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Marea captiv`
Echipa ZIUA a abordat de data asta o loca]ie

aflat` la o sut` de kilometri de Bucure[ti, zona
Arge[ului. Nici nu v` \nchipui]i câte ave]i de v`zut
\n apropiere de Bucure[ti: m`n`stiri, necropole
domne[ti, biserici rupestre, cet`]i fortificate,
natur` [i peisaje. Traseul nostru a trecut, pentru
\nceput, pe la dou` pe[teri: Ialomicioara [i Dâm-
bovicioara, am fost [i prin dou` capitale domne[ti:
Curtea de Arge[ [i Câmpulung, am vizitat trei bi-
serici rupestre: N`m`ie[ti, Corbii de Piatr` [i
Cet`]uia [i am urcat pân` la cetatea de la Poienari,
fortifica]ia lui Vlad ¥epe[. Dac` ave]i un weekend
liber, nu ezita]i s` merge]i \n Arge[, ve]i descoperi

la doi pa[i de cartierul Militari locuri, legende [i
pove[ti ne[tiute. ßi dac` am pomenit de locuri
ne[tiute, \n Curtea de Arge[, vizavi de Curtea
Domneasc`, pe o colin`, se \nal]` o ruin`, biserica
catolic` Sân Nicoar`, de prin secolul XIII. Despre
edificiu, n-am g`sit nicio \nsemnare. Nici m`car
speciali[tii n`imi]i de Theodor Paleologu, de la
Muzeul Municipal de jos, de la baza colinei, nu
[tiau nimic despre minunea de piatr`. 

ßi pentru c` \n câteva zile intram \n S`pt`mâna
Mare, urmat` de Sfintele Pa[ti, bisericile [i
m`n`stirile Arge[ului v` ofer` prilejul de a v`
reculege [i de a s`rb`tori Învierea Domnului. (S.S.)Muscelul pe gr`tar
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Paznicul umil 

Ruina misterioas`

Eroii de la Dragoslavele

Marius, driverul, \ncol]it
de prieteni (\n stânga

ghidul Cu]u)

Alexandra ocup`
Dragoslavele
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Iat`, revista noastr` bilunar` de turism, nu-
mit` ingrat [i conven]ional Supliment a ajuns la
„jubileu.“ Cel de cinci numere. çn acest r`stimp
echipa ZIUA a b`tut \n lung [i-n lat eterna, [i mai
ales fascinanta Românie [i a des  co perit pentru
voi, cititori avizi de turism, locuri uimitoare. Da,
avem o ]ar` frumoas`. Se spune c` atunci când
Dumnezeu a h`r`zit popoarele cu bog`]ii, a dat
României prea multe, nedrept`]ind pe multe alte
popoare. Celelalte ]`ri au protestat: România are
mun]i, râuri, mare, grânare etc, [i nou` Doamne,
ne-ai dat mult mai pu]in. La care, Cel de Sus le-a
zis: „Lini[ti]i-v`! S` vede]i ce popor le-am dat!“.
Da, România are locuri absolut uimitoare, da’ are
[i un po  por... ZIUA a fost \n cinci locuri: trei de schi
- masivul Parâng, Arie[eni [i Vatra Dornei - [i
dou` de tranzi]ie iarn`-prim`var`, Oltenia [i

zona Arge[ului. Concluzii?! Româ nul nu [tie s`
fac` turism. Peste tot acelea[i pensiuni cu ter-
mopane, decorate anost, cu mâncare „tra di -
]ional` româneasc`“: cartofi [i piept de pui, gata
congela]i, de la hipermarket. Ce folos c` natura
ne-a h`r`zit cu peisaje uluitoare, cu pe[teri, cas-
cade [i alte minuni, nu ne-a h`r`zit \n s` cu ima-
gina]ie, cu d`ruire, ce mai, cu viziune. Lipsesc:
infrastructura, promovarea, sistematizarea, pro-
gramele alternative. Doam  ne, câte mai lipsesc!
Fiecare [i-a construit, dup` capul lui, o pensiune
standard, a decorat-o tot a[a [i face turism. ßi
totu[i merit` s` descoperi România. Merit` s`
la[i de-o parte turismul industrial, cel „all inclu-
sive“ [i s` vezi locuri uimitoare. Sunt aici lâng`
noi! E \ntr-adev`r, un risc, dar dragi români, des -
coperi]i-v` ]ara [i mai vorbim. (Z.T.)

ZT jubileaz`

rene PÂRSAN,

Ion BARBU
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Este de aplaudat ini]ia-
tiva Elenei Udrea de a pro-
mova turismul românesc cu
for]a. Într-un fel asta [i-a pro-
pus [i Ziua Turistic`. Dar de-
mersul nostru, al tuturor,
\n tâmpin` un obstacol care
este trei, ca s` mai cit`m din
când \n când din Van Ghelie:
patul, mâncarea [i b`utura.
Dac` vrei neap`rat s` des co -
peri România, se presupune
c` trebuie s` te men]ii \n
via]`, cel pu]in \n perioada \n
care \]i c`[un` s` te ]ii de
acest proiect nes`buit.

A[a cum e ea, România
merit` descoperit`. Din p` -
cate \[i ascunde comorile cu o
pudoare ostil` care mai poa -
te fi reg`sit` doar la Antar-
tica. 

Trecem peste am`nuntul
insignifiant c` niciodat` nu
[ti exact unde te afli \n ]ara ta
[i abord`m la modul furi-
bund ce ne doare r`u: unde
dorm, ce m`nânc, ce beau?

Mergi pe drum. Dai de
ceva ruin`, cetate, inter-
sec]ie. Ghici ciuperc` ce-i? Nu
scrie, asta e! Ba]i la o poart`
invizibil`, strigi, suni un pri-
eten [i te prinzi, \ntr-un fel
sau altul. Dac` sim]i c` o s`
cr`pi de curiozitate [i ai lap-
top dai pe google. Dac` nu,
nu. E[ti n`uc, obosit, dar \nc`
dornic de aventur`. A[a dor-
nic cum e[ti ai bea o ]uic`, ai
trage ceva \n piept, ai pune
capul pe ceva moale. Ioc! Tre-
buie s` recunosc c` am furat
o idee de la Radu Anton Ro -
man [i am "ordonat" repor-
terilor ZT s` scotoceasc`
pivni]ele [i buc`t`riile, doar-
doar or g`si mâncarea [i
b`utura locului. Pentru c`
aceasta este singura ofert`
turistic` a patriei. S-au \ntors

cu urechile pleo[tite. Am
g`sit o re]et` formidabil` de
dege]ele de pui cu cartofi
vr`ji]i, au raportat cu mân-
drie. Unde? În Oltenia, pe
lâng` V`dastra, unde s-a
n`scut prematur neoliticul
românesc. Dragavei cu ou`
de câ]` a]i mâncat? Ce-i `la?
ßtevie, reporteri nerecu nos -
c`tori. ßi câ]a? Bibilic`. 

