitiş, 1230 m la Bobeici şi 1242 m Obcina Ursului, pentru 
a se ridica simţitor la Botuşul Mare, la 1477 m. În sud, Culmea 
Capra nu depăşeşte 1277 m.
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La doar 14 km nod-vest de municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, pe cursul drumului judeţean 175, aşezarea se 
întinde pe o suprafaţă de peste 15 mii de hectare şi are în 
componenţa sa 10 sate: Fundu Moldovei, Colacu, Botuş, Botuşel, 
Braniştea, Delniţa, Deluţ, Obcina, Plai şi Smida Ungurenilor. În 
jurul său, comunele Sadova, Pojorâta, Ciocăneşti, Cârlibaba şi 
Breaza, formează o salbă de aşezări pitoreşti, de o frumuseţe 
aparte, specifică doar Bucovinei.

La Fundu Moldovei se poate ajunge din Transilvania peste 
Pasul Tihuţa, din Maramureş peste Pasul Prislop, din Moldova 
peste Pasul Mestecăniş şi pe Valea Bistriţei pe şoseaua care leagă 
Piatra Neamţ de Vatra Dornei.



REPER PE HARTA MOLDOVEI 
DE LA AMSTERDAM

TRADIŢII
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Sursa foto: Muzeul Hărţilor
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C
a multe alte aşezări româneşti, Fundu Moldovei are o 
istorie mult mai veche decât o arată atestarea 
documentară. Primul hrisov, care pomeneşte numele 
localităţii, semnat de domnitorul Moldovei Ioan Gri-

gore Callimachi, datează din anul 1761. Prin acel act, domni-
torul îi dăruia Mariei Jitniceroaiei, cum era obiceiul vremii, 
”muntele Cucoșul, muntele Găina, Valea Porșescul, muntele 
Petrișul, muntele Mestecăniș, moșia Botăș din FUNDU 
MOLDOVEI, muntele Muncelul Străjii și munții ce se cheamă 
Fața Câmpulungului”. Cercetătorii cred, însă, că istoria aşezării 
ar putea începe undeva pe la anii 1300.

O hartă a Moldovei publicată la Amsterdam de către F. G. 
Bauer, în anul 1783, când Bucovina nu era încă ocupată de aus-
trieci, consemnează denumirea de Moldavie Fundul.

Numele localităţii apare sub diferite forme, dar în aceeaşi 
esenţă, în lucrări cu caracter istoric sau militar: Fundo Moldava, 
Fundo Moldawa, Fundul Moldavii, Fundul Moldowi, Fundul 
Moldwi, Fundulmoldwi, Moldavi Fundul, Moldawa sau 
Moldowi Fundul.

Pacea de la Kuciuk-Kainargi, ce a urmat războiului ruso-turc 
dintre anii 1768-1774, a adus pentru Bucovina anexarea la Im-
periul Habsburgic. 

Cercetarea monografică făcută în anul 1928 de echipa condusă 
de cunoscutul istoric şi sociolog Dimitrie Gusti evidenţiază o 
aşezare risipită în multe cătune, cu oameni săraci, dar primitori, 
generoşi şi veseli.

Astăzi, comuna şi-a schimbat complet înfăţişarea. Este o 
aşezare cochetă, cu influenţe urbane unde trăiesc, aşa cum arată 
ultimul recensământ, peste 3500 de locuitori.
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TRADIŢII VECHI, OCUPAŢII NOI

N
u s-au schimbat foarte multe, în generaţii, în privinţa „meseri-
ilor” practicate în comuna Fundu Moldovei. Doar condiţiile 
pentru practicarea lor diferă, în unele cazuri spunându-şi cu-
vânt tehnologia modernă. 

Păstrată din generaţii, tradiţia păstoritului reprezintă şi astăzi ocupaţia 
principală în Fundu Moldovei. Ritualurile, tabuurile, chiar şi practicile ce 
trec din zona obişnuitului în cea a magicului încă îşi mai găsesc locul şi 
rostul. 

În ceea ce priveşte exploatarea pădurilor, ocupaţie ce îşi are începuturile 
pe vremea când aşezarea se afla sub dominaţie austriacă, la fel ca şi mineri-
tul, care nu se mai practică pe raza comunei, munca se desfăşoară astăzi 
mecanizat, în forme mult evoluate. 

La scară mică, există şi alte preocupări, iar aici vorbim despre meşteşuguri 
străvechi care continuă la scară restrânsă, cum ar fi prelucrarea fibrelor 
textile, cele mai importante fiind lâna, inul și cânepa, ţesutul, cojocăritul, 
sumănăritul, opincăritul, cusutul şi broderia. Toate obiectele ieşite din 
mâinile meşterilor sunt unicate.

Toporul sau securea, care apar pe o veche stemă a orașului Câmpulung 
Moldovenesc, atestă existența unor alte îndeletniciri tradiționale, ca 
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fierăritul și căucia. Fierarii realizau unelte 
tradiționale – sfredele, țapine, cioflânce, 
clopote și tălăngi, gratii pentru geamuri, 
feroneria de la căruță, chei, clanțe, zăvoare, 
butoane la uși, batcă pentru bătut coasa, 
ciocane diferite, seceri, pirostrii, amnare, 
cuțite, foarfeci pentru tuns oile, pluguri, fi-
are de plug, hârlețe, pânze de fierăstrău, 
furci, țesale, cuțitoaie, bardă pe capră, bardă 
la picior, sape, piepteni de tras lână sau 
foșalăi, vătraie, scoabe, iar căuacii se ocupau 
cu potcovitul cailor și a boilor.

