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În ultimii ani, atelierele de lut ofer` demonstra]ii 

[i ini]iere pentru vizitatorii lor. Copiii pot lucra la 

roat`, în gospod`riile de me[te[ugari, pot vizita 

micile colec]ii familiale, care ascund uneori piese 

de mare valoare, se pot, în fine, delecta la stan-

durile de obiecte me[te[ug`re[ti, de pe marginea 

[oselei, cu ofert` bogat`, din care o bun` parte 

provin din afara Horezului. 

Totu[i, po]i g`si [i suveniruri de ceramic` frumoase 

[i po]i oferi copiilor o mic` lec]ie despre cum ale-

gem un suvenir cu specific local [i nu unul pe care 

îl putem g`si la orice bâlci.   

La câ]iva kilometrii de localitate, între dealuri, se 

desf`[oar` maiestuos lavra Hurezilor cu biserica 

mare, incint` cu chili, bibliotec`, muzeu, trei 

schituri [i o biseric` de cimitir, toate din vremea 

Brâncoveanului. E o ocazie cum rar se g`se[te atât 

de ampl`, de a prezenta copiilor o lec]ie de istorie 

pe viu. Cum era o familie boiereasc` [i domneasc`, 

cum ar`tau v`tafii de meseria[i, ispravnicii [i egu-

menii acum 300 de ani [i mai bine, ce sfin]i patroni 

î[i alegeau [i de ce, cum î[i cinsteau str`mo[ii, 
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hOREzU
BIsERICI și OALE
Horezu este o destinație turistică cunoscută și 
frecventată, în general, pentru cele două comori ale 
sale: amplul ansamblu mănăstiresc brâncovenesc și 
olăria. Horezu poate oferi copiilor zile pline, bogate, 
relaxante și deopotrivă consistente, în ce privește 
experiențele de cunoaștere prin patrimoniu.
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ce însemna o ctitorie, în ce [i 

în Cine î[i puneau cei vechi 

n`dejdea [i ce fapte b`rb`te[ti 

reu[eau, toate sunt pictate pe 

pere]ii bisericilor hurezene, înru-

dite, ca [i ctitorii lor. Un capitol 

de Ev Mediu românesc, expus 

generos [i accesibil ca limbaj, 

bun de b`gat în desaga cu 

merinde pentru via]`. În vara lui 

2010 Asocia]ia Gaspar, Baltasar 

& Melchior a realizat o excur-

sie de documentare la Hurezi, 

cu copii din comuna Ciolpani, 

f`când experien]a descoperirii 

sitului c`tre cei mici. Perindându-

ne printre paji[ti verzi, privind la 

biserici [i fresce, c`utând por-

trete votive, identificând sfin]i, 

istoria e încânt`toare [i r`mâne 

la suflet. � a.s.


