Centrul de interpretare
a culturii tradiționale
Alma Vii

Biserica fortificată a mai fost restaurată în 1966, de către Institutul
Monumentelor Istorice. Începând
cu anul 2009, fundația Mihai Eminescu Trust (MET) a derulat în
Alma Vii mai multe proiecte de
restaurare și revigorare socială,
susținându-i pe oamenii locului
să își renoveze fațadele caselor,
să devină întreprinzători și să își
valorifice cât mai bine patrimoniul
cultural, natural și social de care
dispun. Au fost renovate dispensarul și magazinul sătesc și podețele

de lemn din fața caselor din sat, au
fost pavate cu piatră de râu două
străduțe; toate lucrările s-au făcut
cu oameni de-aici și cu tehnici și
materiale tradiționale.
Centrul de de Informare și
Pregătire Profesională amenajat
în fosta școală a instruit peste 50 de
săteni care au învățat meserii tradiționale, dar și cum se face agroturism și limba engleză, demers necesar pentru practicarea turismului
local. În prezent, în parteneriat
cu Institutul Norvegian pentru

Cercetarea Patrimoniului Cultural, MET implementează proiectul
„Centrul de interpretare a culturii
tradiționale Alma Vii-Restaurarea și refunctionalizarea incintei
fortificate”. Astfel, zidul fortificat al bisericii din Alma Vii și cele
patru frumoase turnuri ale sale se
află în plină restaurare, iar biserica
trece de asemenea prin reparații de
urgență. Chiar dacă aici nu se mai
țin slujbe și localnicii merg duminica la biserică ortodoxă, biserica
fortificată din Alma Vii a rămas

spațiul care strânge oamenii laolaltă. Când lucrările vor fi gata, ea
va fi integrată în circuitul turistic
național și mondial și va deveni un
loc de întâlnire în care localnicii
își vor prezenta creațiile artistice
și produsele tradiționale.
În timpul comunismului și
apoi la începutul anilor 1990 cei
mai mulți sași au plecat din aceste
locuri, emigrând în Germania. Satul Alma Vii însă nu a fost părăsit,
cum s-a întâmplat cu alte localități
din Transilvania, ci a rămas un loc
viu, în care oamenii își cultivă pământurile, își cresc animalele și
se ocupă cu meșteșugurile devenite tradiționale în zonă. Satul se
prezintă astăzi cu o comuniune de
etnii și personalități diverse care
conviețuiesc în bună înțelegere,
păstrând obiceiurile vieții autentice de la țară.

—
restaurarea și refunctionalizarea
incintei fortificate

C

ine ajunge în satul Alma Vii
are dreptate să fie puțin emoționat. Moștenirea prețioasă
și bine împământenită a sașilor care
s-au așezat aici acum multe sute de
ani se observă și astăzi. Casele zugrăvite frumos, în culori diferite
și plăcute ochiului, sunt ordonate
la strada principală ca niște mărgele înșirate pe o ață. Gospodăriile sunt bine întreținute, oamenii
își văd liniștiți de rostul lor. Mai
există un motiv pentru care simți
că ai ajuns într-un loc tare special:
e drept că satul este așezat aproa-

pe de Mediaș și de Sighișoara, dar
este totuși la suficientă depărtare
de vreun drum important, astfel că
a rămas suspendat în timp. Lucrul
ăsta i-a asigurat liniștea netulburată, iar natura generoasă și-a făcut
de cap în voie. Satul este înconjurat de dealuri acoperite de păduri
și de livezi cu pomi fructiferi care
sărbătoresc la unison primăvara
în fiecare an, oferind un spectacol
pentru care merită să călătorești
câteva ore. Strada principală este
străjuită de copaci umbroși, iar
dacă te prinde aici ora înserării,

vei apuca să vezi vacile cum se întorc de la pășune și găsesc singure
casa. În Alma Vii păsările cântă și
cuibăresc nestingherite, tufele de
zmeură au rod bogat iar căprioarele, vulpile și aricii sunt prezențe obișnuite. Dacă vrei să evadezi
într-un loc înțesat de istorie, cu
tradiții plăcute și oameni la fel, vei
descoperi că Alma Vii este o destinație numai bună. Pentru că satul
și împrejurimile sunt preferate de
sute de specii de păsări, mamifere,
reptile, amfibieni și fluturi, zona
a fost inclusă recent în rețeaua eu-

ropeană Natură 2000. Presărat cu
idilice căpițe de fân și traversat de
căruțe trase de cai, Alma Vii propune vizitatorilor exact peisajul
pitoresc pe care aceștia speră să îl
întâlnească în drumurile lor, odată
plecați de-acasă.
Satul Alma Vii este atestat
din 1298, dar contextul istoric al
vremii arată că sunt șanse mari ca
așezarea să se fi aflat deja pe aceste
meleaguri încă de la începutul anilor 1200. Trimiși de regii unguri să
colonizeze zona, germanii, strămoșii sașilor de astăzi, au venit în
aceste locuri mănoase în căutare
de resurse noi, dar și pentru a oferi
susținere militară la nevoie. Biserica fortificată ce veghează întregul
sat de pe deal este emblema locului;
a fost ridicată în secolul al XIV-lea
și apoia fost mărită și fortificată în
secolul al XVI-lea. Orga în stil baroc, instalată în 1721 și care poate
fi admirată și astăzi, a acompaniat
în mod desăvârșit multe slujbe de
duminică. Faptul că biserica-cetate
s-a păstrat așa de bine până astăzi
reprezintă un motiv în plus pentru
a vizita Alma Vii.
Biserica a avut de-a lungul timpului rol de apărare împotriva atacurilor turcești și tătare și a contribuit la păstrarea etniei localnicilor
sași, care s-au putut regrupa și au
rămas uniți înăuntrul zidurilor ei
în timpuri dificile. Astăzi, în cele
200 de case din Alma Vii trăiesc
390 de locuitori.

Vizitatorii care ajung în Alma Vii vor
observa cu plăcere terenurile agricole îngrijite și livezile în rod, și vor vedea cum
se lucrează în atelierul de dulgherie și în
cel de fierărie. Gospodinele din Alma Vii
îi vor ispiti pe turiști cu brânză de la oile
ce pasc în apropiere, cu dulceață și zacuscă delicioasă, cu miere care păstrează
savoarea teilor din jur și pâine îndesată,
coaptă pe vatră. O specialitate culinară
locală ce poate fi savurată de oaspeții ce
vin la Alma Vii, este plăcinta cu varză.
În serile mai răcoroase, te poți încălzi cu
un ceai din plantele parfumate culese la
ora potrivită a zilei de pe dealurile din jur
sau cu o țuică de pere. Oaspeții care petrec un weekend la casele de oaspeți din
Alma Vii și gustă din bunătățile locului
preparate fără grabă, după rețete trecute
din generație în generație, își aduc cu siguranță aminte de copilărie. La plecare,
după ce ai dormit fără griji într-o casă
tradițională din care tehnologia lipsește
și în care focul trosnește în sobă, ți-e
greu să te desparți de locul ăsta. Dar când
totuși trebuie să o faci, vei vrea probabil
să iei cu tine una dintre țesăturile brodate
de mâinile îndemânatice și talentate ale
femeilor locului.
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