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Primul ziar sătesc de acţiune culturală pentru dezvoltare durabilă din Republica Moldova

Grupul de follk
Ţigăneşti-Piscu

Se naşte ... un muzeu!
Ce este un muzeu...? Muzeul, orice muzeu, este un martor al istoriei și un loc de inspirație și
regăsire. Muzeul ne ajută să ne simțim rădăcinile, să ne prețuim trecutul și prin acesta, pe noi
înșine. Când o comunitate fondează un muzeu, este semn că aici se deţine o conştiinţă de sine
şi o putere de a privi istoria într-un mod detaşat. Consider că este aşa chiar şi atunci când acest
demers nu este unul cu totul spontan, ci, într-un fel, ajutat, înlesnit, sprijinit din afară. A accepta să acorzi resurse şi energie unui astfel de proiect destul de neobişnuit pentru un sat din
Basarabia, este deja mărturia unei viziuni capabile să depăşască rutina şi frământările cotidiene şi să dea ghes unei ţinte mai înalte şi, într-un fel, mai durabile.
În satul Ţigăneşti, raionul Străşeni, Rep. Moldova, se naşte un muzeu. Se naşte ca un om, din
mamă şi din tată, din două voinţe şi simţiri aduse împreună. Mama este comunitatea satului
Ţigăneşti, reprezentată de o echipă bravă de oameni harnici, iar tatăl este un mic grup de profesionişti ai culturii – de la Piscu/Ilfov şi Chişinău – care au simţit potenţialul ieşit din comun al
acestui vechi sat de codru, ce a trăit multe generaţii cu meşteşugul lutului.
Pentru grupul cultural, gândul muzeului s-a înfiripat irezistibil, ca dragostea, şi s-a întâlnit la
Ţigăneşti cu acelaşi gând, de data asta fragil, care a crescut însă şi s-a înzdrăvenit din legătura
noastră. Şansa a făcut ca proiectul muzeului să-şi poată găsi imediat un lăcaş, clădirea vechii
şcoli a satului, aflată în curtea actualului gimnaziu, care funcţiona la începutul anului 2018
ca depozit... Faţada clasică, simplă şi aşezată, înălţânu-se la capătul unui şir de trepte, finisată
vioi, ca un joc cu piatră albă şi gălbuie, ni s-a părut, de la început, un receptacol foarte potrivit
pentru zestrea văzută a satului. O clădire în care au învăţat cei mai mulţi dintre adulţii de azi
ai satului şi fosta grădiniţă a actualei generaţii de adolescenţi. Dacă zidurile ar putea vorbi, ar
povesti destule dintre tainele ce stau ascunse în sufletele celor de la Ţigăneşti...
Aici s-au adunat de câteva luni încoace câteva zeci de oale vechi, mai mari şi mai mici, scoase
de prin podurile şi beciurile celor de la Ţigăneşti, câteva obiecte gospodăreşti din lemn, alături
de vechile pahare Berzelius dintr-un fost laborator de chimie... Undeva în luna februarie, a
apărut şi o roată de olărit adusă de la Piscu şi o băncuţă aşternută cu un ţol vărgat în culori tari
de Basarabia. Aici şi-au încercat meşteşugul, părăsit de zeci de ani, câţiva bătrâni ai satului şi
s-au bucurat. Aici au privit o demonstraţie de olărit primii vizitatori ai muzeului în formare, în
luna august 2018.

Crezi că e important
ca în satul Ţigăneşti
să existe un muzeu?
De ce?
Răspund copii de la Gimnaziul