Un loc aparte în civilizaţia locală îl ocupă 
prelucrarea artistică a lemnului. 

Practicarea tuturor acestor meserii este 
strâns legată de utilizarea resurselor naturale 
ale zonei.

AGROTURISM ÎN PLINĂ DEZVOLTARE

C
adrul natural pitoresc, fe ri cita 
aşe   zare într-o zonă de pre   sio na-
ră, identitatea păs     tra tă prin tra-
di  ţiile şi obi     ceiurile străvechi, 

con  feră co mu nei Fun du Moldovei un deo-
se bit po tenţial turistic. Dezvoltarea agro tu-
ris mului şi-a pus amprenta asupra co mu ni-
tă ţii. Agro turismul, practicat în pen siuni şi 
în case particulare, a fă cut să în florească 
gos podăriile, schim bând sub stan ţial as pec-
tul lo ca lităţilor. Dacă în anul 2011, pe raza 
co munei existau 120 locuri de cazare în 
pen siuni agroturistice şi case par ticulare, 
astăzi numărul acestora se ri di că la 200. 

Turistul, venit la odihnă şi recreere aici, 
sau doar în trecere prin zonă, descoperă un 
portofoliu bogat de obiective turistice, lo-
cale sau din împrejurimi.
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OBIECTIVETURISTICE
Mânastirea Orata, cu hramul Sfintei Mărie Mare 
Este o construcţie de lemn, începută în vara anului 1950, pe te-
melia fixată cu doi ani mai devreme. A fost ridicată doar în zile de 
post, iar hrana muncitorilor a fost tot de post. A fost sfinţită la 26 
septembrie 1954, de către I.P.S. Mitropolit al Moldovei și Sucev-
ei. Din anul 1994 este mănăstire de călugăriţe.

Biserica de lemn din satul Colacu
Veche de peste 200 de ani, găzduieşte în curtea sa o casă ţărănească 
de la sfârşitul secolului al-XIX-lea, dotată la interior cu diferite 
obiecte casnice vechi. Aici se află şi mormântul profesorului Traian 
Popovici, care în anul 1941, în calitate de primar al Cernăuţiului, 
a salvat de la deportare în Transnistria aproape 30.000 de evrei. 

Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”
Construită în Fundu Moldovei de Jos, între anii 1819-1822, bi-
serica l-a avut drept ctitor pe Nistor Doroftei, gospodar din 
comună.

Monumentele eroilor 
Două monumente, unul aflat în centrul satului Fundu Moldovei 
şi unul în centrul satului Colacu, au fost ridicate în semn de 
omagiu pentru eroi din cele două războaie mondiale.
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Obiective turistice în apropiere: Mănăstirea Voroneţ – 30 km, 
Mănăstirea Moldoviţa – 20 km, Mănăstirea Suceviţa – 50 km, 
Mănăstirea Putna – 100 km, Sanctuarul Catolic de la Cacica - 
50km, Herghelia de la Lucina (cai huţuli) – 25 km

Spre încântarea turiştilor, dar mai ales a localnicilor, pe durata 
întregului an sunt organizate în comună diverse evenimente şi 
festivaluri, dintre care cele mai semnificative sunt:

Festivalul naţional de muzică corală religioasă ortodoxa „Buna 
Vestire” - 25 martie

Balul gospodarilor - a doua zi de Paşte

Festivalul formaţiilor de muzica populară „Rapsod Ilie Cazacu”  
- de Sfântul Ilie

Localnicii din Fundu Moldovei au dovedit întotdeauna o des-
chidere deosebită pentru viaţa culturală şi pentru cunoaştere.

Prima societate culturală a luat fiinţă în anul 1898, un cabinet 
de lectură numit „Lumina”, care deţinea o bibliotecă înzestrată 
cu peste 200 de cărţi. Adiacent, se înfiinţează şi o societate pentru 
femei - „Doamnele Române”, care la 18 decembrie 1900, au 
făcut un gest caritabil consemnat în documentele vremii, distri-
buind straie şi rechizite în valoare de 200 de coroane elevilor 
sărmani, dar sârguincioşi.

Tot prin grija societăţii „Lumina”, faima comunei, a locuito-
rilor săi dar mai ales a tradiţiilor a ajuns până în inima Imperiului 
Austro-Ungar, tocmai la Viena, unde 20 de ţărani, în frunte cu 
primarul de atunci al comunei, Gavril Frâncu, au jucat în cinstea 
împăratului Franz Iosif I, cu ocazia jubileului de 60 de ani. Tot 
pri marul Frâncu va reprezenta România, împreună cu con du că-
to rul formaţiei de dansuri, Pintilie Timu, la un festival al Societăţii 
engleze de joc și cântec popular, între decembrie 1936-ianuarie 
1937, grup condus de folcloristul Harry Brauner.

În anul 1933 se constituia Cercul cultural agricol „Munca”, 
con  dus de Constantin Ursescu, ca o continuare a cercului „Ti ne-
ri  mea”, înființat în 1919, avându-1 ca președinte tot pe  
Constantin Ursescu. La Botuş se creează o filială a societății 
„Munca”, președinte fiind preotul Gheorghe Paşcan, iar secretar 

Muzeul etnografic
Situat în imediata apropiere a Şcolii Generale „Dimitrie Gusti” 
din satul Fundu Moldovei, Muzeul etnografic prezintă o gos po-
dărie din anul 1901, cu acoperiş de şindrilă şi zăplaz împrejmuitor 
din scânduri de brad, montat pe bolovani de piatră. Interiorul 
este o adevărată ladă de zestre, cu mobilier original, port popular 
autohton şi chiar instrumente muzicale pastorale specifice zonei.
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Ilie Cazacu. Activitatea filialei consemnează, în 
anul 1937, 16 audiții adio, 3 petreceri populare, 4 
șe zători culturale și o serbare câmpenească.