Ce dragavei, am avut
noroc c` mi-a v`rsat nevasta
cafeaua pe cravat` [i am
putut s` stau treaz pân` s-a
deschis la non-stopul din
Caracal, a miorl`it nu spun
cine. Ceva b`utur` de D`bu-
leni, de Segarcea, de Orevi]a,
de Is`rescu, de Sâmbure[ti?
"Fata-n iarb`", de Jidvei, cu
ap` plat` de ploaie, de pe
parbriz, [i-au dat ei arama pe
fa]`.

Nu o s` \n]eleg niciodat`
de ce bei Cotnari \n comuna
Murfatlar, de ce m`nânci
champignoane \n ]ara m` -
n`t`rcilor - hribi pentru mol -
doveni. Ce caut` bulzul la
Costine[ti [i Coca-cola de
zmeur` la Prilib]a, \n inima
Banatului de p`dure, undeva
la por]ile cheilor Nerei? (Un
loc pe unde trecur` mai de-
mult ni[te romani obidi]i [i
r`pciugo[i \n c`utare de dace
cur`]ele [i cinstite). 

Revenim la relansarea
prin promovare a Elenei
Udrea. ZT propune re]eta de
brand de ]ar`: se fur` dou`
ou` de la stat [i se bat; se
adaug` ap` de ploaie cât s`
nu se vad`; se freac` menta
pân` la epuizarea subiectu-
lui; se fierbe tema la rece [i se
adaug` [pag` dup` gust.

Re]eta am descoperit-o
personal \n halatul uitat de
mama lu' Dracula la Sovata.

S` mori 
de foame-n
lung [i-n lat
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çncepem urcu[ul spre Ialomicioara.

Drumul trece prin Glod, sat de ]igani,
localizat \ns` \n Kazahstan de pro-
duc`torii de la Hollywood. Realizez c`
numele satului, Glod, nu este \n tâm -
pl`tor, casele [i drumurile \noat` \n
noroi. Localitatea este desp`r]it` \n
dou` de Ialomicioara, [i bine\n]eles,
cimitirul e pe malul drept, iar biserica
pe malul stâng. Pod nu exist`, a[a c`
\nainte de a trece \n lumea celor drep]i,
trebuie s` consul]i buletinul meteo, s`
nu urmeze cumva zile ploioase, altfel
ri[ti s` amâni odihna ve[nic`. Prin
noroaie, l`s`m \n stânga sanatoriul de
la Moroieni. Construit \n perioada in-
terbelic`, sanatoriul aduce cu un tran -
sa tlantic coco]at \n vârful mun]ilor, \n
¥ara lui Seneslau.

La limita Daciei
Primii 10 kilometri, pân` la sanato-

riu, \i parcurgem pe o [osea asfaltat`
par]ial cu zeci de ani \n urm`.
Macadamul este \nlocuit treptat de o
cale \nnoroit`. Greul de abia acum
\ncepe, mai avem vreo 20 de kilometri
pân` la pe[ter`. Loganul are [i el limi -
tele lui, dar reu[e[te s` treac` peste

noroaie. Apare [i z`pada, a c`rei
\n`l]ime cre[te odat` cu drumul, plin
deja de [leauri. Peisajul hibernal ne in-
tereseaz` mai pu]in. Trebuie s`
ajungem pe platoul de la Padina.
Coborâm din ma[in` [i doar \n -
demânarea lui Marius, driver-ul nostru,
face ca ma[ina s` treac` peste [leauri.
Sus, la cabana Bolboci, pe platoul de la
Padina, pustiu, z`pad` [i soare.

De-o parte [i de alta a drumului
n`me]ii sunt cât un stat de om. çncepe
greul, suntem la 1600 de metri, iar
speran]a noastr` st` \n Logan. Urc`m la
relanti [i dup` o or` se ive[te, pe
stânga, schitul de la Ialomicioara, iar pe
dreapta, Hotelul Pe[tera. çncepe s`
ning` u[or. Asta mai lipsea! Este trei
dup`-amiaza [i ne gândim deja s`
\nnopt`m la hotel. Pre]urile sunt cam
piperate: 240 ron, dubl` [i 190, single,
\n condi]iile \n care hotelul este pustiu. 

Pe[tera Siha[trilor
Pe[tera Ialomicioarei este situat` \n

Cheile Pe[terii, pe versantul drept al
Ialomi]ei. Este str`b`tut` de un pârâu
[i are mai multe „s`li“: Mihnea-Vod`,
Decebal, Sala Mare, Sala Hades, Sala

Ur[ilor. Ce folos, acum e \nchis`. çn sec-
olul al XVI-lea, voievodul Mihnea cel
R`u a f`cut [i un lucru bun, a ridicat la
intrarea \n pe[ter` o m`n`stire. Se
ive[te [i un grup de pensionare
fran]uzoaice conduse de un ghid. Au
venit pe jos de la Moieciu de Sus, prin
ßaua Strunga. 

Ghidul, Petric` Du n` reanu, bra -
[ovean, se uit` mirat la unul dintre noi.
Eu, Teo ßeran, adic`, sunt \mbr`cat ca
un func]ionar de banc`: costum, cra-
vat` [i diplomat. Ghidul spune c` pal-
tonarii „se risc`“ când vin \n civil pe
munte. Marie-Francaise este o fran -
]uzoaic` slab`, cu alur` sportiv`. Are 68
de ani [i a venit pe jos pân` la pe[ter`.
Este din Auvergne [i este pentru prima
oar` \n România. „Mais le coeur? Que
dit le coeur?“, o \ntreb.  „Ca va! Ca va!
C’est tres bien!“, m` asigur` Marie-
Francaise. Ninge ca \n pove[ti. çncepem
coborârea, e deja nasol: Loganul r` -
mâne suspendat \ntre [leauri, mobilul
n-are semnal, \n jur pustiu. çmpingem
Loganul [i dup` mai multe \ncerc`ri \l
repunem pe ro]i. Ajungem din nou la
noroaie, ce u[urare. Glodul este \n fa]a
noastr`!

� teodor ßERAN

T
recem prin Târ-
govi[te [i intr`m
pe drumul spre
Sinaia. Pe colina
care str`juie[te

ora[ul se arat` M`n`stirea
Dealu -accesul destul de
facil - locul unde este
\ngropat capul voievodului
Mihai Viteazul. Urm`m firul
v`ii Ialomi]ei, trecem prin
Pucioasa [i ajungem 
\n Moroieni. 

