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Argument 

 
Această crestomaţie reuneşte, pentru prima dată, cele mai impor-

tante mărturii despre Câmpulung-Muscel, conturând o imagine vie şi 
complexă a oraşului, de-a lungul a trei veacuri şi jumătate. Bogăţia 
informaţiilor, diversitatea unghiurilor de vedere, talentul de narator al 
multor călători prin aceste locuri, minuţiozitatea descrierilor, ochiul proaspăt 
al străinului care observă anumite realităţi, fac din aceste însemnări un 
document indispensabil cercetătorului, dar în acelaşi timp o lectură agrea-
bilă oricărui cititor. 

Dacă menţionarea Câmpulungului apare întâia oară în notele de 
călătorie ale germanilor Peter Sparnau şi Ulrich von Tennstädt încă din 
secolul al XIV-lea, primele descrieri detaliate ale oraşului şi monumentelor 
lui religioase aparţin unor înalţi prelaţi, care au trecut pe aici în veacurile al 
XVII-lea şi al XVIII-lea. 

Călătorii străini ai primei jumătăţi  a secolului al XIX-lea, dominaţi de 
patosul romantic, vin în Principate pentru a descoperi teritorii „necunoscute” ale 
estului Europei. Pentru ei, fie că este vorba de francezii Bellanger sau Pigeory, 
fie de englezul Skene, Câmpulungul şi împrejurimile au fizionomia unui 
ţinut foarte îndepărtat de inima Europei, cu oameni şi mai ales obiceiuri 
care merită menţionate pentru caracterul lor aparte, diferit de Occident. 

De la mijlocul secolului al XIX-lea datează şi cele dintâi mărturii 
cuprinzătoare despre Câmpulung ale unor români, scrieri în manieră 
pronunţat romantică, atât de caracteristică epocii, cum sunt însemnările de 
călătorie ale lui Alexandru Pelimon şi, mai ales, monografia lui C. D. 
Aricescu, prima lucrare despre un oraş din Ţările Române. O atenţie 
specială merită francezul Théodore Margot, care ne-a lăsat o docu-
mentată lucrare în limba română „despre cele şaptesprezece districte ale 
României”, cu descrierea detaliată a zonei Muscelului şi a tradiţiilor sale. 

Sfârşitul veacului al XIX-lea aduce în prim-plan un nou tip al celui 
care înfăţişează Câmpulungul: vilegiaturistul. Istoricul G. I. Ionnescu-Gion 
sau folcloristul Petre Ispirescu vin aici să se recreeze în timpul verii, 
alungaţi de căldura Bucureştiului, dar atraşi îndeosebi de farmecul unui oraş 
în plină dezvoltare care, în plus, oferea şi o plăcută atmosferă de vacanţă.  

Însemnările din secolul al XX-lea, în exclusivitate româneşti, ar putea 
fi grupate în două categorii: cele care aparţin unor personalităţi ce au 
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trecut prin Câmpulung şi cele ale localnicilor, fie născuţi, fie stabiliţi aici. 
Pentru primul „grup”, sunt relevante paginile scrise de Nicolae Iorga, 
Alexandru Vlahuţă, geograful Ion Simionescu ori Nichita Stănescu. Pentru 
a doua „grupare”, a câmpulungenilor, mărturisirile farmacistului Gabriel 
Dimitriu, profesorului I. Nicolaescu-Bughianu, colecţionarului Nicolae Th. 
Ştefănescu, poetului Mihai Moşandrei, doctorului Dumitru Baciu, vin să 
întregească, prin note personale, uneori uşor subiective, înfăţişarea dis-
tinctă şi particulară a oraşului. 

* 
Alcătuirea acestei crestomaţii a presupus o îndelungată activitate de 

cercetare şi de identificare a surselor, prin consultarea unui vast material 
bibliografic şi a unor ediţii rare din colecţiile Bibliotecii Academiei Române. 
Unele fragmente referitoare la Câmpulung, redactate de autori străini, au 
fost traduse acum pentru prima oară în limba română. E cazul textelor din 
Istoria Daciei Transalpine de Franz Joseph Sulzer, Romania de Jean A. 
Vaillant, Căruţa de Stanislas Bellanger, Ţările de frontieră dintre creştini şi 
turci de J. H. Skene, Pelerinii Orientului, scrisori artistice şi istorice de 
Felix Pigeory, Cărări neumblate din România de Mrs [Mary Adelaide] 

Walker. O contribuţie însemnată au avut cei care s-au îngrijit de tradu-
cerea fragmentelor referitoare la Câmpulung din aceste cărţi: prof. Monica 
Dan (limba franceză), prof. Paula Malancu (limba engleză), prof. Sigrid 
Pinter (limba germană). Prof. dr. Gheorghe Pârnuţă a transcris cu litere 
latine textul chirilic din Istoria Câmpulungului de C. D. Aricescu, precum şi 
cel în alfabet de tranziţie din O viatorie în cele şaptesprezece districte ale 
României de Théodore Margot, făcând posibilă reintrarea acestor lucrări 

în circuitul public. 
Bogatul material ilustrativ din finalul cărţii s-a realizat şi prin aportul 

„Muzeului Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi” (director Octavian Ion Penda, 
muzeograf Ion Ciortan), care ne-a pus la dispoziţie vechi hărţi unde apare 
consemnat Câmpulungul. De asemenea, trebuie evidenţiată directa impli-
care a editorului Ioan Crăciun, directorul Editurii „Ars Docendi”, în 
realizarea acestui proiect de reconstituire, prin text şi imagine, a chipului 
unuia dintre cele mai vechi oraşe româneşti. O menţiune specială se 
cuvine Primăriei Câmpulung-Muscel şi Consiliului Municipal, care au 
sprijinit financiar apariţia acestui volum. 

Tuturor le aduc, încă o dată, mulţumirile mele. 
Autorul 



 7 

 
Petru Bogdan BakĨiŁ 

 

Petru Bogdan Bakšić sau Pietro Deodato Bakšić, cum i se spunea în 
italiană (1601/1603-1674), misionar şi arhiepiscop bulgar, s-a născut la 
Chiprovaţ (Ciprovac), care a fost cea mai importantă aşezare catolică din 
Bulgaria. A intrat în mănăstirea minoriţilor (călugări de ordin franciscan) 
din oraşul natal şi s-a călugărit. Studiile şi le-a desăvârşit la Roma. 

Reîntors în ţară, a fost numit în 1631 custode al Bulgariei, în 1638 

episcop de Gallipoli şi, după trei ani, episcop de Sofia; în 1642 a devenit 
primul arhiepiscop al Bulgariei. La stăruinţa sa avea să fie creată 
Arhiepiscopia de Marcianopol, în fruntea căreia l-a numit pe Marco Bandini, 
preocupându-se împreună cu acesta de bisericile catolice din Bulgaria, dar 
şi de cele din Muntenia şi Moldova. 

Bakšić a venit în repetate rânduri în Ţara Românească şi a redactat o 
serie de rapoarte despre vizitele sale din 1640, 1641, 1648, 1651 şi 1653. 
Prin Câmpulung a trecut de trei ori în 1640, 1648 şi 1653, lăsând 
însemnări detaliate despre oraş, cu informaţii şi date concrete, cum nu mai 

scrisese niciun alt călător până la el despre această aşezare.  
Textul s-a reprodus după Călători străini despre Ţările Române, vol. 

V, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, pp. 209-212 şi 261-266. Notele de 
subsol au fost preluate selectiv din volumul menţionat. 

 
CĂLĂTORIA ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ [1640] 

 
Oraşul Câmpulung. Ziua de 29 august 1640. Am vizitat oraşul 

Câmpulung1, aşezat la poalele munţilor, între munţi mai mărunţi, ţinut 

bogat în fructe şi ape. Prin mijlocul oraşului trece un râu2, pe care sunt 

mori, iar de-a lungul râului [sunt] grădini. Nu sunt vii, munţii fiind 

aproape, viile sunt la o depărtare de vreo 20 de mile, în oraşul Piteşti, 

despre care am vorbit mai sus. 

În acest oraş [se află] din timpuri străvechi catolici, şi sunt de 

neamul lor saşi, dar nu mai sunt decât 400 în vârstă de a fi împărtăşiţi 

şi 100 de copii. Şi mai de mulţi ani încoace mărturiseau erezia lui 

Luther, [iar] preoţii lor erau numiţi în Transilvania de către luterani şi 

                                                
1 Campolonga. 
2
 Râul Târgului. 
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erau căsătoriţi; mai trăieşte şi acum unul dintre acei preoţi; dar anul 

trecut, părinţii misionari ai sfintei congregaţiuni, minoriţi conventuali, 

cu ajutorul lui Dumnezeu şi bunăvoinţa domnului, au alungat din 

biserică pe preotul luteran şi au început să predice... etc... acelora, 

astfel că acum sunt iarăşi cu toţii catolici şi creştini buni. Preotul lor 

este părintele frate Giuvenale Falco, minorit conventual, care cunoaşte 

foarte bine limba română şi face treabă bună... etc... Numitul părinte 

stă singur în acest oraş şi a făcut o grădină lângă biserică3 şi i s-a dat 

chiar casa în care locuise preotul luteran. Predică în zilele de sărbă-

toare, când îi cheamă pe credincioşi la biserică. Când am venit noi, 

cum nu era zi de sărbătoare, preotul a tras clopotele de vecernie, şi 

îndată s-a umplut biserica, mai ales pentru că aflaseră că a venit 

episcopul catolic şi că urma să facem slujba de vecernie după ritul 

pontifical etc... etc. 

A doua zi preotul a chemat pe credincioşi la liturghie, şi au venit 

bărbaţi şi femei şi liturghia s-a făcut după ritul pontifical într-o 

atmosferă de foarte mare evlavie. Preotul a ţinut o predică pe 

româneşte4. După ce s-a sfârşit slujba, am vizitat firida5 din stânga 

altarului, încuiată cu o cheie de fier, unde se păstrează sfântul 

sacrament într-un potir de cositor, fără candelă, fiind lipsă de 

untdelemn. Am vizitat apoi biserica, închinată Sf. Iacob cel Mare. Ea 

este lungă de 35 de paşi şi lată de 9 paşi. Fuseseră trei altare, două 

erau distruse şi numai altarul cel mare era în bună stare, la care se 

slujeşte acum, cu o icoană pe care a dat-o de curând un călugăr 

schismatic6. Nu are odoare bisericeşti în sacristie în afară de un felon 

pe care l-au adus călugării de la Târgovişte, şi un liturghier, iar în anul 

acesta, în ziua Sf. Ilie, negustorii din Chiprovaţ au dăruit două feţe de 

masă pentru altar şi altceva nu se mai găseşte, dat fiind că biserica a 

stat atâţia ani în mâinile luteranilor. Biserica a fost sfinţită, şi bătrânii 

mi-au spus că preotul luteran a scos odată din altar o cutie de fier şi a 

pus-o într-un mormânt, apoi unul dintre acei bătrâni care era încă în 

                                                
3 Bărăţia. 
4 Amănunt vrednic de subliniat. 
5 Biserica Bărăţiei. 
6
 Amănunt sugestiv pentru raporturile dintre clericii celor două confesiuni. 
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viaţă, a pus-o la loc cu alt prilej, tot acolo7, dar ceva mai adânc... [El 

cheamă un zidar, îl pune să caute şi găseşte cutia care trebuia să 

conţină moaştele de la consacrare... neştiind dacă altarul mai poate fi 

folosit, el sfinţeşte un altar portativ care să-l înlocuiască, se aşteaptă să 

se pronunţe Congregaţia de Propaganda Fide] sfânta Congregaţie va 

hotărî ce trebuie făcut cu această biserică pângărită şi profanată de 

luterani şi de alţii; şi mulţi preoţi luterani sunt îngropaţi în faţa 

altarului cel mare şi biserica a fost arsă o dată de tătari. Sacristia 

boltită se află în partea stângă, dar nu se găseşte nimic în ea. Jumătate 

din biserică e boltită, iar cealaltă jumătate are numai zidurile înalte şi 

este acoperită deasupra, dar este stricată, fiind veche8 şi adeseori cad 

pietre de sus. De altfel întreaga clădire ameninţă să se năruie şi bieţii 

oameni n-au cu ce o repara. În faţa altarului se află o cristelniţă, 

acoperită cu o pânză. În faţa uşii bisericii se află o clopotniţă făcută 

din lemn, cu două clopote mari, şi lângă biserică este un cimitir, care 

fusese mai înainte împrejmuit cu ziduri şi apoi a rămas deschis; acum 

acest preot a pus să-l închidă cu [un] gard şi i-a făcut o poartă ca să 

poată încuia acel cimitir care este în jurul bisericii. Catolicii de aci nu 

sunt confirmaţi; chiar părintele voia să se facă acum confirmarea, dar 

nu se găseau naşi şi nici [credincioşii] nu erau cu toţii acasă. Dar la 20 

iulie, în ziua de Sf. Ilie, se face în acest oraş un bâlci mare care ţine o 

lună, şi vin mulţi negustori catolici, care ar putea să le slujească de 

naşi, şi cu acest prilej, zic ei, am putea veni ca să facem confirmarea, 

după cum au şi scris într-o scrisoare în care se pomeneşte şi de acest 

lucru, şi eu am făgăduit să vin, dacă va voi Dumnezeu şi sacra 

congregaţiune. Aceşti catolici, care sunt încă proaspeţi [în această 

lege], au posibilitatea de a întreţine legături cu luteranii, dat fiind că 

merg aproape zilnic la Braşov, care se află la o depărtare de 30 de 

mile de acest oraş. Şi de aceea, sunt de părere că ar fi bine să putem 

avea vreun copil de al lor ca să-l trimitem în vreun colegiu din Italia, 

şi atunci când vor fi cu preoţii lor de acelaşi neam nu vor mai lăsa să 

                                                
7 Adică la baza altarului. 
8 Biserica Bărăţiei datează, probabil, din secolul al XIV-lea, căci o in-

scripţie funerară găsită de Del Chiaro, la intrarea în biserică, poartă data de 1373 

(E. Lăzărescu, Despre piatra de mormînt a comitelui Laurenţiu în „Studii şi 
cercetări de istoria artei”, IV, 1957, 1-2, p. 121). 
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pătrundă lupul în turma creştinilor. Atâta pot să spun că atâta vreme 

cât va rămâne aici preotul de acum nu este nicio primejdie; dar dacă s-ar 

întoarce în patrie, după cum doreşte, s-ar putea ei molipsi uşor. De 

aceea trebuie să se caute vreun leac şi să fie luate măsuri din timp. 

Mie mi-au încredinţat un băiat, dar eu nu mă duceam de-a dreptul spre 

casă, ci voiam să merg spre Marea Neagră, şi era prea mare cheltuială 

să-l duc prin atâtea ţări, fiind şi primejdia de a-l pierde în vreun loc în 

cursul călătoriei. 

În acest oraş catolic mai este încă o biserică9, dar i s-au prăbuşit 

acoperişul şi cupola corului; [numai] zidurile au rămas întregi. Era 

închinată Sf. Elisabeta, regina Ungariei10, şi mănăstirea împreună cu 

biserica fuseseră ale călugărilor franciscani. Dar n-a mai rămas din 

mănăstire nimic; numai biserica se mai păstrează, cum am spus şi mai 

sus, şi această biserică, lungă de 40 de paşi şi lată de 12, a fost o 

biserică foarte frumoasă; se spune chiar că ar face minuni: veneau 

bolnavi din toate neamurile, şi stăteau în biserică şi se însănătoşeau. 

Am aflat acest lucru de la credincioşii de aici, şi chiar de la preot. 

Călugării au făcut alături o grădină, dar dacă ar fi cineva care să-şi dea 

silinţa, s-ar putea uşor redobândi de la domn tot terenul acela. 

În această localitate sunt 400 de case de schismatici care fac peste 

2000 de suflete de români. Are 12 biserici foarte frumoase şi o mănăstire 

mare11 pe care a clădit-o acest domn; şi a ridicat în jurul mănăstirii ca 

un fel de cetate din bârne mari, înconjurând-o cu 12 bastioane de jur 

împrejur; încât este foarte bine întărită, şi mai trebuie să se umple pe 

dinăuntru cu pământ, pentru că nu este încă gata. 

Această mănăstire primeşte, împreună cu biserica, vama bâlciului 

de la Sf. Ilie. 

Când am fost gata de plecare, au venit cei mai bătrâni la mine şi 

mi-au cerut să-i binecuvântez, zicând: „Voiam să ne rugăm ca o dată 

să ieşiţi afară în oraş îmbrăcat în veşminte pontificale ca să poată 

                                                
9 Cloaşterul din Câmpulung. 
10 Fiica regelui Andrei al II-lea al Ungariei, beatificată în 1235. 
11 Mănăstirea Negru-Vodă. A fost clădită în secolul al XIV-lea de Radu I şi 

doar restaurată în 1634, de Matei Basarab. În 1809 a fost distrusă de cutremur, 

dar restaurată la 1832. Aici se află mormântul lui Nicolae Alexandru Basarab, 
mort la 1364. 
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vedea şi românii12, pentru că ei ne dispreţuiesc mult, zicând că 

credinţa noastră e necurată şi că legea noastră ar fi mai rea decât toate 

celelalte”. Le-am răspuns: „Vom veni altă dată şi vom face într-o zi o 

procesiune şi astfel ne vor vedea românii”. Bieţii oameni spuneau 

aceste cuvinte pentru că în simplitatea şi felul lor voiau să arate 

românilor frumuseţea odăjdiilor şi a ritului pe care îl folosesc ei. Chiar 

m-au făcut să merg prin oraş în veşminte episcopale şi am fost la 

mănăstirea lor, şi bătrânii, cu capul descoperit, mergeau pretutindeni 

cu noi, cu cea mai mare evlavie, ca şi când ar fi văzut pe îngerii lui 

Dumnezeu. Şi ne-au rugat stăruitor să ne întoarcem neapărat pentru 

ziua de Sf. Ilie, cum am spus mai sus. Aceşti catolici se deosebesc în 

unele privinţe de români, căci femeile lor se poartă îmbrăcate altfel 

decât româncele şi fac pâinea în alt fel, mai bună, mai albă şi chiar de o 

altă formă. Iar ei se poartă în unele privinţe altfel [decât românii], şi-şi 

retează pletele deasupra urechilor. [...] 

 
CĂLĂTORIA ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ [1648] 

 

În anul 1648, în prima zi de decembrie, am vizitat biserica din 

Câmpulung13 Cum am ajuns în acel târg, am fost primiţi cu mare 

cinste şi bucurie de acei creştini, trăgându-se clopotele şi făcîndu-se o 

procesiune înaintea bisericii, la care s-a adăugat şi o mare mulţime de 

schismatici, şi mergeau prin mijlocul oraşului cântând întruna „Te 

Deum laudamus”. Intrînd în biserică şi sărutând mai întâi crucea la 

uşă, după ce am făcut stropirea cu aghiasmă şi rugăciunea, mi-am pus 

mantia şi mitra, luând şi cârja şi am dat binecuvântarea solemnă 

poporului, dintre care cea mai mare parte erau români, care stăteau să 

privească slujbele noastre. Cum şi sosise vremea pentru [rugăciunea] 

„Ave Maria”14, fiecare s-a dus la casa sa, şi noi am fost găzduiţi în 

                                                
12 Valachi, în sensul de: schismaticii. 
13 Actuala Bărăţie cu hramul Sf. Iacob cel Mare (apostolul). 
14 Adică pe înserate, această rugăciune făcându-se dimineaţa, la începutul 

zilei, şi pe înserate, la sfârşitul ei. 
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casa parohului15, şi adunându-se cei mai bătrâni dintre catolici, au 

făcut milostenie aşa după cum le îngăduia sărăcia lor, bucurându-se 

din suflet de venirea noastră, şi nu se săturau să ne sărute mâinile şi 

veşmintele. 

În dimineaţa următoare înainte de „Ave Maria”, după ce au sunat 

clopotele de utrenie, a venit poporul în biserică, fiind astfel obiceiul – 

deoarece schismaticii se duc la utrenie în zilele de sărbătoare şi ai 

noştri au de asemenea obicei de a veni la utrenie – şi în acea zi a 

vizitaţiei noastre a căzut sărbătoarea Intrării în biserică a Sfintei 

Fecioare, după vechiul calendar, după cum se ţin sărbătorile în aceste 

ţări potrivit cu datina veche. Venind apoi ora slujbei, şi adunându-se 

poporul şi o mare mulţime de schismatici pentru a vedea ceremoniile 

noastre, m-am dus îmbrăcat în veşmânt episcopal şi cu crucea, în 

biserică... etc. pentru ca acel popor care stătea acolo să aibă mai multă 

evlavie16... Prea sfântul sacrament se păstrează fără candelă, fiind 

lipsă de untdelemn în aceste ţări... sunt catolici puţini şi săraci, împo-

văraţi de domn cu dări grele şi felurite, astfel încât abia pot trăi 

sărmanii. Euharistia se ţine fără candelă, căci e lipsă de untdelemn 

sfinţit, reşedinţa noastră fiind departe, şi cei de aici nu se prea sin-

chisesc să-şi facă rost de el... şi pot să afirm aceasta cu toată 

sinceritatea adevărului, deoarece sunt atâţia ani de când sunt episcop 

şi administrator şi vicar apostolic al acestei provincii, anume că nu 

ştiu ca vreo singură dată misionarii să fi făcut rost din iniţiativa lor de 

untdelemnul sfânt. 

Nu sunt aici confesionale, şi nici chiar cazuri rezervate, sau 

sărbători obligatorii şi altele asemănătoare cum obişnuiesc să fie în 

bisericile parohiale etc. Credincioşii se spovedesc prin biserici sau 

prin cimitir; ... etc. Moaşte de sfinţi nu sunt, după cum am spus şi 

despre biserica de la Târgovişte, deoarece schimbările petrecute au 

păgubit mult atât bisericile cât şi pe credincioşii care au rămas acolo. 

                                                
15 Francesco Maria Spera din Narni, franciscan conventual, viitor provin-

cial al Transilvaniei şi prefect al misiunilor. 
16 Urmează descrierea ceremoniilor şi lista obiectelor de cult existente, 

precum şi a celor necesare care lipsesc. 
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Altarul mare, de piatră, neconsacrat, la care urci pe trei trepte, 

este sărăcăcios înzestrat... etc. Pe altar se află icoana fericitei Fecioare 

Maria cu copilul în braţe, pictură veche făcută după stilul grecesc şi la 

dreapta şi la stânga aceluiaşi chip sunt zugrăviţi doi îngeri... etc. 

Biserica este mare şi nu are cor; este în întregime de zid şi 

deasupra altarului celui mare până la poarta de miazăzi este boltită; 

are două ferestre înalte închise cu o reţea, alături de altar; n-are 

amvon; în pardoseală sunt lespezile unor morminte săpate în 

pământ17. Sunt bănci pentru bărbaţi şi în partea de jos a bisericii, 

pentru femei; acoperişul este din şindrilă, iar pardoseala de cărămidă 

arsă; dulapuri nu sunt deloc, nici chiar cutii pentru milostenie; se 

păstrează aghiazma lângă uşa cea mare, într-un vas de aramă; sunt 

două uşi, una mare înspre apus şi cealaltă mai mică spre miazăzi; în 

vârful bisericii este o cruce de lemn; nu este zugrăvită, ci numai 

văruită toată pe dinăuntru împreună cu bolta. 

Cimitirul [e] de jur împrejurul bisericii; mormintele puţine sunt 

[săpate] în pământ şi deasupra lor [sunt] puse pietre cu litere sau cu 

inscripţia latină a numelor şi prenumelor celor care sunt îngropaţi, 

[dar] fără blazoane18. Nu ştiu dacă cimitirul este sfinţit, nefiind niciun 

semn (de consacrare) şi niciun fel de scripte. 

Clopotniţa din faţa bisericii e făcută din lemn, înaltă, cu uşa ei, cu 

trei clopote foarte frumoase, şi nici acelea nu sunt sfinţite; în vârful 

clopotniţei [este] o cruce de lemn. 

Biserica este închinată sfântului apostol Iacob cel Mare sau, mai 

bine zis Zevedeu; nu este niciun semn că ar fi fost sfinţită, în afara fap-

tului că în cealaltă vizitaţie a mea am găsit văsciorul cu moaşte... etc. 

Nu se face slujbă pentru hram; se slujeşte în limba latină şi după 

ritul romano-catolic. Nu sunt tabele ale sărbătorilor sau ale indulgen-

ţelor, nici indulgenţe plenare, nici staţiuni; nu se fac rugăciuni de 

patruzeci de ore; cărţi de cântări sunt foarte puţine şi fără nicio 

                                                
17 La începutul veacului următor, Del Chiaro observă o lespede funerară, la 

intrarea în biserică, pe stînga, purtînd data de 1373 (Istoria delle moderne 

revoluzioni della Valachia, Ed. N. Iorga, Bucureşti, 1914, p. 31). 
18 La consacrarea bisericilor se obişnuia să se însemne nişte cruci pe 

peretele bisericii. Probabil că şi la cimitire se însemna într-un fel oarecare 
consacrarea. 
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valoare; sunt unul sau două liturghiere şi alte cărticele după care sunt 

îndrumaţi copiii să cânte vecernia şi utrenia împreună cu liturghia, aşa 

cum pot ei din obişnuinţă şi cum au învăţat de la cei mai bătrâni, care 

păstrează mai departe un anume fel de a sluji de la unguri. 

Sacristia se află în partea dinspre Evanghelie; se intră prin 

biserică19 şi nu are altă uşă; este clădită cu boltă şi n-are înăuntru 

decât un singur dulap... etc.20 

Biserica nu are nicio zugrăveală, nici cruce, nici vreun alt semn 

măcar pentru a şti dacă este sfinţită, după cum am spus mai sus; 

deasupra nu are tavan, decât partea unde nu este boltită, a fost (după 

cum spun) arsă de foc; are două mici altare la mijloc, unul în faţa 

celuilalt, nu se slujeşte la ele; le ţin mai degrabă de frumuseţe decât 

pentru altceva. 

Prin biserică şi în jurul altarului ei ţin lumânări groase de ceară 

obişnuită şi le aprind când se cântă evanghelia, la înălţarea prea 

sfântului [sacrament] şi la „Magnificat” şi fac întotdeauna aceasta în 

zilele de sărbătoare şi adună această ceară din cea pe care o are 

biserica, şi de aceasta are grijă unul pe care ei îl numesc góţman21 şi 

care ţine această slujbă un an şi numesc apoi pe un altul dintre ei, şi 

aceştia sunt în chip [de] procuratori. 

Preotul îşi are casa lui, clădită lângă biserică, chiar în aceeaşi 

curte; acum îndeplineşte slujba de paroh un părinte misionar con-

ventual22; a ajuns să şi înţeleagă puţin limba românească, spre a se 

putea sluji [de ea]. S-au şi împlinit trei ani de când stă în acest oraş şi 

se plânge că nu are cu ce trăi şi că în aceşti trei ani nu şi-a primit leafa, 

şi aceşti creştini sunt săraci şi nu-l pot ajuta cum ar voi. 

Şi după ce s-a isprăvit toată [slujba] pentru biserică, am cântat 

liturghia pontificală şi în timpul celebrării liturghiei s-a vestit Indul-

genţa sfintei biserici, lucru care a fost primit de ei cu cea mai mare 

smerenie şi credinţă. 

                                                
19 Sta nella parte dell Evangelio = partea din biserică unde se citeşte 

Evanghelia. 
20 Urmează înşirarea obiectelor de cult, destul de puţine şi sărăcăcioase. 
21 Gozman, probabil: Gutsmann. 
22

 Francesco Maria Spera din Narni. 
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După cum se vede din cartea parohului, sunt cu totul 229 de 

suflete de catolici, sunt saşi de neam, din vremurile de demult, dar 

acum şi-au uitat limba lor proprie şi nu ştiu altă limbă decât română. 