În anul 1906 se înființează un „Kasino-Verein”, sau 
Cazina, cum îi spuneau localnicii, un clubu cu scopuri 
culturale, în cadrul căruia se realiza, printre altele, abo-
na rea la presa bucovineană și la cea vie ne ză. 

Campania desfăşurată în august 1928 de către re-
putatul sociolog Dimitrie Gusti şi echipa sa, prin ca re 
cercetarea monografică a căpătat noi şi complexe va-
lenţe, a avut un impact semnificativ asupra dez voltării 
culturale a comunei. În semn de mul ţu mi re, la 27 iulie 
1928, profesorul Dimitrie Gusti a fost declarat CE TĂ-
ŢEAN DE ONOARE al comunei Fundu Moldovei, 
acesta înfiinţând aici Asociaţia mo no grafiştilor.

În Fundu Moldovei a funcţionat, între 1922-1929, 
Societatea de cântare „Ciprian Porumbescu” care avea 
40 de membri. În 1924 a început să activeze Societatea 
arcăşească „Dragoş Vodă”, iar în anul 1929 s-a înfiinţat 
Societatea de cântare „Freamătul”, cu 36 de membri.

Viaţa culturală a comunei a gravitat, după anul 
1950, în jurul a trei cămine culturale, unul cu 300 de 
locuri în centrul satului Fundu Moldovei, unul cu 360 
de locuri în satul Botuş, iar altul, cu 150 de locuri, în 
satul Colacu. Fiecare dintre aceste cămine avea propria 
sală de spectacol, bibliotecă şi cinematograf. 

Casa judeţeană a creaţiei populare a sprijinit miş ca-
rea artistică a comunei prin înfiinţarea unor cercuri de 
creaţie populară - sculptură, fluieraşi, cusături şi ţesături 
populare sau cercul de dansuri populare.

În cadrul manifestării culturale „Cântecele obci-
nii”, care a debutat în decembrie 1974, au fost or-
ganizate, pe parcursul a 14 ediţii, sesiuni de 
comunicări şi referate pe teme de etnografie, fol-
clor, sociologie, zootehnie şi agricultură montană, 
expoziţii de animale, dezbateri cu crescătorii de 
animale, festivaluri, spectacole de obiceiuri, muzică 
şi dansuri populare.

TRADIŢII
DRo
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La 24 ianuarie 1990, s-au pus bazele Societăţii 
pentru Cultură „Dimitrie Gusti” din comuna Fun-
du Moldovei.

Aici activează ansamblul artistic „Arcanul”, una 
din cele mai reprezentative formaţii artistice din 
Bucovina, atât ca performanţe – premii la festival-
uri din Olanda, Irak, Polonia, Bulgaria, Germania, 
Ungaria, cât şi ca origini – înaintaşii celor de astăzi 
au dansat şi s-au bucurai de succes, în 1908 la Vie-
na şi în 1937, la Londra.

Fundu Moldovei este gazda Festivalului „Buna 
Vestire”, festival de cântece şi poezii religioase ce se 
desfăşoară sub patronajul Arhiepiscopiei Sucevei şi 
Rădăuţilor şi care are ca scop valorificarea tradiţiilor 
ortodoxe şi etalarea unor forme de artă populară.

U
nul din cele patru puncte de reper pent-
ru cercetările sociologice întreprinse de 
Dimitrie Gusti, primele de acest gen din 
România, comuna Fundu Moldovei este 

o vatră etnofolclorică etalon pentru zona de munte 
a Bucovinei.

Aici, stilul de viaţă, deşi adaptat la tendinţele 
moderne, şi-a păstrat esenţa pe filonul spiritualităţii, 
al tradiţiei. Locuitorii comunei, munteni creatori şi 
păs trători ai unor forme proprii de viaţă materială şi 
spi rituală, păstrează o identitate bine conturată în 
obiceiuri, meşteşuguri, ceremonialuri, ocupaţii, prin 
ar hi tectură, prin viaţa culturală.

Obiceiurile şi tradiţiile au fost păstrate nealterate 
din generaţii şi îi însoţesc pe oameni pe tot parcur-
sul vieţii – la naştere, la nuntă, la înmormântare, de 
sărbători. 

Portul popular este cel specific bucovinean. Costu-
mul femeiesc are în componenţă cămașă, cămeşoiul, 
priştoarea (catrința), bâmețul (brâul), bundiţa cu prim 
sau cu dihori, sumanul, cojocul, tulpanul, naframa sau 
zăbrenicul.

IDENTITATEA, MOŞTENIREA 
TRANSMISĂ PRIN GENERAŢII
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Cămașa poate fi cu brizărău, cu ciupag sau cu 
guler răsfrânt (cămeşoaiele). Motivele ce împodo-
besc pânza sunt străvechi, de mare simplitate, nu-
mite pui bătrânești: cârligul ciobanului, steluța, 
coarnele berbecului, grebluța, traista popii, mâna 
calicului. Cromatica este foarte echilibrată, culorile 
dominante fiind negru, maro în mai multe nuanțe, 
galben, violet și diferite nuanțe de verde. Culorile 
mai vii se întâlnesc la cămășile fetelor, ale căror 
râuri de ornamente sunt dispuse costișet (oblic).