IALOMICIOARA
prin satul lui Borat



5

supliment gratuit al ziarului ZIUA                                                                                         ZIUA TURISTICå nr. 5 l 7 aprilie 2009  

DÂMBOVICIOARA
\n bârlogul 

ursului

Oare de ce nu m` mir! Pe[tera este
\nchis`. Dar panoul de lâng` grilajul de
fier ne l`mure[te: lungime 250 de metri,
traseu ascendent, \n`l]ime doi metri. A
fost descoperit` la \nceputul secolului al
XVI-lea, fiind atestat` documentar pe
vremea lui Mihnea Turcitul. Se spune c`
la 1579, pe[tera a servit drept ascun -
z`toare, pe atunci când turcii d`deau
n`val` prin ¥ara Româneasc`. O alt` le-
gend` spune c` pe[tera a fost loc de
reculegere pentru un pustnic, ceea ce ex-
plic` denumirile din subteran: Salonul,
Biblioteca, Patul, Cuptoarele, Orga [i Al-
tarul. çn pe[tera Dâmbovicioara a vie]uit

un urs uria[, ale c`rui fosile s-au des -
coperit \ntr-un ungher ascuns, numit
„Bârlogul Ursului“. 
La gura pe[terii st` pensiunea „Pe[ tera“,
cu de 40 de locuri de cazare [i res taurant.
Pre]uri negociabile de la 120 de ron \n jos
pentru o camer` dubl`. Meniul?! Cel
tradi]ional: ciorb` de burt`, piept de pui,
cartofi congela]i [i bulz. Tot la pensiune
fiin]eaz` un stand cu „suveniruri de a-
mintire“: creioane uri a[e, icoane de plas-
tic, candele, br`]`ri, brelocuri [i magne]i
pentru frigider - inscrip]ionate, cum alt-
fel, cu numele pe[terii. Ceva fin! Vân -
z`toarea de la pensiune nu s-a l`sat pân`

nu ne-a p`c`lit, a lansat o superofert` [i
ne-a b`gat pe gât ca[ ultras`rat [i brânz`
\n coaj` de brad muceg`it`, ca la fran]uji.
Metoda simpl` - maradona, de Dâmbovi-
cioara, de ast` dat`. Ne-a dat s` gust`m
dintr-un calup bun la gust [i ne-a vândut,
pe când noi ne holbam la pere]ii de
piatr`, calupuri muceg`ite. Ea s-a ales cu
banii, noi cu coaja de brad. ßi totu[i, tre -
când peste inconveniente: drum prost [i
pe[ter` \nchis`, intra]i pe Cheile Dâm-
bovicioarei. Pere]ii drep]i de piatr`, firul
cristalin al pârâului, aerul ozonat - sunt
motive s` p`r`si]i pentru câteva zile
ora[ul. Oricare ar fi el.

Z
iua a doua, 
pe[tera a doua -
Dâmbovicioara.
Ajungem \n satul
cu acela[i nume,

aflat la [apte kilometri de
[oseaua na]ional`. Este r`sfi-
rat pe valea \ngust` a râului,

atât cât permit pere]ii 
\nal]i de piatr`. 
Dâmbovicioara este un sat
de oieri, cu vreo 400 de 
suflete. Dup` \nc` un kilo-
metru de drum de ]ar`,
ajungem la pe[ter`. În zon`
mai sunt alte 50 de pe[teri.

Teodor ßeran, 
text, foto [i aplomb
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Oprim pe platoul din fa]a Mausoleu-
lui. çn fa]a noastr` fabrica de ciment [i
mai \ncolo, \n zare, Câmpulung. La baza
mausoleului, un butic am`rât - chipsuri [i
suc natural cu E-uri. çntr-o clipit` suntem
\nconjura]i de cotarle. Sunt paznicii per-
manen]i ai eroilor de la Dragoslavele. Pe
platou, o Skod` de-acum dou` decenii.
La vederea noastr`, din hârb iese un
cineva. Acel cineva este tocmai ghidul
mausoleului sau custodele sau ce-o fi el.
¥ine la orice func]ie [i asta se \ntâmpl` de
vreo trei decenii. Marian Hada (a absolvit
istoria \n ‘71 [i s-a prip`[it prin zona
Câmpulung, acum 15 ani, dup` ce-a pre-
dat prin Boto[ani. „Nu prea avem vizita-
tori! Vin doar \n weekend [i \n special,
vara, din aprilie pân` \n octombrie“, zice
resemnat Marian. Câinii zburd` veseli \n
jurul nostru. „Dac` nu avem paz`! Stau ei
de paz`!“, spune ghidul \mp`r]ind buc`]i
de pâine patrupedelor. Azi a adus o plas`
mare cu pâine, pentru \ntreaga s`p t` -
mân`. çnso]i]i de cortegiul canin ajun -
gem, pe sc`ri, la jum`tatea mausoleului.

Intr`m \n muzeu: documente, fotografii
[i solda]i de mucava \]i arat` cum au lup-
tat „ai no[tri“ pentru a-[i ap`ra glia. La
Dragoslavele nu le-a ie[it, au luptat [i au
\nfrânt, adic` „fri]ii“ ne-au cople[it. „Is-
toria nu mai este pre]uit`! Din 1993 de
când sunt la muzeu [i pân` \n prezent,
nici un demnitar român nu a vizitat Mau-
soleul! Singurul care a venit a fost
Preafericitul Patriarh Teoctist!“, \[i amin -
te[te Marian. Tot el porne[te [i diapo-
rama. Suntem totu[i \n era 3G, pe cine
mai p`c`lesc, cu dou` becuri [i cu trei
bubuituri. 

Cu pre]ul sângelui
Urc`m treptele Mausoleului compus

din dou` corpuri: primul, orizontal,
ad`poste[te osuarul, pe pere]ii c`ruia
sunt gravate numele osta[ilor c`zu]i la
datorie; al doilea, vertical, are forma
unui turn cu foi[or, spre care duce o
scar` \n spiral`. Aici sunt depuse \n 31 de
cripte osemintele celor 2300 de osta[i

români c`zu]i la datorie. çn vara anului
1916, pe curm`tura Mateia[ului se afla
amplasat Cartierul General al „Grupului
de armate N`m`ie[ti“, sub comanda
generalului Alexandru Averescu. Pe cu-
loarul Ruc`r-Bran, \n pasul Giuvala, se
aflau nem]ii [i austriecii reuni]i \n grupul
de armate „Morgen“. 

La data de 1 octombrie 1916, trupele
Puterilor Centrale au for]at grani]a
româneasc` la Fundata. 

Din acea zi, tunurile au bubuit ne\nc-
etat, vreme de 45 de zile, declan[ându-
se o \ncle[tare pe via]` [i pe moarte \ntre
cele dou` armate, osta[ii români reu[ind
s` opreas c`, cu grele pierderi, p`trun-
derea tru pelor nem]e[ti pe Valea Dâm-
bovi]ei. 

çn cele 45 de zile de r`zboi, 2300 de
osta[i români au pierit ap`rând
\n`l]imile Mateia[ului. Pe locul unde
osta[ii au respins \nain tarea trupelor
nem]e[ti s-a \n`l]at, la 1935, Mausoleul
de la Mateia[. De parc` i-ar p`sa cuiva!

� teodor ßERAN

Eroi, tunuri 
[i nep`sare

P
ierdut pe colinele
din jurul depresiu-
nii Câmpulung,
monumentul de la
Mateia[ este un

monument trist. çnchinat
solda]ilor din Primul R`zboi
Mondial care au ]inut piept
nem]ilor \n pasul
Dragoslavele, monumentul
este precum lupta de atunci,
pierdut pentru români.
Nimic nu te \ndeamn` s` urci
pân` \n vârful colinei: pe pla-
tou la oprire, vreo 30 de
maidanezi \[i i]esc capetele
[i dau veseli din coad`, a mai
venit un turist cu de-ale
gurii. Dup` cât sunt de slabi,
pe aici nu trece mai nimeni.
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âmpulung a trecut prin toate
stadiile de dezvoltare: sat,
târg, ora[ [i municipiu. Situat
pe DN 73, la 54 km de Pite[ti
[i 87 km de Brasov, Câmpu-

lung [i \mprejurimile sale au asigurat
timp de 800 de ani o leg`tur` activ` a
¥`rii Române[ti cu Transilvania. 