Cînd am vizitat altă dată acest loc, şi când era acel părinte de 

bună amintire Giuvenale Falco, care şi astăzi este foarte regretat de 

aceşti oameni şi chiar de schismatici, numărul catolicilor era mai 

mare, şi acum s-a micşorat mult pentru că cei care nu pot face faţă 

dărilor mari sunt nevoiţi să fugă în altă23 parte, dar mai mult în 

Transilvania, fiind vecini... etc.24 

Biserica are o viişoară, la o depărtare de Câmpulung de o jumă-

tate de zi sau mai mult, şi de ea vede „goţmanul” sau procuratorul lor 

şi după ce se scad cheltuielile, ceea ce prisoseşte se dă pentru biserică, 

adică pe ceară, tămâie şi alte lucruri trebuitoare, şi încă mai dau din 

acelaşi fond pentru întreţinerea bisericii. Acea vie nu poate da mai 

mult de o butie de vin, care face 50 de măsuri ale ţării, şi făcând 

socoteala cheltuielilor care se ivesc nu prisoseşte decât foarte puţin. 

Aceşti catolici mi-au spus că printre ei erau trei inşi care deţineau 

unele păşuni ale acelei biserici; şi eu i-am chemat pe toţi, am făcut o 

cercetare şi am aflat că ceea ce-mi spuseseră era adevărat; şi, după ce 

am chemat pe acei catolici, i-am întrebat cum şi cu ce inimă ţineau ei 

acele bunuri ale bisericii, dându-le pe deasupra să înţeleagă că sfintele 

concilii au rostit excomunicări împotriva uzurpatorilor şi a deţinăto-

rilor unor asemenea bunuri; iar ei se scuzau spunând că era puţin lucru 

şi că ei le cumpăraseră de la „goţmanii” sau procuratorii bisericii şi 

[aceştia] au cheltuit acei bani pentru a înmormânta pe anumiţi preoţi 

sau parohi ai lor care au murit, şi tot din aceiaşi bani au făcut pomeni 

pentru sufletele păstorilor lor duhovniceşti; căci ei obişnuiesc să facă 

praznice ca şi românii, şi se adună cu toţii să mănânce şi să bea şi fac 

aceasta în prima zi a înmormântării, în a treia, în a noua, în a 

patruzecea, la jumătatea anului de la moarte şi la împlinirea anului, şi 

nu fac altceva decât să bea şi să mănânce; şi spuneau: „În acest scop s-au 

                                                
23 În mare parte din cauza tributului mult sporit în 1633. 
24 Urmează după registrul particular al preotului arătarea numărului de 

botezuri, cununii, ungeri din urmă şi a altor taine administrate de acesta în curs 
de 3 ani. 
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vândut acele bunuri şi noi le-am cumpărat”. În sfârşit am făcut atâta 

[larmă] în jurul lor, ameninţându-i pe de o parte, [iar] pe de alta 

luându-i cu binele, încât de bună-voie au lăsat din nou bisericii acele 

puţine locuri de la care va avea aceasta ceva ajutor; şi acei sărmani 

creştini25 se bucurau mult, binecuvântându-se de mii de ori, deoarece 

acele bunuri se pierduseră de atâţia ani şi acum s-a văzut că au fost 

redobândite. Şi pentru mai mare temei am lăsat în scris numele şi 

prenumele celor care au lăsat sus-numitele bunuri şi de asemenea şi o 

însemnare despre păşuni şi în ce loc se găsesc, adăugând încă o 

excomunicare în scris, ca de acum înainte nimeni să nu îndrăznească 

să ceară din nou pe vreo cale oarecare lucrurile pomenite, mai ară-

tându-le şi pedepsele hotărâte de canoane împotriva unora ca aceştia. 

M-a rugat apoi sus-numitul părinte să cercetez ceea ce dădeau ei 

parohului pe an, şi am găsit că ei aveau dinainte un statut [făcut] între 

ei – ca să dea parohului de Paşte de fiecare casă 10 baiochi, de Sfânta 

Maria din august ( = Sf. Maria Mare), 8 baiochi; şi de Crăciun tot 

atâta. Şi atunci părintele mi-a arătat în scripte că o treime din case nu-i 

plăteau pentru că oamenii sunt săraci, şi a făcut socoteala cu ei şi ei au 

confirmat că el nu a avut de Paşte şi de Sf. Maria din august decât 

numai 6 taleri şi ei, sărmanii, făgăduiau să dea de Crăciun; cu toate 

acestea îi vine câte ceva ca [daruri] întâmplătoare, ceva pâine, ceva 

lumânări şi ceva vin, astfel că poate trăi în sărăcie printre săraci. 

În celalte dări de seamă ale mele din anii trecuţi am pomenit de o 

biserică a catolicilor noştri care fusese din vechime în acest oraş şi 

lângă care se află mănăstirea Sf. Elisabeta, regina Ungariei26; şi din 

acea dare de seamă se va putea vedea mărimea şi frumuseţea ei, 

nefiind nevoie să umplu hârtia cu ceea ce am mai scris odată; şi se va 

găsi acest lucru, mi se pare, în relaţia mea din anul 1640. Cu această 

biserică s-a întâmplat, anul trecut, un lucru ciudat care s-a petrecut 

astfel. În acest oraş al Câmpulungului se află o mănăstire27 ridicată din 

vechime de domnii de odinioară şi refăcută în întregime de domnul de 

acum, ba chiar făcută din nou; şi voind stareţul acelei mănăstiri să 

                                                
25 Din comunitatea catolică. 
26 Este vorba de Cloaşter. 
27

 Mănăstirea Negru-Vodă, unde este îngropat Nicolae Alexandru Basarab. 
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ridice un turn sau mai bine zis o clopotniţă, a poruncit pentru aceasta 

domnului egumen, grec de felul28 său, să dărâme acea biserică a Sf. 

Elisabeta şi a pus să fie dărâmată până în temelii şi a luat tot acel 

material şi a pus să se clădească cu el pomenitul turn la mănăstirea 

domnului, şi cred că dacă s-ar fi găsit vreun bărbat cuminte care să se 

ducă atunci la domn şi să-i spună ce se face, cred că fără nicio 

îndoială el nu ar fi îngăduit să se săvârşească o asemenea faptă, dar 

„post factum non est consilium”. Dar... etc... s-a întîmplat că în 

aceeaşi zi în care s-a sfârşit turnul, şi chiar domnul stareţ se pregătea 

de dimineaţă să aşeze în el clopotele, iată că din mânia lui Dumnezeu 

a luat foc mănăstirea şi a ars aproape în întregime împreună cu 

acoperişul bisericii lor, care era toată acoperită cu plumb, şi încă şi 

clopotniţa şi atâtea dughene împrejur unde se face târg mare în ziua de 

Sf. Ilie când vin negustori din diferite părţi ale ţării, şi s-a pricinuit o 

pagubă atât de mare acelei mănăstiri, încât trece de câteva mii de 

scuzi. Acestea mi le-au povestit aceşti catolici şi eu am văzut apoi cu 

ochii mei biserica dărâmată şi mănăstirea schismaticilor arsă, iar când 

domnul a aflat acest lucru, a fost cuprins de o mânie aşa de mare, încât 

voia să-l ucidă pe acel egumen, şi apoi ca pedeapsă i-a poruncit să 

refacă toate pagubele pe cheltuiala lui, şi el a făcut-o fiind foarte 

bogat, după cum se spune şi acum totul s-a refăcut. 

Apoi în dimineaţa următoare, după ce s-a adunat norodul, am 

slujit liturghia pentru sufletele celor morţi, şi după ce s-a sfârşit litur-

ghia m-am dus prin biserică şi prin cimitir... etc. Şi în acea dimineaţă 

era zăpadă şi un frig cumplit. Cu toate acestea nu m-am lăsat de a face 

toate acestea etc. 

Patru sau cinci copii învaţă să citească pe lângă acel părinte; 

aceştia slujesc în biserică şi ajută la cântări. Alte [locaşuri de închi-

năciune] cum ar fi capele sau oratorii nu se află în acel loc. M-am întors 

apoi ca să plec în Bulgaria şi la 8 decembrie am ajuns la Craiova, 

unde îşi are reşedinţa banul29, care ţine locul al doilea după domn; şi 

                                                
28 Egumeno Greco della Natione este egumenul Melhisedec, menţionat 

drept cel care „au stricat şi biserica ce au fost pe acest loc” în documentul din 25 

mai 1656, prin care domnul restituia catolicilor locul unde se înălţa mănăstirea 

dominicană. 
29

 Ghiorma mare ban (1646-1651). 
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în acea zi era sărbătoarea zămislirii Sfintei Fecioare, am slujit 

liturghia în casa unui schismatic şi câţiva din catolicii noştri, negustori 

bulgari, s-au spovedit şi s-au împărtăşit, căci nu fuseseră de multă 

vreme acasă la ei şi nu se pot duce la Târgovişte, pentru că ei nu ştiu 

limba italiană30; şi în acelaşi loc a primit dezlegarea de păcat unul care 

îşi renegase credinţa, spre nenorocirea lui. [...] 

 
CĂLĂTORIA ÎN ŢARA ROMÂNEASCĂ [1653] 

 

... După sărbătorile Crăciunului (1652) am plecat în Ţara Româ-

nească şi fiind zăpadă şi vreme de iarnă am ajuns la Târgovişte, după 

o călătorie de 12 zile, şi am tras în gazdă la doctorul Mascellini31. 

După ce m-am odihnit câteva zile, m-am dus să văd pe prea-luminatul 

domn, aducându-i daruri, după cum este obiceiul ţării. Am fost primit 

foarte bine şi a poruncit să ni se dea unele încăperi din palatul său, pe 

timpul cât aveam să rămânem în oraşul său de scaun. 

În anul 1653, la 16 februarie, am vizitat biserica din oraşul 

Târgovişte, unde se află un frate minorit conventual. Hramul bisericii 

nu se cunoaşte, negăsindu-se însemnat nicăieri. Călugării conventuali 

o numesc Sf. Maria, şi alţii Sf. Francisc. [...] 

La 24 februarie 1653 am vizitat biserica parohială32 din 

Câmpulung, tot în Ţara Românească... etc. Cuminecătura se află 

într-un potir de aramă sub un văl, fără candelă, catolicii fiind săraci şi 

untdelemnul scump, pentru că vine din Grecia... 

[Sunt] trei altare nesfinţite cu câteva icoane; unul din credincioşii 

de aici dorea să facă, pentru altarul cel mare, cu cheltuiala sa, un 

tablou în cinstea Sf. Apostol Iacob. Al doilea altar [e] al Sf. Fecioare, 

spre stânga. La dreapta [e] al Sfântului Neculai, papa; se slujeşte pe 

altare portative. Altarele sunt făcute din piatră, cel mare era sfinţit      

– dar [acum e] fără moaşte – şi nu se ştie nici de cine [a fost sfinţit] 

nici când, cum se va vedea din prima mea relaţiune despre Ţara 

Românească. 

                                                
30 Adică limba misionarilor italieni. 
31 Medicul lui Matei Basarab. 
32

 Bărăţia. 
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Biserica se cheamă Sf. Apostol Iacob cel Mare şi e mare şi 

încăpătoare; are corul în faţa altarului celui mare, iar bolta deasupra 

corului; ferestrele sunt înalte după moda italiană, acoperişul [e] de 

şindrilă, podeaua de cărămizi, şi [are] două uşi. Cimitirul este lângă 

biserică – dar unii sunt îngropaţi chiar în biserică – şi cimitirul e 

împrejmuit cu scânduri. În faţa bisericii clopotniţa [e] făcută din lemn, 

cu două clopote foarte bune; sacristia este în partea evangheliei cu o 

fereastră şi cu o uşă care răspunde în biserică etc... Sunt foarte puţine 

obiecte de cult... etc., [credincioşii] fiind săraci. Lângă biserică este o 

casă în care locuiesc parohii, acuma se află doi părinţi de la custodia 

din Bulgaria, care ştiu foarte bine limba română; credincioşii sunt 

mulţumiţi de ei şi m-au rugat să nu fie schimbaţi. 

Cu prilejul slujbei religioase, unul dintre ei a ţinut predică în 

româneşte; erau şi mulţi schismatici care priveau ceremoniile noastre. 

După săvârşirea slujbei, au fost confirmaţi 41 de copii. Se împlinea 

anul de când au venit aceşti preoţi. 

A doua zi am cântat slujba pentru morţi şi am făcut pomenire... 

Sunt de ritul catolic peste 250 de suflete; de neamul lor sunt saşi, 

aşezaţi aici din vechime, dar şi-au uitat limba lor şi nu mai vorbesc 

decât româneşte; numai un singur [lanţ] de munţi îi desparte de 

Transilvania; sunt supuşi ai domnului Ţării Româneşti şi foarte împo-

văraţi de biruri. 

Se mai află în Bucureşti o mică biserică a noastră, dar stă închisă, 

nefiind aici niciun catolic; când vine domnul, atunci vin acolo toţi 

soldaţii şi se slujeşte în această biserică pe un altar portativ. 

În ţara aceasta catolicii sunt răspândiţi în multe localităţi, însă 

[sunt] aşezaţi cu familiile lor prin diferite sate; alţii umblă cu negus-

toria, şi cei mai mulţi sunt din Bulgaria şi preoţii aceia pleacă adeseori 

prin ţară ducând cu ei cele trebuitoare pentru slujbă şi vizitează pe 

catolici... etc. Şi unul dintre ei rămâne necurmat la Câmpulung. 

După ce am terminat vizitaţia acestor locaşuri am plecat din nou 

în Bulgaria, şi deşi vremea era încă rea, încât nu puteam umbla, totuşi 

am plecat după câteva zile, şi cu toată zăpada, gheaţa şi noroiul foarte 

mare, am ajuns la Chiprovaţ. 
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Francesco Maria Spera 

 
Misionarul italian Francesco Maria Spera (?- după 1670), sosit la Iaşi 

în 1644, a trecut curând în Ţara Românească, unde a slujit o perioadă ca 
preot la biserica Sf. Iacob din Câmpulung. Când misionarul Petru Bogdan 
Bakšić a venit, în 1648, ca să viziteze biserica, l-a găsit aici stabilit de trei 
ani. Spera a învăţat puţin limba română şi a locuit într-o casă din 
Câmpulung, în apropierea bisericii. Într-o scrisoare trimisă din acest oraş, 
la 22 iulie 1650, afirmă că a slujit „cinci ani continuu în acea biserică de la 
Câmpulung”. Îmbolnăvindu-se, a plecat în Italia în 1650. 

În raportul întocmit de Spera, titlul şi prima frază nu-i aparţin, 
acestea fiind ale celui care a scris textul. Situaţia catolicilor din Câmpulung 

este însă prezentată aşa cum a fost expusă de misionarul italian.  
Textul s-a reprodus după Călători străini despre Ţările Române, vol.V, 

Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, pp. 388-390. Notele de subsol au fost 
preluate selectiv din volumul menţionat. 

 

INFORMAŢII DATE DE PĂRINTELE FRANCISCAN FRANCESCO 

MARIA SPERA DIN NARNI DINTRE MINORIŢII CONVENTUALI, 

MISIONAR APOSTOLIC ÎN AMÂNDOUĂ VALAHIILE, DUPĂ CUM 

REZULTĂ DIN DECRETUL DAT DE SACRA CONGREGAŢIE 

[DE PROPAGANDA FIDE] LA 25 APRILIE 1644 
 

Am avut reşedinţa în Moldova trei ani, la Câmpulung cinci ani1 

şi [?] luni împreună cu călătoria. 

În Câmpulung sunt 259 de suflete de catolici, toţi readuşi [la 

catolicism] de noi, misionarii franciscani, fiindcă fuseseră mai înainte 

luterani şi au avut întotdeauna preoţi luterani. În timpul şederii mele, 

am botezat 54, am îngropat 46, am cununat zece şi am obţinut patru 

abjurări de eretici, şi am înlăturat multe rătăciri după cum se văd toate 

                                                
1 Ha fatto residenza in Moldavia tre anni, in Campo longo cinque anni e 

mesi. Informaţia nu corespunde realităţii, întrucât nu a stat decât vreo 6 luni în 
Moldova. 
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în cartea parohială şi din scrisorile către Eminenţele Voastre din partea 

acelor poporeni. 

Acolo2 se vede că „Miai al Paolo” mai trăind încă prima sa soţie, 

Caterina, acum devenită schismatică, s-a însurat înainte de [desfacerea?] 

căsătoriei lor cu „Maria al Pieruschi”3, cu care are mulţi fii; o ţine pe a 

doua [soţie], a părăsit-o pe prima. 

Pietro al Marina4 ţine pe Barbara, care are alt bărbat ce s-a făcut 

schismatic după ce ea s-a remăritat şi amândoi soţii trăiesc; ea stă cu 

cel de al doilea, a lăsat pe primul. Părintele magistru, Giovenale 

Falco5, defunctul meu predecesor, a stăruit pe lângă Monseniorul arhi-

episcop de Sofia, fratele Pietro Diodato6 [Bakłić], iar eu când a venit 

Monseniorul episcop fratele Francesco de Chiprovaţ7 ca să tulbure şi 

să izgonească pe misionarii din Ţara Românească şi să ne ia mănăs-

tirea, am vrut să-i excomunic în prezenţa lui şi să-i despart; dar el 

pentru a nu se pune rău cu acei locuitori, şi pentru a nu-i tulbura spre 

a-[şi putea] îndeplini scopurile sale, nu a vrut să fie de faţă, pretextând 

că vrea să scrie eminenţelor voastre şi, căzând eu într-o boală soră cu 

moartea, care a ţinut cinci luni, acei locuitori n-au vrut să primească 

un alt misionar, deşi erau hărţuiţi de acel prelat, care spunea că este 

învestit cu autoritate pontificală pentru a ne izgoni şi a lăsa pe cine 

vrea [el], şi a rămas acolo un tânăr franciscan observant, care ne-a 

făcut de ruşine faţă de ortodocşi şi de ceilalţi. 

Să se poruncească zişilor prelaţi să reînnoiască untdelemnul sfânt 

în fiecare an sau la doi ani, pentru că ei vin în Ţara Românească de 

trei-patru ori pe an pentru ajutoare, şi se scuză că uită untdelemnul 

sfânt, pentru că nu li se plăteşte transportul, astfel că în cinci ani nu l-am 

mai putut împrospăta. 

Bunurile bisericii din Câmpulung, deşi foarte puţine, aducând 10 

sau 15 scuzi pe an, sunt îngrijite de mireni în folosul bisericii. 

                                                
2 Vi si ritrova, adică acolo, în acele dovezi scrise, aduse pare-se de el. 
3 Maria a lui Petruşca (?) 
4 Petru al Marinei (?) 
5 Giovenal Falchi. 
6 Se referă la vizitarea Ţării Româneşti din 1640. 
7 Francesco Soimirović de Chiprovaţ, minorit observant, vicar al epis-

copului de Sofia, Pietro Bakłić. 
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Să se ia măsuri ca să fie acolo trei sau patru misionari cunos-

cători ai dogmelor şi autorităţilor eclesiastice şi să fie sau toţi de ai 

noştri sau toţi franciscani observanţi; căci din cauza pretenţiilor pe 

care le au acei părinţi asupra acelei mănăstiri, biserica romano-catolică 

a pierdut un locaş bisericesc pe care îl aveam noi, căci cerîndu-l 

părinţii de la domn8, nu numai că nu a vrut să ni-l dea, dar le-a 

răspuns că şi unul era prea mult şi a rostit şi alte cuvinte jignitoare 

împotriva Sanctităţii Sale9. 

                                                
8 Matei Basarab (1632-1654). 
9
 Papa Inocenţiu al X-lea (1644-1655). Afirmaţie supusă îndoielii. 
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Paul de Alep 

 
Paul de Alep, pe numele său arab Bulos ibn az-Za’im (1627-1669), 

cleric ortodox originar din Siria, în calitate de arhidiacon şi secretar al 
patriarhului Macarie de Antiohia, tatăl său, l-a însoţit pe acesta într-o lungă 
călătorie prin mai multe ţări ortodoxe din răsăritul Europei pentru a obţine 
sprijin pentru biserica ortodoxă, care era supusă presiunilor turceşti. 

Paul de Alep a călătorit alături de patriarhul Macarie vreme de şapte 
ani (9 iulie 1652 – 21 aprilie 1659), vizitând Moldova, Ţara Românească şi 
Rusia. A lăsat o amplă descriere a ţinuturilor străbătute, cu observaţii 
despre modul de viaţă al popoarelor est-europene, despre credinţele, obi-
ceiurile şi practicile religioase ale acestora. Nu există un plan sistematic în 

relatarea sa, dar tot ceea ce l-a impresionat şi a crezut că este demn de 
reţinut a fost notat: biserici, localităţi, palate domneşti, case boiereşti, 
întâmplări etc. 

Intitulată Călătoria patriarhului Macarie din Alep, descrierea lui Paul de 
Alep a fost redactată în limba arabă şi rămâne un preţios document al 
vremii. Textul s-a reprodus după Călători străini despre Ţările Române, vol. 
VI, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, pp. 170-171, 247-248. 
Notele de subsol au fost preluate selectiv din volumul menţionat. 

 

CĂLĂTORIA PATRIARHULUI MACARIE DIN ALEP 

Descrierea Mănăstirii Câmpulung 

 

Trecând pe drumuri grele, prin păduri şi peste dealuri şi văi, cu dese 

urcuşuri şi coborâşuri, am ajuns seara în oraşul numit Câmpulung1, 

care este un oraş mare, cu gândul de a vizita o mare mănăstire de 

acolo cu hramul Adormirii Maicii Domnului. 

Înţelesul numelui Câmpulung în româneşte este „câmpie lungă” şi 

chiar aşa este însuşirea acestui loc, căci este un oraş foarte lung şi prin 

mijlocul lui curge un râu2. Se spune că din timpurile vechi în acest oraş 

era scaunul domnilor Ţării Româneşti. Lucrurile stau astfel: românii 

aceştia locuiau în oraşele maghiarilor sub cârmuirea craiului, având un 

                                                
1 Konbulunghi. 
2
 Râul Târgului. 
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„comes” dintre ei. Acest „comes” a venit să-şi pască odată caii pe 

acest pământ, care era pe vremea aceea în întregime în mâinile 

tătarilor şi lipsit de locuitori. Cerând, aşadar, voie craiului, el a venit 

şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, a izgonit pe tătari din acest ţinut şi, 

crescându-i puterea, a ajuns domn peste acest ţinut. Îl numeau [pe acel 

comite] Negru voievod, adică domnul cel Negru3, şi el a clădit această 

mănăstire4. Din timpul acela până în vremea răposatului Matei 

voievod, clădirea se părăginise; dar [acel voievod] s-a îngrijit de ea şi 

a reînnoit-o; aşadar acum este mare şi frumoasă, iar construcţia ei e cu 

totul nouă5. 

Biserica ei se înalţă măreţ pe patru stâlpi frumoşi. Clopotniţa este 

mare şi foarte înaltă. Această mănăstire a fost ocupată din timpurile 

cele mai vechi de chinovnici. Populaţia oraşului, împreună cu preoţii şi 

cu călugării, ne-a întâmpinat în afara porţilor; şi îndată ce am intrat în 

biserică, a început vecernia pentru ajunul Duminicii fariseului şi a 

vameşului6. 

În ziua următoare, care a fost duminică dimineaţa, noi am slujit 

liturghia; şi Sfinţia Sa a hirotonisit un [diacon] anagnost, un subdiacon, 

un diacon evanghelist şi un preot. După liturghie, el a ieşit în odăjdii 

să facă rugăciuni la mormintele ctitorilor mănăstirii şi să rostească 

rugăciunile de dezlegare pentru întregul norod. 

Am observat cu mirare marea evlavie a populaţiei din acest oraş, 

asemănătoare aceleia a cazacilor; căci niciunul dintre ei, fie femeie, fie 

copil, nu a pregetat, ci cu toţii au venit să se spovedească şi să primească 

binecuvântarea de la domnul nostru patriarh. [...] 

                                                
3 Este aici un amestec a două vechi tradiţii: aceea a comitelui Laurenţiu, 

îngropat la Câmpulung în anul 1300, şi aceea a descălecatului lui Negru-Vodă 

din Transilvania. 
4 Biserica exista în anul 1351-1352, când este amintită într-un hrisov al lui 

Nicolae Alexandru voievod. 
5 Matei Basarab a reconstruit mănăstirea Câmpulung între anii 1635-1636. 
6
 Duminica a zecea înainte de Paşti. 
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[Plecarea patriarhului la Câmpulung, războiul cu 

turcii şi cu tătarii] 
 

La începutul lunii februarie7, ne-am luat rămas bun de la domn şi 

am plecat la Câmpulung. Trimisesem mai dinainte acolo toate lucrurile 

noastre, cu de-ale mâncării şi, de asemenea, şi zaherelele noastre, căci şi 

ceilalţi refugiaţi nu făcuseră numai aceasta, ci luaseră cu ei, oriunde 

mergeau, provizii pentru ei şi orz pentru vitele lor. 

Abia ne aşezasem în chiliile noastre de la vestita mănăstire din 

Câmpulung, când s-a răspândit zvonul despre sosirea tătarilor 

împreună cu „sultanii”8 lor, de la Brăila. Şi se obţinuseră câteva ştiri 

de la ei, prinzând un om sau doi pentru a afla de la ei cam cât de mulţi 

ar fi. La început ni s-a spus că tătarii ajungeau la 60.000; dar după 

aceea cei mai mulţi aducători [de veşti] se uneau în a spune că 

numărul lor era doar de numai 16.000 [de oameni]. 

Cu aceste forţe, „sultanii” au pornit asupra ţării şi au intrat în ea 

şi au liniştit pe toţi cei care nu fugiseră [încă] dinaintea lor, încredin-

ţându-i că pot rămâne la casele lor fără frică sau neajunsuri din partea 

lor ca fiind supuşi ascultători ai suveranului lor. Dar aceasta nu era 

decât înşelăciune şi gând rău din partea lor, căci întotdeauna [e] obi-

ceiul ca [atunci] când intră pentru prima oară în ţara duşmanului să nu 

jefuiască şi să nu robească pe nimeni9, ci numai să ridice caii şi provi-

ziile de care ar avea nevoie. 

Pe de altă parte, turcii, sub Fazâl paşa, după ce au înaintat şi au 

trecut Dunărea, au mers spre Giurgiu prin teritoriul românesc. 

În timpul acesta domnul a început să sape un şanţ pe drumul spre 

Câmpulung pentru ca, la vreo nenorocire şi înfrângere, să se poată 

retrage într-acolo spre a se apăra, iar de acolo să-şi găsească adăpost 

în ţara maghiarilor. Pe doamna sa, împreună cu celelalte soţii ale 

marilor boieri, cu toată averea sa mişcătoare, cu tezaurul, cu caii săi şi 

                                                
7 Anul 1658. 
8 Titlu purtat de principii tătarilor. 
9 Informaţie suspectă; tătarii jefuiau ţările creştine şi ridicau bărbaţi, femei 

şi copii pe care îi vindeau ca robi. 
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cu tot bagajul său greu, le trimisese într-un târg mic, numit Rucăr10, 

[aflat] mai sus de Câmpulung, pe drumul spre Ungaria. Aici doamna 

s-a oprit şi dorinţa ei era ca domnul să ne trimită cu ea şi cu 

însoţitoarele ei; dar noi nu am vrut să o supunem [nici] pe ea şi [nici] 

pe ele la spaima şi primejdiile care s-ar fi putut ivi, dacă s-ar fi aflat că 

suntem cu ele. 