Priștoarea (catrința) este țesută în patru ițe, din 
urzeală de păr cernit, ca băteală folosindu-se părul, 
mătasea și firul metalic. Este ornamentată pe vârste 
și pe alesături în nuanțe de galben și maro. Betelele 
de sus și de jos sunt în nuanțe de roșu, poala fiind 
saraduită cu ajutorul unui sarad din mătase neagră, 
maro, verde. Bârnețul este țesut în două sau patru 
ițe, din urzeală divers colorată, cu motive geome-
trice. în picioare se purtau opinci din piele de vită 
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sau de porc, care se legau de picior cu nojițe din păr 
negru de cal, mai târziu din lână.

La costumul bărbătesc găsim cămașa, ițarii, cureaua, 
bondiţa, sumanul, opincile şi tașca. Cămașa din pânză 
de bumbac era pentru zilele de sărbătoare, în zilele de 
lucru se purta cămașa din cânepă cu urzeală din fuior și 
băteala din câlți, „tort în tort”. Motivele de decor sunt 
simple - țacuri, găurele sau țupti, aplicate pe ciupag, în 
partea inferioară a mânecilor și la poale. Ițarii sunt 
confecționați din lână albă, țesuți în patru ițe, cu 
urzeală din bumbac sau din mătase albă, având o 
ornamentație geometrică. Cureaua, din piele tăbăcită, 
încheiată în catarame de alamă sau aramă, sau cusută 
cu mărgele și încheiată cu trei catarame, are în partea 
interioară buzunare pentru bani. 

Casele localnicilor din Fundu Moldovei sunt 
astăzi confortabile, reflectând prosperitate şi hărnicia 
oamenilor, dar păstrează, în alcătuirea gospodăriilor, 
elemente tradiţionale şi identitare.
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EUGEN JENICĂ POPOVICI
Luptător bucovinean şi român, poet, scriitor, cercetător. Al treilea 

fiu al soţilor Eufrosina şi Ioan Popovici, preot în comuna Fundu 
Moldovei, descinde, pe linie paternă, din Popa Andrei din Udeştii 
Sucevei, care în 1777 a refuzat jurământul de credinţă pentru Casa de 
Habsburg. Are ca strămoş pe linie maternă pe deputatul, sătean din 
Rădăuţi, Mihai Bodnar-Bodnărescul, deputat în Parlamentul Imperial 
din Viena şi care, în anii 1848-1849, a obţinut, în fruntea unei delegaţii 
de deputaţi bucovineni, semnătura împăratului prin care Bucovina de-
venea ducat autonom în cadrul Imperiului. 

EUSEBIE MERCHEŞ
A fost învăţător, timp de 35 de ani, la şcolile din Fundu Moldovei, 

Valea Putnei, Botuş, Breaza, Capu Satului din Câmpulung. A cântat în 
corul „Armonia” din Cernăuţi, iar la Fundu Moldovei a fost sufletul 
Societăţii „Vulturul”, societate politică, unică în Bucovina pe vremea 
dominaţiei austriece. A fost secretarul şi organizatorul Societăţii „Lu-
mina” ca un cabinet de citire, a fost secretarul şi casierul băncii popu-
lare „Raiffeisene”, preşedintele Societăţii „Arcaşii”.

SPIRIDON MERCHEŞ
Învăţător şi director al şcolii din comună. A condus cabinetul de 

lectură „Lumina”, iar împreună cu fratele său, Eusebie Mercheş, a orga-
nizat diferite şezători culturale şi a pregătit echipa de dansatori şi de 
instrumentişti de muzică populară locală pentru Festivalul folcloric 
internaţional de la Londra, din anul 1937.
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EUFROSINA MERCHEŞ-LIPEŢCHI
A fost sora lui Spiridon, Eusebiu şi Haralambie Mercheş. Ca învăţătoare, 

a înfiinţat societatea „Tinerimea”, iar la Câmpulung Moldovenesc a contri-
buit la înfiinţarea „Asociaţiei pentru drepturile civile şi politice ale femeilor”, 
care a funcţionat între 1921-1941. A fost pictor şi a sprijinit înfiinţarea unui 
muzeu sătesc la Fundu Moldovei şi donează bisericii din Fundu Moldovei şi 
Muzeului „Arta Lemnului” din Câmpulung documente despre familia 
Mercheş.

TRAIAN POPOVICI
A fost ales, pentru anul 1913-1914, preşedinte al Societăţii studenţeşti 

Junimea” din Cernăuţi, a dezertat din armata austriacă în toamna anului 
1914, înrolându-se voluntar în armata română. A practicat avocatura la 
Cernăuţi, apoi la Bucureşti. În calitate de primar al Cernăuţilor, Traian 
Popovici a reuşit să salveze 30.000 de evrei de la furia hitleristă, cinstindu-i-
se memoria printr-un cenotaf înălţat în sanctuarul comemorativ Yad Vash-
em din Ierusalim. 

ILIE CAZACU
Vestit pentru „fluierul” său, care se auzea de la o distanţă de peste un ki-

lometru, Ilie Cazacu a fascinat, prin arta interpretativă, generaţii întregi. 
Făcând parte din taraful lui Sidor Andronicescu, în calitate de „fluieraş”, Ilie 
Cazacu a luat parte, împreună cu un grup de ţărani de la Fundu Moldovei 
cu buhaiuri, bice, dansuri şi obiceiuri tradiţionale, în 1937, la marele festival 
al Societăţii engleze de joc şi cântec popular, în marea arenă Albert Hali din 
Londra, grup însoţit de Constantin Brăiloiu.

