
Transilvania medievala
Cavalerii si domnitele au pus stapanire pe centrul orasului. Sibienii au fost invitati, cu mic, cu mare, la
Festivalul Medieval pentru a vedea cum arata cetatea in Evul Mediu. Printi, printese, zmei care scot foc
pe nari si cavaleri care apara cetatea de tot ce e rau, dar si domnite care stiu cum sa-si iubeasca barbatul si
cum sa manuiasca o arma. Aceasta a fost fata pe care cetatea lui Hermann aratat-o la acest sfarsit de
saptamana. 

 Printesa autentica

 Prima seara de festival a inceput triumfal. Chiar o printesa adevarata a dat startul celei de a IX - a editii a
Festivalului Medievalului. Pe strazile istorice ale orasului, sute de personaje de poveste au dat un
adevarat regal al artei medievale, in frunte cu printesa Brianna Caradja, care a devenit o prezenta
obisnuita printre cavalerii si domnitele de la Sibiu. 

 Dupa ce a condus alaiul din Cazarma 90, pe Bulevardul Nicolae Balcescu, in Piata Mare, printesa
Brianna Caradja s-a aratat entuziasmata de spectacolul care are loc la fiecare sfarsit de august la Sibiu. "
Nu pot sa ratez nimic. intotdeauna vin cu o zi inainte si plec dupa ultima zi ca sa profit de tot, tot
festivalul. O sa fiu printre voi, cu voi, alaturi de voi tot timpul ", a spus printesa Brianna.

 Cetate aparata

 Sute de cavaleri si domnite au strabatut strazile cetatii, care a fost mai aparata ca niciodata. S-au dat
adevarate lupte de strada, la finele carora, cu totii au avut cate ceva de invatat. Chiar si barbatii, care au
aflat ca si femeile pot purta o arma pentru a apara cetatea. " Noi venim dintr-un oras mic din nordul
Bavariei, din Germania si grupul care este aici a aparat Corona, de unde vin, in razboiul din secolul 17.
Femeile au aparat orasul de intrusi ", a spus nemtoaica Christinne.

 Frumoase ca niste iele, printesele razboinice au cucerit definitiv inimile miilor de sibieni prezenti la
deschiderea festivalului in centrul orasului. Constiente de frumusetea lor, fetele au stat la poza mai ceva
ca pe podium. " Noi conduceam sufletele razboinicilor in Raiul lor, in Valhala, dupa moartea lor si acolo
ne pregateam luptand, petrecand, pentru venirea Armaghedonului, lupta pe care toti razboinicii de fapt o
asteptau ", a spus printesa.

 Dragonii

 La fel ca in poveste, peste printi, printese, cavaleri si domnite, au venit dragonii, care au scos flacari pe
gura, de aceasta data spre deliciul miilor de sibieni si turisti prezenti in centrul orasului. Trupa Crispus,
aruncatorii de flacari care au intrat deja in cartea recordurilor au smuls ropote de aplauze cu spectacolul
lor pirotehnic desfasurat in mijlocul apei, la fantana arteziana din centrul orasului.

 Cu iurta in parc

 A doua zi de festival a fost ceva mai calma. Strajerii cetatii si-au asezat taberele pe unde au putut. Asa si
Csabafiac. Cele 15 suflete din trupa din Gheorgheni sunt tot timpul pe drum, dar mereu la ei acasa.
Artistii si-a pus iurta in parcul de la zidurile fostei cetati a lui Hermann si traiesc, in anul 2009, la fel ca in
timpuri medievale. Chiar daca sunt tot timpul plecati, oamenii se simt ca acasa, pentru ca isi duc casa pe
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cai. Iurta in care locuiesc cele 15 suflete - femei, barbati si copii poate fi instalata oriunde. 