 

                                                
10 Rukalu. 
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Gabriel Tomasi 

 
Gabriel Tomasi (1618-1696), născut la Chiprovaţ (Bulgaria), a fost 

misionar în Transilvania, între 1647 şi 1653, şi în Ţara Românească, între 
1653 şi 1658. În mai 1656 a redobândit pentru credincioşii catolici, de la 
domnul Constantin Şerban, locul fostei mănăstiri dominicane din 
Câmpulung. În septembrie 1658 i s-a conferit la Roma titlul de „prefect al 
celor două Valahii” şi „comisar al Transilvaniei”. Misonar apostolic în cele 
două Ţări Române, a fost trimis de Constantin Brâncoveanu (în anii 1689 şi 
1690) ca sol pe lângă împăratul Leopold I. 

La 7 februarie 1660 observantul bulgar Gabriel Tomasi, numit uneori şi 
Thomasij, Thomasy, iar alteori Mančič (după numele tatălui său), lasă 
nunţiului Poloniei un raport despre bisericile catolice din Ţara Românească, 
Moldova şi Transilvania. Acest raport, redactat la Târgovişte, conţine, pe 
lângă numeroase observaţii de interes, destule informaţii eronate, subiec-
tive, dominate de antipatia sau simpatia personală.  

Textul s-a reprodus după Călători străini despre Ţările Române, vol. 
VII, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, pp. 128-129. 
Notele de subsol au fost preluate selectiv din volumul menţionat. 

 

RELAŢIA PĂRINTELUI GABRIEL TOMASI, MINORIT 

OBSERVATOR, VICAR APOSTOLIC ÎN CELE DOUĂ 

VALAHII, LĂSATĂ MONSENIORULUI NUNŢIU  

AL POLONIEI LA 7 FEBRUARIE 1660 

 
Ţara Românească este supusă unui domn numit de turci. De 

multe ori însă ţara îşi alege ea însăşi domnitorul, dar întotdeauna cu 

consimţământul Porţii Otomane. 

Această provincie are o mitropolie şi două episcopii, una la 

Râmnic şi cealaltă la Buzău, dar amândouă de rit greco-schismatic, şi 

are un mare număr de mănăstiri... Călugării sunt din tagma Sf. 

Vasile1, greci, români şi sârbi, toţi schismatici; au preoţi şi biserici în 

mare număr. 

                                                
1 Catolicii numesc pe călugării ortodocşi „bazilitani”, adică ai ordinului Sf. 

Vasile. 
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Catolici se găsesc acum în trei localităţi, care au un episcop2 al lor, 

dar au fost vizitate de mai multe ori de arhiepiscopul din Sofia care din 

cauza asupririlor din partea turcilor nu stă la Sofia, ci în Chiprovaţ, 

care e sediul jurisdicţiei sale, numită Provincie, ce îi este încredinţată 

lui. Catolicii au avut mai multe biserici, dar acum ele sunt în ruină. 

La Târgovişte unde-şi are domnul3 reşedinţa, sunt două biserici. 

Una, cu hramul Sf. Marii a îndurării este o biserică mare; zidurile sunt 

încă în picioare, dar nu mai are acoperiş; anul trecut a fost curăţată 

atât pe dinăuntru cât şi pe dinafară de înaltul domn4 care se mai 

gândea s-o refacă; s-ar putea renova cu 500-600 de scuzi, dar tur-

burările5 de acum nu îngăduie acest lucru. Cealaltă e a Sf. Francisc 

împreună cu mănăstirea în care stau părinţii Custodiei Bulgariei; e 

drept că acum doi ani şi biserica şi mănăstirea au fost arse de tătari, şi 

înainte de invazie, eu ridicasem cu ajutorul domnului ţării o bună 

parte din acea mănăstire. Lângă mănăstire este grădina întocmită după 

moda italiană, cum nu se mai află alta în toată Ţara Românească. 

Acum, atât eu cât şi părinţii care sunt cu mine, stăm afară din mănăs-

tire într-o casă vecină care e tot a noastră; în ea locuiesc totdeauna trei 

sau patru părinţi, care trăiesc din venitul unor vii, şi domnii obişnuiau 

întotdeauna să le mai dea ceva grâne şi alte ajutoare. Părinţii ce 

locuiesc aici sunt minoriţi observanţi de ai Sf. Francisc, misionari de 

sub autoritatea mea de prefect. 

La Bucureşti se află de asemenea o bisericuţă cu o casă lângă ea; 

şi acestea au fost arse de tătari. Acuma nu stă nimeni acolo, neavând 

din ce trăi, dar dacă sacra Congregaţie ar da un ajutor oarecare, 

precum a făgăduit, ar fi de mare folos, căci sărmanii catolici care se 

                                                
2 Este vorba de episcopul catolic polon, care se intitula „al celor două 

Valahii”. Autorul trece sub tăcere împărţirea făcută în 1644 de Bakšić şi Bandini, 

în virtutea căreia Ţara Românească ţinea de Arhiepiscopia de Sardica-Sofia, iar 
Moldova de cea de Marcianopol, în privinţa vicariatului apostolic. Tomasi-Mančić 

se intitulează vicar apostolic în „cele două Valahii”, şi de aceea înfăţişează vizi-

taţiile repetate ale lui Bakšić ca având un caracter sporadic şi neobişnuit. 
3 La 7 februarie, când este lăsată această dare de seamă nunţiului Poloniei, 

domn era Gh. Ghica (1659 nov.-1660 sept.). 
4 Mihnea al III-lea (1658 mart.-1659 nov.). 
5
 Răscoala lui Constantin Şerban şi Mihnea al III-lea. 
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găsesc aici, deşi puţini la număr, s-ar putea bucura de oarecare 

mângâiere duhovnicească. De multe ori vin negustori din alte părţi, 

dar nu găsesc preot, şi mi-e teamă că într-o bună zi, negăsindu-se 

cineva dintr-ai noştri acolo, [biserica] să nu fie ocupată de schismatici. 

La Câmpulung fusese o mănăstire6 a călugărilor amintiţi mai sus, 

clădită, după câte se spune, de fericitul Capistrano7 – împreună cu 

mănăstirea din Târgovişte – în vremea doamnei Ecaterina8, soţia lui 

Negru-Vodă [sic!], care era catolică, mănăstire închinată Sf. Elisabeta 

din Ungaria. În această mănăstire s-au săvârşit minuni mari, după cum 

mărturisesc locuitorii acestui oraş. Atât ai noştri cât şi schismaticii 

blestemă pe un oarecare egumen schismatic9 care a ruinat acest loc 

împreună cu biserica şi a pus stăpânire pe loc; dar în 1659 [sic!], pe 

când mă aflam în slujba domnului Constantin10, eu am redobândit cu 

multă trudă şi osteneală acest loc11, pe care îl stăpânim astăzi; pe el s-ar 

putea clădi din nou vreo capelă mică, atât prin dărnicia alor noştri, cât 

şi a schismaticilor, care cercetează zilnic acel loc, pe înserate, aprin-

zând lumânări de ceară şi în zilele de sărbătoare12. 

Cealaltă biserică, are hramul Sf. Apostol Iacob de la 25 iulie, şi 

acum stau în ea călugării din ordinul şi custodia amintite mai sus, 

ducând o viaţă plină de lipsuri, deoarece catolicii ce se găsesc în acel 

oraş, în care ar fi cam 48 de case cu totul, sunt şi ei săraci şi lipsiţi. 

Este foarte adevărat că anul acesta au murit de ciumă foarte mulţi, dar 

şi mai mulţi schismatici. 

                                                
6 Biserica Sf. Elisabeta numită Cloaşterul, din Câmpulung. 
7 Ioan de Capistrano, legat papal în Ungaria, în timpul lui Ioan Corvin. A 

murit în lupta de la Belgrad (1456). Atribuirea acestor ctitorii este cu totul 

neîntemeiată. 
8 Catterina. Poate să fie o confuzie cu Doamna Ecaterina, soţia lui Radu 

cel Mare (1495-1508) sau mai degrabă cu o doamnă catolică mai recentă şi cu o 

existenţă necontestată, ca Ecaterina Salvaresso, care a cârmuit ţara în timpul 

minoratului fiului ei Mihnea Turcitul. 
9 Bakšić îl numeşte Melhisedec. 
10 Constantin Şerban (1654-1658). A domnit până în martie 1658. În 1659 

domnea Mihnea. Data corectă a redobândirii acelui loc este de 1656. 
11 La 25 mai 1656 domnul restituia catolicilor locul fostei mănăstiri dominicane. 
12 Poate să fie vorba de o practică pur superstiţioasă legată de aşa-zisele 

minuni amintite mai sus. 
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RELATAREA ANONIMĂ ÎN LIMBA 

LATINĂ DESPRE ŢARA ROMÂNEASCĂ 

 
Relatarea anonimă în limba latină despre Ţara Românească este un 

memoriu redactat înainte de august 1688, probabil de un călugăr catolic 
italian. Ipotezele emise în legătură cu identitatea autorului au fost diferite. 

Nicolae Iorga înclină să creadă că memoriul a fost scris fie de Antide Dunod 
(1640-1696), prelat catolic trimis de împăratul Leopold I în misiune în Ţara 
Românească, fie de misionarul Giovanni Battista Del Monte (1630-1689). 
Alţi istorici atribuie paternitatea acestui document lui Gabriel Tomasi 
(Mančič), misionar franciscan. 

Lucrarea oferă numeroase informaţii despre dregătoriile Ţării Româneşti, 
stăruind asupra situaţiei de aici a catolicilor. Textul s-a reprodus după 
Călători străini despre Ţările Române, vol. VII, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, 1980, pp. 459-461. Notele de subsol au fost preluate 

selectiv din volumul menţionat. 

 

Despre catolici 
 

Erau saşi în Ţara Românească în 4 localităţi, dintre care două erau 

mai însemnate, mai ales Târgoviştea, aşezată pe râul Ialomiţa, oraşul de 

scaun al domnilor şi metropola Ţării Româneşti şi a Moldovei [sic!]1. 

Acolo este curtea domnului, clădită ca o cetate mare şi înconjurată cu 

un zid bun; făcută cu trudă puţină, dar cu ceva mai multă s-ar putea 

construi una foarte tare. Al doilea oraş era Râmnicul, aşezat pe un şes 

bun, pe râul Olt care taie munţii Carpaţi, nu departe de vărsarea sa. 

[Este] reşedinţă episcopală şi a fost odinioară a doua reşedinţă sau cetate 

episcopală din Ţara Românească. Al treilea2 oraş este Câmpulung, 

care până în vremea noastră a fost primul după Bucureşti; dar de 

atunci s-a mutat scaunul de la Târgovişte; şi al patrulea este Baia de 

Aramă, adică mina de aramă; este în munţi şi e de puţină însemnătate. 

În cele trei oraşe sus-zise, nu ştiu dacă şi în al patrulea cel din urmă, 

                                                
1 Et Valachiae et Moldaviae Metropolis (!) 
2 Această clasificare corespunde importanţei elementului catolic din aceste 

oraşe. 
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erau trei biserici sau locaşuri de închinare şi trei mănăstiri de călugări 

franciscani, întemeiate de fericitul părinte Ioan de Capistrano. Dar 

sporind tot mai mult erezia luterană, acei catolici fie că au fost 

„scandalizaţi”3 sau că au fost lipsiţi de preoţi, s-au făcut ortodocşi 

„valahi”, afară de câmpulungeni care au trecut la erezia lui Luther. Iar 

domeniile bisericeşti, pământurile şi alte bunuri nemişcătoare le-au 

luat românii, împreună cu documentele autentice şi cu privilegiile şi 

le-au dat pe veci uitării. Însă câmpulungenii după ce au stăruit, în 

îndărătnicia lor eretică, au revenit în timpul domniei lui Matei Basarab 

la sânul bisericii catolice prin strădaniile călugărilor franciscani4 şi 

prin osteneala arhiepiscopului de Sofia, vicar apostolic în Ţara 

Românească. Şi nici nu erau cu toţii luterani, ci mulţi, deşi nu cei mai 

mulţi, erau ortodocşi; în vremea aceea5 ereticii trecuseră, când unul, 

când altul, la ortodocşi; astfel încât numai 50 de familii rămăseseră în 

erezie; care toate s-au făcut catolice. Ei păstrează până în ziua de 

astăzi pecetea comunităţii lor, deşi s-au judecat foarte aprig pentru ea 

în faţa tuturor domnilor pe rând. 

În timpul acestui domn de acum, nora judelui Andrei, pomenit 

mai sus, care fusese mai înainte ortodoxă – şi care pe când trăia soţul 

ei se făcuse catolică, şi născuse doi fii, şi-a luat după moartea soţului 

ei pe amândoi fiii, unul de 6 ani, celălalt de 9 ani şi s-a dus la 

patriarhul Ierusalimului6, care a primit-o foarte bine, şi s-a botezat din 

nou pe sine şi pe amândoi fiii şi a căpătat de la patriarh şi de la domn 

iarăşi scutire ca să nu plătească nici bir, nici dijme. După pilda ei, mai 

mulţi văzând că sunt asupriţi, cât şi alte femei cu copii au abjurat din 

interes. Cât despre mine, chiar dacă aceea e femeie şi mai sunt şi 

                                                
3 Scandalizati. Termen având în textele bisericeşti un sens care a fost 

păstrat şi în vechile tălmăciri româneşti unde apare sub forma de „scandală”. Aici 

se insinuează că acei catolici au fost „scandalizaţi” = indignaţi şi scoşi din fire de 

purtarea franciscanilor conventuali, duşmăniţi de rivalii lor franciscanii 

observanţi. 
4 Nu se arată dacă observanţi sau conventuali. În realitate meritul con-

versiunii, de stil foarte energic, i-a fost atribuit conventualului Giovenale Falco, 

pomenit cu laudă şi de arhiepiscopul de Sofia, Bakšić. 
5 Adică înainte de această revenire la catolicism. 
6
 Dositei II Notara (1669-1707). 
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altele şi alţii şi mai sunt unii care lăsându-şi soţiile s-au făcut 

schismatici şi au luat în căsătorie schismatice, dacă aceştia ar fi în 

puterea mea (nu i-aş osândi la moarte), ci m-aş îngriji a-i pedepsi cu 

bătăi crunte în pieţele publice şi cu înfierarea unei veşnice infamii şi 

a-i readuce la sânul bisericii. 

Acum sunt la Câmpulung cam 10 familii de catolici, nu ştiu dacă 

sunt cumva mai multe sau mai puţine; două slujesc din timpurile de 

demult parohului; ceilalţi sunt foarte săraci, secătuiţi şi fără vlagă; 

îndură multe rele şi prigoniri de la români. Ei le spun lor: „Botează-te 

păgâne, ca să-ţi luăm o sumă mai mică”. Parohul lor este fratele 

Martin Tobia din ordinul franciscanilor [observanţi], născut acolo. 

 



 33 

 

Anton-Maria Del Chiaro 

 
Anton-Maria Del Chiaro (1669 – după 1727), cărturar şi călător 

italian, fiu al unui meşteşugar evreu, a fugit din casa părintească la 14 ani 
şi s-a refugiat într-o mănăstire de călugări, unde a fost botezat cu numele 
Anton-Maria. A studiat la universitatea din Padova şi s-a stabilit la Veneţia. 
Aici l-a cunoscut pe Nicolae Caragiani, unul dintre trimişii lui Constantin 
Brâncoveanu în Italia, care l-a invitat la Bucureşti, unde domnitorul avea 
nevoie de un secretar de limbă italiană. A fost, pe rând, secretarul şi 
sfetnicul lui Constantin Brâncoveanu, Ştefan Cantacuzino şi Nicolae 
Mavrocordat. A stat în Ţara Românească între 1710 şi 1716, cunoscând-o 
îndeaproape sub raport istoric, geografic şi politic. 

Lucrarea sa, publicată la Veneţia în anul 1718, sub titlul Istoria delle 
moderne rivoluzioni della Valachia, constituie o adevărată monografie a 
Ţării Româneşti. Scrierea este compusă din două părţi. În cea dintâi sunt 
prezentate: situarea geografică, împărţirea administrativă, oraşele, mora-
vurile populaţiei, obiceiuri şi rituri religioase. În a doua parte sunt 
evidenţiate cele mai de seamă evenimente politice din vremea lui 
Brâncoveanu şi a urmaşilor săi la tron. Termenul ciudat de „revoluţie” este 
sinonim, în contextul filosofic al secolului al XVIII-lea, cu ideea de 
„schimbare”, „transformare”. Cartea lui Del Chiaro conţine la sfârşitul ei o 

reproducere a hărţii Ţării Româneşti, publicată la Padova în anul 1700 de 
stolnicul Constantin Cantacuzino. 

Fragmentul s-a reprodus după Anton-Maria Del Chiaro, Revoluţiile 
Valahiei, în româneşte de S. Cris-Cristian (după textul reeditat de N. 
Iorga), Editura Viaţa Românească, Iaşi, 1929, pp. 10-12. 

 

REVOLUŢIILE VALAHIEI 
 

La distanţă de o zi de drum de Târgovişte, către graniţele 

Transilvaniei, se găseşte Câmpulungul, oraş renumit pentru bâlciul 

anual ce are loc pe la mijlocul lui iulie, şi la care iau parte negustori 

din toate părţile. Înspre şes se află oraşul Piteşti, renumit pentru 

vinurile sale albe şi dulci; de aici e un drum spre Ribnic, care e 

reşedinţă episcopală. Mai e un oraş cu acelaşi nume Ribnic, pe lîngă 

Buzău. Craiova e un oraş mare, situat între Cerneţi, extremitatea ţării, 
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şi Bucureşti, şi e reşedinţa banului, care e prima demnitate după 

domnitor. Se află aici, în partea principală a oraşului, un han frumos, 

zidit acum doisprezece ani de stareţul mănăstirii Hurez, pentru 

venituri. Buzăul care poartă numele râului ce curge acolo, e tot 

reşedinţă episcopală. Urmând aceeaşi cale, dăm de Focşani, care e 

udat de râul Milcov, şi desparte Valahia de Moldova, iar pe ambele 

părţi ale podului de peste Milcov sunt punctele de vamă. Oraşele 

principale care sunt ocârmuite de către căpeteniile alese dintre marii 

boieri sunt: Târgovişte, Cerneţi, Focşani, Ploieşti, Gheorghiţa, Roşiorii 

de Vede. Minele de sare mai cunoscute sunt: Ribnic, Telega şi 

Slănicul. Pentru delicte grave, principele trimite pe condamnaţi la 

saline, în valahă „ocne”, şi unde mor unii dintre condamnaţi, fără a se 

mai cerceta cauza. Sunt cazuri de condamnări la moarte, când domni-

torul, printr-un act de clemenţă, schimbă această pedeapsă cu ocna, 

după ce taie întâi urechile condamnatului. Cred că acest supliciu să fie 

acelaşi pe care-l întrebuinţau romanii cu condamnaţii „ad metalla”, 

precum şi cu primii martiri ai bisericii primitive. Salinele se arendează 

celui ce oferă mai mult principelui, căruia aparţin arendele, care ajung 

până la suma de 20.000 galbeni pe an, în care se cuprind însă şi 

tutunăritul, oieritul şi taxele de export pentru Transilvania; pentru 

acest scop sunt destinate două trecători, Câmpina şi Dragoslavele, iar 

o parte din taxele ce se percep la Dragoslavele aparţin mănăstirii Sf. 

Ilie din Câmpulung, unde are loc vestitul bâlci anual, de care am mai 

pomenit. 

În ceea ce priveşte bâlciul din Câmpulung, trebuie pomenit 

vechiul privilegiu de care s-au bucurat aci preoţii franciscani, care 

veneau aici din Bulgaria să supravegheze parohia catolicilor, în 

majoritate negustori din Chiprovaci şi Copilovaci şi care trăiesc 

împrăştiaţi în diferite oraşe ale Valahiei. Aceşti preoţi franciscani 

aveau acest privilegiu, întărit cu pecete domnească de un voievod al 

Valahiei, în virtutea căruia încasau o anumită dare din mărfurile ce se 

aduceau anual la Câmpulung, şi care servea pentru întreţinerea lor; dar 

privilegiul cu sigil, ca şi alte multe hrisoave de mare importanţă, s-a 

pierdut în ultimul război dintre nemţi şi turci, cînd tătarii au jefuit 

Târgoviştea şi mai ales mănăstirea franciscanilor, din care unii au fost 

luaţi ca robi, dar răscumpăraţi din mila principelui Brâncoveanu. Se 
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văd până azi rămăşiţele unei biserici cu clopotniţa ei, care a fost a 

saşilor catolici, care trăiau atunci în Valahia şi lucru probabil, căci am 

văzut la intrarea bisericii noastre, a Sf. Ion cel Mare din Câmpulung, 

următoarea inscripţie sepulcrală: „Hic requiescit in pace generosus 

dominus Johanes P..., hujus saxonicalis ecclestae custos, quit obiit 

MCCCLXXIII”. Alte urme sau inscripţii nu se găsesc în Valahia, din 

cauza continuelor perturbări, şi unde bogăţia ţării n-a fost ultimul 

motiv al ruinii sale. În ceea ce priveşte fertilitatea pământului, e de 

notat că-n toamnă se fac două arături, şi apoi se seamănă grâul care 

creşte de o jumătate de palmă înălţime până la căderea zăpezii, după 

care, în primăvară, iese din nou până se coace. 

Meiul se seamănă primăvara şi se culege în iulie; porumbul tot în 

primăvară, dar se culege în august. Viţa de vie se îngroapă după 

culesul viilor şi rămâne astfel până la timpul ridicării. 

Să ne întoarcem la preoţii franciscani. Ei trăiesc şi din venitul 

câtorva terenuri mici, şi mai ales din vânzarea unei cantităţi oarecare 

de vin, din pomenile catolicilor şi dintr-o cantitate de grâu ce le 

dăruieşte în fiecare an domnitorul, care, deosebit, mai varsă gar-

dianului franciscan din Târgovişte şi o parte din vinărit şi din alte 

impozite. 
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Neofit Cretanul 

 
Neofit Cretanul (?-1754), grec originar din insula Creta, a devenit 

mitropolit al Ţării Româneşti în anul 1738 şi a rămas în scaunul 
mitropolitan până la sfârşitul vieţii. Graţie culturii sale înalte, a fost numit 
preceptor al fiilor domnului muntean Constantin Mavrocordat. Deşi grec, a 
manifestat un profund respect pentru tot ce era românesc, iar cel mai 
mare merit constă în stăruinţa depusă pentru desfiinţarea iobăgiei impuse 
de Mihai Viteazul. Actul, semnat de 64 de boieri şi clerici, a consemnat 
acest fapt la 5 august 1747. 

Om de litere şi mare cărturar, a acordat o atenţie specială 
tipăriturilor; în cei 16 ani cât a fost mitropolit au ieşit de sub teascuri tot 

atâtea volume. În acest timp nu numai că n-a încercat să grecizeze 
eparhia sa, ci dimpotrivă, a contribuit la restrângerea utilizării limbii 
slavone în cursul serviciului religios din biserică, acordând astfel o mai 
mare importanţă limbii române. 

Mitropolitul a lăsat un jurnal despre cele două vizite pastorale făcute 
în eparhia sa în anii 1746 şi 1747. Textul primei călătorii este scris de 
Neofit însuşi, în limba greacă. Relatarea celei de-a doua vizite începe în 
greceşte şi continuă în limba română, prin redactarea unui secretar, a 
cărui identitate nu se cunoaşte. 

Prima vizită a început luni, 2 iunie 1746, şi s-a încheiat pe 1 sep-
tembrie acelaşi an, dată la care mitropolitul s-a reîntors la Bucureşti. 
Traducerea în limba română a jurnalului a fost făcută de arhimandritul 
Ghenadie Enăceanu în anul 1876. Textul s-a reprodus după Ghenadie 
Enăceanu, Mitropolitul Ungro-Vlahiei Neofit I, în „Biserica Ortodoxă 
Română”, februarie 1877, anul III, nr. 5, Bucureşti, pp. 177-183. 

 

[JURNALUL CĂLĂTORIEI ÎN UNGRO-VLAHIA] 

Capitolul IV, săptămâna a X-a 

 

Iar miercuri dimineaţa, la 13 august, liturgisind aici [la mânăs-

tirea Aninoasa] şi pomenind şi pre ctitori, am plecat de aici, şi călă-

torind în sus spre miază-noapte am ajuns seara la mânăstirea ce se 

cheamă Câmpulung. Biserica are hramul Adormirea Maicii Domnului. Ea 

este fondată de către preafericitul şi cel dintâi domn al Ungro-Vlahiei, 

Radu Negru voievod, la 6723 de la Adam (Hristos 1215). Mai pre 
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urmă, de mulţimea anilor, s-a ruinat de sine în a doua domnie a lui 

Alexandru-Vodă Iliaş, la 7136 (1628), şi a rămas biserica ruinată până 

în zilele preafericitului domnitor Matei voievod Basarab, la 7144 

(1636), care, trăgându-şi neamul din şirul preafericitului domnitor 

Radu Negru voievod, s-a mişcat şi a restabilit biserica din temelie, a 

înfrumuseţat-o şi chiliile şi împrejmuirile mânăstirii, după cum zice 

inscripţia ce este scrisă în biserică, şi pe care noi o dăm aici româneşte. 

Pisania care scrie în piatra de deasupra uşii mânăstirii Dolgopol 

(Cîmpulung): 

„În zilele dulcelui creştin, şi de Dumnezeu iubit creştin, Matei 

Basarab voievod şi doamna lui Elena, cu vrerea lui Dumnezeu, pus a 

fi domn în Ţara Românească, şi întru moşia lui, care este dintre unguri 

descălecaţi, adică început-am a scrie de această sfântă şi dumnezeiască 

mânăstire, ce este hramul Adormirei Prea Sfintei Stăpânei Noastre 

Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, care s-au în-

ceput şi s-au zidit şi s-au săvârşit de bătrânul şi prea milostivul creştin 

Radu Negru voievod, care au fost de-nceput descălecătorul Ţării 

Româneşti, şi de-nceput au fost zidit această sfântă şi dumnezeiască 

biserică, când au fost cursul anilor 6723 (1215). Şi tot au stătut cu 

bună pace până în zilele creştinului Alexandru voievod Iliaş, între a 

doua domnie, de când au fost cursul anilor de la Adam 7136 (1628). 

Atuncea, întru aceeaşi vreme s-au surpat de-n voia lui Dumnezeu, în 

ziua de Sf. Ilie la miezul nopţii şi nicio firoselă nu s-au făcut. Întru 

acea vreme, dacă au dăruit Domnul Dumnezeu pre acest Domn bun şi 

milostiv creştin Matei Basarab voievod şi Doamna lui Elena, cu dom-

nia în Ţara Românească, şi întru moşia lui, şi fiind Măria Sa de-ntru 

acea rudă bună şi de-ntru acel neam adevărat, socoteau, ca un Domnu 

bun şi milostiv, ca să rădice şi să facă sfânta şi dumnezeiasca biserică, 

ca să n-o piară pomana acelor răposaţi domni bătrâni. Şi acest Domn 

bun Matei Basarab voievod şi Doamna lui Elena încă să le fie pomană 

la sfântul jertfelnic întru vecie nesfârşită şi de mare ajutor înaintea 

feţei lui Dumnezeu. Şi ispravnic au fost şi pă lucrul acestei sfinte 

biserici Socol clucer din Cornăţel şi au nevoit şi acest boiar cu multă 

inimă pentru slujba domniei şi întru pomana Domnului său, apoi şi 

pentru sufletul lui, ca să-i fie de ajutor la înfricoşata judecată. Şi s-au 

început de zidit această sfântă biserică din faţa temeliei în luna lui 



 38 

iunie 22, leatu 7143, şi s-au săvârşit în luna lui august în 24, leatu 

7144 (1635-1636).” 

Există şi altă inscripţie acolo de la prea fericitul Radu Negru 

voievod, unde se zice că vama acestui oraş trebuie să fie iertată, pe 

care aici o punem româneşte. 

