STEMA COMUNEI GRUIU
JUDEŢUL ILFOV

DESCRIEREA STEMEI

Elementele de heraldică, componente ale emblemei comunei Gruiu:
1.
2.
3.
4.

Mânăstirea Căldăruşani
Stejarul
Spicele de grâu
Apa şi Peştele

SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR ÎNSUMATE
1.Mânăstirea Căldăruşani
ISTORIC: anul zidirii – 1638 (ctitor – Matei Basarab)
În marele şi nesfârşitul codru al Vlăsiei, la începutul sec. al XVII-lea,
întâiul său ctitor – Domnitorul Matei Basarab, îndrăgostindu-se de aceste
mirifice locuri în anul 1637, ridică lângă un vechi schit din lemn, unul dintre cele
mai importante şi mai remarcabile monumente, MÂNĂSTIREA CĂLDĂRUŞANI.
*Mânăstirea aparţine în mod administrativ de comuna Gruiu.

2.Stejarul (frunza de stejar)
Pădurile dese de stejar care compuneau codrii Vlăsiei, erau folosite de
români ca loc de refugiu în timpul marilor migraţii, deoarece ofereau un
adăpost bun împotriva călăreţilor înarmaţi, care, pentru a putea ataca, ar fi
trebuit să descalece.
„Vlăsia” este denumirea în slava veche pentru Valahia.
*Frunza de stejar este emblema codrilor Vlăsiei exprimând Speranţa şi
virtutea teologală, în vremuri în care pădurea oferea adăpost celor aflaţi în
primejdia cotropirii barbare, dar şi adăpost spiritual acelora care îl căutau pe
Dumnezeu, codrul des fiind un loc propice pentru construirea mânăstirilor
ortodoxe, atât de dragi şi de folositoare românilor valahi (cei din Valahia, din
sudul României de astăzi).

3.Grâul
Este unul din simbolurile universale ale agriculturii, fertilităţii naturale şi
ale recoltei. Simbolizează ciclul naşterii, al vieţii şi al morţii.
Grâul îl simbolizează pe Iisus Hristos, în creştinism. În tradiţia creştină
ortodoxă, de care aparţin majoritatea locuitorilor comunei Gruiu, grâul este
asociat cu Sfânta Euharistie.
*În ceea ce priveşte arta heraldică, snopul de grâu înseamnă
îmbrăcăminte şi este folosit ca emblemă a brutarilor. (În satul Lipia existând o
moară cu istorie locală).

4.Apa şi Peştele
*Peştele – un simbol al botezului, sacramentul iniţiatic primordial al
creştinismului.
Numele grecesc al peştelui (ICHTYS) a devenit pentru creştinii antici un
acrostih – „IESUS CHRISTOS THEU YIOS SATER” – însemnând „Iisus Hristos Fiul
lui Dumnezeu, Mântuitorul”.
Pentru comuna Gruiu peştele are o însemnătate aparte, deoarece
lacurile care împrejmuiesc comuna abundă de această făptură atrăgând atât
turişti pentru pescuit cât şi oferind hrană locuitorilor.
*Apa constituie un cadru natural mirific în geografia comunei Gruiu.
Exemple: Lacul Snagov, Lacul Căldăruşani.