HARALAMBIE MERCHEŞ
Talentat pictor, care a abordat în lucrările sale diferite genuri componis-

tice: peisaje, biserici, clopotniţe, care arhaice, vaste compoziţii alegorice cu 
subiecte din mitologia antică sau din cărţile sfinte, portrete.

SIDOR ANDRONICESCU
Meşter de instrumente muzicale şi rapsod popular, întemeietor de taraf 

tradiţional Cântecele sale au fost imprimate, în 1936, pe trei discuri, pentru 
Arhiva de folclor a Societăţii Compozitorilor Români. A condus un taraf în 
care a cântat la vioară, repertoriul şi stilul păstrând nealterat tradiţionalul.

DIMITRIE MITRIC-BRUJA
Învăţător, secretar al Societăţii Culturale „Lumina”, a fost pasionat de 

folclor şi de istorie locală, publicând articole în Junimea literară” din 
Cernăuţi, în „Şcoala” lui Dimitrie Iacoban şi în „Şcoala” lui George Tofan, 
în „Pedagoghighe Blatter” din Cernăuţi.

Pa



VAMA
COMUNA

Foto credit: Dorin Sveduneac 
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COMUNA VAMA – 
INIMA BUCOVINEI
ŢESUTĂ ÎN CATIFEA DE PAJIŞTI ŞI PĂDURI, VAMA – 
LOCALITATEA AŞEZATĂ PARCĂ DIN INSPIRAŢIA UNUI 
ARTIST CHIAR ÎN MIJLOCUL BUCOVINEI, ACOLO UNDE 
MOLDOVA ŞI MOLDOVIŢA ÎŞI UNESC APELE CA ÎNTR-O 
ÎNSPUMATĂ STRÂNGERE DE MÂNĂ, ESTE O ADEVĂRATĂ 
POARTĂ A RAIULUI. 
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ŢARA PĂDURILOR ŞI 
A PĂŞUNILOR

L ocalitate de munte, ce îşi dispune generos aşezările pe o 
suprafaţă de peste 13 mii de hectare la o înălţime de 
aproape 800 de metri, comuna Vama, din judeţul 
Suceava, deţine unul dintre cele mai vaste domenii 

forestiere din România – din întreaga sa suprafaţă, pădurile ocupă 
aproximativ 70 de procente. Pajiştile reprezintă ceva mai mult de 
20%, aici fiind facilă creşterea animalelor, şi favorizând, în acelaşi 
timp, o activitate pe cât de folositoare, pe atât de rentabilă – 
culegerea plantelor medicinale, dintre care unele specii rare. 
Aşezarea naturală aproape strategică, în zona depresionară dintre 
Obcina Feredeului, Obcina Humorului şi Masivul Rarău, îi 
protejează pe localnici de manifestări severe ale climei. Aici, 
temperatura medie anuală este de 3-7 grade Celsius, iar cantitatea 
medie de precipitaţii anuală este de 600-1000 l/mp.



46  |  REVISTA DESCOPERĂ ROMÂNIA  |  DISCOVER ROMANIA MAGAZINE, 2021

VAMĂ ÎNTRE 
MOLDOVA ŞI

 TRANSILVANIA

V eche vamă prin însăşi poziţia sa geografică, 
această aşezare aflată la confluenţa râurilor 
Moldova şi Moldoviţa are în componenţa 
sa patru sate: Molid, Prisaca Dornei, 

Strâmtura şi Vama. Cu 612 ani de atestare 
documentară, comuna Vama are, însă, o istorie 
mult mai veche, fiind considerată una dintre cele 
mai vechi comune din țară. 

Pentru prima dată, aşezarea suceveană a fost 
menţionată într-un hrisov al lui Alexandru cel Bun, 

TURISM
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din 1409, care amintea despre un punct de vamă la 
vărsarea Moldoviței în Moldova, unde se vămuiau 
mărfurile din Moldova spre Transilvania și Ungaria 
și înapoi.

De aici provine şi numele comunei, însă instituţia 
aducătoare de venituri şi, implicit, de bunăstare 
pentru locuitorii săi, şi-a stabilit poziţia, în secolul 
al XVI-lea, la Câmpulung Moldovenesc, Vamă 
Domnească în timpul lui Ştefan cel Mare.

Satul de la acea vreme se afla sub stăpânirea 
Mănăstirii Moldovița, relaţiile de vasalitate durând 
384 de ani.

De sub mâna oblăduitoare, nu întotdeauna 
darnică sau ocrotitoare a mânăstirii, pentru că 
localnicii erau obligaţi la zile de muncă, participare 
la anumite îndeletniciri, la dat de plocoane sau 
zeciuială, comunitatea a trecut, în anul 1774, sub 
stăpânire austriacă. De altfel, până la intrarea în 
zonă a trupelor austriece, vămenii începuseră deja 
să se revolte împotriva regimului impus de călugări, 
ale căror pretenţii apăsau din ce în ce mai greu 
asupra umerilor sătenilor – transporturile, din ce în 
ce mai grele şi mai lungi, presupuneau căratul sării 
de la ocnă, a vinului de la Odobeşti sau a peştelui 
de la bălţile Prutului. În plus, localnicilor, care erau 
toţi rude între ei şi, prin urmare, foarte uniţi, 
începuse să li se restricţioneze accesul la vânătoare, 
la pescuit sau la vânzarea de băuturi alcoolice.