Pisania care este scrisă în piatra cea din biserică de deasupra uşii: 

„În numele Tatălui, şi al Fiului şi Duhului sfânt, amin. În zilele 

dulcelui creştin şi de Dumnezeu iubit Matei voievod Basarab şi 

Doamna lui Elena, cu vrerea lui Dumnezeu pus a fi domn creştin în 

moşia lui, adică scris-am de această biserică, ce este hramul Adormirii 

Prea Sfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi pururea 

Fecioarei Maria, care o au zidit răposatul Radu-Vodă Negru şi când au 

fost veleat de la Adam 6723 (1215) şi au stat cu bună pace până în 

zilele lui Alexandru Iliaş, fost-au 7136 (1628), atuncea s-au surpat. Iar 

dacă au dăruit Dumnezeu pe creştinul Basarab voievod şi Doamna lui 

Elena cu domnia în moşia lui, socotit-au că un domn milostiv, ca să 

ridice această sfântă biserică, ca să nu piară pomana moşilor, pentru 

că a fost şi Măria Sa dintru acea rudă bună şi adevărată, şi ca să fie 

domniei lui de pomană la sfântul jertfelnic, şi de mare ajutor înaintea 

fiului lui Dumnezeu întru vecie, amin. După aceea, şi acesta, ce se 

zice Dolgopol, să fie iertat de vama de pâine, să nu dea vamă cele ce 

vor vinde, după cum iertaţi au fost de răposatul Radu Negru voievod, 

şi cum scrie şi în cărţile cele bătrâne. Aşijderea să fie iertaţi şi de 

Domnia Mea. Iar cine nu va întări, să fie proclet şi antema. Şi s-au 

început această sfântă biserică din faţa temeliei în luna lui iulie 22, de 

la Adam trecuţi ani 7143 (1635). Şi ispravnic au fost după lucrul 

acestei sfinte biserici jupân Socol din Cornăţel, şi au voit şi acest boiar 

cu toată inema şi cu toată strădania pentru slujba domnului său şi 

pentru sufletul lui, ca să-i fie de ajutor. Şi s-au săvârşit în luna lui 

august 24, când au fost 7144 (1636).” 

Aici în biserică este zugrăvit Negru-Vodă şi fiul lui, Dan voievod, 

şi unul Nicolae al lui Alexandru voievod, şi Matei voievod şi doamna 

lui Elena. Tot acolo este îngropat şi Nicolae Alexandru voievod, pre 

mormântul căruia este inscripţia pe care noi o dăm româneşte: 

„Sub această piatră odihnesc oasele bunului creştin Io. Nicolae 

Alexandru voievod, care s-au pristăvit la leatu...” 
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La început aici la mânăstire se făcea şi târg însemnat, care era 

cunoscut în toată Europa, fiindcă se adunau în fiecare an neguţători şi 

oameni de la douăzeci până la treizeci de mii. Acum însă nu se face, 

fiindcă s-au stricat din cauza neregularităţilor. Aici era şi un han, unde 

se făcea târgul, înconjurat cu zid de piatră, înăuntrul căruia erau 

prăvălii foarte multe. Aceste prăvălii cu zid cu tot s-au ruinat din 

ordinul imperial în timpul războaielor trecute ale turcilor cu nemţii, 

fiindcă aici se întărise şeful general al nemţilor cu oastea lui. Această 

sfântă mânăstire, precum şi oraşul, sunt situate într-un câmp lung, dar 

îngust, pentru care după limba locului se numeşte Câmpulung. Acest 

câmp este într-adevăr lung; fiindcă el se întinde în sus de la 

Câmpulung şi ajunge până la Piteşti, fiind tot asemenea de îngust. 

Mânăstirea, precum şi oraşul sunt situate pe malul drept al unui râu, 

numit Câmpulung. În oraş, pe locul unde se face târgul, se află şi o 

cruce de piatră, pe care a pus-o Duca voievod, şi unde sunt scrise toate 

imunităţile acelui oraş, care sunt scrise româneşte pe piatră şi pe care 

noi le dăm aici: 

„În numele Tatălui şi Fiului şi sfântului Duh, amin. Ridicatu-s-au 

această cinstită şi sfântă cruce întru slava şi cinstea Naşterii Domnului 

nostru Iisus Christos şi întru pomana Domniei mele Io. Duca voievod 

şi a doamnei Domniei Mele Anastasia şi a fiului Domniei Mele Io. 

Constantin voievod. Văzând Domnia Mea mila oraşului Câmpulung, 

cum să fie iertată de vama de pâine, să nu dea vamă domnească, 

aşijderea şi orăşenii să nu dea vamă ori din ce vor vinde, care vamă au 

fost iertată şi răposatul Io. Radu Negru voievod, când au fost leatu 

6723 (1215) şi de Alexandru vodă Iliaş la leatu 7136 (1628) şi de alţi 

bătrâni răposaţi domni, precum scrie în cărţile cele bătrâne şi în 

pisania sfintei mânăstiri, care este pusă deasupra uşii bisericii, întărite 

de răposatul Matei Basarab cu mare blestem. Iar când a fost în zilele 

Domniei Mele venit-au judeţul cu orăşenii cu jalbă la Domnia Mea, 

spunând cum că călugării le strică mila oraşului, ce au avut de la alţi 

domni bătrâni. Într-aceia, văzând Domnia Mea cărţile cele bătrâne şi 

ce scrie în pisania mânăstirii, Domnia Mea încă am întărit mila cu 

această cinstită cruce, ca să fie iertaţi şi de Domnia Mea de aceste 

toate, câte scrie mai sus. Iar cine nu va întări mila aceasta să fie 

proclet şi anatema. Ispravnic au fost Andrei judeţul cu 12 pârgari, 
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decembrie 25, leatu 7153 (1645). Aşijderea şi pentru judecata oraşului 

pre orăşeni să-i judece judeţul cu 12 pârgari şi cu bătrânii oraşului. Iar 

călugării sau pârcălabii sau măcar alţii să n-aibă a se amesteca ca să 

strice judecata şi obiceiul lor, ce au fost de la alţi domni bătrâni. Ci tot 

legile şi judecăţile lor să fie stăpânitoare, şi judeţul să n-aibă voie a lua 

vamă de la orăşeni din cele ce vor vinde ei”. 

În sus spre miază-noapte, cale de două ore, se află un sat 

Nămăeşti, şi aici este o bisericuţă mică, săpată într-o stâncă, în care 

bisericuţă se află o icoană făcătoare de minuni a Născătoarei de 

Dumnezeu îmbrăcată cu argint de către vornicul Constantin Dudescul. 

Şi tot ce am auzit de la preoţi şi locuitori despre această icoană noi 

însemnăm aici: 

„Spun locuitorii despre această icoană că nişte unguri au trecut şi 

ducându-se în Serbia au luat această sfântă icoană. După care întor-

cându-se să treacă prin acest loc, i-au alungat alţii şi astfel au lăsat 

acea icoană în acel loc. Şi este de atunci şi până acum, după cum spun 

locuitorii, ca o sută de ani.” 

De asemenea şi despre bisericuţă noi punem aici tot ceea ce am 

auzit de la locuitori: 

„Pentru aflarea bisericuţei Nămăeştilor aşa s-au auzit că s-au aflat 

prin descoperire dumnezeiască de îngerul la un sihastru, ce au fost 

acolo locuitor. Iar anii nu se ştie. Că ar fi zis îngerul în vis sihastrului 

să caute să destupe despre miază-zi că este peşteră să facă biserică. Şi 

destupând unde este acum fereastra bisericei, iarăşi s-au arătat îngerul 

şi i-au zis să întindă un stânjin spre apus, că acolo este uşa, şi aşa au 

făcut. Iar pentru sfânta icoană cea făcătoare de minuni, este adusă de 

nişte nemţi din Ţara Sârbească, şi fiind ei goniţi de turci, au rămas 

sfânta icoană aici şi este de atuncea aproape o sută de ani. Şi este de 

multe minuni făcătoare. Iar crucea de piatră din vârful bisericii este 

ridicată de Radu postelnicul în zilele lui Gavriil voievod, la leatul 

7109 (1601).” 

Deci am rămas acolo la Câmpulung şi joi la 15 august, şi am 

liturghisit acolo în ziua Sărbătoarei Născătoarei de Dumnezeu. După 

aceasta am mai rămas acolo vineri şi sâmbătă. Iar duminică, la 17 

august, am plecat de acolo, şi călătorind spre răsărit, am ajuns seara la 

o cârciumă a preafericitului Brâncoveanu şi am dormit aici. Luni 
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dimineaţă la 18 august, plecând de aici şi călătorind tot spre răsărit, 

am trecut râul Dâmboviţa şi am intrat în cadilicul (districtul) 

Dâmboviţa, lăsând Muscelul, şi am ajuns pe la prânz la o moşie, pe 

care vornicul Creţulescu la moartea sa a afierosit-o Mitropoliei, şi care 

moşie se numeşte Voineşti. Şi sculându-ne de aici iarăşi am călătorit 

spre răsărit şi seara am ajuns la Mitropolia noastră din Târgovişte. Şi 

rămânând aici destule zile, a venit ordin de la domnitor către noi ca să 

venim la Bucureşti, să facem strămutarea lui Matei al Libiei în tronul 

patriarhal al Alexandriei. Şi plecând din Târgovişte am ajuns la 1 sep-

tembrie în Bucureşti. 
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Franz Joseph Sulzer  

 
Franz Joseph Sulzer (1727-1791), magistrat militar şi secretar 

domnesc, după o carieră în armata austriacă, s-a stabilit în Transilvania, la 
Braşov şi, mai târziu, la Reghin. În 1776, chemat de domnul Alexandru 
Ipsilanti, care voia să reformeze administraţia şi alte domenii ale vieţii 
publice, a venit în Ţara Românească, unde a rămas până la sfârşitul vieţii. 
Aici, a slujit la curtea domnească în calitate de secretar, consilier, inginer, 
topograf etc. 

Lucrarea sa Geschichte des Transalpinischen Daciens (Istoria Daciei 
Transalpine), publicată în trei volume la Viena, în 1781 şi 1782, conţine un 
material documentar imens. Ea prezintă pe larg cadrul geografic al Ţării 

Româneşti şi al Moldovei (cu o descriere amănunţită a oraşelor, apelor, 
ţinuturilor) şi consemnează date interesante despre comerţ, clasele sociale, 
instituţia domniei, organizarea politică, administrativă şi ecleziastică. 
Pentru prima oară, într-o scriere despre Ţările Române sunt relevate 
elemente de ordin istoriografic şi folcloric (muzică, dansuri, obiceiuri 
populare). Cartea este însoţită de hărţi explicative şi de planurile sumare 
ale celor două capitale, Bucureşti şi Iaşi. Teoria lui Sulzer potrivit căreia 
poporul român s-ar fi format la sud de Dunăre a fost combătută de istoricii 
români. 

Textul s-a reprodus după Franz Joseph Sulzer, Geschichte des 
Transalpinischen Daciens, I, Wien, 1781, pp. 329-331. Traducerea din 
limba germană a fost făcută de prof. Sigrid Pinter. 

 

ISTORIA DACIEI TRANSALPINE 

 

Muscelul este aşezat cu totul în zona montană şi se învecinează 

spre est cu ţinutul Dâmboviţei, spre sud cu cel al Vlaşcăi şi al 

Argeşului, la vest doar cu cel argeşean, iar la nord cu Transilvania, dar 

nu dinspre partea Bucegilor, cum se spune în Memoriile lui Bauer, ci 

cu Colibaşul braşovean sau cu aşa-numitul teritoriu al Branului, aşa 

cum mi-a putut relata oricine care cât de cât a umblat prin acest ţinut. 

Acest district are doar circa opt-nouă localităţi, dar, ca toate ţinuturile 

de munte, cu atât mai multă populaţie, şi un târg, odinioară foarte 

cunoscut şi arătos – nicidecum sat, aşa cum ne relatează Memoriile lui 
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Bauer –, şi care în limba valahă se numeşte Kimpu lungu, şi nu 

Kompolunga, iar saşii transilvăneni îl numesc Langenau. 

Această localitate mare este şi reşedinţa ispravnicilor şi este 

aşezată la doar patru ore de trecătoarea Bran, între munţi mici, într-o 

vale largă şi plăcută, întinsă de-a lungul râului Câmpulungului. 

Această localitate îşi datorează construcţiile regulate şi instituţiile 

saşilor transilvăneni care, în vremuri trecute, când aşezarea avea un 

târg, veneau frecvent aici şi, prin produsele lor meşteşugăreşti, atră-

geau aici creştini, evrei, turci şi armeni din Levant, care le achi-

ziţionau. La rândul lor, aceştia veneau cu propriile mărfuri, făcând din 

aşezare un punct comercial şi un aşezământ de schimb deosebit. 

Principele Radu Negru, primul din şirul principilor valahi cunoscuţi, 

le-a acordat cu precădere saşilor aşezaţi aici, catolici pe vremea aceea, 

atâtea privilegii încât nu numai că le-a construit o biserică mare, pe 

care a concedat-o franciscanilor alături de o donaţie impresionantă – şi 

pentru că nevasta sa era o doamnă catolică a mai construit o mănăstire 

de maici în localitate –, ci le-a mai dat şi dreptul de a-şi alege acolo 

singuri conducătorii din rândul lor, lucru pe care nemţii l-au făcut 

mult timp şi au continuat să-l facă până în secolul trecut fără piedici. 

În faţa acestor privilegii localitatea şi-a păstrat doar acciza şi libertatea 

vamală prin care alimentele şi celelalte mărfuri se puteau obţine aici la 

un preţ mult mai lesnicios decât oriunde în Valahia; nemţii însă au 

reuşit la actualul principe înţelept să ajungă atât de departe încât unui 

negustor sas din Braşov, după ce a fost târât prin procese şi acţiuni 

foarte costisitoare pentru el, i s-a închis totuşi prăvălia în cele din 

urmă – chiar dacă aceasta nu se afla într-o casă orăşenească, ci în 

mănăstirea părinţilor franciscani –, deşi el mereu a făcut apel la 

documentele cu privilegiile naţiunii sale, ce se referau la libertatea 

neîngrădită de comerţ în această localitate. 

De altfel Câmpulungul este larg deschis şi destul de locuit şi, în 

afară de bine înzestrata mănăstire franciscană şi biserica acesteia, mai 

are 13 biserici valahe şi două mănăstiri de această religie, dintre care 

cea mai săracă este plasată pe o înălţime în afara oraşului, iar cea mai 

bogată se numără printre cele 12 mari mănăstiri arhimandrite, iar în 

ultimul război cu turcii a avut mult de suferit. Această mănăstire este 

aşezată la marginea târgului, înspre Piteşti. Din vechea mănăstire de 
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maici nu se mai poate vedea nimic în afară de-o împrejmuire a unui 

loc mare şi acoperit de iarbă, din care se mai disting fundaţiile 

vechilor ziduri ale mănăstirii şi ale bisericii, lângă o cruce de piatră 

răsturnată, inscripţionată latineşte, dar nu cu litere gotice. De ase-

menea, sare în ochi trunchiul unui arbore care, după spusele prelaţilor 

catolici, pe când mai era verde făcea minuni chiar şi pentru schis-

matici, motiv pentru care era renumit şi privit şi de valahi cu mult 

respect. 

O inscripţie funerară din anul 1300, pe care am copiat-o de pe 

altarul bisericii franciscane de aici, foarte mare dar părăginită, o voi 

reda în cele ce urmează. 
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Constantin Caracaş 

 
Constantin Caracaş (1773-1828), provenit dintr-o familie originară din 

Macedonia, s-a stabilit în 1784 în Muntenia, unde tatăl său a fost numit 
medic al Spitalului Pantelimon din Bucureşti. A făcut studii de medicină la 
Universitatea din Viena. S-a reîntors în ţară în anul 1800, devenind medic 
al oraşului Bucureşti şi afirmându-se între cei şase medici comunali ai 
Capitalei. 

În anul 1811 a înfiinţat Spitalul Filantropia din Bucureşti. A fost unul 
dintre cei care au organizat serviciul medical bucureştean şi au revizuit 
activitatea spiţeriilor (farmaciior), a fost un apropiat al domnitorilor Ioan 
Gheorghe Caragea şi Grigore Ghica. A murit la datorie, contaminându-se 

de la bolnavii de ciumă în timpul epidemiei din 1828. 
Cartea lui Constantin Caracaş, intitulată Topografia Ţării Româneşti..., 

a fost scrisă în greceşte între 1820 şi 1828. Volumul cuprinde două părţi; 
în cea dintâi se prezintă geografia fizică, economică şi situaţia sanitară 
generală din Muntenia, pentru ca în cea de-a doua să se descrie fiecare 
judeţ în parte, cu observaţii legate de starea de sănătate a locuitorilor.  

Textul s-a reprodus după Pompei P.Samarian, O veche monografie 
sanitară a Munteniei de dr. Constantin Caracaş (1800-1828), Bucureşti, 
Tipografia „Bucovina”, I. E. Torouţiu, 1937, pp. 202-203. 

 

TOPOGRAFIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI ŞI OBSERVAŢIUNI 

ANTROPOLOGICE PRIVITOARE LA SĂNĂTATEA ŞI 

BOLILE LOCUITORILOR EI 

Judeţul Muscel 
 

Acest judeţ se mărgineşte spre nord cu Transilvania, spre sud cu 

judeţele Vlaşca şi Teleorman, spre răsărit cu Dâmboviţa. Tot judeţul 

se compune din munţi foarte înalţi primogeni1, greu de străbătut, după 

care urmează alţii, deuterogeni2, cu pământ bun şi roditor; cei mai mulţi 

dintre ei sunt cu păduri, iar poalele lor se întind până la limitele despre 

sud ale acestui judeţ. Aceşti munţi secundari sunt întrerupţi în multe 

                                                
1 primogen – întâi născut. 
2
 deuterogen – al doilea născut. 



 46 

părţi de văi adânci, prin care curg mai multe râuleţe şi râul 

Dâmboviţa. Cele mai multe dintre ele izvorăsc din munţii primogeni 

înalţi, formează câteva câmpii frumoase, roditoare, cu pometuri multe, 

bine populate. Aerul acestui judeţ este curat şi în cele mai multe părţi 

sănătos, însă iarna ţine mai mult, din care cauză primăvara este rece şi 

căldura verii potrivită. Locuitorii sunt robuşti şi corpolenţi, sănătoşi şi 

rumeni la faţă, dar în câteva sate, situate în văile umede, mulţi dintre 

ei sunt guşaţi, însă foarte rar suferă de friguri intermitente. Toţi locui-

torii cresc vite, deoarece câmpiile sunt fertile şi pe munţi se găsesc 

păşuni renumite. 

Judeţul se subîmparte în două plaiuri şi şase plăşi. Acestea din 

urmă se întind la poalele munţilor. Cele 121 de sate au aproape 35.000 

de locuitori. Tot judeţul nu are decât un singur oraş, Câmpulung, unde 

stau ispravnicii, iar altădată fost scaunul primului domn Negru 

Basarab, venit din Transilvania şi a urmaşilor lui. Este aşezat într-o 

câmpie frumoasă şi întinsă prin care curge micul râu Câmpulung. Se 

mărgineşte spre vest şi est cu munţi mici, spre nord cu un munte 

primogen foarte înalt. În această frumoasă şi înfloritoare câmpie sunt 

aşezate rânduri şi în linie dreaptă casele acestui oraş; însă cele mai 

multe sunt mici, afară de ale boierilor şi comercianţilor. Are 13 

biserici şi două mari mânăstiri. Aerul oraşului este curat şi sănătos, 

căci câmpia fiind pietroasă şi înclinată, apele se scurg şi nu se face 

noroi; din toate părţile izvoresc ape limpezi şi bune. Cei 8-10.000 

locuitori sunt robuşti, sănătoşi şi rareori suferă de friguri intermitente. 

Mulţi dintre ei, precum şi din alte câteva sate, sunt guşaţi, ceea îi face 

urâţi şi răguşiţi. Locuitorii socotesc că guşa se face din apele ce beau, 

dar după părerea mea cauza este atmosfera văilor dintre aceşti munţi 

foarte înalţi, care e umedă, plină de evaporaţiuni şi în timpul verii 

foarte caldă. 
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Jean-Alexandre Vaillant 

 
Scriitorul francez Jean-Alexandre Vaillant (?-1871) a venit în anul 

1829 în Ţara Românească, unde a fost profesor şi apoi director al Şcolii 
naţionale „Sf. Sava” din Bucureşti. A fondat prima şcoală gratuită pentru 
fete şi a contribuit la răspândirea culturii franceze în Muntenia. Expulzat 
pentru participare la Revoluţia din 1848, a făcut propagandă în Franţa în fa-
voarea cauzei româneşti, mai ales în anii premergători Unirii Principatelor. 

Este autorul mai multor lucrări despre Ţările Române, dintre care 
cea mai importantă este Romania (vol. I-III), apărută în 1844 la Paris, cea 
dintâi sinteză despre România publicată în Franţa. Primele două volume 
prezintă pe larg istoria Principatelor, dovedind o informaţie uriaşă. Volumul 

al treilea este constituit din descrieri în urma numeroaselor călătorii pe care 
profesorul francez le-a întreprins în spaţiul românesc. 

Textul s-a reprodus după J. A. Vaillant, La Romanie ou histoire, 
langue, littérature, orographie, statistique des peuples de la langue d’or, 
ardialiens, vallaques et moldaves, résumé sous le nom de romans, tome 
troisième, Arthus Bertrand editeur, Paris, 1844, pp. 328-331. Traducerea 
textului din limba franceză a fost făcută de prof. Monica Dan. 

 

ROMANIA 
 

Urcăm din nou călare şi suntem deja de cealaltă parte a râului, pe 

drumul care duce de la Târgovişte la Negoieşti [sic]1. Nu ne aparţine. 

Al nostru nu este marcat, ci o ia peste munţi şi văi, peste tot unde 

sperăm să găsim o ieşire; mergem acum cu mai multă dificultate decât 

arabul prin deşert care, cel puţin, în timpul zilei e călăuzit de soare, iar 

noaptea de lună şi stele. Noi, dimpotrivă, înfundaţi pe întortocheate 

cărări, acoperiţi de păduri înalte şi întunecate, n-avem drept ghid decât 

un petec de cer care ne poate amăgi, spunându-ne: «pe aici». Îl 

urmăm, iar el ne conduce în înaltul colinei care mărgineşte la răsărit 

frumoasa vale a Câmpulungului. 

Lanuri bogate pe coastele colinelor din faţa noastră, păduri înver-

zite presărate ici-colo în câmpie; livezi de tot felul de pomi fructiferi 

                                                
1
 Probabil localitatea Nămăeşti. 
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dispuşi în grupări de câte cinci, ca la zaruri; un lung şir de căruţe 

avansând agale pe drumul mare; drumuri şerpuitoare care străbat 

câmpia în lung şi-n lat; case izolate de un alb strălucitor ce se întrevăd 

printre frunze; pâraie care înviorează peisajul aducând cu ele viaţă şi 

fecunditate; linii de verdeaţă care le conturează; pe muchia colinelor 

vestice, pe care o lasă în umbră, soarele în apus nu ne mai aruncă decât 

raze oblice, colorând totul într-un argintiu auriu cu tente roşiatice; 

acesta este tabloul care se oferă în stânga noastră, tablou simplu şi 

strălucitor, greu de realizat ca pictor şi de redat în cuvinte.  

Nu mai reuşeam să-mi satur privirea delectându-mă cu acest 

peisaj extraordinar, în timp ce coboram muntele, când brusc îl aud pe 

tovarăşul meu exclamând: Câmpulung! Ne aflam într-adevăr la Tulesci 

[sic] şi, de acolo, se vedea oraşul înălţându-se ca un amfiteatru pe o 

uşoară colină. 

– Ei bine, am întrebat eu, aceasta e prima capitală a Valahiei? 

– Din păcate, da, îmi răspunse el, apoi au urmat Argeş, Târgovişte, 

Bucureşti, dar oraşele menţionate nu sunt decât rezidenţe, adevărata 

capitală a românilor este Făgăraş, punct central al Daciei, prima feudă 

a voievozilor noştri. 

În timp ce vorbeam astfel am intrat în oraş, am traversat piaţa şi 

am mers să căutam un adăpost la un brav moşneag pe nume Bucur, 

care, pe vremuri, pe durata unei epidemii de holeră, mă găzduise la el 

acasă, contra cost bineînţeles, Revăzând căsuţa, pe care o închiriasem 

iniţial pentru d-l de Lagau, dar o păstrasem în cele din urmă pentru 

mine; pârâul care curge prin faţa ferestrelor pe drumul principal; 

copacii mari care o acoperă şi o scaldă în umbra lor; înaltul platou ce 

tronează semeţ deasupra ei; grădinile care-o înconjoară; poteca ce 

duce spre izvoarele cu apă minerală urmându-şi drumul până în 

Ardeal; torentul impetuos pe timp de furtună, divizându-se în mii de 

braţe odată ajuns în vale, mi se pare că a trecut foarte puţin timp de 

când n-am mai fost prin aceste locuri.  

Moş Bucur, prezentându-mi o femeie ce pare trecută de vârsta de 

30 de ani, îmi spuse: 

– Domnule, iat-o pe Zinca, fiica mea, o mai recunoşti? 

Da… sfârşesc prin a o recunoaşte, cu toate că e palidă şi trasă la 

faţă; dar în primul moment nu mi-am putut imagina că aveam în faţa 
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ochilor pe acea tânără de odinioară, atât de strălucitoare şi nebunatică 

pe vremuri. Abia în clipa aceea am realizat trecerea timpului, a celor 

zece ani, de când n-am mai fost pe acolo. 

Se trezesc în mintea mea, concomitent şi alte frânturi din trecut: 

îmi aduc aminte de d-l Blanc-Duclos, pe care l-am adus cu mine aici de 

la Bucureşti şi care, bolnav fiind la venire, s-a refăcut complet până la 

momentul reîntoarcerii acasă; ameninţarea acestei femei trufaşe de a 

mă face să părăsesc ţara în cazul în care ea ar fi fost prinţesa; celesta 

figură, talia suplă şi bine pusă în valoare, cu care cerul a dotat-o pe 

fiica ispravnicului; filantropia doctorului Sporer, care n-a acceptat alt 

onorariu decât recunoştinţa mea; devotamentul unei tinere de 11 ani 

pentru mama ei aflată în pragul morţii.  

Ah, îţi doresc să fii fericită, tânără fată, o meriţi din plin! Un soţ 

ar trebui să adore o femeie care ştie să iubească atât de intens; mai era 

şi acea sărmană mamă căreia veneam să-i spun în fiecare seară: 

– Curaj! doamnă Chrysoscoleo, Dumnezeu e milostiv. 

Pe vremea aceea totul era frumos ori plăcut sau teribil; azi totul e 

uitat… s-au aşternut zece ani de uitare. 

Ce să spunem de Câmpulung? că din statutul de rezidenţă n-a 

păstrat decât un drept de municipalitate; că acei de credinţă catolică au 

avut dintotdeauna o biserică a lor; că în cea ridicată de Radu Negru 

am văzut portretul acestui prinţ, care purta o îmbrăcăminte lungă 

brodată cu aur şi argint, având pe deasupra o haină de blană ungu-

rească, iar pe cap o coroană; numele lui Ion [sic] Basarab şi al nevestei 

sale, mormântul lui Nicolae I, fiul lui Alexandru. Cam la atât se rezumă 

totul. Nu prea mult. Nu vom poposi deci două zile aici, una singură ne 

este de ajuns ca să vizităm împrejurimile, mănăstirea plasată pe 

movila ce se înalţă ca o căpăţână de zahăr la picioarele sale şi capela 

tăiată în stâncă, unde urcăm cu boii. A doua zi ne luăm rămas bun de 

la moş Bucur, Zinca şi de la toată familia, iar seara, la căderea nopţii, 

sosim la mănăstirea Argeşului, situată în mijlocul Văii Dealului şi 

departe de drumul care duce de la Hermanstadt la Bucureşti.  
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Stanislas Bellanger 

 
Călătorul francez Stanislas Bellanger a venit în anul 1836 în Muntenia 

pentru a intra în posesia moştenirii unchiului său Parrent, consul al Franţei 
la Bucureşti. Cu acest prilej a făcut mai multe călătorii în Principate şi a 
scris cartea intitulată Le Keroutza, voyage en Moldo-Valachie (Căruţa, 
călătorie în Moldo-Valahia), apărută, în două volume, la Paris. N. Iorga o 
caracterizează în Istoria românilor prin călători drept o scriere „ciudată 
care cuprinde tot ce vrea şi nu aşteaptă cineva: relaţii personale, con-
versaţii, judecăţi, anecdote, adevărate şi născocite, pagini de literatură 
romantică şi câteva statistici înotând în acest pot-pourri întins peste toate 
marginile obişnuite ale diluării literare”. Lucrarea cuprinde informaţii şi 

descrieri, pline uneori de amănunte, despre oraşe precum Bucureşti, 
Târgovişte, Câmpulung, Curtea de Argeş, Iaşi etc. 

