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The carpentry and
joinery workshop
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The craftsmen of Mălâncrav, knowing the traditional
techniques well, mainly use oak and fir. The wood is usually
cut in winter, in the southern part of the forest, where the
humidity is lower, then left to dry for a period of time.
Being skilled carpenters they carve it using the axe and
chisel to make timber, cheverons, and stakes for
construction or restoration of traditional houses, barns,
roofs or household goods.
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The diversity of tree species has made the endurance of
the woodworking craft possible, wood also being used for
making tools or household goods such as dowry chests,
traditional furniture simple or with inlays, flour chests,
solid window-frames and doors.

Derived from Latin and meaning “beyond the forest”, the
name „Transylvania“ was first mentioned in 1075. The
name has lasted over the years due to the vast forest
areas that still exist here today. In all the Transylvanian
villages we can find farms with barns, sheds and gates
made of wood, nevertheless the most distinctive
constructions are the fortified churches whose
bell-towers built on solid support oversee the area. An
interesting characteristic of these constructions is the
joinery technique using wooden nails or the “swallowtail joint”, which proved very efficient over the years.
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Cultural Route – Mălâncrav, Living Multiethnic Heritage

atelier de dulgherie
și tâmplărie

Diversitatea esențelor lemnoase de aici, a făcut posibilă
perpetuarea îndeletnicirilor de prelucrare a lemnului,
acestea fiind folosit și la făurirea unor unelte sau obiecte
gospodărești din partea locului precum frumoasele lăzi
de zestre, mobilier tradițional simplu sau cu intarsii, lăzi
încăpătoare de cereale, ferestre și uși trainice.
Buni cunoscători ai tehnicilor tradiționale, meșterii din
Mălâncrav folosesc drept materie primă lemnul de stejar
și de brad. Tăiat de obicei iarna, de pe partea sudică a
pădurii unde umiditatea este mai redusă, lemnul este
ținut un timp la uscat. Dulgheri pricepuți îl cioplesc cu
măiestrie, folosind toporul și dalta pentru realizarea de
grinzi, căpriori sau lați pentru construcția sau restaurarea
caselor tradiționale, a șurilor, a acoperișurilor sau a unor
acareturi.

Numele de Transilvania, derivat din latină, înseamnă
“țara de dincolo de păduri”, fiind menționat pentru
prima oară în anul 1075. Denumirea a rezistat în timp,
susținută de întinsele zone de pădure care mai pot fi
întâlnite și azi. În satele Transilvaniei poți găsi la tot pasul
gospodării cu șuri, grajduri și porți din lemn, însă cele
mai emblematice construcții sunt bisericile fortificate,
ale căror turnuri-clopotniță păstrează drumul de strajă
sprijinit pe console. Interesante la aceste construcții
sunt îmbinările manuale realizate folosind cuie din lemn
sau “cozile de rândunică”, metode care, fiind foarte
eficiente, au rezistat cu succes în timp.

În martie 2015 Fundația Mihai Eminescu Trust a început implementarea
proiectului “Traseu cultural- Mălâncrav patrimoniu multietnic viu” având
ca obiectiv dezvoltarea durabilă a comunității din satul Mălâncrav,
județul Sibiu. Proiectul, realizat în acord cu obiectivele programului PA16/
RO12 “Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural”
este finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014.
Odată ajunși în Mălâncrav, drumurile duc către biserica fortificată din
secolul XIV cu cel mai bine păstrat ansamblu de pictură murală din
Transilvania sau mărețul Conac Apafi din secolul XVII restaurat recent
cu materiale tradiționale de către meșteri locali formați și susținuți de
către Fundația Mihai Eminescu Trust. Tot aici, poți să te plimbi prin
livada de meri, cunoscută în toată zona, care produce suc ecologic
distribuit acum în toată țara.

In March 2015 the Mihai Eminescu Trust started the implementation
of the project „Cultural Route – Mălâncrav Living Multiethnic Heritage”
its objective being the sustainable development of the Mălâncrav
community, Sibiu County. The project, achieved under the objectives
of the programme PA16/RO12 „Conservation and revitalization of the
cultural and natural heritage”, is funded through the Financial Mechanism
SEE 2009 – 2014.
Once arrived at Mălâncrav, the paths lead to the 14th century fortified
church with the best preserved wall paintings in Transylvania, or to the
magnificent Apafi Manor built in the 17th century and recently restored
with traditional materials by local craftsmen, trained and supported by
the Mihai Eminescu Trust. Here you can also stroll through the apple
orchard, known all over the region, producing organic juice now available
all over the county.
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