A fost un important târg pe drumul
Bra[ovului cu breslele de me[te[ugari [i
c`r`u[i care transportau m`rfuri pân` \n
porturile de la Dun`re. O monografie
spune c` fosta capital` a ¥`rii Române[ti
este „pres`rat` cu numeroase obiective
de interes istoric, cultural si turistic“.
Urmeaz` s` vedem! Ce [tiam despre
Câmpulung? P`i, la 1330, aici a fost
prima capital` a ¥`rii Române[ti, c` de
aici provine, la 1521, primul document \n
limba român`, c` are aproape 150 de
cl`diri de patrimoniu [i c` pân` acum un
deceniu aici se fabrica Aro.

Promovarea la p`mânt
Am ajuns \n Câmpulung \n prima

decad` a lui martie, imediat dup`
„babe“. Babe ce-[i mai ar`tau col]ii \nc` -
ningea viscolit. Aveam oarece emo]ii.
Aici am f`cut armata cu ani \n urm`, pe
vremea când institu]ia era pentru mul]i
pa[aportul de intrare \n via]`. Ce mai, ar-
mata te f`cea om. Pe mine m-a f`cut
[ofer.Dac` nimere[ti \n Câmpulung, a[a

ca noi, turi[ti de nevoie, cu treab`, de ui]i
dup` un pliant, o monografie, s`-]i certi-
fice c` acel loc are ceva special, c` merit`
v`zut, c` aici s-au n`scut... etc. Caut \n
câteva libr`rii - nimic. Intru \n Muzeul
or`[enesc, poate aici am mai mult noroc.
N-am. Un muzeograf plictisit \mi arat` un
stand pr`fuit. çn mod sigur sunt unicul
care cere a[a ceva \n ultimul an. Sunt \ns`
caiete pentru speciali[ti, din cele care
apar pe circuit \nchis, o dat`  pe an. M`
\ndrum` \ns` spre un anticariat, unde ar
fi posibil, spune el, s` g`sesc o mono-
grafie a ora[ului. 

O lume uitat`
O iau \n jos pe singurul bulevard al

a[ez`rii - Pardon. Calea a fost amenajat`
\ntr-o veche albie pe la 1880. Nu [tiu cum
se nume[te oficial nici ast`zi, dar local-
nicii \i spun tot Pardon. Denumirea vine
de la aglomera]ia de pe bulevard, atunci
când ora[ul era invadat de vilegiaturi[ti,
desele ciocniri \ntre ei duceau la scuzele
de rigoare exprimate la tot pasul prin
„pardon“. Las pe dreapta, gr`dina pu-
blic` „Merci“. A fost amenajat` cam \n
acela[i timp cu bulevardul, pe la sfâr[itul
secolului XIX. La serb`rile organizate \n
serile de var`, domni[oarele asupra
c`rora tinerii aruncau confetti [i petale
de trandafiri, ca gest de apreciere,
mul]umeau gra]ios: „merci“, „merci“...

de aici numele. G`sesc [i anticariatul [i
monografia. E ilustrat` cu cartoline din
secolul trecut. Astfel, pot face mai bine
diferen]a \ntre cum ar`ta Câmpulung
acum un secol [i cum arat` acum.

Martorii nep`s`rii
Pe bulevardul Pardon se g`sesc o

mul]ime de bijuterii arhitectonice: Tri-
bunalul, inaugurat la 1901, Prim`ria, de
la 1907, coborând spre Pia]a Regal`, 
de-o parte [i de alta a bulevardului sunt
ridicate case negustore[ti cu balcoane la
strad`, cu feronerii complicate [i bi ne\n -
]eles, ruginite. La cap`tul bulevardului
se ridic` Turnul B`r`]iei, al Bisericii cato-
lice Sf. Iacob, \nfiin]at` \n secolul XIV
pentru comercian]ii italieni [i nem]i care
se stabiliser` \n Câmpulung. B`r`]ia de-
semna o fr`]ie de c`lug`ri a ordinului
franciscan. B`r`]ia din Câmpulung era
\nfr`]it`, la vremea respectiv`, cu b` -
r`]iile din Bucure[ti [i Târgovi[te. Mai jos
d`m [i de fosta Pia]` Regal`, cu Ma rele
Hotel Regal, acolo unde la sfâr[itul sec-
olului XIX, Regele Carol I venea \m pre un`
cu suita \n vilegiatur`. Acum Marele Ho -
tel Regal se nume[te Unic [i, cum altfel?,
este \n paragin`. Ce s` mai vorbim de
B`ile Kre]ulescu, date \n folosin]` \n
1887, dotate la vremea respectiv` cu
apa ratur` [i instala]ii la nivel european.
Unele pavilioane au fost demolate

\nainte de 1940, iar ce-a r`mas s-a trans-
format, \n vremea comunismului, \n b`i
comunale. Azi sunt amenajate butice.
Doar izvorul de ap` mineral` din parc
mai aminte[te c` aici se \ntâlnea pro-
tipendada Capitalei. 

M`n`stiri [i biserici
Fiind capital` domneasc`, \n Câmpu-

lung fiin]eaz` al`turi de Biserica
B`r`]iei, numeroase a[ez`minte cre[tine
ortodoxe. M`n`stirea Negru Vod`, cti-
torit` \n 1251 de Radu Negru Voievod,
desc`lec`torul ¥`rii Române[ti. Ea a fost
rezidit` de Basarab Voievod [i terminat`
de fiul s`u Nicolae Alexandru Basarab, al
c`rui mormânt se afl` aici. Tot \n curtea
m`n`stirii se g`se[te [i Casa Domneasc`,
ridicat` de Matei Basarab \n jurul anului
1635.

Biserica ßube[ti, construit` de
breasla „[ubarilor“ \n 1552 [i ref`cut` \n
1779. Biserica Domneasc`, zidit` de
Doamna Chiajna [i Petru ßchiopul \n
1567. Biserica Schei, ridicat` de bulgari
\n secolul XVI, biserica Fl`mânda, ce
fiin]eaz` de  la 1765. Cu toate c` dispune
de  poten]ial turistic Câmpulung r`mâne
un ora[ care se scufund` \ncet, dar sigur
\n uitare. R`mân doar edificiile monu-
mentale martori ai istoriei. Pentru cât
timp, oare? 

� silviu SECRIERU

Ora[ul Câmpulung se
spune c` ar fi fost \nte-
meiat de Cavalerii Teu-
toni \n prima jum`tate
a secolului XIII, \n mi-
jlocul actualei depre-
siuni. ßase sute de ani
mai târziu târgul
muscelean a devenit
una din cele mai 
importante destina]ii
turistice interbelice.
Dup` Seneslau
[i Negru Vod` au venit
Hohenzollernii.