Noua stăpânire austriacă a desfiinţat Mânăstirea 
Moldoviţa, iar vămenii au intrat sub “grija” statului, 
care nu s-a dovedit a fi o alternativă mai bună, 
acestora fiindu-le anulat dreptul de folosire liberă a 
pădurii, în plus fiind mărit numărul zilelor de lucru 
şi numărul dărilor. 

În tot decursul istoriei lor, locuitorii din Vama 
nu au încetat să-şi ceară drepturile şi să lupte pentru 
ele. Reprezentanţi ai comunei au făcut parte şi din 
delegaţia la congresul general al Bucovinei din 28 
octombrie 1918, când a fost semnat actul unirii 
acestei părţi de ţară cu România.
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LA VREMURI NOI, 
OCUPAŢII VECHI
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P
opulaţia din comună a rămas relativ constantă, având în 
vedere că la nivelul anului 1930 localitatea avea 5315 
locuitori, iar în prezent numărul acestora depăşeşte cu 
puţin 6000, dintre care majoritatea este compusă din 

români, cea mai importantă minoritate fiind cea germană, cu un 
procent de aproape 30%.

Ocupaţiile localnicilor din Vama sunt, în principal, cele 
tradiţionale - creşterea animalelor, cultivarea terenurilor, prelu-
crarea lemnului, la care s-au adăugat, în funcţie de potenţialul de 
dezvoltare al zonei, domeniul serviciilor şi cel al turismului. În 
acest colţ binecuvântat de ţară, încă se mai practică meşteşugurile 
tradiţionale, păstrate ca un dar prin generaţii, dar şi ca o dovadă 
a identităţii locului şi a sufletului celor ce le practică - cioplitul 
pietrei, ţesutul, prelucrarea lemnului, încondeierea ouălor, potco-
virea cailor sau toarcerea lânei.



50  |  REVISTA DESCOPERĂ ROMÂNIA  |  DISCOVER ROMANIA MAGAZINE, 2021

TRADIŢII
DRo

REGAL GASTRONOMIC LA 
“FESTIVALUL HRIBULUI”

U
on eveniment pe cât de distractiv, pe atât de “gustos”, se 
desfăşoară, an de an, în luna septembrie, în comuna 
Vama. “Festivalul Hribului”, un omagiu adus acestei 
regine a ciupercilor, ce se găsește din abundenţă în 

zonă, aduce în prim-plan un concurs pe teme culinare, ingredi-
entele principale fiind hribii şi alte ciuperci de pădure.

Borşul de hribi dres cu smântână, tocăniţa de hribi cu smântână 
şi mămăliguţă, zacusca de bureţi, sarmalele cu ciuperci de pădure, 
salatele cu popinci de toamnă sau chifteluţele de bureţi cu 
maioneză, asezonate cu afinată, frăgată sau zmeurată, licori dulci 
de alunecă pe gât în promisiunea unei mese de neuitat, sunt deli-
cii aşteptate îndelung, în fiecare an, iar cazanele şi bolurile pline 
se golesc cu o viteză record. Meşterii populari, aşezaţi la standuri 
multicolore, solişti de muzică populară şi dansatori întregesc o 
atmosferă de mare sărbătoare.
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IMPORTANT 
„NOD” TURISTIC

Diversitatea formelor de relief, spectacolul oferit de natură, 
arhitectura tradiţională, vechile obiceiuri şi meşteşuguri, 
ospitalitatea specific bucovineană sunt puncte forte pe cartea de 
vizită a comunei Vama, care este nu doar o atracţie turistică în 
sine ci, prin poziţia sa geografică, un adevărat “nod” turistic, un 
punct de plecare pentru multitudinea de obiective turistice din 
zonă. De mare importanţă este şi accesul facil în zonă, atât pe cale 
rutieră, cât şi feroviară. Vama atrage şi prin facilităţile de cazare, 
care oferă condiţii deosebite, atât prin dotări, cât şi prin 
gastronomia specifică, cu bucate deosebit de gustoase. 
Diversitatea atracţiilor, a reliefului, multitudinea de obiective 
culturale şi de agrement conferă turismului multiple valenţe. În 
zonă se poate practica, astfel:

- Turismul rural-montan

- Turismul cultural

- Turismul de agrement – vânătoare şi pescuit

- Turismul religios

- Agroturismul

- Turismul de afaceri
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Obiective turistice

Ansamblul bisericii “Înălţarea Domnului”, care datează de la 
mijlocului secolului al XVIII-lea
Biserica de lemn “Înălţarea Domnului”, care datează din anul 
1787
Biserica de lemn “Sfântul Nicolae”, care datează din secolul al 
XVIII-lea
Piua de sumane a lui Ilişoi, care datează din anul 1902
Muzeul Oului - obiectiv de interes turistic national, proprietatea 
Letiției Orșivschi Heiser, meșter popular de renume internațional. 
Muzeul adăpostește un tezaur de peste 10.000 de ouă încondeiate 
în diverse tehnici tradiționale, atât din Bucovina, cât și din 
întreaga lume.
Casa muzeu Nicorescu
Casa Lucan - monument de arhitectură populară
Casa Olarului
Cimitirul eroilor
Ateliere de artă populară (țesături și încondeiat ouă)
Atelier sculptură Dragoș Olar
Atelier sculptură Miron Gheorghe
Stâlpul lui Vodă - construit din ordinul domnitorului Mihai 
Racoviță în anul 1717, pentru a rememora campania sa victorioasă 
din Transilvania
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Obiective turistice în zonă