Ţigăneşti – gânduri puse laolaltă
Un muzeu este o valoare pentru sat, căci aici intră toate
comorile satului, tot ce am moştenit de la bunei, străbunei, şi asta ar face ca satul să aibă o strălucire aparte;
este şi o împlinire sufletească să vezi şi să revezi peste ani şi
ani aceste lucruri de preţ. Sunt mândră că şi noi, copiii, contribuim la acest minunat muzeu; prin iubirea noastră, voinţă
şi străduinţă vom face ca acest muzeu să fie unul nemaiîntâlnit... În satul Ţigăneşti e important să existe un muzeu ca să
audă turiştii din toate ţările de satul nostru minunat... Arătăm
ce tradiţii şi obiceiuri avea satul nostru în trecut şi care se mai
păstrează şi astăzi... Faptul că noi construim un muzeu ne face
să preţuim şi mai mult lucrurile strămoşeşti... De la noi se începe totul... Eu îmi iubesc satul şi nu îl voi uita niciodată... E o îmbunătăţire a satului... Pentru ca satul să devină mai cunoscut
şi, de ce nu, să aibă şi un venit din aceasta... Având un muzeu,
vom putea arăta şi generaţiilor viitoare cum era pe vremuri,
demult, cu ce se ocupau, cum se îmbrăcau buneii noştri şi altele... Oameni din alte părţi vor vizita satul mai des şi asta ne va
ajuta să ne dezvoltăm mai bine... Eu aştept cu nerăbdare să se
termine Muzeul...
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Părea un patrimoniu cu totul insuficient fondării unui spaţiu muzeal... de nu
ne-ar fi fost dat să explorăm, într-o bună dimineaţă de mai, într-o zi de sărbătoare, cimitirul satului. Printre crucile multe şi gemene, din ţeavă albastră,
înconjurate de vegetaţie bogată, printre micile mese de praznic atât de îmbietoare prin intimitatea lor, prin liniştea în care foşneau doar paşii noştri, ne-au
întâmpinat, rând pe rând, trei troiţe din lemn sculptat, care purtau semnele
unor vremuri demult trecute... Cea mai maiestoasă dintre acestea ne privea
de-a dreptul dintre ramurile unui copac.... În apropierea acestor răstigniri, am
întâlnit şi carcasa goală a unei troiţe, căreia timpul îi măcinase icoana sculptată
în lemn, şi Cristul, şi porumbelul semn al Duhului Sfânt, şi sfinţii îndureraţi din
lături, şi tot. Localnicii ne-au povestit că, din timp în timp, când se face curăţenie în cimitir, părţile căzute sunt stânse şi arse, aşa cum se procedează cu orice
obiect bisericesc deteriorat... Întâlnirea cu aceste troiţe ne-a răscolit şi ne-a pus
totodată pe jar. Care va să zică, toate cele 3 răstigniri vechi, din lemn sculptat,
vor sfârşi în cenuşă? Doar noi întemeiem, împreună, un muzeu! Comunitatea
locală, încurajată şi de specialiştii Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală
de la Chişinău, a acceptat cu uşurinţă ca troiţele din cimitir să fie scoase cu
grijă, să fie curăţate şi pregătite pentru expunerea în muzeu. Din perspectiva
patrimoniului acestui mic muzeu sătesc, operaţiunea de recuperare a troiţelor
a fost, cred eu, cea mai mare izbândă, căci ne-am pomenit, dintr-o dată, în faţa
unor artefacte cu o uriaşă încărcătură spirituală, a căror forţă se face simţită
imediat, configurând în juru-le un spaţiu privilegiat, căruia puţin îi mai trebuie
pentru a se putea numi muzeu.
În perioada 2-12 august a avut loc Şcoala de vară Ţigăneştiu nostru. A fost un
timp extrem de încărcat şi intens, în care, pe lângă activităţile cu copiii satului, s-a configurat expunerea viitorului muzeu. Echipa coordonată de doamna
primar Valentina Ţaca, începuse cu destulă vreme înainte pregătirea spaţiului