Textul s-a reprodus după Stanislas Bellanger, Le Keroutza, voyage en 
Moldo-Valachie, Paris, 1846, tome deuxiéme, pp. 327-339. Traducerea din 
limba franceză a fost făcută de prof. Monica Dan. 

 

CĂRUŢA 
 
Destinaţia Câmpulung1 a fost fixată de îndată ce ne-am încheiat 

afacerile, cu mare grabă, spre a putea beneficia de dispoziţia sufletească 

a d-lui de Mondoville. 

Oraşul, aşa cum indică şi numele său, „Campum longum” – 

câmp lung, este de origine romană şi îşi datorează întemeierea drept 

cea mai veche capitală a Valahiei lui Radu Negru, cel care a hotărât 

locul aşezământului, la numai trei zile după descinderea sa în ţară.2 

Odinioară era unul dintre cele mai importante [oraşe]. Redus în 

prezent la proporţii minime, acesta n-a mai păstrat nimic din nobila sa 

splendoare, iar multe sate ar recunoaşte cu greu că îi sunt inferioare. 

Decăzută, izolată, sărăcită, localitatea are aerul unei necropole. Aspectul 

ei întristează, în timp ce vechimea ei inspiră consideraţie, respect. 

                                                
1 Kimpowlongho. 
2 Trebuie amintit faptul că Radu Negru părăsise de curând ţinutul Făgăraşului. 

(n.a.) 
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Ingratitudinea oamenilor este însă atât de mare şi trecerea timpului 

atât de distructivă încât Câmpulungul ar fi la ora actuală complet uitat 

dacă frumuseţea răpitoare a împrejurimilor sale, câmpiile sale rodi-

toare, munţii săi, pădurile sale, văile lui, torentele sale, n-ar protesta în 

numele său. 

Priveliştea atât de frumoasă pe care o oferă localitatea ar trebui să 

spulbere orice piedică celor doritori de a se bucura de o asemenea 

încântare. N-am putea să ne privăm cu bună-ştiinţă de o asemenea 

plăcere. Existau două motive care, de altfel, ne atrăgeau în aceste 

locuri. Primul era acela de a vedea capul petrificat al lui Matei Corvin, 

pe care locuitorii îl păstrau cu grijă în perioada respectivă. Al doilea îl 

constituia vizitarea unei renumite grote, mai celebră decât propriu-zis 

cunoscută, situată la patru mile de Câmpulung. 

Descoperirea farmecelor localităţii Câmpulung a început pentru 

noi cu peştera.  

Pentru că, din motive personale, ispravnicul nu a putut să ne 

însoţească, ne-a încredinţat drept ghid pe fiul său, un tânăr fermecător 

de vreo douăzeci de ani, care însoţit de doi prieteni şi de un slujbaş, 

trebuia să ne însoţească în peregrinările noastre. Din oraş până la grotă 

sunt cam 4 mile, distanţă care trebuie parcursă pe jos, în plină regiune 

muntoasă.  

Data plecării: 10 mai  

Prima etapă a călătoriei noastre a fost urcarea, cu destulă dificul-

tate, a unei poteci pietroase, strâmte, mărginite la stânga de o stâncă 

abruptă, iar la dreapta de râpi, a căror profunzime ochiul omenesc abia 

de reuşeşte s-o măsoare. Razele arzătoare ale soarelui erau nemiloase. 

Grupul nostru era alcătuit din cinci persoane «înarmate» cu o cara-

bină, un pistol, o secure şi un fel de flintă; cel care încheia plutonul, 

un valah robust, înalt de cinci picioare şi vreo opt sau zece degete, 

purta o încărcătură de frânghii, o scară, o torţă şi mai multe lumânări.  

Ştefănescu (fiul ispravnicului) era conducătorul caravanei noastre. Îl 

urmăm înşiruiţi, altfel ne-ar fi fost foarte dificil să avansăm câte doi. 

Pe lângă neregularităţile naturale ale solului, pietricele rotunde şi 

alunecoase presărate peste tot ne făceau să ne poticnim la tot pasul, 

obligându-ne să ne agăţăm de proeminenţele ascuţite ale stâncii. O 

multitudine de tufe de dobriţe se ofereau privirii noastre, şopârle mari, 
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verzi şi fremătânde sclipeau în soare, strecurându-se printre ele, 

ienupări şi alţi arbuşti spinoşi nu te lăsau să treci fără să-ţi răneşti 

mâinile şi picioarele. Plimbarea devenea un supliciu. 

Brusc Ştefănescu se opreşte şi tresare. Noi îl întrebăm de ce. Fără 

să se întoarcă, se înclină puţin spre stânga şi ne arătă cu degetul un 

perete de ilex, unde, în mijlocul unei tufe cu fructe roşii, străluceşte 

spatele cu pete alb-negru al unui şarpe. Era un exemplar din reptilele 

cu veninul letal cel mai puternic. 

Iarba înaltă ce-i servea drept culcuş părea ofilită de atingerea lui. 

Furnici înaripate îşi încrucişau drumurile în toate sensurile pe corpul 

lui şi te făceau să crezi că murise demult. Dar examinându-l cu atenţie, 

îţi dădeai seama de contrariu după freamătul unduitor al segmentelor 

corpului său. Îşi făcea liniştit siesta la soare. Având în vedere că ne 

bara trecerea şi că ne era imposibil să-l ocolim sau să trecem de el, 

Ştefănescu luă carabina şi o descărcă în spatele lui. Era şi timpul! 

Trezit de glasurile noastre, şarpele se ridicase ţanţoş, scoţând sunete 

şuierătoare. Fu însă străpuns de două alice şi s-a rostogolit în râpă. 

Acest mic incident, adăugat altor nenumărate dificultăţi, ne-a făcut 

să întârziem mult pe drum, fiindu-ne necesare trei ore să terminăm 

ascensiunea. Nerăbdători să scăpăm de căldura necruţătoare, am grăbit 

pasul ca să ne aşezăm sub un fel de copertină care se afla la intrarea 

principală a grotei. Pereţii stâncii erau acoperiţi de oxalide şi de viţă 

de vie sălbatică, dar şi de o cantitate considerabilă de plante parazite. 

Din tavanul cu multe fisuri datorate fără îndoială tasării tere-

nurilor care o supraîncărcau, apa se prelingea sub formă de picături, 

ca nişte perle. O rădăcină groasă, pe care glutenul a detaşat-o din 

părţile stâncoase la care adera, atârna aproape până la pământ şi 

servea drept scară pentru o imensă colonie de omizi al căror paradis îl 

constituiau fisurile din tavan. Coborau plate, înfometate, pentru a 

mânca iarba fragedă din jurul copertinei şi urcau repede la loc, îmbui-

bate cu o verdeaţă a cărei culoare verde-strălucitoare se distingea prin 

pielea lor transparentă.  

Popasul nostru pe o multitudine de roci era animat de diverse 

conversaţii şi, aşteptând să ne mai recuperăm forţele şi să ne mai 

răcorim puţin, ne-am propus să începem descoperirea grotei, fără să 

ne mai expunem astfel vreunui pericol, prin trecerea bruscă de la o 
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căldură insuportabilă la un frig dintre cele mai pătrunzătoare. Ştefănescu 

ne-a făcut cunoscut numele locului unde ne aflam: «Peştera Ursului». 

L-am întrebat care ar putea fi motivul acestei denumiri şi iată ce ne-a 

povestit:  

Acum zece ani, un cioban pe nume Kivernis, a hotărât să vâneze 

o haită de lupi, care făceau ravagii prin ţinut. În acest scop, a stat opt 

zile la rând să-i pândească, însă fără niciun rezultat. Într-a noua zi, cu 

două ore înainte de apusul soarelui, plictisit de plantonul inutil pe care 

l-a făcut şi crezând că haita hămesită s-a împrăştiat, Kivernis se 

pregătea să se retragă. Brusc, la 15 paşi distanţă de locul în care 

şezuse la pândă, îşi făcu apariţia un lup. Acest lup înfiorător, cu ochii 

scânteind, cu fălcile căscate de-i atârna limba, era uriaş, în timp ce 

Kivernis nu avea decât un ciomag pentru a-l ataca. Dar atunci când 

eşti tânăr, robust, viteaz, mai e oare nevoie şi de altceva? De îndată ce 

l-a zărit, a tâşnit ca o săgeată pe urmele lui, l-a urmărit timp de o oră şi 

nu s-a lăsat până nu l-a făcut să intre în grota aceasta, unde l-a urmărit. 

Kivernis se căi însă la scurt timp de imprudenţa sa. Oricât de 

sprinten ar fi fost, avea de înfruntat un adversar pe măsură. Drumurile 

şi ocolişurile pe care le-a făcut pentru a nu pierde urma lupului l-au 

epuizat şi era la capătul puterilor. Abia de se mai putea ţine pe 

picioare. 

Temându-se că lupul cunoştea deja grota aceasta, în meandrele 

obscure ale căreia probabil că nu pătrunsese nicio fiinţă umană vreo-

dată, şi că haita ar fi putut s-o repereze, Kivernis făcu stânga-împrejur. 

Vă puteţi închipui spaima pe care o resimţi în momentul în care, 

întorcându-se, văzu un urs brun, cât un colos, în picioare, la o distanţă 

de o împuşcătură. Animalul părea să aştepte întoarcerea lui pentru a-l 

putea ataca la trecere. Mulţi alţii, mai curajoşi decât Kivernis, şi-ar fi 

pierdut cumpătul; prezenţa de spirit îl susţinu. 

Grota nu avea decât o ieşire; trebuia să renunţe la fugă, nu mai 

era cale de întoarcere. O spărtură, ce măsura aproximativ douăzeci de 

degete diametru, era vizibilă la o distanţă de vreo opt, zece picioare de 

la sol, într-unul dintre pereţii masivi ai grotei. Această breşă, neagră 

precum gura unui tun, nu oferea o retragere prea sigură, pentru că nu 

se ştia unde putea duce. Kivernis n-avea însă, pentru moment, altă 
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portiţă de scăpare. Cât ai clipi, îngrămădi la baza sa mai multe pietre 

mari, unele peste altele, şi se strecură înăuntru, cu capul înainte.  

Odată ajuns acolo, el se crezu la adăpostul oricărui atac. 

Sărmanul! În timp ce, cu multă greutate reuşea să se repoziţioneze, 

ursul a venit şi el, în grabă şi, restabilind eşafodajul de pietre pe care 

Kivernis avusese de grijă să-l dărâme cu piciorul, se înălţa sprijinindu-se 

de stâncă, pentru a-şi căuta prada în ascunzişul strâmt unde l-a văzut 

dispărând. Kivernis se trezi astfel nas în nas cu animalul. Apucă 

ciomagul şi-l vârî cu partea metalică în botul ursului, reuşind să-l 

determine la o primă retragere, dar monstrul reveni la luptă, mormăind 

înspăimântător. Totuşi, după zece minute de luptă încrâncenată, bătu 

în retragere. 

Între timp se lăsase noaptea. Un întuneric de nepătruns domnea 

în grotă. Kivernis se hotărî să aştepte până a doua zi, neavând curajul 

să iasă din locul unde se retrăsese pentru a nu compromite succesul 

victoriei sale. Prudenţa şi, nu mai puţin spaima, l-au ţinut treaz toată 

noaptea.  

La primele licăriri de lumină, îşi scoase capul din ascunzişul său. 

La zece paşi distanţă, cu spatele lipit de un perete, într-un colţ al 

peşterii, ursul îşi lingea una dintre labele sale mari şi păroase, pân-

dindu-şi prizonierul cu coada ochiului. 

Reflectând că oribila sălbăticiune nu va putea susţine, în acest 

fel, timp îndelungat asediul său, Kivernis se resemnă. Înghiţi pe 

nerăsuflate o veche bucată de mămăligă care mai rătăcea prin buzu-

narul său. Spre seară, setea făcându-se viu resimţită, şterse cu limba 

piatra umedă a stâncii. Noaptea se lăsă din nou şi el tot nu putu să 

doarmă. Până la momentul înserării, Kivernis îşi scosese capul pentru 

a cerceta, pentru a suta oară, peştera; blestematul de urs nu se mişcase 

din loc. Îşi lingea în continuare laba, aruncând câte o privire, abruti-

zată şi feroce în acelaşi timp, în direcţia orificiului din perete. 

Pentru o clipă, păstorul nutri o rază de speranţă. Mai mulţi lupi, 

printre care nu-i fu greu să-l distingă pe cel pe care l-a urmărit cu două 

zile în urmă, înaintau în grotă scoţând nişte urlete ameninţătoare. 

Crezu că va începe o luptă între aceştia şi urs. Speranţe deşarte! Lupii, 

cinci la număr, trecură liniştiţi, unul câte unul, ursul neschiţând nicio 

mişcare ostilă.  
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În ziua aceea, nemaiavând nimic de mâncare şi nici de băut, 

Kivernis a răzuit puţinul muşchi de munte, plin de sevă, care îmbrăca 

în câteva locuri stânca şi-l îmbucă. 

Cinci zile, cinci veacuri!... aşa s-au scurs. În decursul nopţii celei 

de-a cincea spre a şasea zi, presupunând că pericolul ursului s-a 

îndepărtat pentru moment, Kivernis a cedat presantei nevoi de a 

dormi. Îngrozitoare mormăieli l-au trezit brutal din somn. Soarele a 

irupt în grotă în timp ce ursul încerca din nou să escaladeze ascunzişul 

păstorului. De data aceasta, epuizat, rebegit de frig, nemaiavând nici 

forţa nici curajul de a se apăra şi neîntrezărind de altfel nicio urmă de 

scăpare la orizont, Kivernis se decise să se lase în voia sorţii. Pentru 

ce să-şi prelungească la nesfârşit agonia? Mai devreme sau mai târziu, 

oricum ar fi devenit prada acestui monstru. Făcu semnul crucii, lăsă 

din mână ciomagul şi închise ochii. 

În tot acest răstimp dispariţia lui a fost remarcată. Tovarăşii săi erau 

profund tulburaţi din această cauză. Era iubit la Câmpulung. Îngrijorarea 

a pus stăpânire pe toată lumea. Toţi se întrebau ce s-a putut întâmpla 

cu el. Cineva şi-a adus aminte că l-ar fi auzit exprimându-şi intenţia de 

a vâna lupi şi nimeni nu se mai îndoi de faptul că păstorul şi-ar fi pus 

planul în aplicare. Crezând că era posibil să se fi rătăcit prin munte, 

vreo opt, zece păstori tineri s-au înarmat şi au început să-l caute. 

Prima zi s-a scurs fără ca ei să găsească nici cel mai mic indiciu. 

În cursul dimineţii celei de-a doua zile (era cea de-a şaptea a bietului 

captiv) o luară în direcţia opusă zilei precedente, îl chemară cu glas 

tare, şi din când în când descărcară puştile.  

Întâmplarea i-a adus în faţa grotei; tot întâmplarea i-a făcut să 

intre acolo. Închipuiţi-vă spectacolul care s-a oferit atunci ochilor lor: 

Kivernis, culcat pe spate, pe pietre, palid, slăbit, nu mai dădea niciun 

semn de viaţă. S-au grăbit toţi să-l înconjoare cu multă atenţie… …nu 

era mort!... inima lui mai bătea încă slab, iar printre buzele livide se 

percepea un strop de suflare.  

Unul dintre păstori luă braţul drept al lui Kivernis şi văzu sânge, o 

rană. A fost suficient pentru a-şi da seama că nefericitul lor camarad a 

fost victima unui atac al unei fiare sălbatice. Dar, cum această 

sălbăticiune n-ar fi trebuit, conform tuturor aparenţelor, să întârzie a 

se întoarce, s-au aşezat la pândă într-un colţ al grotei, la câţiva paşi de 
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rănit; n-au avut prea mult de aşteptat. În curând, ursul şi-a făcut 

apariţia, însoţit de doi pui. Fără să le dea niciun răgaz, păstorii au 

dezlănţuit asupra lor un foc susţinut şi rapid, până ce i-au văzut 

căzând unii peste alţii. S-au precipitat să-i despoaie de blana lor deasă 

şi l-au înfăşurat în ea pe Kivernis, între buzele căruia au reuşit să 

strecoare şi câteva picături de rachiu. 

Sărmanul Kivernis, readus la viaţă de căldura pieii şi de băutura 

spirtoasă, deschise cu greutate ochii. Mirarea sa era la fel de mare ca 

şi bucuria. Nu-i venea să creadă că mai trăia încă. 

La capătul unui sfert de oră de îngrijiri, fu în stare să deschidă 

gura şi să vorbească. El istorisi atunci tovarăşilor săi ceea ce şi eu la 

rândul meu v-am povestit acum. După ce şi-a terminat povestirea, 

considerând că va putea rezista la transport, aceştia l-au întins pe o 

targă, din frunziş, făcută în mare grabă, şi s-au pus la drum imediat. 

Dar n-au terminat de parcurs o milă că s-au oprit consternaţi: nu mai 

purtau decât un cadavru!… Extenuat, Kivernis abia mai respira cu 

dificultate în momentul în care l-au ridicat, iar trecerea bruscă din 

grotă la aerul din afară, în aer liber, l-a ucis.  

Începând cu această zi funestă, grota a fost denumită «Peştera 

Ursului» şi, mult timp, în ţinut nimeni nu a mai avut curajul să calce 

pe acolo. Dar, în cele din urmă, curiozitatea a învins teama. Doi dintre 

vechii tovaraşi ai lui Kivernis s-au încumetat din nou, împingând 

îndrăzneala până la a se vârî în breşa care i-a servit drept adăpost, au 

explorat-o cu atenţie şi ce a reieşit din aceasta investigaţie e similar cu 

ceea ce veţi putea descoperi şi dumneavoastră dacă aveţi încredere în 

mine. 

Toate bogăţiile pământului par a fi reunite în acest loc misterios. 

Niciodată lăcaşurile subterane din Aveyron, Doubs sau Schirken n-au 

oferit nimic atât de frumos, de ciudat. Am fi vrut să vorbim între noi, 

dar nu se înţelegea nimic; şocul ascuţit al vocilor, combinat cu sono-

ritatea metalică a sălii, transforma cuvintele noastre într-un freamăt 

confuz, ininteligibil. 

A doua zi, în zori, am reluat drumul spre Câmpulung cu mare 

grabă. 
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James Henry Skene 

 
Informaţiile despre biografia englezului J. H. Skene sunt lacunare. 

La jumătatea secolului al XIX-lea a făcut o călătorie în Principatele Române şi 
a descris cu talent realităţile de aici. Itinerarul său a început la Giurgiu, unde 
a sosit cu vaporul pe Dunăre dinspre Viena. Însemnările cuprind date, în 
special despre Bucureşti, dar şi despre Câmpulung, mănăstiri din Muntenia 
sau oraşe din Moldova, precum Brăila, Galaţi, Iaşi, Roman, Bacău etc. 

Textul s-a reprodus după J. H. Skene, The Frontier Lands of the 
Christian and the Turk, comprising Travels in the regions of the lower 
Danube, in 1850 and 1851, vol. II, London, 1853, pp. 79-90. Traducerea 
din limba engleză a fost făcută de prof. Paula Malancu. 

 

ŢĂRILE DE FRONTIERĂ DINTRE CREŞTINI ŞI TURCI, 

cuprinzând călătorii în regiunile Dunării de Jos, între 1850 şi 1851 

 

Am început un urcuş lung şi anevoios, care ne-a întârziat cu 

aproape două ore, ca mai apoi să ajungem într-o regiune înaltă, de 

deal şi vale, împădurită, bună numai de păşune pentru oi. Am văzut 

multe turme pe aici, păzite fie de copii, toţi cu pielea arămie şi pe 

jumătate îmbrăcaţi, asemenea celor din picturile lui Murillo, fie de 

bătrâni cu bărbi albe şi feţe arse de soare, figuri demne de însuşi 

Rembrandt. 

La dreapta noastră, la câteva mile depărtare, se înalţă cel mai 

semeţ vârf al Carpaţilor, încă acoperit de zăpadă; mai jos, paralel cu 

acesta, un alt lanţ, dar mai puţin înalt. Pe una dintre culmile acestui 

munte se află ruinele numite „Aluraduvodă”, care marchează locul 

unde Radu-Vodă sau Prinţul Rudolf, supranumit Cel Negru, coborând 

din Transilvania, şi-a construit fortificaţii şi a fondat Principatul Ţării 

Româneşti. Noi însă n-am urcat până acolo, pentru că fusesem asigu-

raţi de cunoscători ai locului că nimic din ce a rămas nu merită o 

cercetare atentă, aşezarea fiind acum doar câteva mormane de piatră, 

pe care le-am văzut foarte bine de pe drum. După ce am trecut un deal 

foarte înalt, am coborât într-o vale frumoasă dar îngustă, la poalele 
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căreia se întinde oraşul Câmpulung1, pe malurile unui râuleţ cunoscut 

ca Râul Târgului, un afluent al Argeşului, în care se varsă în dreptul 

localităţii Piteşti. 

Acest loc îşi trage numele de la câmpul lung pe care se întinde, 

cuvintele latineşti „campus longus” dând forma de astăzi, Câmpulung. 

Aici a fost primul scaun domnesc valah, capitala voievodală a lui 

Radu Negru, cel dintâi principe care a domnit aici după retragerea din 

ţară a goţilor, hunilor, tătarilor şi slavilor. Aşezarea acestui oraş este 

impresionantă, fiind străjuit pe ambele părţi de un brâu de munţi, 

acoperiţi de păduri dese, cu vârfuri pleşuve deosebit de pitoreşti; în 

toată această vreme Carpaţii par că se uită la el de sus, din înălţimile 

lor, şi dau impresia că sunt atât de aproape încât fiecare copac de pe 

flancurile lor abrupte, fiecare vârf nins, poate fi numărat. Populaţia 

Câmpulungului era considerabilă înainte ca hospodarii să-şi mute reşe-

dinţa la Curtea de Argeş, şi mai apoi la Târgovişte, dar acum nu depă-

şeşte opt, nouă mii de locuitori. Sunt aici câteva case frumoase şi 

biserici care merită văzute, deşi niciuna nu este interesantă, cu excep-

ţia celei care a fost parte a reşedinţei princiare a lui Rudolf cel Negru. 

Construcţia este acum mânăstire; fortificaţiile şi în special turnul de 

intrare se află într-o stare de conservare bună. În biserică se află un portret 

al fondatorului şi un potir de aur din timpul lui Matei Basarab, păstrate 

ca relicve sfinte ce amintesc de perioada de glorie a Ţării Româneşti. 

Tot aici se află o capelă romano-catolică, construită de soţia lui 

Rudolf pentru propria sa folosinţă, ea aparţinând acestei confesiuni. 

Ispravnicul, în casa căruia am fost găzduiţi, a invitat câţiva dintre 

boieri la cină, să ne cunoască. Toţi erau îmbrăcaţi în vechi haine 

valahe, care constau în veşminte largi, cu falduri adânci, purtate 

deasupra unor robe legate în talie cu şaluri, pe cap purtau căciuli de 

blană, tari, asemănătoare unor conuri cu vârfurile trunchiate. Toţi 

aveau bărbi şi păreau că-i eclipsează pe fiii lor moderni care apăreau 

în hainele de seară, cumpărate de la Paris, cu umeri largi şi talie lungă, 

cu eşarfe înfăşurate strâns şi incomod în jurul gâtului, cu cizme de 

piele total neconfortabile pe lângă botinele roşu-marochin ale părinţilor 

lor. Cina a fost nesfârşită; solemnitatea gravă a celor vârstnici, precum 

                                                
1
 Kimpolung. 
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şi eleganţa afectată a noii generaţii a Câmpulungului, pe care îl 

numeşte Longchamps, cu un oftat melancolic, în onoarea locului de 

promenadă cu acelaşi nume din capitala Franţei, erau foarte puţin în 

armonie cu ritmurile sălbatice ale ţiganilor lăutari, gălăgie care ne-a 

asurzit mai bine de două ore. 

Muzica era totuşi remarcabilă, în felul ei; intonaţia era perfectă, 

schimbarea de cheie rapidă – puneau boabe de mazăre în fluierul lui 

Pan – şi aveau un fel deosebit de a atinge repede coardele mandolinei 

cu pana. Toţi cântau după ureche, niciunul neştiind nici măcar o notă 

muzicală, cântând piese de concert ca melodii separate, combinate cu 

îndemânare şi modulate cu gust şi simţire. Stilul era deosebit: vioi 

când era cântat repede şi tânguitor, când era cântat încet. Ţiganii sunt 

astfel o rasă eminamente muzicală. 

După cină am mers călare până la mica mânăstire de maici 

Flămânda, aflată în apropierea oraşului, unde n-am găsit nimic 

interesant de văzut. Din acest loc ispravnicul a condus grupul în susul 

dealului. Cam treizeci de oameni ni s-au alăturat, atâţi erau în grupul 

nostru, fiecare dintre cei care aveau cai străduindu-se să ne facă onoarea 

de a ne însoţi. Pe deal se afla un copac cu ramurile împletite foarte 

curios, care desigur merita să fie văzut de străini ca noi. Am coborât 

iar dealul şi am fost duşi la o fântână, la vreo trei mile depărtare, a 

cărei apă era atât de răcoroasă, încât străinii au fost sfătuiţi s-o guste; 

şi cu toţii am fost îndemnaţi să bem conţinutul unei căni murdare, fie 

că ne era sete sau nu; apoi am mai hoinărit încă o oră să vedem locul 

unde figurile marcante ale oraşului îşi fac plimbarea în fiecare 

duminică seara, ziua în care noi am fost acolo fiind miercuri; şi ni s-a 

spus că acest loc plan, deşi nu reprezenta mare lucru, devenea vesel, 

strălucitor când era plin de oameni. 

– „Ma foi! J’en ai plein le dos”2, spuse consulul-general, care nu 

mai putu să suporte. 

– „Ah! mâine”, spuse ispravnicul, încă sperând că ne va uimi, 

deşi destul de descurajat”, veţi vedea ceva care merită”. 

Administratorul aranjase o excursie pentru noi, pe care am făcut-

o a doua zi, însă fără consulul prusac, care a spus că şi-a pierdut toată 

                                                
2
 – Pe cuvântul meu! M-am săturat. (fr.) 
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încrederea în leii Câmpulungului şi nu va mai face nici măcar un pas 

să vadă vreunul. Câteva caleşti ne aşteptau dis-de-dimineaţă în faţa 

uşii şi un grup destul de numeros era gata de plecare. Ispravnicul îşi 

ocupă locul alături de consulul-general, în prima caleaşcă, trasă de opt 

cai de o rară frumuseţe. În cea de-a doua eram eu şi un domn mai în 

vârstă, atelajul nostru fiind tras de opt cai de poştă care mergeau la 

galop pe pavajul denivelat. Celelalte persoane invitate de gazda 

noastră veneau în urmă în caleşti, unele cu arcuri şi altele fără. 