PARDON, MERCI, AU REVOIR...
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TRIUNGHIUL 
SACRU AL 

ORTODOXIEI

C
orbii de Piatr`,
N`m`ie[ti [i
Cet`]uia - trei
l`ca[uri ortodoxe
rupestre ce

formeaz` un triunghi sacru
la poalele subcarpa]ilor.
Cele trei biserici alc`tuiesc
un triunghi echilateral cu
latura de 20 km. çn geome-
trie, pitagoreicii venerau 
triunghiul sacru, \n care ei
vedeau principalul creator
al Universului. ßi trecând
peste specula]ii, \n 
numeroase biserici din
Arge[ m-a frapat prezen]a
deasupra altarului sau pe
zid`ria exterioar` a câte
unui triunghi echilateral cu
un ochi \n mijloc. Ochiul
Atotv`z`tor. Ce c`utau 
simbolurile masonice pe
l`ca[urile ortodoxe, nu [tiu.
Cum se \mpac` cre[tinismul
cu masoneria, \n Arge[,
[tiind c` cele dou` institu]ii
au fost de-a lungul istoriei
antagonice, nici asta nu
[tiu. Pe site-ul m`n`stirii
Corbii de Piatr` fiin]area 
triunghiului sacru este
negat` cu vehemen]`, dar
mai mul]i preo]i din zon`,
precum [i muzeografi,
sus]in contrariul. Toate 
trei m`n`stirile au \ntâiul
hram Izvorul T`m`duirii,
c`ruia i s-a mai ad`ugat 
de-a lungul vremii unul 
sau dou` hramuri. 
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CORBII DE PIATRå

Spre deosebire de N`m`ie[ti,
unde biserica din pe[ter` a fost com-
pletat` de o construc]ie exterioar`,
la Corbii de Piatr` l`ca[ul este s`pat
chiar \n masivul mun tos. Am ajuns la
biserica rupestr`, \n comuna Corbi,
de pe [oseaua Câmpulung-
Domne[ti, dup` a mia z` târziu. Era
\nnorat [i ploua m`runt. Ne
\ntâmpin` un „cui ra sat“ de piatr`,
a[ezat pe o culme. La poart` un
\nsemn cu un num`r de telefon [i un
anun]: „Interzis accesul cu câini,
pisici [i jderi“. M`i s` fie! Am intrat \n
incint` [i am \nceput s` fotografiem.
Sun la num`rul afi[at. Custodele,
care locuia mai la vale, \mi spune c`
pentru a face un reportaj avem
nevoie de acceptul la vârf. De ce?
Pentru c` a[a sunt ordinele. Dup`
vreo jum`tate de or` apare [i ne d`
vestea izb`vitoare: am primit accep-
tul. Pân` la apari]ia ghidului am
urcat , \mpreun` cu Ale xandra, pe

puntea „cuirasatului“. Mai bine zis
am \notat \n noroi, vreo 60 de metri,
pe o c`rare aproximativ` pân` sus. 

Cu toate c` era \nnorat, a meritat,
acope rit` de nori [i cea]`, valea avea
un aspect straniu. Sus o cruce de
piatr`, cam cât un stat de om, fixat`
\n masiv pe la anul 1700. Fo-
tografiem la greu [i alunec`m la
vale. Ghidul ne introduce \n cele
dou` \nc`peri ale bisericii rupestre
s`pate la baza uria[ului bolovan.
Prima atestare documentar`, 1512,
când c` lu g`ri]a Magdalina, fiic` [i

so]ie de boier, re\nfiin]eaz`
m`n`stirea de la Corbii de Piatr`, cu
hramul Adormirea Maicii Domnului,
pe care o \nchin` domnitorului Nea-
goe Basarab, m`n`stirea primind la
re\nfiin]area ei statutul de m`n`stire
domneasc`. Este [i prima m`n`stire
de c`lug`ri]e atestat` documentar la
noi \n ]ar`. Corbii de Piatr` nu a fost
restaurat` niciodat`, a[a \ncât pe
pere]i se poate distinge \nc` pictura
veche de 700 de ani. Unii istorici
sus]in c` a[e z`mântul mo nahal
dateaz` din se colul II, servind [i
ca as cun z`toare pentru cre[tinii
pri go ni]i, dup` ce geto-dacii l-
au folosit ca loc de sacrificiu.
Custodele nea g` existen]a
unui triunghi sa cru al
celor trei biserici ru-
pestre, spu nându-ne
c` sunt doar spec-
ula]ii ieftine. 

A[a o fi!

Silviu Secrieru 
text, foto [i 
determinare
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Se spune c` pe culmea abrupt`
de piatr` ce se \nal]` \ntre râul
Dâmbovi]a [i pârâul Cet`]uia a exi-
stat o cetate de rezisten]` de pe
vremea ocupa]iei romane. Faptul
c` aici a fost un sanctuar str`vechi
o arat` [i alte semne sacre, d`ltuite
\n piatr`, cum ar fi tridentul [i
crucea gammat`, toate reg`sindu-
se [i \n iconografia preistoric`. 

Cetatea ar fi fost loc de refugiu
[i pentru legendarul domn al ¥`rii
Române[ti, Negru Vod`, care \[i
avea aici [i o pe[ter` de tain`,
„Pe[tera lui Negru Vod`“. De la
aceast` cetate [i-au luat numele
atât muntele, cât [i satele dimpre-
jur.

Biserica schitului este a[ezat`
\ntr-o pe[ter` natural`, are 12
metri lungime, 4 metri l`]ime [i
\n`l]imea pân` la bolt` de 3,20
metri. Sfântul l`ca[ este comparti-
mentat \n altar, naos [i pronaos, iar
\n afar`, la intrare, are un pridvor
de lemn.

Biserica p`streaz` trei straturi
suprapuse de pictur`. Dup` ce
acesta a \nl`turat stratul de pictur`
f`cut \n anul 1859, se distinge pe
peretele din apus, la intrarea \n
naos, chipul ctitorilor Alexandru
Voievod [i Radu Negru Voievod.

Pe malul drept al Dâmbovi]ei,
pe versantul opus Cet`]uii, se afl`
un grup de stânci gola[e, care sparg
parc` peisajul - „Col]ii Doamnei“.
Legenda spune c` de aici s-ar fi
aruncat Doamna Marghita. 

La \ntoarcerea lui Negru Vod`
dintr-o b`t`lie cu t`tarii, caii albi ai
acestuia erau murdari de sânge, iar
so]ia sa, [tiind c` el are numai cai
albi, a crezut c` t`tarii au câ[tigat
lupta [i, decât s` cad` \n mâinile
lor, a ales moartea, aruncându-se
de pe stânci. çn Cet`]uia lui Negru
Vod`, \[i vor g`si refugiul de-a lun-
gul seco lelor, al`turi de siha[tri,
Nicolae Alexandru Voievod, Ioan
Radu Ne gru Voievod, Vladislav
Vlaicu, Vlad ¥epe[, Mihai Viteazu,
Matei Ba sa rab la 1634, Constantin
ßerban Vo d` la 1658, Constan-
tinBrân co veanu - martirul -  la
1690, din a c`rui porunc` s-a pictat
cel de-al doilea strat \n biserica din
stânc`; Stolnicul Constantin Can-
tacuzino, la 1775; primul rege al
României Carol I, ce a vizitat \n
câteva rânduri l`ca[ul. çn anul
1992, Schitul Cet`]uia a fost ridicat
la rangul de m`n`stire, iar din anul
1993, acesta apar]ine de Episcopia
Arge[ului [i Muscelului.