pentru primirea unor finisaje adecvate noii destinaţii a clădirii. În cele 10 zile
de august, pardoselile au fost aşternute cu un strat format din mai multe mii
de plăcuţe de ceramică, aduse de la Piscu. Odată şlefuite, podelele devin preţioase, de un cărămiziu nobil. Pereţii, galfurile uşilor şi ferestrelor, sobele, au
fost curăţite de straturile de vopsea suprapuse, formate de-a lungul timpului
şi refinisate cu materiale tradiţionale. În vechea şcoală din Ţigăneşti, care devine muzeu, s-a călcat pământ cu paie pentru tencuieli, s-a frământat bălegar,
ca odinioară la clăcile din casele satului. Femeile au fost forţa. Ele cunosc încă
bine aceste tehnici tradiţionale, pe care le-au pus în practică dezinvolt, mirate
parcă de simplitatea neaşteptată a demersului nostru.
La sfârşitul unui şir de zile istovitoare, spaţiul începuse pe alocuri să se cureţe
şi să dea la iveală un sentiment nou, pe care îl simţeau, deopotrivă, toţi cei
care moşeau la naşterea muzeului. Simţirea aceasta a devenit cu totul limpede
odată cu prima troiţă adusă în interior şi montată, de-a dreptul în groapă de
pământ, la fel ca în mediul de unde venise.
Şi astfel, de unde ne temeam că nu vom reuşi să umplem cele 4 încăperi ale clădirii, am realizat dintr-o dată că din toate cele trăite împreună la Ţigăneşti, expunerea devenise foarte limpede în mintea noastră şi chiar, pe alocuri, adusă
la viaţă. Muzeul – Atelier Zestrea Ţigăneştiului va fi un muzeu viu, participativ,
în care copiii şi vizitatorii adulţi vor putea modela, lucra linogravuri, privi film
documentar, studia cărţi manufacturate, dedicate unor personaje emblemă ale
istoriei locale recente şi, cine ştie încă ce va mai fi... Desigur, mai este mult de
lucru, dar şi mama şi tatăl acestei fiinţe identitare şi culturale care este muzeul,
sunt hotărâţi să o aducă cu totul la viaţă şi să o pregătească pentru întâlnirea
cu lumea. (A.S.)
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Să fie din nou ţuruiece!
Dacă ar fi să numesc un tip de obiecte meşteşugăreşti, lucrate la Ţigăneşti, care
cred că ar putea avea din nou cerere, m-aş gândi la ţuruiece. Jucăriile acestea
de lut ars, păsări şi căluţi care fluieră, cu înfăţişarea lor arhaică, atât de diferite
de jucăriile moderne şi totodată irezistibile, au o istorie care se pierde departe
în timp, în epoca neolitică. Şi totuşi, în unele dintre puţinele sate de olari unde
se mai practică meşteşugul, există femei care mai ştiu să le facă. Iar la Ţigăneşti
există femei care au învăţat chiar în acest an cum să meşterească ţuruiecele!
Tradiţia spune că şuieratul cu ţuruiecele nu e îngăduit în casă şi în gospodărie
decât într-o singură zi din an. În rest copiii sunt liberi să ţuruiască pe dealuri şi
pe toloace. Această zi, când şuierul strident era primit în ogradă pentru a alunga duhurile rele, era ziua de Rusalii, Duminica Mare. Pentru satul Ţigăneşti,
ziua de Rusalii porneşte praznicul hramului, pe care sătenii îl sărbătoresc a
doua zi, de Sfânta Treime. Aşadar sărbătoarea satului ar fi într-un fel învecinată cu ziua cea mai căutată pentru ţuruiece.
În luna februarie, am fost la Ţigăneşti într-o vizită de documentare. A fost ocazia cu care am avut bucuria de a capta un material video cu o femeie modelând
ţuruiece. A lucrat pentru noi, la rugămintea doamnei primar. Pornind de aici
şi având în minte legătura dintre ţuruiece şi hramul satului, i-am încurajat
pe cei de la Ţigăneşti să încerce să repornească manufacturarea de ţuruiece
cu ocazia apropiată a hramului. Şi pentru că meşteriţa de odinioară nu a mai
dorit să lucreze, s-a întâmplat un lucru de mirare. Câteva doamne profesoare,
în frunte cu doamna primar, s-au adunat câteva seri la rând, au privit filmarea
noastră şi au încercat să facă ţuruiece. La început n-au reuşit să le potrivească
să fluiere, dar zi cu zi sunetul a început să iasă. Pentru că şi-au propus să învie
meşteşugul ţuruiecelor la hram, doamnele din fruntea satului s-au ţinut de
cuvânt. Noi am adus de la Piscu un cuptoraş electric cu care cele 30 de ţuruiece
generaţie 2018 au fost arse. Parte dintre acestea au fost cumpărate de cei veniţi
la praznic.
Am admirat atunci tenacitatea acestor doamne care s-a făcut simţită într-un
gest aparent minor. Şi totuşi, prin contextul care a fost, câteva profesoare au
învăţat meşteşugul, ceea ce este cu mult mai important decât dacă meşteriţa de
odinioară le-ar fi făcut. De la dânsele pot învăţa copiii, căci, din spusele aceleaşi
meşteriţe, de pe la 13-14 ani fetele puteau lucra obiecte bune de vânzare şi
puteau participa astfel la veniturile familiei, printr-o muncă uşoară, apropiată
mai degrabă de joacă. Sigur, în zilele noastre meşterii nu mai ies cu căruţa cu
oale şi ţuruiece prin sate şi nu mai merg la târguri în oraşele mai mari. Există
însă alte modalităţi de a putea valorifica aceste obiecte etnografice astăzi. Am
fost anul acesta, pe 12 august, la târgul de meşteri organizat de Vasile Goncear
la Hogineşti. M-am uitat după ţuruiece şi nu am găsit aşa ca la Ţigăneşti, adică
piese ca pe vremuri, fără glazuri şi neamestecate cu personaje de desen animat... Acele puţine de pe tarabe erau destul de diferite...