 2009 sau Ev Mediu

 Oricine a trecut in weekend pe langa parcul cetatii si i-a vazut pe strajerii din Gheorgheni s-a intrebat
daca suntem in 2009 sau in Evul Mediu? Parca si fetele oamenilor care traiau in perimetrul clar stabilit
aratau altfel decat cele pe care le vedem zilnic prin parc. Companie din Gheorgheni si-a instalat o tabara
de lupta ca in Evul Mediu, din perioada Imperiului Habsburgic. Artistii germani au recreat atmosfera de
acum sase secole si s-au luptat, reproducand viata pe campul de lupta, de la arme si pana la port, dans,
muzica si mancare. "Vrem sa prezentam o evolutie a portului, a armamentului, modului in care
conlucreaza, a tehnicilor de lupta transilvanene din secolul 11 pana in secolul 18, deci pana cand exista
armata independenta transilvaneana, cand este inglobata Trasnilvania ca mare principat in Imperiul
Habsburgic. Aici se doarme, aici se mananca. Aici stam impreuna cu caii, aici tinem antrenamentele, aici
ingrijim armele si aicea facem si partial spectacolul ", a spus Kallo Miklos, din trupa Csabafiak.

 Copiii, prietenii cailor

 Cine si-a inchipuit ca doar adultii manuiesc armele si caii, s-au inselat. Folosirea sabiei, a arcului si a
calului sunt primele lucruri pe care copilul trebuie sa le stie. Apoi totul e simplu. "Sunt imbracat asa
pentru ca incerc sa pastrez traditiile de calarie transilvanene. Nimic nu e atat de greu precum pare ", a
spus unul dintre copiii din trupa de la Gheorgheni.

 Arcuri medievale

 Cu arcul se trage extrem de greu. Am incercat si noi. Nu trebuie sa ai foarte multa forta, dar trebuie sa ai
extrem de multa inteligenta si drag pentru traditii. Pentru ca arcurile care au fost expuse in Parcul
Tineretului au peste 1.000 de ani. "Acestea sunt diferite arcuri din diferite epoci. Am scos 3 dintre ele
pentru ca sunt facute exact in modul in care erau facute acum 1000 sau 500 de ani. Arcurile astea sunt din
materiale traditionale, corn de vaca sau de bivol in partea interioara , tot felul de chestii si imbracate in
partea exterior cu piele de sarpe, cu coaja de mesteacan sau cu pergament ", a mai spus Kallo Miklos. 

 Toti pentru unul

 Timp de 3 zile, cavalerii si domnitele i-au invitat pe sibieni sa fie toti pentru unul. " Toti pentru unul " a
fost crezul actiunii umanitare initiate de Tribuna si Asociatia Ordinul Cavalerilor de Sibiu, actiune care
are ca principal scop salvarea unei vieti, a Ioanei Costea, tanara de doar 19 ani, care sufera de leucemie si
are nevoie de tratament si operatie in strainatate.

 Organizatorii festivalului spun ca a fost o campanie reusita. inca din prima zi de festival, sibienii si
turistii au donat bani pentru salvarea vietii Ioanei. Deocamdata, nu se stie exact care este suma care s-a
strans. Urnele mobile, dar si urna din fata scenei din Piata Mare vor fi deschise in cursul zilei de astazi si
se vor numara banii. intreaga suma va fi data Ioanei Costea, care spera sa poata ajunge in strainatate la un
transplant de celule stem, de care are nevoie pentru a putea trai.

Cuvinte cheie:  piata mare  cetatea  parcul tineretului  alma  rod  rusi  bulevardul nicolae balcescu  fantana
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/piata+mare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cetatea
https://www.sibiul.ro/cauta/1/parcul+tineretului
https://www.sibiul.ro/cauta/1/alma
https://www.sibiul.ro/cauta/1/rod
https://www.sibiul.ro/cauta/1/rusi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/bulevardul+nicolae+balcescu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/fantana+arteziana


arteziana  grupul  parcul cetatii  record  germania  deva  cartea recordurilor  mobile  nicolae  compa  arad
costea  nicolae balcescu  spectacol  arme  bere  mancare  femei
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