Cetatea de Scaun a Sucevei

Mânăstirea Dragomirna

Mânăstirea Humor

Mânăstirea Moldoviţa

Mânăstirea Probota

Mânăstirea Putna

Mânăstirea Rasca

Mânăstirea Suceviţa

Mânăstirea Voroneţ

Salina Cacica

Munţii Rarău şi Giumalău

Cheile Moara Dracului 

Codrul secular de la Slatioara 

Pădurea Valea Putnei 
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Activități sportive şi de agrement 

Mountain bike pe trasee marcate: 

- peste creasta Vârfului Barbuşca

- peste Obcina Feredeului

- peste Vârful Buzăului, pe drumul 
Salatrucului

Trasee turistice către:

- Rarău prin Codrul Secular şi Rezervaţia 
naturală Todirescu

- Pasul Curmătura Boului

- Paşcanu

- Vârful Feredeu

- Vârful Obcina

- Vârful Paşcanu

- Vârful Tomnatecul

- Vârful Veju Mare



CIOCĂNEŞTI
COMUNA

Foto credit: Cătălim Dumitrescu 
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CIOCĂNEŞTI – 
INCREDIBILUL 

MUZEU ÎN AER 
LIBER

DESPRINSĂ PARCĂ DINTR-UN 
CATALOG DE PREZENTARE AL 
SATULUI IDEAL, COMUNA 
CIOCĂNEŞTE ESTE, REALMENTE, UN 
MUZEU ÎN AER LIBER. E FASCINANT 
ŞI APROAPE IREAL ÎN PEISAJUL RURAL 
ROMÂNESC, E POEZIE SCRISĂ PE 
ZIDURI ŞI GHID DE IDENTITATE 
NAŢIONALĂ.
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UNA DINTRE CELE 
MAI COLORATE 
DESTINAŢII DE 
VACANŢĂ DIN 

EUROPA

S ituată în zona montană Iacobeni - Pasul Prislop, de-o 
parte şi de alta a Bistriţei Aurii, la numai 20 de kilometri 
de staţiunea turistică Vatra Dornei, Comuna Ciocăneşti, 
aşezare de oameni harnici şi dăruiţi cu mult simţ estetic, 

are în componenţa sa două sate – Ciocăneşti şi Botoş.
Declarat sat cultural şi muzeu în aer liber în anul 2014, satul 

Ciocăneşti se află pe locul 6 într-un top 10 al ghidului de călătorii 
Lonely Planet din 2017, care desemnează cele mai colorate 
destinaţii de vacanţă din Europa.

Străjuită de Munţii Suhard şi Obcina Mestecănişului, comuna 
Ciocăneşti a fost atestată documentar pentru prima dată în 1400, 
într-un hrisov care consemnează primirea muntelui Suhard de 
către Alexandru Cel Bun. Numele comunei provine, cel mai 
probabil, de la faima meşterilor făurari de aici, care au confecţionat, 
de-a lungul vremii, arme pentru cei mai importanţi domnitori ai 
Moldovei şi armatele lor. Legenda spune că însuşi Ştefan cel Mare 
şi-ar fi primit sabia din atelierul unui meşter făurar din Ciocăneşti.

Locuită în proporţie de aproape 100% de etnici români, 
această aşezare din nordul Moldovei număra, la recensământul 
din anul 2011, 1384 de locuitori, cu 103 mai mulţi decât în anul 
1930, dar cu 135 mai puţini ca în anul 2002.

TURISM
DRo
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ISTORIA CASELOR 
ÎNCONDEIATE

C asele ciocăneştenilor arată precum fotografiile din 
ghidurile turistice sau precum machetele dintr-un 
muzeu al satului întins pe mii de hectare.

Povestea începe din 1950, când  o localnică, ȚĂRAN 
LEONTINA, a hotărât să-și decoreze exteriorul casei (astăzi 
devenită muzeu) cu motive populare românești.

Ideea a dat roade, iar localnicii au început să aplice modelul în 
propriile gospodării, această inedită încercare a devenit tradiţie, 
iar ea s-a păstrat din generaţie în generaţie, casele încondeiate 
fiind acum în număr de 600. Nici bisericile, nici clădirile publice  
nu fac excepţie de la acest model, iar autorităţile îl susţin. De 
altfel, succesul pe care aspectul inedit, unitar, unic şi plin de 
veselie al satului l-a avut în rândul turiştilor români şi străini 
deopotrivă, a determinat autorităţile locale să-i sprijine pe toţi cei 
care au dorit să construiască în Ciocăneşti să respecte arhitectura 
tradiţională.
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CUVÂNTUL 
DE ORDINE 

– MOTIVELE 
POPULARE 

ROMÂNEŞTI

A ici, la Ciocăneşti, un colţ de rai din dulcea Bucovină, 
motivele populare se învaţă aproape la fel ca alfabetul. 
Sunt pretutindeni, sunt iubite şi respectate. Pentru 
păstrarea şi continuarea tradiţiilor, în primăvara anului 

2014, a fost inaugurat Muzeul Etnografic, unde războaiele de 
ţesut, uneltele folosite în gospodărie, vechi de zeci de ani, oalele 
şi alte ustensile gospodăreşti, dar şi ţesăturile şi straiele poplare 
vorbesc turiştilor despre un mod de viaţă rural autentic, încă din 
vremea străbunicilor noştri. 