Cuvântul Primarului
Au trecut, iată, doar 9 luni de la înfrăţirea Ţigăneştiului cu satul Piscu, com.
Ciolpani, din România. Este un timp în care am reuşit să construim împreună o relaţie şi un proiect, un început temeinic. Prin munca depusă laolaltă cu prietenii noştri din satul Piscu s-au născut momente frumoase în sufletele noastre dar şi o instituţie care ne reprezintă pe noi, locuitorii din
Ţigăneşti, un muzeu care vorbeşte despre istoria satului şi a oamenilor.
Fiind parteneri în cadrul acestui proiect ne-am implicat în organizarea
unui şir de acţiuni şi activităţi pentru dezvoltarea educaţiei şi culturii copiilor noştri. Orizontul lor de cunoştinţe s-a lărgit, cu prilejul taberei de vară
la Şcoala de la Piscu. Zece copii au participat la diferite excursii în România
(Bucureşti, Sinaia, Braşov, ş.a). Au învăţat lucruri frumoase şi importante în cadrul a diferite ateliere: olărit, linogravură, icoană pe sticlă. A urmat
Şcoala de vară Ţigăneştiu nostru unde am reuşit să ne mobilizăm cu toţii şi

am efectuat lucrări la viitorul muzeu al satului. În vreme ce maturii lucrau,
50 dintre copiii satului, organizaţi pe grupuri de vârstă, au participat la diferite activităţi necesare pentru dezvoltarea lor. Au studiat limba engleză, au cunoscut instrumente tradiţionale, s-a format un cor şi o echipă de
teatru, au desenat şi au lucrat zilnic cu lutul, au ascultat poveşti strămoşeşti – cei mici – şi lecţii despre moştenirea culturală a românilor – cei mari.
Toate aceste lucruri ar fi fost imposibile fără implicarea tuturor (parteneri din
România, angajaţii primăriei, grădiniţei de copii, gimnaziului, căminului cultural, locuitori). Aduc mari multumiri tuturor pentru efortul şi munca depusă la
realizarea acestui proiect. Doar împreună vom reuşi să facem lucruri frumoase şi importante pentru noi toţi, pentru o viaţă mai bună şi un trai mai decent,
pentru dezvoltarea tinerelor generaţii şi formarea de oameni demni şi ataşaţi
de rădăcinile lor. (V.Ţ.)

Ţuruiecele ar putea fi pentru Ţigăneşti ceea ce este covorul cu bumbi la Palanca
(raion Călăraşi), mierea la Răciula (raion Călăraşi) şi oalele lui Vasile Goncear
la Hogineşti. O marcă culturală locală, care să poată aduce beneficii de imagine
dar şi materiale comunităţii. (A.S)

Vitalie Taran câştigătorul
trântei la berbec, Ţigăneşti
2018. Această tradiţie a
întrecerii sportive bărbăteşti
la hramul satului, este încă
obişnuită în unele sate din
Basarabia. Confruntările
se desfăşoară după toate
regulile sportului, sub privirile
consătenilor de toate vârstele.
Sunt 4 categorii de vârstă,
cu trofeele specifice: cocoş,
iepure, cârlan, berbec.

Doamna Primar Valentina Ţaca
prezentând musafirilor mica
producţie de ţuruiece 2018,
meşterite câteva seri la rând
împreună cu câteva doamne
profesoare de la Şcoala
Gimnazială Ţigăneşti.

La hramul satului în anul
2018, Şcoala de la Piscu a
participat cu ateliere de
olărit şi linogravură la care
copiii satului au lucrat cu
entuziasm mai bine de 6 ore.
La deschiderea horei a cântat
Formaţia Trei Parale.

Predând copiilor prima lecţie
despre modelarea ţuruiecelor,
într-o seară de sâmbătă la
Şcoala de vară Ţigăneştiu
nostru. Doamna Primar şi
doamna profesoară de istorie,
2 dintre noile meşteriţe de la
Ţigăneşti.