L-am întrebat pe însoţitorul meu, de îndată ce am putut deschide 

gura fără a risca să-mi muşc limba, dacă vorbeşte franţuzeşte, la care 

acesta mi-a răspuns că Franţa era ţara sa natală. Stabilind o limbă de 

comunicare comună, am început o conversaţie amicală, în care am 

aflat că însoţitorul meu ţinea la Câmpulung o şcoală cu internat pentru 

domnişoare. Am îndrăznit să presupun că şcoala era condusă de soţia 

însoţitorului meu, dar acesta mi-a răspuns că nu este căsătorit. 

M-am uitat la el cu mai multă atenţie: era destul de mărunt, iar 

faţa sa mică şi îmbătrânită era suficient de zbârcită; părul îl avea negru 

şi drept, cu o tentă roşiatică de vopsea, şi uimitor – nu avea barbă! Am 

început să am îndoieli asupra sexului său, şi ca încercare am început 

să mă adresez cu apelativul „Doamnă” în dialogul nostru, lăsându-l de 

o parte pe cel de „Domn”, pe care îl folosisem până atunci. Această 

schimbare a părut să treacă neobservată şi astfel suspiciunea mea se 

confirmă. 

După mai multe întrebări, am obţinut în sfârşit o explicaţie, căci 

deveneam din ce în ce mai curios. Însoţitorul meu era într-adevăr 

femeie, şi fusese pe vremuri actriţă. S-a întâmplat ca odată  compania 

de vodevil din Bucureşti pentru care lucra să-şi piardă actorul 

principal, şi ea şi-a schimbat costumul şi a jucat rolul acestuia. 
– „De jeune première je suis passée jeune premier”, spuse ea, „et 

je l’ai trouvé plus commode de rester homme”.3 

Când a devenit prea bătrână pentru scenă, a făcut un pension în 

Câmpulung, unde era angajată la o companie itinerantă franţuzească, 

şi astfel a prosperat. Tot ea mi-a dat câteva detalii despe manierele şi 

                                                
3 – Din tânără am devenit tânăr, şi am considerat că e mai convenabil să 

rămân bărbat. (fr.) 
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morala boierilor de provincie, vorbind cu dezinvoltura pe care i-o dă-

dea atitudinea bărbătească pe care o adoptase. Mi-am dat astfel seama 

că boierii de aici semănau cu cei din Bucureşti, deşi la scară redusă. 

Drumul ne-a dus peste dealuri spre nord-est şi cam într-o oră am 

ajuns la mânăstirea de maici de la Nămăeşti4. Acest loc romantic îşi 

trage numele de la vorbele lui Rudolf cel Negru, când s-a oprit aici să 

vadă mai bine ţara în care intra: „Ne homo y esti” – a exclamat. „Nu e 

niciun om”. Şi mânăstirea, care mai apoi a fost fondată aici de un grup 

de maici, şi-a tras numele de la vorbele lui Rudolf care sunt încă 

adevărate, deşi într-un sens mai limitat, pentru că sunt multe femei 

acum între zidurile acestea, dar nu bărbaţi. 

În anul 1236 mongolii au invadat câmpiile dunărene; împăratul 

bizantin Theodor Comnenus Lascari şi-a trimis împărăteasa să ceară 

ajutor de la Sf. Louis de Franţa şi să-i ofere în schimb coroana de 

spini purtată de Mântuitorul nostru. S-a semnat un tratat şi astfel 

mongolii fiind alungaţi din sud, s-au îndreptat spre teritoriile din 

nordul vechii Dacii. Batu Han, nepotul lui Gingis Han, era condu-

cătorul lor; prima sa oprire a fost în partea de nord a Moldovei, într-un 

loc numit Botoşani5. 

Domnul Făgăraşului din Transilvania, pe nume Rudolf, şi-a luat 

armele şi a pornit împotriva lui Batu Han; el a fost cel care i-a forţat 

pe mongoli să se retragă spre Boemia, de unde au fost apoi alungaţi de 

regele Wenzel; şi acesta s-a întors la castel cu nouă saci plini de 

urechi tăiate de la duşmanii ucişi în luptă. Mai apoi s-a stabilit în ţara 

aflată între Carpaţi şi Dunăre, care fusese condusă vreme de câteva 

secole de diferite hoarde barbare. A venit prin pasul de la Nămăeşti spre 

Câmpulung, unde şi-a stabilit reşedinţa în anul 1241 şi a trăit aici 

douăzeci şi patru de ani, organizându-şi noul său principat. 

Capela mânăstirii Nămăeşti este o grotă tăiată în rocă dură. 

Legenda locală spune că un cioban, dormind pe deal, a visat-o pe 

Fecioara Maria. Ea i-a spus în vis că sub capul lui se află chipul ei 

într-o icoană, să o scoată şi s-o pună la vedere pentru ca toţi credin-

cioşii să o poată venera. Când ciobanul s-a trezit, a însemnat locul, a 

                                                
4 Nemoiesti. 
5
 Botoshan. 
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plecat să caute o cazma şi a început să sape. Trei luni a săpat, timp în 

care a fost batjocorit şi ocărât de ceilalţi ciobani; dar el a continuat şi, 

ajungând la mare adâncime, a descoperit capela în forma ei de acum, 

cu icoana din vis pe altar. Ca să o poată face accesibilă, a trebuit să 

sape o uşă laterală în rocă, cele două intrări existând şi astăzi. 

Atât de puternică a fost influenţa acestei întâmplări de acum 

două, trei secole, încât anumite doamne pioase au construit chilii în 

jurul rocii cu scopul de a-şi dedica viaţa slujirii icoanei miraculoase, 

care mie mi-a părut o simplă pictură pe lemn, cu o cunună de argint 

acoperind fundalul şi numeroase ornamente atârnând deasupra ei. 

Astfel a fost fondată mânăstirea, constând dintr-un număr de 

căsuţe, aşezate pe malul abrupt şi locuite de treizeci de călugăriţe, 

dintre care două foarte tinere şi remarcabil de frumoase. Maica stareţă 

ne-a primit cu multă căldură. Era o femeie nu prea în vârstă, cu 

maniere foarte alese, fiind de familie bună, şi care se retrăsese aici ca 

urmare a pierderii soţului şi copiilor în timpul epidemiei de holeră. 

Durerea sau poate viaţa sa ascetică o făceau capabilă să audă, aşa cum 

ne spusese, clopotele şi muzica dintr-o altă grotă săpată tot în rocă, dar 

care se găseşte la mică distanţă de locul unde ne aflam. 

Am întrebat-o dacă aceasta se întâmpla în timpul slujbei din 

capela mânăstirii, pentru că ar fi putut fi vorba de un ecou, dar ea a 

fost pur şi simplu îngrozită de această explicaţie profană, asigurându-mă 

că nu putea fi vorba de aşa ceva. Era atât de convinsă de existenţa a 

încă unei icoane miraculoase şi a unei biserici, încât intenţiona să 

întreprindă excavări în zonă ca să le aducă la lumină de îndată ce va 

primi aprobare de la mai marii săi. Am mai întrebat şi alte maici dacă 

ele cred în cele spuse de stareţă şi toate au răspuns că da, deşi sunetele 

nu fuseseră auzite decât de Maica Superioară. Mi-au mai spus că, cu 

câţiva ani în urmă, în miezul iernii, când erau la utrenie, un zgomot 

ciudat s-a auzit din cer, când ciobanul făcea primele săpături. Speriate 

s-au uitat spre cer şi au văzut cum slujba lor era urmărită de un urs 

enorm. Sărmanele călugăriţe s-au consultat ce anume să facă şi una 

dintre ele, mai puţin timidă, s-a oferit să arunce toată bruma lor de 

merinde spre locul unde se afla fiara, iar celelalte să se adăpostească şi 

să ţină uşa deschisă ca nu cumva ursul să le prefere pe ele în locul 

mâncării. Moş Martin şi-a luat micul dejun şi s-a retras. De atunci face 
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vizite repetate aici cu acelaşi succes. A devenit atât de blând, încât 

atunci când apare sus pe vârf maicile nu se mai înspăimântă şi îl 

hrănesc din prietenie, nu de frică. 

Carpaţii sunt plini de urşi şi, când pământul este acoperit cu 

zăpadă, mai mult timp, ei coboară din munţi, chinuiţi de foame. 

Peisajul din jurul Nămăeştiului este sălbatic şi frumos; ne-am 

plimbat pe aici ceva timp, bucurându-ne de cele văzute. Am vorbit cu 

călugăriţele care nu sunt izolate la mânăstire, nu poartă văluri şi nu 

ştiu ce este peretele cu zăbrele prin care călugăriţele din Italia şi 

Spania se uită la lumea exterioară şi comunică cu oamenii. Aici nu 

sunt restricţii, iar jurămintele monahice sunt mai uşor de respectat. 

Spre prânz ne-am întors la Câmpulung pe acelaşi drum, am 

plecat după o uşoară gustare demnă de o sferă mai înaltă şi am trecut 

prin experienţa dificilă de a-l refuza pe ispravnic să mai vedem şi alte 

curiozităţi. Deşi acesta şi-a câştigat stima noastră ca un Cicerone, i-a 

produs o mare tulburare prusacului care auzise fabula lui Esop cu 

lupul, atât de des şi de răstălmăcită, încât bietul om nu pare să mai 

creadă în prezenţa acestuia. Ne-am gândit că e mult mai bine să nu mai 

umblăm după cai verzi pe pereţi, aşa cum făcusem timp de câteva ore 

cu o seară în urmă, pe căluţi neînvăţaţi cu călăritul şi şei tari. 

Drumul nostru sau, mai bine-zis, cărarea bătută pe care am 

urmat-o în căruţă sau trăsură se întindea peste dealuri şi pe lângă 

cursul torentelor de munte; pădurile erau bogate şi variate, iar ţara, 

atât de diferită faţă de cealaltă faţă a Ţării Româneşti. După ce am 

urcat şi-am coborât trei dealuri, am ajuns în satul Albeşti, frumos 

situat într-o vale îngustă, ca mai apoi un nou urcuş şi încă o coborâre 

să ne ducă la Domneşti, sat aflat pe râul Doamnei; nimic nu poate fi 

mai pitoresc şi un peisaj mai frumos nu se mai află în altă parte. 

Am mai urmat încă trei văi, ca mai apoi să apară cel mai frumos 

peisaj pe care imaginaţia îl poate crea; mai apoi am coborât în valea 

Argeşului, pe care o mai trecusem în alte trei puncte diferite, între 

Giurgiu şi Bucureşti, pe drumul spre Calafat şi mai apoi lângă Piteşti. 
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Felix Pigeory 

 
Călătorul francez Felix Pigeory (1806-1873) a publicat numeroase 

lucrări de arhitectură şi a fost fondator şi redactor-şef la „Revues des 
Beaux Arts”. În calitate de arhitect al Parisului, în anul 1850 a fost trimis 
de guvernul francez într-o misiune ştiinţifică în Principatele Române, 
Turcia, Siria şi Palestina. Venind de la Giurgiu a văzut şi a lăsat însemnări 
despre oraşele Bucureşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Târgovişte, Buzău 

şi Galaţi. Notele de drum le-a tipărit peste câţiva ani la Paris. 
Textul s-a reprodus după Felix Pigeory, Les Pélerins d’Orient, lettres 

artistiques et historiques sur un voyage dans les Provinces Danubiennes, la 
Turquie, la Syrie et la Palestine, Paris, 1854, pp. 30-32. Traducerea din 
limba franceză a fost făcută de prof. Monica Dan. 

 

PELERINII ORIENTULUI  

SCRISORI ARTISTICE ŞI ISTORICE 
 

Scrisoarea a doua 

Lui M. F. de Brotonne, 

conservator la Biblioteca Sainte-Geneviève 

 
În Carpaţi, 22 august 

Cu toată dorinţa mea de a fi scrupulos în consemnarea diverselor 

puncte ale călătoriei mele, mă văd în imposibilitate, dragul meu 

bibliotecar, de a da o altă dată scrisorii mele. Tovarăşii mei şi cu mine 

ne aflăm la poalele Carpaţilor dar, în curând, vom fi în Carpaţii 

propriu-zişi, adică în cea mai insolită regiune muntoasă, într-un ţinut 

care nu se prea aseamănă cu Alpii noştri maiestuoşi sau cu Pirineii 

noştri pitoreşti.  

Mergem unde vedem cu ochii, urcând şi coborând înălţimile în 

voia soartei, şi, ceea ce e preferabil, sub conducerea d-lui baron de 

Meussebach, consul al Prusiei, ca şi sub protecţia firmanului eliberat de 

Înalta-Poartă. Consulul Franţei, d-l Huet, ar fi trebuit să facă parte şi 

el din grupul nostru; în momentul plecării s-a răzgândit, şi nu o dată, 
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pe parcursul lungii şi obositoarei noastre plimbări prin chei şi stepe, 

am regretat că nu i-am urmat exemplul. 

Nu vă fie teamă deci că vă voi enumera numele satelor, târgu-

rilor, cătunelor care s-au oferit succesiv ochilor noştri. Aceste nume 

sunt atât de bizare, încât la scurt timp după ce au fost rostite, se ştergeau 

din memorie, cu acceaşi promptitudine ca şi amintirea sărăcăcioaselor 

case care mi-au întristat privirea un moment. Nu am ajuns bine în 

Carpaţi şi deja un puternic sentiment de regret a pus stăpânire pe noi. 

Luând vaporul pe Dunare am fi ajuns în câteva zile de la Giurgiu la 

Galaţi; noi am preferat însă o excursie spre interior, de la Giurgiu 

până la Bucureşti, de unde în trap, oprindu-ne pe ici pe colo, s-o luăm 

spre Galaţi, şi să facem astfel în unsprezece zile o călătorie care ar fi 

putut dura doar trei. Un drum făcut din plăcere nu este măsurabil cu 

pasul său în timp, ceea ce s-a dovedit a fi greşit în cazul nostru. 

Nu cunosc, într-adevăr, o existenţă mai nomadă, mai hoinară, mai 

presărată de neprevăzut şi de surprize neplăcute decât aceea pe care am 

avut-o, fie sus pe înălţimi, fie la poalele acestor munţi valahi. Am con-

vingerea că în cazul în care nu ne-am fi instalat confortabil, noi şi costu-

mele noastre turistice, în excelenta diligenţă a baronului de Meussebach, 

francezii ne-ar fi luat drept hoinari, italienii drept lazzaroni, spaniolii 

drept gitanos, valahii drept ţigani, având în vedere că, oricât de extra-

vagant ar putea să pară, există şi vagabonzi pe aici. [...] 

Câmpulung1 este un fel de oraş ascuns în Carpaţi. Se însera când 

am ajuns noi în acest loc; era o ocazie pentru noi să luăm o masă bună şi 

să petrecem o noapte plăcută, de vreme ce la doi paşi de locul nostru 

de popas erau hoteluri deschise şi cuptoare încinse. Mâncaserăm în 

zilele anterioare atâtea icre şi porumb copt, încât meritam drept 

recompensă o mâncare cât de cât asemănătoare cu cea franceză şi un 

aşternut fără insecte, altfel spus, un pat unde să-ţi fie permis să dormi 

singur. 

Din păcate, precum prevăzuserăm, cum a fost culcuşul, aşa a fost 

şi masa. Am renunţat la caviar, am înghiţit ceva castraveţi şi pepene 

verde, şi, după ce am plătit camera de hotel, înfofolindu-mă ca de 

                                                
1
 Kimpolung. 
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obicei, am ieşit să dorm afară, chiar în faţa acestui adăpost atât de 

puţin ospitalier. 

A doua zi, la trezire, negustori cu fructe şi legume îşi etalau în 

jurul meu marfa lor distrugătoare, pentru că, trebuie să fiţi de acord, 

aceste crudităţi, care sunt oarecum unica hrană a omului sărman, 

produc nenumărate rele şi degradează din ce în ce mai mult aceste 

categorii de fiinţe necăjite. Femeile sunt urâte, plăpânde, slabe; copiii, 

care umblă aproape goi, au burţi enorme. La aceşti oameni sărmani, 

atât de sinistru hrăniţi şi privaţi aproape pe de-a întregul de asistenţă 

medicală, cea mai mică indispoziţie poate să conducă la moarte sau, 

dacă se însănătoşesc, se poate spune că este doar din voia Domnului. 

Eu însumi am fost nevoit să joc, la faţa locului, fără să vreau, 

rolul de medic. Un copil, îndopat dintr-un prea-plin de tandreţe fami-

lială cu pepene verde şi castravete, prezenta primele simptome ale 

holerei. Am preparat pe loc un leac ce nu era nici acel amestec de 

sânge de cocoş cu supă, ca poţiunea oferită lui Alexandru după baia 

din Cydnus, nici faimosul medicament lichid antiholeric al doctorului 

Magendie, ci o simplă «gloria» obţinută dintr-o cafea foarte tare şi 

rom mai vechi, provizii de care nu se ştia la munte, dar din care aveam 

din plin. Copilul înghiţi, mai cu voie mai fără voie, o strachină plină 

cu această licoare, cantitate care ar fi putut ameţi şi un bărbat de 40 de 

ani. Micuţa fiinţă bău poţiunea până la ultima picătură; timp de câteva 

ore s-a zbătut între viaţă şi moarte dar, în cele din urmă, viaţa a învins, 

iar eu m-am retras copleşit de binecuvântările părinţilor. 
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Constantin D. Aricescu 

 
Scriitorul şi publicistul Constantin D. Aricescu (1823-1886) s-a născut 

la Câmpulung, unde a primit primele învăţături. Din 1837 şi-a continuat 
studiile la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, fiind premiant în toate clasele. 
După absolvirea secţiei „umanioare”, a ocupat funcţii diverse: copist la 

Ministerul Finanţelor, director al Arhivelor Statului, revizor şcolar, deputat 
etc. O vreme a reprezentat interesele moşnenilor câmpulungeni la diverse 
instanţe, în calitate de avocat. 

„Personaj” al unor răsunătoare procese politice înscenate de regim 
după înăbuşirea revoluţiei paşoptiste, a fost închis la Snagov, iar ulterior la 
Văcăreşti. Promotor al teatrului în oraşul natal, colaborator fervent la 
ziarele importante ale vremii, scotocitor al arhivelor, a fost întreaga viaţă o 
persoană extrem de activă. 

Opera ne arată un autor răspândit în toate domeniile. Poeziile sale, 
piesele de teatru şi romanele mai pot interesa astăzi doar ca documente 

ale epocii. Partea cea mai durabilă a scrierilor o reprezintă memorialistica 
şi studiile istorice. Cercetările din domeniul istoriei s-au cristalizat în două 
monografii, bazate pe o bogată documentare. Istoria Câmpulungului, 
prima rezidenţă a României (1855-1856), în două volume, cea dintâi 
lucrare monografică despre oraşul natal şi prima de acest gen din întreaga 
istoriografie românească, şi Istoria revoluţiunii române de la 1821, prima 
scriere despre Tudor Vladimirescu şi implicaţiile anului 1821. 

Textul s-a reprodus după C. D. Aricescu, Istoria Câmpulungului, 
prima rezidenţă a României, Editura Ars Docendi, Bucureşti 2007, ediţie 

îngrijită de Adrian Săvoiu şi Gheorghe Pârnuţă, pp. 107-109. 
 

ISTORIA CÂMPULUNGULUI, 

PRIMA REZIDENŢĂ A ROMÂNIEI 

Judeţul 

Alegerea judeţului1 
 

Să venim acum la prezidentul comunei. Acesta se alegea pe tot 

anul, de către pârgari2, dintre cetăţenii cei mai oneşti şi drepţi sau cei 

                                                
1 judeţ (înv.) – mai marele locului (conducător, primar). 
2
 pârgar (înv.) – membru în sfatul administrativ al unui oraş. 
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mai cu influenţă la pârgari şi la popor. Cei doisprezece pârgari, în 

timpul alegerii, se făceau două partide, partidul scheienilor şi partidul 

românilor, alegând fiecare partid pe reprezentantul său. Catolicii, 

alăturându-se de una din aste două partide, formau majoritatea şi 

determinau pe alesul comunei. 

Ziua alegerii judeţului era fixată marţi după Paşti. În ziua aceea, 

pârgarii, în fruntea partidului lor, se adunau în două tabere, la locu-

inţa acelora pe care îi alegeau ei de judeţi şi, luându-i cu convoi (cu 

alai), îi însoţeau la biserica lui Negru, unde era să se facă ceremonia 

alegerii. 

Ambele partide, fiecare în frunte cu judeţul ei, se opreau pe loca-

lul dinaintea porţilor monastirii (care se va numi în viitor Piaţa Jude-

ţului, în memoria dezbaterilor pentru determinarea noului ales). Aci, o 

luptă verbală începea între capii ambelor partide, fiecare susţinând pe 

alesul ei. Atunci se da pe faţă calităţile şi defectele celor doi candidaţi. 

Lupta verbală se schimba adesea în luptă de braţe (scheienii erau 

agresorii) şi triumfa dreptul celui mai tare. Catolicii, zice tradiţia, se 

uneau mai totdeauna cu românii, pentru caracterul acestora leal; de 

aceea, majoritatea o aveau adesea românii, prin concursul noilor oaspeţi, 

mai recunoscători decât vechii oaspeţi intriganţi. În fine, partidul cel 

mai tare (cel mai numeros) intra în triumf pe poarta monastirii, în 

frunte cu alesul lui, în sunetul campanelor şi al aclamaţiilor populare. 

În uşa bisericii, protopopul comunei, în vestminte sacre, cu cru-

cea şi evangheliul în mână, întâmpina pe alesul comunei, pe unsul 

Domnului şi, între doi copii, fiecare ţiind câte un luminar (feşnic) şi 

cântând imnul în uz la primirea capilor mireni şi călugări (Cade-se 

cu adevărat), el prezenta alesului crucea şi evangheliul, pe care 

acesta le săruta cu tot respectul şi umilinţa cerute de împrejurare. 

Diaconul, cu tămâierul, preceda pe protopop. Judeţul intra în biserică, 

precedat de cler şi urmat de pârgari şi de popor, toţi în vestmintele 

cele mai luxoase. După ce săruta icoanele, alesul făcea înaintea 

altarului jurământul de dreptate şi credinţă către legi şi către popor. 

Protopopul repeta de trei ori: „Vrednic este!” şi poporul răspundea în 

cor: „Vrednic!”.  

După terminarea ceremoniei divine, pârgarii ridicau pe braţele lor 

pe alesul comunei, în întreita strigare de: 
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„Să trăiască jupân judeţul!”  

Şi poporul răspunzând în cor: 

„Să trăiască!”  

După astă ceremonie princiară, judeţul, iarăşi în sunetul cam-

panelor şi al aclamaţiilor populare, înconjurat de pârgari, precedat de 

lictori (până la Mircea, cu feşele3 în mână) şi urmat de notabilii şi de 

tot poporul, judeţul venea în triumf până în piaţa oraşului, unde era 

„Crucea jurământului”, crucea lui Negru-Voievod, pe care era săpat 

extractul hrisovului bătrân al fundatorului Principatului român, iar în 

centrul crucii figura acvila cruciată. 

Judeţul, înaintea acestei cruci, repeta jurământul de credinţă, 

săruta crucea şi iarăşi era ridicat de trei ori pe umerii pârgarilor, în 

întreită strigare a alegătorilor şi a poporului: „Să trăiască jupan 

judeţul!”4 

După aceea pârgarii şi notabilii comunei însoţeau pe judeţ la 

locuinţa lui. Dacă judeţul avea vin în cave (pivniţă), didea câte o vadră 

de vin fiecărui pârgar, pe care el o bea cu ai lui; de n-avea, dădea câte 

un bilet la cârciumarii suburbiilor respective ca să dea fiecare câte o 

vadră de vin pârgarului din acea despărţire; total 12 vedre. Judeţul 

apoi primea, din partea tuturor, felicitări de bun succes şi de bun 

augur, cărora le mulţumea cu cupa de vin după datina străbunilor. 

La ora prânzului, judeţul ospăta pe aceia cu care era în strânse 

legăminte de amicie şi părinţie; coşuri de ouă roşii se ciocneau, 

butii cu vin vechi se deşertau, miei graşi se sacrificau în ziua aceea 

solemnelă, în auzul muzicii naţionale ori a fluierului ş-a cimpoiu-

lui, în timpii lui Negru ş-ai lui Mircea. Pe când tata oraşului serba 

astfel în casa sa încrederea şi stima publică, manifestate prin pârgari, 

aceştia, ca stâlpi ai oraşului, ori pe la casele lor, ori pe la cârciu-

mele respective, serbau şi ei triumful lor, deşertând, pe lângă vadra 

                                                
3 După exemplul consolilor romani ce se precedau, în ceremoniile publice, 

de lictori, purtând mănunche de nuiele, legate strâns, sau înfăşurate cu bandelete, 

emblema unirii. D-aci vin fustaşii, garda domnului. (n.a.) 
4 Un Arghiropol (ginerele lui Caragea), care a asistat într-un an la alegerea 

judeţului, ar fi zis, văzând astă ceremonie princiară: „Asta, văz şi eu, este 
boierie: căci eşti ales de un norod întreg, cu cinste domnească!”. (n.a.). 
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judeţului, alte patru sau cinci vedre, după constituţia omului şi 

calitatea vinului. 

Moşii şi strămoşii noştri, la orice bucurie sau întreprindere, 

comunicau (după exemplul apostolilor) cu corpul şi cu sângele 

Domnului, cu pâinea şi cu vinul care întăresc şi învioşează inima 

omului. Grâul şi strugurul sunt emblema existenţei materiale, ca 

Dreptatea şi Frăţia, simbolul vieţii morale. După comunicarea cu 

pâinea şi cu vinul, venea comunicarea cu dreptatea şi frăţia; în ele-

mentele vieţii materiale, individul şi naţia capătă puteri noi pentru 

aflarea elementelor vieţii morale. După asemenea comunicări, bunii 

noştri se simţeau capabili de acte de caritate şi de eroism. 
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Théodore Margot 

 
Francezul Théodore Margot a rămas până astăzi o figură misterioasă. 

Nu numai că nu este cuprins în Larousse – Marele dicţionar universal al 
secolului al XIX-lea, dar nici cele mai importante lucrări româneşti despre 
călătorii străini care au trecut pe la noi şi au scris despre Ţările Române 
(Al. Sadi-Ionescu, Bibliografia călătorilor străini prin ţinuturile româneşti, 

1916; N. Iorga, Istoria românilor prin călători, 1921; Prin Ţările Române. 
Călători străini din secolul al XIX-lea, antologie de Simona Vărzaru, 1984) 
nu-l menţionează. 

Există totuşi două referinţe despre cartea O viatorie în cele şaptes-
prezece districte ale României, scrisă în limba română de Théodore Margot. 
Cea dintâi este a lui Ion Muşlea, care în articolul Însemnările româneşti ale 
unui francez despre Muntenia şi Oltenia din epoca Unirii („Arhivele Olteniei”, 

nr. 35, ian. – febr. 1928) semnalează faptul că Margot ar fi venit în Ţara 

Românească înainte de anul 1838, de vreme ce în O viatorie... scrie (la p. 
70): „... la 1838 petrecusem aici [Buzău] sărbătorile Crăciunului, pe care 
le vedeam pentru prima oară în România, sărbată într-un oraş episcopal”. 
Pe de altă parte, din dedicaţia făcută de Margot, în debutul cărţii, pitarului 

Constantin Slăvitescu s-ar putea deduce că ar fi fost pedagogul copiilor 
acestuia. Margot ar fi locuit o vreme la moşia Slăviteşti-Vâlcea a familiei 
pitarului, iar casa în care a stat francezul exista în 1928 cu numele... „casa 
neamţului”. Că Margot este francez se vede limpede nu doar după nume, 
dar şi din topica şi întorsătura frazelor sale, pentru că mulţi termeni sunt 
traduşi literal din franţuzeşte. 