În comună există și un muzeu al ouălor încondeiate, care 
adăposteşte peste 1800 de exponate extrem de rare și valoroase, 
printre care unele foarte vechi. Ouăle tradiţionale autentice de 
Ciocăneşti au motive geometrice pictate pe fond negru, în culori 
sobre: maro, negru, roşu închis sau vişiniu, modele ce se regăsesc 
pe case şi pe costumele populare. Stilul încondeierii folosit la 
Ciocăneşti este cel cu ceară de albine, aplicată cu chişiţa, după 
care ouăle sunt trecute prin baia de culoare. Operaţiunea se repetă 
pentru fiecare culoare în parte. După 15 minute de stat în culoare, 
ouăle stau 15 minute la uscat. La final, ouăle sunt ţinute deasupra 
unei lumânări aprinse, pentru a se topi ceara care s-a aplicat în 
toate etapele, iar oul rămâne încondeiat.

La loc de cinste, în prima sală, se află cele care au fost premiate 
la Festivalul Internațional al Ouălor Încondeiate, desfăşurat chiar 
aici în comună.
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CULOARE PE 
ZIDURI ŞI VESELIE 

ÎN SUFLETE

N u doar casele încondeiate au dus faima Ciocăneştiului 
în întreaga ţară, ci şi evenimentele deja consacrate, 
care sunt prilej de mare sărbătoare în comună şi care 
atrag, anual, un număr impresionant de turişti.

Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate se desfăşoară în 
fiecare an cu două săptămâni înainte de Paşti. Pe parcusul a două 
zile, sute de încondeietori din ţară şi din străinătate îşi arată 
măiestria, la final fiind premiate, deopotrivă, creaţiile care 
exprimă autenticitatea tradiţiilor, dar şi cele inovatoare. Una 
dintre cele nai importante manifestări din ţară, Festivalul Naţional 
al Ouălor Încondeiate, este un adevărat spectacol de culoare, dar 
şi un prilej de a aduce la rampă, prin cântece şi jocuri, vechile 
tradiţii de pe cuprinsul întregii Românii.

Organizat în fiecare an în luna august, de sărbătoarea Adormirii 
Maicii Domnului, Festivalul Naţional al Păstrăvului este un 
eveniment unic în Europa. Cu această ocazie se desfăşoară 
concursuri de pescuit sportiv, un concurs de snoave şi glume 
pescăreşti, degustări de vinuri, mese câmpeneşti şi, mai ales, 
concursuri gastronomice. În plus, locul răsună de muzică şi de 
ritmul dansului, se organizează spectacole şi baluri şi tot felul de 
acţiuni cu caracter laic şi religios. Spre deliciul celor prezenţi, se 
înregistrează recorduri insolite, cum ar fi cel al ciorbei gătită cu 
250 de litri de apă, 50 de kg de peşte, 5 kg de morcovi şi 5 kg de 
verdeaţă, acompaniată de o mămăligă făcută din 40 de kg de 
mălai.

Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Iarnă este, în luna 
decembrie, un prilej de mare sărbătoare, în care urăturile promit 
belşug în casele oamenilor, scenetele aduc veselie, iar muzica 
populară este mesager al tradiţiilor vechi de sute de ani.
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TURISM LA STÂNE 
TRADIŢIONALE

T
uriştii sosiţi la Ciocăneşti sunt îmbiaţi să urce pe 
muntele Suhard unde, în afara locurilor de belvedere, a 
rezervaţiei de cocoşi de munte, se găsesc patru stâne 
tradiționale, turistice. Aici, se pot degusta produsele 

tradiţionale, preparate la faţa locului, uneori chiar în prezenţa 
turiştilor.

Cele peste 15 pensiuni din comună oferă cazare şi, la alegere, 
una sau toate mesele, iar preparatele sunt specific bucovinene, 
pregătite din ingrediente proaspete, de provenienţă locală.

Delicatesa culinară specifică zonei este păstrăvul afumat în 
cobză din cetină de brad, delicatesă ce nu trebuie ratată de cei 
care ajung în Ciocăneşti. În afară de asta, pe mesele îmbelşugate 
se găsesc: ţuica de secărică, miedul, vinul fiert sau afinata, ciorba 
de Ciocăneşti, borşul de hribi sau păstrăvul în jintuit sau cu 
smântână şi ciuperci. Şi sătenii îşi pun la dispoziţie casele, deseori, 
pentru cazarea turiştilor.

La mare căutare în zonă sunt plimbările cu bicicleta sau chiar 
cu pluta pe râul Bistriţa Aurie, plutăritul fiind aici un obicei vechi 
de sute de ani.
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ÎN CIOCĂNEŞTI 
EXISTĂ SEZON 

TURISTIC 
PERMANENT:

Martie – FESTIVALUL NAŢIONAL AL OUĂLOR 

ÎNCONDEIATE 

Aprilie - PAŞTELE LA CIOCĂNEŞTI 

Iunie  - SĂPTĂMÂNA MUNTELUI 

August - SĂPTĂMÂNA PLUTĂRITULUI 

August - FESTIVALUL NAŢIONAL AL PĂSTRĂVULUI

Septembrie - RĂSCOLUL  STÂNII

Decembrie - FESTIVALUL  DE DATINI  ŞI  OBICEIURI  

DIN STRĂBUNI  

Pe parcursul anului se organizează hore, şezători, baluri ale 

gospodarilor etc.



ABONAMENT
Doresc să achiziţionez un abonament la 
revista “DESCOPERĂ ROMÂNIA”
 pe o perioadă de:

începând cu luna………………… am 
achitat contravaloarea abonamentului prin 
mandat poştal, ordin de plată nr…………
din data de…………….  
în contul ASOCIAȚIA DESCOPERĂ 
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Abonamentele achitate până în 25 ale lunii vor fi livrate începând cu numărul aferent lunii următoare.
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C.U.I.. ....................................................................................
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Banca: ....................................................................................
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Strada: ..................................................................................
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