L
a M`n`stirea Cet`]uia
ajungi pe valea 
Dâmbovi]ei, la 22 de 
kilometri sud-est de 
Câmpulung, \ntre satele

Cet`]eni [i Cotene[ti. De la [oseaua
principal` mai trebuie s` \nfrun]i 
un urcu[ de vreo jum`tate de or`.
Valea stâncoas` a pârâului Cet`]uia

este bogat` \n pe[teri, unele 
naturale, altele scobite \n piatr` 
de siha[tri prin secolele XIV-XVIII.
M`n`stirea este f`urit` \n vârful
unei creste stâncoase, la o 
\n`l]ime de aproape 900 de 
metri. Biserica poart` dou` 
hramuri: „Adormirea Maicii 
Domnului“[i „Izvorul T`m` duirii“.

METEORA
noastr`

10
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A

jungem la
N`m`ie[ti,
unul dintre
l`ca[urile 
rupestre 

ce formeaz` triunghiul
sacru. Ne \ntâmpin`
maica Lucia, stare]a
m`n`stirii. Volubil`,
consumatoare, dup`
propria m`rturisire, 
de media, cu un  
vocabular laic plin de
culoare, maica Lucia s-a
dovedit „open minded“,
cum spun anglo-saxonii.
Sincer, p`rea mai 
degrab` legat` de 
treburile lume[ti, decât
de cele ale sufletului.
Spirit managerial, maica
Lucia „s-a descurcat“ 
de minune \n timpurile
tranzi]iei, iar 
sponsoriz`rile [i
dona]iile se v`d pe 
biseric` [i \n incint`. 

Cea mai bun` prezentare a bisericii
de piatr` o face Petre Ispirescu, \n 1884,
\n „Schi]` de c`l`torie“: „çnchipui]i-v`
un [tei de piatr` sau de pietroi cam
gogone], format dintr-o materie de
acela[i fel, aproape cât o cet`]uie de
mare, ie[it din coasta muntelui. çn acest
gomoltoc de piatr` este scobit` cu dalta
o gaur` mare cât o chiliu]`, [i \n ast`
chilie \nfiin]at` o bisericu]`“. Biserica
are hramul „Izvorul T`m`duirii“ [i „In-
trarea \n Biseric` a Maicii Domnului“.
Primele hrisoave care atest` fiin]area
m`n`stirii dateaz` din prima jum`tate
a secolului XVI. Legenda \nfiin]`rii
m`n`stirii spune c` Maica Domnului s-a

ar`tat \n vis unor ciobani indicându-le
locul \n care se g`sea icoana [i le-a cerut
ca \n acel loc s` ridice o biseric` \n cin-
stea [i slava Intr`rii \n Biseric` a Sfintei
Fecioare Maria, izvor de Via]` [i de
T`m`duire. Trezindu-se din acest vis
ciobanii au \nceput s` sape [i g`sir` o
pe[ter`, cu icoane [i odoare biserice[ti.
Legenda spune c` icoana visat` este
chiar aceea care se afla \n biserica
N`m`ie[ti [i o reprezint` pe Maica
Domnului cu Pruncul Iisus \n bra]e. Este
considerat` ca una dintre cele mai vechi
icoane nu numai din ]ar`, ci [i din
\ntreaga cre[tin`tate. Se presupune c`
a fost pictat`, \n urm` cu 2000 de ani,

de c`tre Sfântul Apostol [i Evanghelist
Luca. Icoana ar fi fost adus` de Sfântul
Apostol Andrei, care a propov`duit \n
Dobrogea [i a plecat apoi spre Dacia Su-
perioar`.

çn drumul s`u, Sfântul Andrei s-a
oprit \n dreptul unei pe[teri unde se
zicea c` ar tr`i un preot p`gân, spre a-l
cre[tina. Sfântul Apostol ar fi intrat \n
grot`, mai spune legenda, dar neg`sind
pe nimeni le-ar fi spus celor cu care
c`l`torea: „Nemo est“ (Nu este nimeni),
de unde [i numele de N`m`ie[ti. A l`sat
\ns` icoana \n aceast` grot`, \n partea
de nord, aproximativ \n acela[i loc \n
care se afl` acum \n biserica m`n`stirii.

NåMåIESTI
nemo est

,

Maica Lucia
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Pentru micul nostru grup a alo-
cat aproape dou` ore, iar ex-
punerea doamnei, plin` de trimiteri
[i citate, \n latin`, itali an`, francez`
te aduce cu picioarele pe p`mânt [i
realizezi cât de precare \]i sunt
cuno[tin]ele. 

Doamna Teodorescu te aca-
pareaz` cu [tiin]a ei [i nu-]i d` dru-
mul decât atunci când crede c` po]i
pleca de la Biserica Domneasc` mai
bogat. Doamna Teodorescu ridic`
progresiv v`lul de pe picturile bis-
ericii [i \]i relev` istoria ce \nso]e[te
fiecare zugr`veal`. 

Lâng` aceast` doamn` cu stil
descoperi arta, arhitectura [i teolo-
gia ce a \nso]it, de-a lungul veacu -
rilor, necropola medieval`. Erudit`
[i savant`, aceast` Doamn` a Bis-
ericii Dom ne[ti, \]i scoate din uitare
veacuri str`vechi, acoperite de col-
bul vremurilor. 

Treptat, pictura prinde via]`:
m`rturii, \ntâmpl`ri [i miracole,
amalgamul fiind deslu[it \ncetul cu
\ncetul de acest ghid dedicat \n to-
talitate l`ca[ului din secolul XIV.
Dup` ce ie[i din lumea imaginar` a

muzeografului te sim]i mai luminat
[i mul]ume[ti Domnului c` mai
exist` astfel de oameni. To]i cei care
au trecut pragul Bisericii Domne[ti
au plecat fermeca]i de elocin]a eru-
ditului ghid. 

Mo[tenitorul tro nului britanic,
Charles, prin] de Wales, a ascultat,
acum cât`va vreme, prezentarea \n
francez` a bog`]iilor spirituale
l`sate de voievozii români.
Muzeograful a prezentat o serie de
26 de emisiuni la Radio Canada,
având ca tem` istoria României,
asta prin anii ‘80, pe vremea comu-
nismului. 

Cei care au invitat-o au r`mas
stupefia]i atunci când, \n plin total-
itarism, Elena Teodorescu a ales s`
revin` \n ]ar`. ßtia c` nu poate tr`i
departe de „biserica ei“, c` f`r` ea
Biserica Domneasc` nu este decât o
piatr` zu gr` vit`, c` trebuie s`
transmit` trecutul [i s` lumineze
spiritele. 

N-am spus nimic despre l` ca[ul
medieval, dar mai bine merge]i voi
la Curtea de Arge[ [i o s` pleca]i mai
boga]i. 