O a doua referinţă despre impresiile de călătorie ale lui Théodore 
Margot îi aparţine lui N. Iorga care, ulterior redactării volumului Istoria 
românilor prin călători, în articolul O descriere din 1859 a monumentelor 

Ţării Româneşti („Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”, 1937, pp. 
84-86) face o prezentare a cărţii, ferindu-se însă a da vreo informaţie 
despre Margot, scriind doar că este un francez, „altfel necunoscut”. 

Capitolul România şi Oltenia s-a reprodus după Théodore Margot, O 
viatorie în cele şaptesprezece districte ale României, Bucureşti, Imprimeria 
C. A. Rosetti, 1859, pp. 11-28. Transcrierea cu litere latine a textului 
redactat în alfabet de tranziţie a fost realizată de prof. dr. Gheorghe 
Pârnuţă. 
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O VIATORIE ÎN CELE ŞAPTESPREZECE  

DISTRICTE ALE ROMÂNIEI 

România şi Oltenia 

Viatorie1, Găeşti, Câmpulung, Nămăeşti, Cloşterul şi origina sa, 

Dragoslave, Rucărul, Dâmbovicioara, Valea Railui [sic], Besna 

Orăţiei, Cetatea lui Radu-Negru. 

 

Pornesc din Bucureşti într-una dintre acele măreţe şi frumoase 

dimineţi din luna lui mai, atât de frecvente în mirifica [sic] ţară pe 

care doream atâta a o gira; şi care asemenea zile, după zisul popular, 

sunt totdeauna d-o ferice prevestire pentru viatorul şi viatoria. Dimi-

neţi de primăvară, dulci şi bălsămite, vesele şi încântătoare, pă care 

românul ştie aşa de bine a le apreţui şi a le sărba în naivele sale cântări 

de ţară, începute mai toate cu o plăcută „frunză verde”, delicios tribut 

ce poetul se socoteşte mai întâi dator a-l plăti către natura însăşi şi 

apoi către celelalte fiinţe ce sunt subordinate puterii sale renăscătoare 

şi fermecătoare. 

Din Bucureşti la Găeşti merserăm foarte iute; drumul nu are nimic 

însemnat care ne poate atrage luarea-aminte sau privirea. 

Găeştii este un orăşel cam populat şi însemnat. Era odată capitala 

districtului Vlaşca sau Vlăşcii. Această numire a districtului îi vine, se 

zice, de la prefacerea numelui lui Flakku, general roman care coloniză 

această parte a Daciei. De-acolo, se zice iară, denumirea de Vlaku sau 

Volaku, dată locuitorilor din România de către unii populi europeni şi 

acea de la Vlakia sau Valakia relative ţării dincoace de Oltul, mare râu 

ce desparte acest frumos şi avut ţinut în România Mare şi România 

Mică. 

În Găeşti se văd câteva case de oarecare aparenţă dară şi multe 

ruinate, abandonate fiind de către proprietarii lor, care se strămutară 

d-aici de când cu desfiinţarea sa de cap de district, la 1832 Găeştii fac 

un comerciu însemnat cu tutun ce este d-o bună calitate şi destul de 

stimat. 

                                                
1
 viatorie – (înv.) călătorie. 
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De la Găeşti la Câmpulung, drumul lungeşte frumoasele dealuri, 

sădite cu vii, ale Piteştilor şi ale Câmpulungului. Aceste dealuri sunt 

acoperite cu numeroase şi plăcute case, ce nu sunt locuite decât numai 

în epoca culesului de vii. Ele ţin un şir de mai o poştie. 

Câmpulungul (în vechime Romula) este aşezat mai la poalele 

Carpaţilor, care erau de hotare cu Austria. Acest oraş îşi trage numirea 

din plăcuta şi desfătătoarea vale ce se întinde între munţii Mărcuşi şi 

Măţău, şi este capitala districtului Muscelul. Are un aer foarte curat şi 

mai cu seamă prea sănătos. Oraşul acesta se fondă de prinţul Radu-Negru, 

carele-şi aşeză într-însul scaunul noului său prinţipat, către anul 1290. 

Radu-Negru era duc al Făgăraşului şi al Amlaşului. El trecu munţii în 

capul unei grupe de cavaleri, atras de frumuseţile şi rodirea terito-

riului, cât şi prin prevederea unui stat mai întâi şi mai putinte2, ce 

curagiul său şi blânda sa administrare o şi întăriră, supunându-i de 

voie bună locuitorii ţării muntene, şi printr-aceasta se făcu domnitor 

peste ţările dintre Dâmboviţa şi Argeşul. Însă, mult mai în urmă supuse 

pe toţi locuitorii ţărilor româneşti şi se recunoscu de prinţ domnitor. 

Este dară socotit de făcătorul dinastiei române şi al prinţipatului 

actual, toţi istoricii se unesc a-l privi astfel. Domnia lui fu lungă 

(1280-1314) şi prin urmare avu tot timpul d-a o aşeza pe baze solide şi 

întinse. 

Câmpulungul, prin poziţiunea sa, este un oraş din cele mai plă-

cute ale României. Este bine clădit, are strade largi, drepte, foarte 

lungi şi potrivite în pavagiul lor, ornate de frumoase şi elegante case, de 

magazinuri d-o prea plăcută întocmire. Un mic canal, numit scheiul, 

trece în toată lungimea oraşului şi întreţine curăţenia stradelor. Sunt 

iară multe fântâni şi izvoare d-o apă foarte curată şi foarte sănătoasă; 

fântâna de la Crassan mai cu seamă e renumită. Afară din multe eclezii 

(biserici) de ritul ortodox, din care cea mai măreaţă este catedrala lui 

Radu-Negru, Câmpulungul posedă şi o eclezie catolică servită de 

monahi din ordinul Sfântului Francisc şi care are venituri însemnă-

toare în târâşuri, vii şi acareturi; o şcoală publică destul de spaţioasă şi 

prea frumoasă în clădirea ei, precum şi o mică bibliotecă, ce se află tot 

în acea şcoală. 

                                                
2
 putinte – (înv.) puternic. 
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Câmpulungul este patria lui Alexandru-Vodă 1-iu supranumit Câm-

pulungeanul, a lui I. Negulici, pictor renumit şi traducătorul mai multor 

opere alese, a poetului Aricescu, carele prin operele sale se făcu iubit 

celor în literatura română, ca poet şi ca prozator. 

Aci fui prea bine primit în familia d-lor Rucăreni. Această familie 

este una din cele mai notabile ale oraşului acesta. Stranierul  nu poate 

decât a lăuda afabilitatea şi curăţenia sufletească cu care dărueşte 

ospitalitatea. D. N. Rucăreanu, carele a voiajat în mai multe părţi ale 

Europei, se ocupă asemenea cu literatura şi a dotat ţara sa cu mai 

multe traducţiuni. Avu însuşi bunătatea a-mi arăta oraşul şi locurile 

d-împrejur, ce sunt foarte pitoreşti. Vizitarăm împreună catedrala ora-

şului. Acest templu, într-adevăr, este foarte antic, dară nu înfăţişează 

întru sineşi nimic însemnat. Fu edificat de chiar prinţul Radu-Negru şi 

este cea dintâi clădire religioasă ce o înalţă acest nou domnitor român 

pe pământul României în timpul aşezământului său la Câmpulung şi în 

onoarea învingerilor sale; nu se vede în toate dependenţele sale, ce sunt 

destul de spaţioase decât câteva celule locuite de prea puţini monahi şi 

casa preotului. Toate acestea sunt ocolite cu ziduri de tărie, ruinate în 

mai multe părţi, unii zic că templul ocupă dimpreună cu dependinţele 

sale locul unde se înălţa altădată antica cetate de Basarabea, alţii pome-

nesc de chiar Romula. 

După câteva zile de şedere în acest plăcut oraş, începurăm 

escursiuni p-în munţi. 

Aflarăm mai întâi, în drumul nostru, Nămăeştii, sat mic aşezat la 

poalele unei stânci înalte. Locuinţele sătenilor sunt toate de bârne, 

după usul clădirii al muntenilor, dară însă d-o rară curăţenie pe 

dinăuntru şi ornate de scoarţe de lână, ţesute de chiar ţărancele ce sunt 

foarte active. 

Aceste scoarţe sunt, în cea mai mare parte, împestriţate cu feţe 

strălucitoare, care bat la ochi, după cum zice ţăranul român. Acolo se 

vede un closter, a cărui origină este foarte curioasă şi mai cu seamă 

foarte interesantă. Acest closter se află zidit pe o stâncă, o scară tăiată 

în piatră duce până sus. Capela e făcută d-o singură peatră şi poate 

conţine ca la cinci, zece persoane înlăuntrul ei; este însă foarte întu-

necoasă, în fundul ei se află sfânta icoană a Maicii Mântuitorului, 

înnegrită de timp, astfel de veche ce este şi care se descoperi printr-un 
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miracol. Aţâţat de curiozitate doream prea mult să-i cunosc tradiţiunea 

popularie, fiind după socotinţa mea cea mai simplă în adevărul ei. Un 

bătrân din sat binevoi a mi-o nara.  

Iată însăşi naiva sa povestire:  

„Este timp îndelungat de când un biet cioban de capre, român ca 

şi noi, venea în toate zilele să-şi pască turma pe această stâncă de 

peatră, unde vezi acum bisericuţa mănăstirei în care este păstrată 

sfânta icoană a Prea Curatei, pe care o văzuşi sus. Într-una din zile 

apucă pe ciobanul acela un somn greu pe care, cu toate sârguinţele 

sale a-l depărta ca să poată veghea la caprele sale, nu-l putea birui. 

Adormi dară greu şi i se arătă în vis icoana aceea a Prea Sfintei şi Prea 

Curatei Maicii Domnului ca închisă în stânca de peatră pe care se 

odihnea în somn greu. Pentru întâiaşi dată nu prea băgă de seamă de 

visul acela; dar vedenia cerească înnoindu-se până în trei ori şi tot la 

acel loc, dânsul se grăbi d-a povesti această minune dumnezeiască şi 

la alţi ciobani din vecinătate. Simţindu-se din această povestire toţi 

insuflaţi d-o râvnă nespusă, ei îşi hotărâră [sic] a săpa piatra. Nu le fu 

osteneala în zadar, căci cu cât săpau mai afund, cu atâta şi piatra se 

făcea şi mai moale. Minunaţi cu toţii d-o aşa minune mare, ei îşi 

îndoiră sârguinţele şi la câteva zile descoperiră sfânta icoană băgată în 

piatră, întocmai cum o şi visase ciobanul cu capre în vis. Atunci, cu 

ajutorul unui preot ei săpară o bisericuţă tot în aceeaşi piatră, puseră 

icoana într-însa şi cu toţii într-o unire se aşezară aci, în poalele stâncei 

cu lăcaşurile lor şi aşa făcură satul Nămăeştii. Pomenirea acestei 

minune se duse veste în toată Ţara Românească şi d-atunci şi sfânta 

mănăstire capătă mare cinste şi mare crezământ. În urmă veniră şi 

câteva maici, se ridicară câteva chiliuţe în care se statorniciră”.  

Astfel este originea closterului de la Nămăeşti şi este adevărat că 

de la acea epocă este în mare veneraţiune în tot ţinutul Muscelului. Se 

văd într-însul ca la douăzeci de maici subt ordinul unei stariţe. Ele 

trăiesc cu elemozine [sic] şi pot zice, cam în lipsă, căci closterul nu 

este avut în venituri ca şi alte multe mănăstiri de religioase 

(călugăriţe); portul e şi mai smerit. 

Aci aproape, într-o vale desfătătoare, ocolită de desele păduri, 

exista odată o frumoasă fabrică de sticlărie şi de cristaluri, ce era a d-lui 

Rucăreanu. Acum însă este abandonată. Este o perdere pentru ţară ce 
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se află cam lipsită de fabrici şi manufacturi şi-şi aduce din alte părţi 

toate câte le are de trebuinţă. Ce domagiu3! O ţară atât de avută în tot 

felul de producte, în care nu lipseşte nimic, care ar putea însăşi să dea 

Europei toate lucrurile cele mai necesare, cele mai neapărate comer-

ciului universal, să se vază lipsită din nepăsarea avuţilor ei proprietari de 

sorgintele ce înavuţesc toate celelalte ţinuturi civilizate ce o-încongioară. 

Germania cuprinde mai toate avuţiile sale cele teritoriale! Când oare 

proprietarul român simţi-va cât pierde din această nepăsare!... 

După câteva ore de umblare ajunserăm în satul Dragoslave. Aci 

era mai nainte depozitul tutulor mercangiilor ce se importau în ţară prin 

Kronstad (Braşov). Se vede acolo o eclezie foarte antică. Campanila 

(clopotniţa) ce este un turn vechi şi chiar campana prin inscripţiunea 

ce o poartă, dau o probă foarte evidentă de înalta sa antichitate, însă 

nimeni nu ne poate nara nimic despre dânsa. Drumul ce conduce de la 

Dragoslave la Rucăr este semănat de joagări. Aceste două sate fac un 

mare comerţ cu scânduri de brad, herestrae şi delicate brânzeturi, 

numite caşcavale şi brânzeturi de Câmpulung. 

În murgul serii zărirăm în fine cele dintâi case ale Rucărului şi la 

aceasta simţirăm o nedefinită plăcere. Eram cu totul obosit, sfârşit de 

osteneală. Petrecuserăm o zi întreagă urcând, coborând prin poteci 

grele, camini [sic] nepracticate, tăiate de râpi adânci, sărind prăpăs-

tiile, torente neumblate ce le aflam ici-colea în această giornată [sic]. 

Rucărul este un sat însemnat, udat de două mici gârle sămănate 

de joagări, ce sunt necurmat în activitate. Locuitorii sunt avuţi, indus-

triaşi, oneşti şi mai toţi proprietari (moşneni); au locuinţe bune, bine 

îngrijite şi curate. Ei arată cu fală lăcaşurile lor ce sunt garnisite cu 

scoarţe de lână; cane, taleri de pământ zmălţuite stau atârnate de 

pereţii camerei de căpetenie. La ei, în fine, se află adevăratul tip al 

ţăranului muntean. Rucărul face un comerciu însemnat cu scânduri de 

brad, de şiţe şi de caşcavaluri foarte stimate, ce se zic de Câmpulung. 

Pe la Rucăr intrară, la 1520, acei 30.000 unguri ce veneau în ajutorul 

lui Radu-Vodă de la Afumaţi, în rezbelul ce-l avea cu Mehmet-han, 

pretinzător la tronul României. 

                                                
3
 domagiu – (franţuzism) păcat. 



 77 

După câteva zile de repaos, întrebuinţate în preumblări pe locu-

rile vecinate, ce sunt d-o foarte rară frumuseţe, merserăm la vama 

românească ce este într-o mică depărtare de Rucăr. Lăudările ce mi se 

făcuseră despre frumuseţile cele imposante ale Dâmbovicioarei mă 

făceau să doresc a privi şi a admira cât mai curând această celebră 

minune în munţii Carpaţi.  

Nu fusesem înşelat. Este în adevăr un spectacol din cele mai 

imposante, din cele mai pitoreşti ce-l poate contempla viatorul. Natura 

se arată totdeodată înspăimântătoare şi grandioasă. Dâmbovicioara 

este o strâmtoare ca d-o jumătate postie în lungime, dară însă foarte 

îngustă în privinţa întinderii ei. Două ziduri de stânci, tăiate drept, se 

înalţă pă amândouă părţi ale strâmtoarei la o înălţime nespusă. Pereţii 

ei drepţi şi netezi sunt plini de adînci scobituri din care ies şi cresc 

pini, brazi şi alţi feluriţi arbori de munte, ce se ridică foarte sus şi 

prezintă o decoraţiune admirabilă în privirile estaziate ale viatorului: 

verdele aliat cu întunecata coloare a pietrei bronzate de inconstanţa 

timpului. Dâmbovicioara care mai departe formă plăcutul râu numit 

Dâmboviţa, rostogoleşte undele sale răcoroase şi limpede pe un vad 

format din pietricele de diferite nuanţe şi aşternute cu nisiste [sic], 

între două încântătoare poteci înguste, pe unde călătorul se poate vârî 

în acea strâmtoare. Însă cu toate frumuseţile naturale ce aţintesc cu 

atâta farmec privirea viatorilor, nu trebueşte iară a se opri prea mult 

timp a le considera, fiindcă pă fiecare moment se poate ameninţa cu 

zdrobirea unor mari bucăţi de stânci deslipite, ce sunt ca atârnate pă 

deasupra abisului şi pă care cel mai mic accident ar putea să le 

rostogolească până jos cu o iuţime nespusă răscolind, sdrobind orice 

ar putea împiedica căderea lor. Pe multe părţi drumul este astupat de 

asemenea bucăţi sau prin brazi întregi desrădăcinaţi de vânturile 

nordului. Privind la atâtor pericoli, atâtor nevoinţe, orice s-ar socoti a se 

înapoia, dacă însă curiozitatea nu ar învinge neodihna şi spaima. 

Caverne săpate într-o înălţime considerabilă, din care ies diferite ţipete 

de animale diverse, adaogă încă la spaima ce cearcă privitorul acestor 

toate. Aceste caverne sunt totdauna azilul unor animale carnivore sau 

serv de cuib acvilelor ori vulturilor ce planează necurmat d-asupra 

abisului, scoţând ţipete selvaţie [sic] şi înfiorătoare. După timpul ce-l 

pare cineva ca să considere amănuntele acelei strâmtoare ce sunt  d-o 
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frumuseţe nespusă, soseşte în fine la un loc unde se împreună cele 

două stânci şi astupă drumul. 

Socotii că toate câte le admirasem până aci se isprăveau şi că am 

fi siliţi a ne înturna iarăşi. Nu însă, conducătorul nostru ne arătă în 

fund o boltă aplecată; ne recomandă d-a-l urma plecându-ne pă caii  

noştri d-a nu face cea mai mică mişcare ca să nu fim sdrobiţi, 

sfărâmaţi de colţurile stâncii ce ies din fiecare parte ale boltei [sic]. 

Această boltă (boaltă) este foarte scundă, şi în toată lungimea sa ce 

este ca de 15 picioare şi vreo 20 lărgime, se simte apa strecurându-se 

şi cauză o mare răceală ce aduc fiori simţitori de frig; pereţii ei sunt 

uneori şi reci; pârâul o străbate cu sgomot şi din acea se socoteşte că 

acolo sunt şi sorgentele Dâmboviţei. Ţăranii numesc locul acela 

„poarta iadului”. Eşind d-acolo, vederea este deodată ca fermecată 

prin delicioasa privire ce se manifestă în ochii viatorului, privire ce 

este şi mai mărită din cauza întunecimii ce domneşte subt boltă. Aci 

cea mai frumoasă, cea mai încântătoare vale a Carpaţilor se dezvoltă 

în toată desfătarea ei, cea plină d-un adevărat farmec. Este un rond 

perfect, o poiană smaltată de diverse flori mirositoare ale cărora deli-

catele nuanţe se unesc cu acele ale pajiştei înverzite. Un mic pârâu 

şerpueşte peste poiană şi se vede ţărmuit de fiecare margine de 

iasomii, de crini selvagii, de ruji înflorite şi mai cu seamă de acele 

plăcute şi modeste flori cei [sic] suvenirul prin numele lor de „nu mă 

uita”. În fund se află o potecuţă ce conduce până la besna Oraţiei. 

Această vale este cunoscută de ţărani sub numele de „Valea Raiului”. 

Urcând pe potecuţa de care vorbii, ajunge cineva la besna Oraţiei, 

adâncă prăpastie ce se află în drumul ce duce de la Câmpulung la 

Kronstad. Această prăpastie este d-o adâncime nespusă, trecerea ei 

este foarte periculoasă şi se face pe un pod de lemne destul de slab. 

Drumul este tăiat în stâncă şi merge povârnindu-se până pe marginile 

ale prăpastiei. În fundu-i curge cu mare sgomot un repede torent 

carele se prestegăleşte dintr-o stâncă într-alta, formând nenumărate 

cascade, ce produc o vâjiire ce se aude dintr-o însemnată depărtare. 

De acolo vederea se întinde peste o mare parte din gigantul şir al 

Carpaţilor. În zilele cele frumoase când ceriul este epurat de orice 

aburi, de orice nori, se văd atunci limpede vârfurile munţilor Păpuşii 
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şi Craiul, cele mai înalte după Bucegi. Aceşti munţi sunt acoperiţi de 

neaoă şi de gheţuri eterne. 

Întorcându-ne, merserăm să vizităm cetatea lui Radu-Negru. 

Această cetate se află zidită pe un deal alăturat d-o adâncă prăpastie; în 

josu-i, pe partea cea opusă, stă Dâmboviţa care d-aci începe a deveni 

ceva considerabil. Încât despre cetate nu se mai văd nici urme, afară 

din două capele în ruine. Una din ele ţinea de ritul ortodox, iară 

cealaltă de ritul catolic, căci se pretinde că Radu- Negru luase de soţie 

o prinţesă catolică; pe pereţii lor se vede un mare număr de inscrip-

ţiuni. Aci, se zice, se retrăgea prinţul în timp de rezbel sau ca să 

vegheze mai liber la trebuinţele noului său stat. Legenda ne spune că, 

într-o zi, pe când prinţul să gătea să iasă în contra inamicilor, calul său 

se spăimântă şi dintr-o săritură păşi prăpastia şi se opinti în stânca de 

cealaltă parte. Animalul se asvârli cu atâta putere încât potcoavele sale 

se întipărise adânc în piatră, precum şi paşii prinţului, când se dete jos. 

Aceste urme există încă şi astăzi şi conducătorul nostru ni le arătă cu 

un aer de convingere admirabilă. Mai devale de deal se află o piatră în 

formă d-o căpăţână de zahăr, ce ia numele de „masa lui Radu-Vodă”. 

Pe acel loc obicinuia prinţul a face ospeţuri. Se dă cu socoteala că pe 

dealul opus esista o a doua cetate, care comunica cu cea dintâi printr-un 

pod făcut din piei de bivoli. În mijlocu-i era lăsată o gaură sau gură, 

prin care se scotea apa din Dâmboviţa spre a întâmpina trebuinţele 

garnizoanei în timpul de încungiurare. 

 

Măţău, Bughea, Ţăranul muntean, Costume, Hore, Ţiganii, 

Lăutarii, Postia română, Piteşti, Curtea de Argeş, Stănişoara 

 

Măţău este un frumos deal acoperit ca plăcute ogrăzi, sădite de 

arbori roditori ce dau tot felul de fructe minunate şi mai cu seamă prea 

gustoase. Acest deal se întinde peste toată partea cea orientală a 

oraşului Câmpulung, dincolo de gârla sau râul ce trece pe lângă el. 

Acolo se vede şi o frumoasă mănăstire, numită Flămânda. Această 

mănăstire are o minunată privire şi domină tot oraşul şi o parte din 

ţinut, este ocolită de grădini desfătătoare, cu avute ogrăzi şi livezi 

înflorite. Aproape se află un ecou care repetă de mai multe ori sune-

tele vocei. Mai sus se începe Muscelul ce-şi dă numirea districtului. 
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Bughea nu este decât un mic sat renumit prin apele sale minerale. 

Este aşezată la poalele unor dealuri păduroase şi foarte avute cu vânat 

de tot felul. În timpul băilor este locuită de mai multe persoane. Are 

un aer prea curat şi foarte sănătos. Bughea posedă numeroase lăptării 

din care se scoate [sic] caşcavaluri escelente şi brânzeturi foarte gus-

toase şi alese. 

Aci, în partea Câmpulungului, puturăm studia caracterul precum 

şi usurile ale ţăranului muntean. Ţăranul muntean are caracterul franc, 

onest şi ospitalier. El e deprins cu osteneala, nepăsător de oricâte se 

petrec departe de dânsul, nu cunoaşte decât presintele şi nu se 

spământează de viitor. Numai să poseadă o căsuţă, câteva lucruri d-ale 

casei din care cel dintâi e căldarea în care-şi face mămăliga; câteva 

locuri de arătură spre a cultiva porumbul şi cânepa; o ogradă cu pruni 

şi cu aceste se socoteşte fericit. Profunda lui ignoranţă despre orice e 

un bine pentru dânsul! Am văzut însă unii avuţi şi care se ocupă de 

agricultură şi de comerciul râmătorilor. Munteanul e deprins cu o 

viaţă sobră, nutrimentul său se compune mai în tot timpul de [sic] 

lapte, ouă şi legumi şi prea arareori de cărnuri, afară de cele uscate şi 

sărate, numite pastramă. Băutura sa este rachiul, un fel de băutură cam 

spirtoasă, trasă din zama prunelor; nu prea este amator de vin. El este 

robust, înalt, bine făcut, d-o faţă rumenă şi veselă, nu prea conoaşte 

boalele corpului şi mai nu se teme de dânsele. De-l  prind câteodată 

friguri periodice, ce sunt prea frecvente în România, din cauza obi-

cinuinţei ce are tot românul să mânânce totdauna poamele neagiunse 

în deplina lor maturitate, el aleargă îndată la rachiu şi la o mie şi una 

de grimaciuri ale babii vrăjitoare a satului, şi prin urmare la o mie şi 

una de descântări seci; este ştiut că fiecare sat din România posedă o 

asemenea babă numită „moaşa satului”. Ea vede de bolnavi, servă de 

moaşă, depărtează farmecele de la animalele domestice, descântă de 

deochiat, leagă junghiurile şi altele multe. 

Vestmântul muntenilor e graţios şi chiar cochet. Se compune 

uneori din două bucăţi de mătăsării vergate, legate cu galoane de lână, 

numite bete, d-o cămaşă albă cu largi vergi de borangic, brodată pe 

toate cusăturile de la pept cu râuri de mătase ori de lână; iară mai cu 

seamă mânecile sunt foarte încărcate de desemne cu diferite nuanţe şi 

umplute cu fluturi albi. Cele mai avute mai poartă şi o curea de piele 
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de căprioară, ornată peste tot cu bumbi de argint ori de aramă. Cele 

măritate-şi învălesc capul cu un văl lung de borangic ţesut cu felurite 

desemnuri; iară fetele, din contra, poartă două plete lungi ornate cu 

panglice de mătase şi care le atârnă până la cingătoare. Mai multe 

rânduri de bani de argint (selba) le servă de colet şi lucesc pe piept. 

Cu cât această selbă [sic] e mai încărcată şi mai lungă, cu atâta-şi 

demonstră starea de avuţie a acelei ce o posedă. Este o dovadă de 

zestrea ei viitoare. Am văzut o fată de ţăran în Olteţul, ce purta o salbă 

şi un cerc făcute numai de ducaţi şi mi se asigura că sunt multe care 

acum le poartă asemenea. Apoi zicem că luxul lipseşte de la ţăran, 

dară însă acesta este un lux avantagios! În general ele au o faţă 

rumenă şi arătătoare de sănătate. E păcat însă că şi-o strică prea 

curând prin frecventa întrebuinţare a sulimanului (fard), ceea ce le 

deterioră faţa şi le îmbătrâneşte mai nainte de timpul hotărât. 

Încălţămintea lor preferată stă într-o pereche de cisme lungi de teletină 

[sic] neagră. Încât despre bărbaţi, vestmântul lor este foarte simplu şi 

mult mai tradiţional, dară variază însă şi după districturi în câte ceva. 

Munteanul mai adaogă însă în timpul iernei şi un fel de mantelă albă 

de lână cu peri lungi pe dinafară, numită „sarică”. Încălţămintea lui, 

mai în tot timpul, se compune de antica sandală (opinca). 

Hora este danţul naţional şi cel mai vechi introdus între locuitorii 

Daciei antică. Tot acel danţ îl reaflăm la romani în serbările ce le 

făceau în onoarea marelui zeu. Dacă acest danţ ar fi ceva mai vioi, 

mai vesel şi mai săltat, s-ar părea şi mai încântător oricăruia stranier. 

