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SALVATI SINAIA
TRADITII SI MESTESUGURIALBUMUL DE FAMILIE

MOTTO:  nu po]i pre]ui dac\ nu cuno[ti!

Imaginile pe care vi le prezint azi, va par 
desigur familiare, desi nu sunt de pe la 
noi. Ele au fost facute in zona Alpilor, ne 
sunt contemporane si ilustreaza doar 
cateva din mestesugurile mostenite din 
tata in fiu, transmise peste generatii, 
care se pastreaza in forma lor originala 
si care, au devenit azi, nu doar o 
mandrie si un simbol al respectivelor 
comunitati ci si suportul pentru 
practicarea unui alt tip de turism 
cultural. Afirm asta pentru ca in aceste 
localitati vin in mod special si constant 
turisti din toata lumea,vrajiti de 
maiestria mesterilor si plini de respect 
fata de autenticitatea si simplitatea 
produsului rezultat, acelasi si faurit cu 
aceleasi mijloace,de sute de ani. Un 
mester local face din lemn de alun 
bastoane dupa o metoda mostenita de 
la bunicul lui, un altul confectioneaza 
manual hartie pe care o usuca la soare 

si apoi o tipareste folosind o presa 
veche manuala, al treilea produce dupa 
metode traditionale schiuri si sanii din 
lemn cu care, an de an, in satul lui se 
organizeaza concursuri sportive, o 
femeie toarce lana de oi din care face 
mai apoi sosete si iata la urma un 
cioplitor in piatra si un mester sindrilar.

Dar bastoane din lemn, hartie de scris, 
schiuri, piatra cioplita, lana si sindrila se 
faceau si pe la noi. ”Sunt lucruri 
demodate”, veti spune, cine mai 
foloseste hartie aspra si galbejita, 
schiuri din lemn, sosete din lina toarsa 
sau cine mai pune sindrila pe casa. Cu 
toate astea, aceste meserii si obiecte 
simple, pe care inca le mai regasim in 
gospodariile vechi, ne amintesc cine 
suntem si de unde venim. Faptul ca azi 
le-am abandonat, ne arata in acelasi 
timp cu claritate si incotro ne 
indreptam: spre nicaieri. Abundenta 

produsa de o societate orientata doar 
pe consum ne indeparteaza comod si 
pe nesimtite de stiinta de a face noi 
insine, de nevoia de a ne utiliza 
propriile maini si propriul cap. Si fara sa 
ne dam seama de asta, in jurul nostru 
totul se transforma treptat intr-o mare 
iluzie care ni se trage peste ochi, o 
pacaleala care ni se repeta la nesfarsit. 
Lucrurile autentice sunt ascunse in 
spatele chiciului iar minciuna invaluie 
adevarul. 

Aceste meserii vor muri in curind. Cei 
care inca le mai practica sunt de obicei 
persoane in varsta. O fac dintr-o 
obisnuinta mostenita si din respect fata 
de munca. Cei tineri nu mai au tragere 
de inima sa invete asa ceva pentru ca 
devin legati de acel loc, sunt tot mai 
putine comenzi si se cistiga prost. Desi 
un obiect confectionat manual in afara 
de caracterul sau de unicat poate 

capata si statutul de obiect de arta, cei 
mai mult i  prefera echivalentul 
stralucitor de viu colorat si extrem de 
frumos ambalat al acelui obiect, produs 
in serie si usor de gasit.

Odata cu moartea acestor meserii vom 
uita traditiile si va disparea o parte din 
propria noastra istorie. Cand ne vom 
trezi, vom constata consternati ca nu 
mai are cine sa repare un acoperis din 
sindrila, sau o banca din piatra, un grilaj 
sau o balama din fier forjat sau o 
balustrada de lemn. Atunci insa nu va 
mai fi nimic de facut. 

Acum, se mai poate face ceva: 
meseriasii acestia trebuie gasiti, 
respectati si reuniti in ceea ce ar putea 
fi un centru mestesugaresc in care sa 
lucreze efectiv (cam ceea ce se 
intampla din cand in cand la Bucuresti 
in Muzeul Satului), unde oamenii sa ia 
contact sau sa poata invata chiar 
vechile mestesuguri, in care studentii si 
elevii sa poata face practica, unde 
turistii sa ne cunoasca asa cum suntem 
noi de fapt.
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