PAZNICUL UMIL 
al umbrelor domne[ti

A
m ales a
prezenta 
Biserica 
Domneasc`
Sfântul Nico-

lae \n paralel cu cea care
\nsufle]e[te l`ca[ul de
piatr`: Elena Teodorescu.
Muzeograf sau ghid,
conteaz` mai pu]in, \ns`
elocven]a [i erudi]ia
doamnei Teodorescu te
fac s` sim]i c` timpul
este \ntotdeauna prea
scurt pentru câte are
s`-]i spun`.

12

Doamna Elena Teodorescu
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Negru Vod` trece, 
cu tovar`[i zece...

La cap`tul bulevardului cu tei
se \nal]` perla ora[ului: M` n`s -
tirea Curtea de Arge[, loc de pe -
lerinaj [i rug`ciune pentru mul]i
români, având hramul „Ador mi -
rea Maicii Domnului“. Ctitorit`
de domnitorul Neagoe Basarab
\ntre anii 1512-1517, existen]a
m`n`stirii este legat` de o legen -
d` româneasc` celebr` [i tris t`:
legenda Me[terului Manole. 

A[a cum reiese din balada
popular` Me[terul Manole, Ne -
gru Vod` a hot`rât s` ridice o
m`n`stire pe malul râului Arge[.
Locul ales era blestemat pentru
c` orice zid ridicat \n cursul zilei
se n`ruia noaptea. „Zece me[teri
mari“, condu[i de Manole, s-au
str`duit zadarnic s` \nfrâng`
blestemul, dar nu au reu[it pân`
nu au zidit-o pe Ana, so]ia lui
Manole. 

De-a lungul vremurilor, pe
lâng` jertfirea nedreapt` a Anei
lui Ma nole, care provoac` o com-
 pasiune sincer`, s-a cristalizat \n
con[tiin]a public` o \ntrebare f`r`
r`spuns: cine a fost \n realitate
crudul domnitor Negru Vod`?
Unii istorici consider` c` str` -

mo[ii Basarabilor au venit din
Oltenia, \n timp ce al]ii cred c`
Negru Vod` este un „desc` le -
c`tor“, venit \n ¥ara Româ neasc`
din ]inuturile F`g` ra [ului. 

Drept urmare, \n diverse
tradi]ii [i legende, imaginea lui
Negru Vod` s-a suprapus peste
imaginea lui Basarab I, Radu I sau
Neagoe Basarab. çn interior se
poate admira pictura mural`, \n
ulei, executat` de pictorii fran -
cezi F. Nicolle [i Ch. Renouard. Un
punct de atrac]ie \l constituie
grupul celor 12 coloane, re -
prezentându-i pe cei 12 apostoli. 

çn interiorul M`n`stirii se afl`
moa[tele Sfintei Filofteea [i
Evanghelia çnvierii din Sâmb`ta
Mare, scris` cu litere de aur de
Regina Elisabeta. çn M`n`stire
odihnesc r`m`[i]ele p`mânte[ti
ale Regilor Ferdinand [i Carol I,
precum [i ale Reginelor Elisabeta
[i Maria. 

M`n`stirea Curtea de Arge[
este situat` la 150 de kilometri
de Bucure[ti [i la 36 de kilometri
de Pite[ti. çn ora[ po]i trage la
pensiuni cu pre]uri modice, pân`
la 200 de ron camera dubl`, iar
de mâncat, merge]i la Restauran-
tul Sârbului, c` doar tot suntem
\n inima României. 

� silviu SECRIERU

pelegrini la 
M`n`stirea
Arge[ului

L
a Curtea de Arge[ se simte \n aer
prezen]a tulbur`toare [i misterioas` a 
istoriei. Chiar dac` \n centrul ora[ului 
ar ap`rea un ansamblu de zgârie-nori,
ora[ul tot ar respira istorie. Dac` istoria

[i-a pus amprenta puternic` asupra ora[ului,
legenda \ncarc` aerul cu mister, obligându-te s`
pre]uie[ti la fel de mult atât istoria, cât [i legenda.

13
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C`l`tori 
pe drum de sear`

Ajungem la Curtea de Arge[ la ceas
de sear`, rul`m vreme de jum`tate de
or` pe DN7 cu o singur` grij`: s` \n -
nopt`m. Oprim lâng` o benzin`rie s`
ne inform`m. Benzinarul ne asigur` c`
\n 300 de metri vom g`si o puzderie de
pensiuni. Parcurgem un kilometru [i
devenim b`nuitori. De obicei, \n mediul
rural distan]ele sunt \ntotdeauna com-
primate. B`nuiala devine certitudine
dup` cinci kilometri de drum \n care nu
s-a ar`tat nicio pensiune. Pensiuni sunt,
dar la ceas de sear` niciuna n-are mar-
caj luminos. La C`p`]âneni oprim la
pensiunea Dracula - termopane, zu -
gr`veal` galben`, cas` de raport. çn-
toar cem [i \n \ntuneric deslu[im o
pan card` „Seven Stars“.  Pare o pensi-
une rezonabil`. Strig`m la poart`, dar
r`spunde nimeni. O vecin` de peste
drum traverseaz` [i strig` la poart`:
„Tanti Mariano! Tanti Mariano! Ai
turi[ti, ie[i afar`!“.  çnso]it` de un dul`u
uria[, tanti Mariana iese la poart`. „Da,

am liber` toat` via]`, spune bucuroas`.
Dou` lucruri nu \mi dau ghes s` \n -
noptez la „Seven Stars“: dul`ul [i no -
roiul din curte. Dar, la zece seara mai ai
timp de fi]e? E[ti bucuros c` ai g`sit un
loc unde s` pui capul. Intr`m \n living,
acceptabil, iar tanti Mariana ne \n -
tâmpin` cu o ]uic` molcom` de Pite[ti.
Am mâncat „din bri[c`“, adic` sl`nin`,
brânz` [i ceap`, nu de la pensiune, ci de
la buticul din apropiere.    

Prometeul electric 
de la Vidraru

Diminea]a, ne scul`m devreme [i
termin`m la micul dejun ce a r`mas de
asear`: sl`nin` [i brânz`. Apropo, nu
cump`ra]i niciun fel de produs de pe
marginea drumului. Toate sunt con-
traf`cute.

Noi am fost fraieri]i cu o brânz` \n
scoar]`, gata muceg`it`, luat` de pe
drum. Peste dealurile din jur s-a a[ter-
nut z`pada. Suntem \n martie [i iarna
nu se las`. Pornim spre Vidraru, al
nou`lea baraj din lume. Pe un pisc

abrupt, din fa]a noastr`, z`rim Cetatea

Poienarilor construit` de Vlad ¥epe[.