O altă distracţie a zilei de hram
este loteria, organizată pentru
copii, cu premii de la cele mai
neînsemnate până la marele
premiu care a fost, în 2018, o
bicicletă. S-au vândut peste
250 de bilete iar din banii
colectaţi au fost cumpărate
premiile. Nimeni n-a plecat cu
mâna goală. Cei care n-au avut
noroc de obiecte, au primit
totuşi câte o îngheţată.

La Braşov am vizitat centrul
istoric, vechea cetate a saşilor
cu Biserica Neagră (aici în
imagine) şi Şcheii Braşovului,
aşezarea istorică a românilor.
Am privit oraşul de sus, de pe
muntele Tâmpa şi am ascultat
orchestra de muzică clasică în
Piaţa Sfatului.

Lecţia de patrimoniu cultural.
Copiii de gimnaziu au
participat la 7 lecţii despre
moştenirea culturală a
românilor; am luat la rând
regiunile istorice, povestind
şi desenând despre fiecare.
Desenele copiilor de la
Ţigăneşti au fost incluse
mai apoi în proiectul Flotila
România Centenar fiind
transformate în linogravuri
şi apoi imprimate pe pânzele
a 6 bărci care poartă fiecare
numele unei regiuni istorice
locuite de români.

Piscu, atelierul de astronomie
oferit copiilor de Asociaţia
Education Beyond Borders,
prof.Daniel Berteşteanu. Am
făcut cunoştinţă cu telescopul
şi teoretic şi practic, am
observat planetele pe cerul
limpede al nopţii de vară.

Şcoala de la Piscu, atelierul
unde copiii au lucrat aproape
în fiecare zi, olărit, pictură,
icoană pe sticlă, au participat
la lecţii despre moştenirea
culturală a românilor.

Copiii au făcut cunoştinţă cu
meşteşugul strămoşesc al
olăritului.

În vizită la Palatul Mogoşoaia,
aici urcaţi în foişorul turnului
poartă. Am făcut cunoştinţă
cu frumosul edificiu ridicat
de Constantin Brâncoveanu
pentru fiul său, Ştefan, astăzi
centru cultural unde se
desfăşoară expoziţii de artă,
concerte, ateliere de creaţie
pentru copii.

Împreună cu actorul păpuşar
Beatrice Iordan, copiii au
descoperit teatrul de umbre.
Şi-au creat personaje din
carton şi au jucat pe câteva
echipe Ursul păcălit de vulpe.

La Muzeul Naţional de Istorie
al României, la baza Columnei
lui Traian, aflată aici în copie.
Copiii au mai vizitat Tezaurul
României, cu cele mai
renumite podoabe din metale
preţioase, de la brăţările şi
coifurile dacice la coroanele
purtate de Regii Unirii şi alte
expoziţii temporare .

Şcoala de vară s-a încheiat cu
expoziţie cu lucrările copiilor
şi cu un spectacol de teatru
şi muzică. Copiii au primit
diplome şi premii.

Plimbare la Mănăstirea
Ţigăneşti, jud.Ilfov. Am vizitat
biserica şi muzeul mănăstirii
şi am pedalat prin natură, pe
marginea lacului.

Fişe create de copiii pentru
lecţiile de limbă engleză.

În sala mare de concert a
Ateneului Român, am urmărit
cele mai semnificative
momente ale istoriei
poporului nostru, am admirat
orga şi cupola

Școala de vară Piscu 1-8 iulie 2018

Grupul de copii şi profesori
de la Ţigăneşti, la Ateneul
Român, în inima Bucureştiului,
în faţa statuii poetului Mihai
Eminescu, sculptor Gh.Anghel.
Turul centrului istoric a avut
următorul traseu: Dealul
Patriarhiei - Hanul lui Manuc Curtea Veche - Calea Victoriei
- Muzeul de Istorie al României
- Piaţa Revoluţiei - Ateneul
Român - Muzeul Satului
Dimitrie Gusti.

La Bucureşti, pe treptele
Catedralei Patriarhale.

În excursie la Sinaia, am vizitat palatele Peleş şi Pelişor, locurile
dragi ale familiei regale a României.
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În vizită la Prima Şcoală
Românească, în Şcheii
Braşovului, ascultând
explicaţiilor Pr.Vasile Oltean
despre tiparniţa lui Coresi.

La Şcala de Vară Ţigăneştiu
nostru a luat naştere o echipă
de teatru care a pregătit în
câteva zile un spectacol după
Ion Luca Caragiale, Un pedagog
de şcoală nouă.

La lecţia de engleză: gramatică,
conversaţie, poezie. Cele 7
lecţii concentrate propuse de
profesoara Mădălina Chiţac, au
oferit copiilor o familiarizare
cu primele noţiuni de limbă
engleză şi un punct bun de
pornire pentru continuarea
studiului.

Școala de vară Ţigăneşti
3-11 august 2018
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Fascinaţia lutului. Descoperind
roata olarului în spaţiul
muzeului de la Ţigăneşti.

Şezătoarea cu fluiere cu
Beatrice şi Florin Iordan.
Copiii au făcut cunoştinţă cu
intrumente tradiţionale, de
suflat, cu coarde şi percuţii.
Au bătut ritmul şi au cântat
împreună.

Pe parcursul Şcolii de vară de
la Ţigăneşti, echipa de copii de
la Piscu a realizat o animaţie
cu personaje de plastilină
colorată despre cele ce s-au
petrecut în aceste zile la
Ţigăneşti.

În vizită la Casa Părintească,
muzeul creat de doamna
Tatiana Popa în satul Palanca,
raionul Călăraşi. Copiii au
putut vedea un exemplu de
muzeu sătesc lucrativ, vizitat
pe de-o parte de turişti, şi
gazdă pentru ateliere de
meşteşug unde lucrează femei
şi copii din sat.

Lecţia de cobză cu Florin
Iordan, conducătorul
Formaţiei Trei Parale. Câteva
fete de la Ţigăneşti au
experimentat acest instrument
tradiţional, reuşind în cele 4
lecţii să înveţe câteva cântece.

Pentru că din cimitir a fost
adusă şi carcasa goală a unei
răstigniri care a fost măcinată
de timp, ne-am propus să
refacem Cristul de lemn,
exersând cioplitul cu băieţi
din sat.

Câteva zile, copiii au avut
temă de cercetare troiţele
din sat. Au parcurs uliţele la
pas şi au marcat răstignirile
pe planul satului. Apoi şi-au
ales una şi au desenat-o. A
rezultat o colecţie de schiţe
dintre care 12 au fost mai apoi
mărite, copiate pe coli mari
de forex şi transformate în
plăci de linogravură. Plăcile au
fost fixate pe un hol al şcolii,
cerneluite şi apoi presate
la lingură, tot de copii, pe o
coală lungă de 10 m

Răstignirile de la Ţigăneşti

În primele zile ale Şcolii de vară Ţigăneştiu nostru au fost strămutate din cimitirul satului trei troiţe cărora li s-a adăugat şi o fostă troiţă, o carcasă de lemn,
rămasă goală. Acestea se aflau, aproape unele de altele, în partea veche a cimitirului. Specialişti de la Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală (M.E.I.N) din
Chişinău le-au datat în a doua parte a secolului al XIX-lea. În 1818, în Basarabia
s-a legiferat scoaterea cimitirelor din vetrele satelor şi amplasarea lor la marginea aşezărilor, aşadar, troiţele noastre vor fi fost ridicate în noul cimitir. Aici
au supravieţuit perioadei de prigoană comunistă, când satele au fost golite de
însemnele credinţei. Este de asemenea posibil ca aceste răstigniri să fi fost adă-

Una dintre cele 12 plăci de
linogravură -troiţă, lucrate
împreună cu copiii de la
Ţigăneşti. Etapa de cerneluire,
înainte de imprimare.

Ţigăneşti

Timp de o săptămână cele
trei troiţe au fost prezente
în gangul şcolii, iar copiii au
putut observa zi de zi lucrul
la curăţarea lor. O lecţie
de iconografie şi meşteşug
ţărănesc, foarte de aproape.
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Cea mai spectaculoasă dintre
răstignirile din cimitirul de
la Ţigăneşti, găsită în sit de-a
dreptul între ramurile unui
arbore. Extrase cu multă grijă
şi îndemânare, sub ochiul
atent al restauratorului
Ghenadie Popescu, troiţele
s-au lăsat uşor strămutate,
într-o operaţiune care a durat
mai puţin de 2 ceasuri.