Drumul [erpuie[te ag`]at de coasta

muntelui sau se strecoar` prin tunele

lungi. Ajungem pe coronamentul bara-

jului, lung de peste 300 de metri, \ncas-

trat \n stânc`, \n muntele Plea[a [i \n

dreapta, \n muntele Vidraru. Con-

struc]ia barajului, \n dublu arc, a durat

cinci ani [i jum`tate, iar inaugurarea 

s-a f`cut \n 1966. Atunci, \n anii comu-

nismului, toate apele din ]ar` aveau

poten]ial energetic. A[a au ap`rut

barajele [i „salbele de hidrocentrale“

de pe râurile interioare. Jos, pe luciul

apei se leag`n` câteva [alupe stin -

ghere, abandonate pân` la var`. Pe 

inelul interior al barajului este montat`

platforma de bungee jumping, de unde

cei „cu sânge \n instala]ie“ se arunc` \n

h`ul de 160 de metri. Sus pe o stânc`

str`juie[te statuia unui Prometeu i no-

xi dabil, cel care a nesocotit porunca zei -

lor [i a oferit focul muritorilor. Pro  me-

teul de la Vidraru ofer` muritorilor

electricitate. 

� teodor ßERAN

F
ilosoful grec
Thales din
Milet consi-
dera apa ca
element 

primar al tuturor 
lucrurilor [i
fenomenelor cosmice.
M`rile [i oceanele
lumii domin` uscatul
cu care se \nvecineaz`
prin imensitatea lor.
Barajele construite de
mâna omului duc la
apari]ia unor m`ri
captive. Lacurile de
acumulare sunt ni[te
m`ri frumoase 
[i triste, f`r` plaje 
[i f`r` valuri, care zac
t`cute [i \nl`n]uite
\ntre mun]i. 

VIDRARU
marea captiv` din Carpa]i
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GRATUIT!

Mu[chi \mpletit
Dac` v-a]i s`turat de carnea \n ]ipl` de la

hipermarket, fad` [i far` gust, v` oferim noi un
fel simplu pentru gr`tar: mu[chi \mpletit de
Câmpulung. Se iau doi mu[chiule]i, unul de
porc, cel`lalt de vi]el. Fiecare mu[chiule] se taie
fâ[ii, dar nu tot, fâ[iile se las` \mpreun` la un
cap`t. ßuvi]ele se \mpletesc \ntre ele, ca o coad`
de v`dan` - cu p`r]ile net`iate la extreme.
Pute]i alterna prin \mpletitur` [i fire de ceap` [i
usturoi verde. Este de preferat ca, odat`
„ansamblate“, s` stea la rece vreo 12-24 de ore,
eventual \n portbagaj, \n bai] de vin, ulei [i
mirodenii - rozmarin, cimbru, piper, f`r` sare!
Împletiturile astfel g`tite se pun pe gr`tarul
sfârâind. Dac` este [i z`pad`, este de preferat
s` fie luate direct de pe gr`tar, cu mâna stâng`.
În dreapta este o jum`tate de pâine. B`utur`?
Ro[u sau alb, dar neap`rat sec, din sticla
\ngropat` \n om`t, de la picior.

Brânz` 
\n scoar]` 
de Câmpulung

L
ocalnicii din zona Câmpulung o vând 
direct din [osea. Nu garantez calitatea
produsului, deoarece dup` frecven]a

standurilor se pare c` produc]ia este 
industrial`. Nu este brânz` de burduf, 
ci este mai degrab` un ca[ gras de oaie. Scurs 
[i uscat foarte bine, ca[ul se fr`mânt` cu sare 
[i se \ndeas` \ntr-un cilindru din coaj` de brad
cusut cu sfoar`. Deasupra se pune un capac [i
se d` la fum rece de brad timp de o s`pt`mân`.
Cilindrii de brad pot r`mâne [i neafuma]i,
coaja bradului dând un iz de cetin` con]inutu-
lui. Brânza \n cetin` nu se \ntâlne[te doar \n
Arge[ul de sub munte, ci [i \n ]inuturile 
Bran [i Ruc`r. 

Cartofi a la Pietro[i]a
O mâncare delicioas` r`spândit` \n regiunea munteneasc` a

Arge[ului. Ingredientele sunt absolut comune, adic` ce are [i
omul prin b`t`tur`: cartofi, sl`nin` sau costi]` afumat`, ciu-
perci, ca[caval, smântân`, ou`. Se iau câ]iva cartofi mari; se
fierb \n coaj` pe jum`tate. Al`turi se toac` m`runt ciupercile [i
afum`tura. Se bat dou` ou` [i se amestec` cu ca[cavalul ras. Se
unesc toate: ciupercile, afum`tura, ca[cavalul [i ou`le \ntr-un
amalgam, potrivit cu sare [i piper. Amalgamul va intra \n cartofii
t`ia]i la jumate [i mai apoi, scobi]i. Pe o tav` se pune un pat de
afum`tur` [i se a[eaz` cartofii. Fiecare cartof este acoperit cu
câteva felii de afum`tur`, a[a pentru estetic`. Se dau la foc
domol pân` ce cartofii cu delicioasa lor umplutur` se rumenesc.
S` nu v` \nchipui]i c` am g`sit felul acesta muntenesc la vreo
pensiune din zon`. Re]eta ne-a fost vândut` pe nimic de o ma-
maie gospodin` din Pietro[i]a.



C
etatea din Carpa]ii Meridionali este
men]ionat` pentru prima dat` \ntr-un
document al regelui Ludovic al V-lea, la
1453, \n care monarhul ungar cerea
breslelor din Sibiu s` repare fortifica]ia

pentru a o folosi ca punct de rezisten]` \mpotriva
turcilor. Cetatea str`juie[te, surprinz`tor, un drum
de oieri [i nu o cale comercial` spre Transilvania.
Acces dinspre Curtea de Arge[ spre Transf`g`r`[an
pe DN 7C. Distan]a vreo 30 de kilometri. De
preferat cu o ma[in` de teren, altfel e bun` [i o
Dacie pe motorin`.

În numele fratelui

Legenda spune c` Vlad ¥epe[, dorind s` se
r`zbune pe locuitorii din Târgovi[te, care \i uciseser`
fratele, pe Mircea, [i uneltiser` \mpotriva lui, i-a luat
pe târgove]i direct din biseric` \n ziua de Pa[te. Pen-
tru a-[i r`scump`ra tr`darea i-a pus s` ridice \ntr-o
s`pt`mân` cetatea. Cu sau f`r` ajutorul poporenilor
din Târgovi[te, cetatea de la Poienari mai este [i
ast`zi \n picioare. Pân` sus pe culme sunt exact 1480
de trepte. Trebuie s` ai inima bun` [i picioarele la fel
pentru a r`zbi pân` sus. Ghid nu exist` sau cel pu]in
d` rar pe acolo. Ne-a fost \n schimb ghid un câine lup
- i se spune simplu: cu]u -  care ne a[tepta pe la
jum`tatea drumul, pardon, a sc`rilor. Ne-a \nso]it
pân` sus [i apoi a coborât cu noi, pentru recom-
pens`. Sus pe culme l-am urmat printre ziduri. Î[i [tia

traseul [i dac` o luam \n alt` parte se oprea [i
a[tepta s`-l urm`m pe firul [tiut de el. Oricum,

a fost un ghid competent. Jos, l-am recom-
pensat cu ce aveam la noi, o pâine, pe

care a h`p`it-o instantaneu. Se spune
c` ar exista un plan pentru

montarea unei gondole pân`
sus \n vârf la cetate, dar pân`

atunci r`mâne s` frater-
niz`m cu prietenii.

POIENARI
ridicat` din 
tr`dare [i moarte