Lecţia sculpturii vechi
ţărăneşti. Simplitate,
rafinament, forţă de expresie,
un Crist coborât parcă din
timpurile romanice.

postite în cimitir la smulgerea lor de pe uliţele şi din răscrucile Ţigăneştiului,
odată cu instaurarea regimului sovietic. Poate că cercetarea viitoare va aduce
informaţii mai precise despre istoria acestor frumoase şi nobile artefacte creştine, care sunt de acum puse la adăpost în spaţiul muzeului. Pe lângă munca de
curăţare, tratare şi stabilizare a pieselor de lemn, dusă cu pasiune şi răbdare de
restauratorul Ghenadie Popescu de la M.E.I.N Chişinău, aceste răstigniri, dar şi
toate cele aflate azi pe uliţele Ţigăneştiului, au fost temă de cercetare şi desen
pentru copiii satului, care şi-au adus şi ei astfel aportul în expunere, printr-o
lucrare grafică, de grup.(A.S)

Troiţele au fost transportate
rând pe rând cu căruţa, din
vârful satului, de la cimitir,
până în curtea şcolii.

Munca restauratorului
Ghenadie Popescu a parcurs
mai multe etape. Cele trei
troiţe au fost rând pe rând
dezasamblate, curăţate de
impurităţi şi de insecte,
tratate cu substanţe specifice,
apoi reasamblate şi fixate
temeinic pe poziţia iniţială.

Două dintre troiţe sunt
asemănătoare. O stilizare
naivă, cu cioplitura
estompată de straturile de
vopsea suprapuse. Cristul
este înconjurat de mai
multe elemente simbolice:
instrumentele patimilor, 2
îngeri, potirul şi cartea sfântă,
încununată de porumbelul
simbol al Sfântului Duh. La
picioarele crucii stau Maica
Domnului şi Sfântul Ioan
Evanghelistul.

Carcasă de troiţă, după
îndepărtarea artefactelor
pentru curăţare. Atacul
insectelor a fost mai
puternic în zona dintre
peretele carcasei şi piesele
sculpate. Una dintre carcase
a fost atât de deteriorată
încât artefactele au fost
reasamblate în carcasa adusă
goală din cimitir, al cărei lemn
a fost mai sănătos.

Ţigăneşti
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Toate piesele sculptate au fost
curăţate şi tratate împotriva
insectelor.

Cele trei troiţe au fost
amplasate în interiorul
muzeului, în 2 săli. Pardoseala
a fost îndepărtată până la sol,
aşa încât troiţele să poată fi
montate direct în groapă de
pământ, cu aspect şi în condiţii
asemănătoare celor din sit.
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Echipa
de la Ţigăneşti
Când oamenii pun suflet şi trag împreună spre acelaşi ţel,
atunci pot ieşi lucruri bune. Am simţit aceasta din plin
la Ţigăneşti. Pentru transformarea vechii şcoli în muzeu
s-a muncit mult, înainte, în timpul şi după Şcoala de vară
Ţigăneştiu nostru. S-a muncit la Ţigăneşti, s-a muncit şi
la Piscu. Pentru noi, cei de la Piscu, implicarea sătenilor
din Ţigăneşti a fost o lecţie, a fost simţirea directă a unui
spirit de comunitate aşa cum nu mi-a fost dat să întâlnesc
acasă. În această acţiune au fost implicaţi direct angajaţii şcolii şi ai primăriei; au trudit cot la cot, profesoare şi
muncitori de rând, în imagini nu-i veţi deosebi... De la
călcat pământul, la vânturat balega, la lipit pereţii, la văruit şi pardosit, la gătit şi hrănit toată echipa şi altele.
Pe 16 septembrie 2018 a avut loc la Ţigăneşti inaugurarea festivă a acestei prime etape parcurse împreună la
Muzeul-Atelier Zestrea Ţigăneştiului. Cu speranţa că
acest mic muzeu va aduce un bine comunităţii, cu bucuria că suntem parte din echipa de la Ţigăneşti, ne dorim
să continuăm. (A.S)

La începutul lunii august, când munca la amenajarea muzeului
era în toi, am primit primii vizitatori. A fost o echipă formată
din arhitecţi şi artizani români, francezi şi englezi, implicaţi
într-un proiect asemănător la Ţibăneşti, jud. Iaşi. Au asistat
la o demonstraţie de olărit şi au explorat demersul nostru de
reabilitare a clădirii prin tehnici tradiţionale, acţiuni care le erau
familiare de la Ţibăneşti.
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