Cântările horii la ţară sunt tot aşa de monotone ca şi danţul. Aceste 

cântări esecutate prin nişte lăutari ţigani pe nişte instrumente asur-

zitoare, adecă: o vioară scârţâită şi o tobă, sunt departe d-a le face 

plăcute şi d-a invita pe cineva d-a luat parte la danţ. De se va întâmpla 

ca un român să ia sarcina de lăutar la furcile sau după o zi de clacă, 

atunci va întrebuinţa cimpoiul sau fluerul, instrumente tradiţionale ale 

tutulor ţărilor. D-aci începe cineva a simţi plăcerea şi suvenirul se 

repoartă cu farmec la locurile în care copilăria noastră a fost legănată 

de asemenea sunete, deşi lipsite de armonie, dară pline de dulce 

încântare. Mai sunt şi alte danţuri mai vii, mai vesele, mai săltate în 

care dănţuitorul dă dovadă de uşurinţă şi cearcă a face să se admire 

mlădirea şi vioiciunea pasurilor sale şi a săriturilor sale. Prin ele, în 



 82 

general, se termină totdauna balul câmpenesc numit „hora” la munte 

şi „govia” la câmp. Acest loc de adunare în sate se ţine obicinuit la 

uşa câciumii. Aci, ca şi în orice ţară, bătrâni, bărbaţi în vârstă se pun 

la masă (refenea) şi golesc, convorbind, măsuri întregi de rachiu şi de 

vin, pe când junii din amândourora sexuri se întrec la danţ. 

Înturnându-ne de la Bughia, ne oprirăm într-o tabără de ţigani 

nomazi. Această tabără nu era alta decât o grămădire de corturi urâte, 

trenţăroase, găurite sau sfâşiete, subt care se adăpostează o familie 

întreagă de ţigani şi chiar şi animalele domestice ce vieţuiesc cu 

dânşii. Aci nu stă nicio distincţiune; convieţuiesc bărbaţii, femeile, copiii, 

câinii, porcii, toţi vieţuiesc subt acele pânzeturi, lungiţi în lungul şi în 

latul cortului, amestecaţi şi fără cea mai mică predilecţiune de loc. Şi 

iarna şi vara ei nu au alte locuinţe. Nu socotesc ca nici în ţinuturile 

cele mai necultivate să esiste fiinţe mai mizerabile şi mai idoase ca 

aceşti ţigani nomazi. Să vază cineva eşind de subt acele corturi nişte 

bărbaţi, femei, copii, cu faţa pârlită de soare, cu părul sbârlit, negrijit, 

nepeptănat cu  luni întregi, învăluiţi în nişte trenţe sau şi despuiaţi de 

orice vestmânt, s-ar socoti deodată strămutat în mijlocul unei cete de 

selvagi sau c-au căzut în mâinile unei orde de tâlhari. Femeile sunt şi 

seamănă cu nişte adevărate furii; sunt sbârcite şi îmbătrânite, fără 

vârstă din cauza escesurilor de tot felul. Aceste femei abuză de băutu-

rile spirtoase până îşi pierd minţile, şi în acele momente de îmbătare, 

ele pronunţă vorbele cele mai proaste şi cele mai scârboase ce pot ieşi 

din gură de om. Adeseori se preumblă prin oraş, pân sate şi se intro-

duc prin case şi cu prilejul ghicirei noroacei, fură câte le găsesc pe 

subt mână. Populul de jos este prea des înşelat d-acele femei, iară în 

timpul acela bărbaţii se preumblă pe strade, târând după dânşii nişte 

urşi dumesticiţi pe care-i joacă după sunetele unei darabane; alţii se 

preumblă în tot lungul stradei, oferindu-vă pentru câteva mâini de 

mălai nişte ciure ori şi nişte unelte de lemn gros lucrate. Ei sunt cu-

noscuţi subt numele degradător de lăeţi sau de ţigani ursari. 

Esistă însă o escepţiune în diferitele clase de ţigani sau boemieni. 

Ei se împart sau se împărţeau (căci acum sunt toţi emancipaţi şi prin 

urmare nu mai cad subt categoria acea abjectă şi degradată de robi sau 

sclavi, întru care, ca şi vitele devenise ca o proprietate particulară a unor 

particulari, sau prin drept de moştenire sau prin drept de căsătorie sau 
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şi prin vânzare) în cinci clase: rudarii, aurarii, fierarii, ţiganii de vatră 

sau boereşti, şi lăeţii, de care vorbii mai sus. 

Lăutarii formează şi ei un al şaselea clas, însă mai distinct. 

Aceştia sunt muzicanţii ţării; ei compun mai totdeauna orhestrul unui 

bal de provincie. Acest orhestru  se compune obicinuit de unu ori doi şi 

trei violişti, d-un cobzar şi d-un muscalagiu4. Ei esecută pe aceste 

instrumente, cu o întocmire admirabilă, toate ariile naţionale şi chiar 

melodiile europene. Deprinderea, gustul natural îi povăţuiesc, căci n-

au cea mai mică idee despre notele muzicale. Sunt unii din ei ce-şi 

făcură o renumire prin îndemânarea lor şi prin cântecele lor. În pro-

vincie, în zilele de sărbători însemnate, ei fac delicele locuitorilor. 

De la Câmpulung până la Piteşti pornii cu postie. Toată lumea 

cunoaşte acest mod de voiagiu; o mică trăsură făcută în chip de coş 

îngrădit, prinsă cu cuie de lemn, aşezată pe patru roate făcute din 

săcură şi mai mult colţuroase decât potrivite în rotunzimea lor, o mână 

de fân aruncată în fundu-i, ca drept perină sau mai bine drept aşternut, 

iată  pentru comoditatea viatorului tot ce este în dreptul lui d-a cere de 

la administraţia postiilor. La dânse se înhamă patru cai mărunţi dară d-o 

rasă bună, legaţi sau mai bine acăţaţi de trăsură cu nişte ştreanguri, 

care se rup pe fiecare moment; lucru de care nu se miră acela ce o 

servă de surugiu, dară care deminte proverbul ce zice „sfoară cu postie”, 

căci cu legatul şi înnodatul frânghiilor trec orele şi prin urmare şi 

vestita ei celeritate. În adevăr este că postia română merită pe deplin 

acea denuminaţiune de celeră, şi că niciuna din postiile europene nu e 

egală în iuţeală, căci postaşul o conduce mereu cu o grabă nespusă, 

nesocotind nici dealurile, nici văile, nici şanţurile, nici vâlcelile, 

plesnind tot întruna din biciu, scoţând nişte strigări prelungite ca să 

îndemne caii săi şi să dea de veste ţăranilor să destupe drumul, să se 

abată şi să-i lase trecerea liberă. Drept escepţional al postiei! Surugiul 

nu cunoaşte, nu vede decât animalele sale şi nu se ocupă de pasagerul 

său decât numai atunci când se opreşte la vreo cârciumă ca să dea 

vreme cailor săi să mai răsufle, şi acea iară în care înghite o măsură de 

rachiu, pe care sunteţi siliţi a o plăti, ca o mulţumire de iuţeala cu care 

vă conduce sau mai bine vă rupe, vă sfărâmă şi vă sdrobeşte. 

                                                
4
 muscalagiu (înv.) – cântăreţ din nai. 



 84 

 
Alexandru Pelimon 

 
Scriitorul Alexandru Pelimon (1822-1881), fără studii consistente, a 

ocupat funcţii modeste, printre care secretar al Comisiei documentelor 
mănăstireşti ori subşef al secţiei istorice a Arhivelor Statului din Bucureşti. 
A fost colaborator la presa timpului şi a publicat un mare număr de volume 
cuprinzând poezii, impresii de călătorie, romane, nuvele, tragedii, melodrame 
etc. Cărţile sale sunt expresia unei literaturi de serie, fără valenţe artistice 
deosebite. 

El rămâne în literatura noastră prin operele sale de memorialist: 
Impresiuni de călătorie în România (1859) şi Memoriu. Descrierea 
s.monastiri (1861). Prima lucrare este unul dintre cele dintâi jurnale de 

călătorie tipărite, aparţinând unui veritabil turist. 
Textul s-a reprodus după Alexandru Pelimon, Impresii de călătorie în 

România, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984, pp. 28-35. 

 

IMPRESIUNI DE CĂLĂTORIE ÎN ROMÂNIA 

III 

Câmpulungul stă situat pe o câmpie îngustă dar foarte lungă, 

pentru care, poate, i s-a şi dat numirea aceasta. 

Se află închis între nişte dealuri foarte măreţe şi de cea mai 

pitorească frumuseţe. Este udat despre o parte de apa numită Râul 

Târgului, ce curge revărsată pe un pietriş foarte întins; coprinde mai 

multe monumente istorice şi admirabile; câteva linii paralele formează 

uliţile sale; nu-i lipsesc case frumoase şi câţiva bărbaţi ce merită toată 

lauda. 

Câteva biserici, între care numim mai cu deosebire catedrala, 

monastirea cea edificată de un Radu voievod şi-apoi prefăcută de 

Matei vodă Basarab, care e întâiul monument al capitalei, pentru 

construcţiunea sa cea oarecum colosală, biserica fiind cu hramul 

„Adormirea”, şi după aceasta e mica bisericuţă a lui Negru-Vodă: 

monument sacru pentru vechimea sa şi ca un odor ce recheamă 

memoria marelui bărbat, cel ce prin descălicătoarea sa aici întâi puse 

piatră pentru fundarea Principatului României; celelalte, mai mult sau 

mai puţin interesante, precum şi acea catolică, numită Bărăţia, ne 
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reprezintă totalul unei populaţiuni îndestul de numeroase şi-ntre care 

se găsesc mai multe naţiuni, precum: români, bulgari, greci şi câţiva 

nemţi. 

Acest oraş fiind de la natură dotat cu o poziţiune foarte avanta-

gioasă pentru menţinerea curăţeniei şi altele, care poate că lipseşte la 

multe capitale, dacă locuitorii săi, şi mai cu seamă negustorii, ar fi mai 

mult patrioţi din ceea ce sunt, atunci Câmpulungul ar deveni un buchet 

de tot ceea ce este mai frumos... 

Aerul e foarte curat, apa prea bună, pământul fertil; piatră, lem-

nărie, var şi tot ce trebuie pentru construcţiuni se găseşte îndeajuns, 

prin care s-ar putea clădi case mai regulate, puse la linie şi cu forme 

mai potrivite. Acel canal de prin mijlocul pieţii s-ar cădea să fie 

construit de piatră, iar nu să se găsească în astă stare de mizerie şi de 

necurăţenie. 

Şcoala stă să cază de derăpănată ce e... O mică sală de teatru a 

ajuns a fi un obiect de întâia necesitate pentru noua generaţiune, care, 

trebuie a mărturisi, dovedeşte înalte dispoziţiuni pentru educaţie, 

pentru gust şi cultură. 

Vreun stabiliment de educaţie lipseşte cu totul pentru fete şi până 

acum nimeni nu se gândeşte. Că cine oare ar trebui a da impulsiune 

pentru astea toate, dacă nu orăşanii? 

Am cunoscut bărbaţi renumiţi de caracter şi de cele mai nobile 

simţimente patriotice, dar sunt puţini şi majoritatea, neguţitorii, nu 

voiesc să-i asculte. 

Ce păcat! Cum pot să se găsească pe pământ acei oameni care să 

n-arate bunăvoinţă la faptă bună, când fapta cea bună este spre folosul 

lor şi al copiilor lor. Ce fel pot să fie surzi la adevăr şi la virtute?... 

Părintele arhiereu Ioanichie Evantias, egumenul monastirii 

domneşti, propune d-a forma, cu însăşi a sa cheltuială, o grădină 

publică pe locul unde se face astăzi târgul cel mare de ziua Sântul Ilie 

şi care  aceasta e de cel mai mare avantagiu, pentru înfrumuseţarea şi 

sănătatea oraşului şi târgul să-l strămute, adecă prăvăliile şi şatrele, cu 

a sa cheltuială peste râu, pe moşia mânăstirii; însă neguţitorii se opun. 

Cum s-ar putea să nu fie cineva secundat când propune asemenea 

faptă pentru binele şi folosul general?... Cum s-ar putea să se găsească 

oameni ca aceia care voiesc a zice nu!... 
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Când însă cineva, unui călător sau aceluia care rămâne pentru trei 

sau patru zile într-un oraş din ţeara sa, i-ar opri dreptul de-a atinge 

aceste coarde sau a aminti dreptul unei municipalităţi, ce singură s-ar 

cădea să se ocupe cu proiectarea şi aducerea la îndeplinire acelor 

lucruri care sunt de lipsă unei cetăţi, atunci bunul simţ ar răspunde 

aceluia că o municipalitate ce nu cată a îmbunătăţi starea aceasta este 

formată din nişte oameni egoişti, interesaţi, fără cap şi fără dor de 

patrie; iar patriotul cel bun va zice totdeauna: ne trebuiesc şcoli pentru 

junime, pensionate pentru fete, şosele prin ţeară, spitaluri în toate dis-

trictele, fundări de biblioteci şi stabilimente ajutătoare pentru săracii 

neputicioşi cât şi pentru orfani!... 

Mai ’nainte însă d-a pătrunde în aceste amănunte care se pot 

reduce nu numai la primitiva capitală a lui Negru-Vodă, ci la toate 

oraşele de frunte în România, precum şi la rezidenţa cea actuală, ne 

oprim la marginea oraşului Câmpulungul, dimpreună cu soţul meu 

ţăranul român, spre a observa întâiul monument de antichitate ce-l 

găsim aici. 

Aceasta este Jidava, numită de locuitori „Jidova” sau „Cetatea 

Jidovilor”. 

Ea reprezintă resturile unei cetăţi antice, despre a căreia fundare 

negăsindu-se vreun document autentic, n-avem ce zice decât că 

numără atâţi secoli şi poate mai mult ca venirea coloniilor romane în 

Dacia. 

Se află situată între două mari dealuri şi pe lângă care, în partea 

despre est, curge Râul Târgului. 

Aceste semne în faţa pământului sau mai bine, aste ruine, repre-

zintă un careu, ca de o sută cinzeci de paşi lungime şi o sută lărgime. 

Pe de mărgini e împregiurat de o grămădire de bolovani de pietre, 

d-asupra cărora creşte iarba şi muşchiul şi-n care se cunoaşte că a fost 

zidărie cu var şi cu nisip. Înăuntrul acesteia se află iarăşi o grămădire 

de asemenea pietre, care însemnează vreun fel de lucrare, case sau 

cine ştie ce va fi fost. La mijlocul fiecăreia lature este lăsat loc de 

intrare, ca cum ar fi avut patru porţi. 

Apropiindu-mă cu un adânc respect şi cu destulă venerare de 

acest monument, bătrâna antichitate se dezvălea dinaintea ochilor mei 
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cu braţele sale de aramă şi de oţel, pentru ca să se poată lupta în contra 

oardelor barbare ce făceau odată dese invaziuni. 

Vedeam parcă urmele goţilor, ale schiţilor, sarmaţilor, hunilor şi 

ale tătarilor, în această gigantească lucrare, care a putut înfrunta furia 

şi asprimea timpilor, spre a putea rămânea până la noi numai nişte 

lemne, ca să ne vorbească despre trecut... 

Niţă, cel ce se grăbea ca să ajungă la satul său care e ceva mai la 

deal de târgul Câmpulung, pentru că a doua zi era duminică 20 iulie şi 

că intra în săptămâna sa, în care era de rând la comanda cordonului, 

îmi zise, despărţindu-se de mine şi lăsându-mă cu frate-său care mer-

gea cu carul încet: 

– Hei, domnule, ce de bani jidoveşti sunt îngropaţi sub cetate 

aici!... 

– Ai dreptate! îi răspunsei. 

Dar atunci îmi veni în minte ce înţelege populul, în simplitatea 

sa, prin vorba „jidovi”. Numindu-se prin propaganda creştină păgâni 

popolii antici, cât şi cei antediluvieni, ţăranii la noi, deprinşi dar a 

numi astfel pe cei ce nu profesează o aceeaşi credinţă cu dânşii, prin 

vorba „jidovi” înţeleg pe daci şi pe toţi popolii antici care stătură 

înainte de Hristos... 

Întâia impresiune, cînd sosii în târgul Câmpulungului, fu pentru 

mine teribilă, încât n-o poci uita pînă azi. Abia intrai la un capăt al 

târgului, cum am zice al bâlciului ce se face de ocaziunea sărbătoarei 

Sânt Ilie. Mai multe linii formau uliţile târgului, pe lângă murul 

monastirii şi care se întindea până afară din poarta cea mare de către 

rîu şi dincolo de apă se făcea oborul de vânzarea vitelor. 

Ca să ne oprim puţin aici; acesta este locul pe care preasfinţia sa 

părintele Ioanichie voieşte, din fondurile monastirii, a forma grădina 

până în marginea râului; iar târgul, adecă şatrele şi una-alta ce va mai 

trebui să le strămute iarăşi preasfinţia sa, cu a sa cheltuială, însă tot pe 

moşia monastirii, ca cu al căruia venit anual să se poată subvenţiona 

întreţinerea acestei grădini, care e de cea mai mare importanţă pentru 

oraşul Câmpulung. 

Ce voiesc a mai zice domnii neguţitori acu? 

Sosisem dar şi intram în capătul târgului, unde se reprezinta 

ochilor mei fel de fel de lucruri ciudate şi curioase. O mulţime de 
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prăvălii, ţărani, femei, copii, cercelari, neguţitori, mămulari, copăieri 

şi oameni de-ai poliţiei şi d-ai cârmuirii care privegheau!... 

Uitai a spune că mai în centrul târgului marfa de la Lipsca şi 

marşandele dau lustru ăstui bazard ce ţine două săptămâni, până după 

ziua Sânt Pantelimon; şi fără a o spune aceasta, nu trebuie a vă îndoi 

că, pe lângă câte un ciurbagiu grăsuliu, băcan sau braşovean, ce se 

vedea şezând cu ciubucul în mână dinaintea şatrei sale şi care se 

plângea mereu că nu este vânzare, se vedeau o sumă de boieri, dame, 

domnişori, atât d-aci din oraş, cât şi din alte părţi, veniţi de ziua Sânt 

Ilie ş-aci, lângă surtucul de modă, mănuşi glasé şi fracuri cu coadele 

lungi, lângă capela de modă, a domnişorului, cu şapca şi paltonul 

neguţitorului, lângă cojocul şi căciula de oaie a ţăranului, peşchirul 

sau mărama cea albă, conciul şi o-mbrăcăminte ce românele purtau şi-n 

al treisprezecilea secol, nu puţin făceau un contrast ciudat câteva 

dame ce purtau pălării amazoane, cu horbotă neagră pâmpregiur şi 

maniind cochetăria cea mai esantrică; dânsele păreau mai mult ca cum 

s-ar fi aflat în doliu, cu acea horbotă neagră, pe care însă, ţiind-o cu 

mâna asupra fizionomiei, îi ascundea frumuseţea obrazului, care, cu 

toate acestea, trebuia lăsată să se vază şi care nu puţin intriga pe cei 

mai mulţi, cât şi insufla o nespusă gelozie şi curiozitate pântre celelalte 

dame... Acest fel era societatea ce o vedea cineva preumblându-se pe 

uliţele însemnatului târg! Dar ca să nu îngreuiem prea mult pe lector 

ca şi ca să nu supărăm pe cineva care s-ar crede atac prin descrierea ce 

facem, lăsăm unele-altele la o parte, ce mai văzurăm şi venim la ceea 

ce ne trase mai cu deosebire luarea-aminte. 

Veţi şti însă că era cam la toaca popilor când sosii eu şi       

n-aveam căpătâi unde să trag, fiindcă, din ceea ce-am cunoscut, nu 

prea era mare dispoziţiune în nimeni ca să voiască a mă priimi, măcar 

pentru două-trei zile; ş-apoi, printr-o piază rea, se vede, toate camerile 

de pe la hanuri se aflau prinse!... 

Mă învârteam de colo până colo, uitându-mă pe la unii ş-alţii, 

observând pe la prăvăliaşi mărfurile ce le aveau... Aici unul vindea 

funii şi păcură, dincolo altul vindea coase, opinci, lulele şi brânză în 

coşuleţe; cârciumile ş-aveau tarabele întinse şi cafenelele erau numai 

stosărie... Dar în mijlocul acestora se aflau aşezaţi câţiva neguţitori cu 

roline, cum am zice, cu jocuri de noroc pe bani, care ş-aceia ş-aveau 
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prăvăliile lor, la care se grămădeau mai mulţi oameni şi ţărani, 

uitându-se în gura unui asemenea neguţitor coţcar, cel ce sta dinaintea 

unei mese cu dichisurile sale, cum am zice, nişte pahare, sticle, 

feşnice de bacfon şi-n mijlocul a toate acestea era pusă rolina, cu un 

petec de moşama alături şi pe care se aflau imprimate nişte numere de 

noroc mari, roşii şi albastre, iar acela ce ştia să dea la noroc, chema 

lumea ţiind în mână un săculeţ cu nişte bile înăuntru, pe care le scutura 

mereu şi striga precât îl lua gura: la un gologan, cinci!... la un 

gologan, cinci!... 

Mirându-mă prea mult că văz asemenea jocuri ce le ştiam oprite 

în toate părţile lumii – şi la noi le opreşte însăşi condica penală d-a se 

mai juca pe la târguri, rămăsei absorbit de cugetări şi de mirare!... 

Puţin mai îndărăt, la spatele meu, se făcu deodată o larmă, 

însoţită de chiote, râsuri şi tot felul de uiduiri. Mă întorsei să văz ce 

este. Dar un spectacol prea curios se înfăţişă deodată ochilor mei. 

Văzui o grămadă de ovrei, nişte mămulari şi până şi băieţi de la 

prăvălii, care cu toţii dau oarba şi uiduiau cu o nespusă larmă pe un 

biet ţăran, cel ce, pentru păcatele lui, nu ştia ce să se facă şi cum să 

fugă mai curând, ca să scape d-această ruşine...  

Întreb ce este? Îmi spuseră atunci că acest ţăran, care tocmai 

vânduse o păreche de junci în trei galbeni, îi pierduse ce câteştrei la 

coţcăria – uite popa!... nu e popa!... Văzând aceasta, îmi veni să turbez 

de mânie şi inima mea fu strivită despre soarta nenorocitului ţăran!... 

Depărtându-mă mai încolo, întâlnii pe domnul I. P., N. B. şi alţi 

bărbaţi, cărora le spusei istoria întâmplată cu acel ţăran, cum, după ce 

îl jefuise bine în ţeara lui, apoi îi da şi oarba!... Ei mă ascultară, se 

uitară mărmuriţi unul la altul şi înălţară din umere!... 

IV 

Domnii profesori Şerbănescu, M. Florentie fură cei  dintâi cu cari 

didei mâna de intimitate în acest oraş şi, pe lângă dânşii, cunoscui şi 

pe alţi cetăţeni, între care d-lor N. T. şi P., rucăreni, cei mai lăudabili 

bărbaţi, se bucură de un foarte mare credit. 

Am mas noaptea la domnul Florentie, revizorul şcoalelor comu-

nale din acest district. 
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Întâile chestiuni de convorbire ce avui cu sus-zisele personaje 

erau starea actuală a românilor, trebuinţele lor, comerciul şi cultura, 

legile de faţă şi cele viitoare, formarea şcoalelor prin sate, sub Ghica 

Vodă şi cum mai târziu fură desfiinţate... raporturile ţăranului cu 

boierul proprietar de moşie şi cu arendaşul, cele nouă pogoane 

prescrise de Regulamentul Organic şi învoirea pentru prisoase, ane-

voinţa ce se cearcă la această învoire, abuzul despre o parte şi alta, 

precum şi altele o sumă de chestiuni... a căror importanţă ocupă prea 

mult spiritele şi formează marea chestiune naţională... 

A doua zi merserăm dimineaţa la biserica catedrală, ca să ascul-

tăm sânta liturghie. 

Aici, un simţ religios îmi umplu inima de devoţiune şi sufletul 

meu fu transportat de o dumnezeiască armonie, ascultând acest sânt 

oficiu; iar mai cu seamă când preotul ieşind cu sintele daruri, făcând 

pomenirea fundatorilor şi ctitorilor sântului acesta locaş, crezui că văz 

reînviind dinainte-mi secolii trecuţi, zise el cu a îngerilor întonare: 

– Pomeneşte, Doamne, pre robul lui Dumnezeu Radu voievod şi 

pe robul lui Dumnezeu Matei voievod!... 

Laudă dar şi binecuvântare fie acestor mari bărbaţi! Laudă şi 

mărire întru memoria binefăcătorilor şi eroilor creştini!... Faptele lor 

vorbesc despre cele săvârşite de dânşii... şi naţiunea întreagă făli-se-va 

în secoli cu numele lor !... Atâtea sinte locaşuri fundate de dânşii, în cele 

mai multe părţi ale ţării şi mai cu seamă pe sub poalele şi la gurile 

munţilor, avură prin acestea un scop foarte creştin!... ospitalitatea, 

ajutorinţa celor neputincioşi săraci, educaţia, bravura şi istoria gintei 

române fură simţămintele de care erau ei inspiraţi când au fundat şi au 

înzestrat aceste monastiri cu venituri aşa de colosale... Ş-afară d-acestea, 

ce lucru ar fi putut imortaliza numele lor aşa de mult, ca aceste nobile 

şi mărinimoase simţimânte?... ce lucruri atestă virtutea şi mărirea prin-

cipilor decât înşeşi faptele lor?... 

După ieşirea din biserică, vizitai pe preasfinţia sa părintele 

Ioanichie, unde găsii pe mai multe persoane cunoscute. 

De la preasfinţia sa, mersei însoţit de domnul revizor, prin târg. 

Dame, cavaleri şi multă lume circula într-însul, ca şi-n ziua 

trecută. 
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Otărâi a mă urca la Flămânda, care deal, situat peste apă, în faţa 

târgului, domină ca o citadelă tot oraşul. 

Trecând peste râu pe punte, văzui o sumă de săteni în îmbră-

căminte de sărbătoare, care se mişcau într-o parte şi alta, pe ambii 

ţărmi. 

Când ajunsei pe la jumătatea râului, nişte fete sătene tocmai 

veneau de cealaltă parte; ele vorbeau între dânsele: Aşteptaţi, sura-

telor, şi pe Ana, că uite, vine! zise una dintre junele fiice. 

Fui curios d-a vedea şi eu p-acea Ana despre care era vorba. 

Mai întâi veţi şti că-n vreo câteva sate din pregiurul Câmpulun-

gului femeile şi fiicele sunt renumite de frumuseţea şi graţiile ce le au. 

Ana dar venea ţiindu-se de mână cu alte două june. 

Am rămas uimit când o văzui! 

Ea era tipul unei rare frumuseţi şi costumul ei, foarte pitoresc. 

Între altele, purta cizme şi avea un picior foarte delicat. Avea o ie 

numai cu fluturi pe dânsa şi cusături cu arnici de toate coloarele. Purta 

un cojocel subţire care-i învălea pieptul ca o lorică. Avea împregiuru-i 

o catrinţă cu picăţele şi cu vărgi roşii, iar pe capu-i, pe lângă acele 

împletituri şi cârlionţi ai frumosului ei păr negru, purta o pălărie ca a 

bărbaţilor, cu mărginile însă ceva mai înguste. Statura, talia ei semăna 

întocmai cu a crinului. Avea obrajii rumeni şi faţa albă, ochii îi erau 

negri şi cu gene lungi, buzele îi erau rumene, bărbia, nasul, cât se 

poate de potrivite, căutătura îi era dulce, aerul plin de timiditate şi o 

tânără alegreţă se descria în frumoasa ei fizionomie. 

Cu toate însă, costumul ei atât de curios şi totodată pitoresc o 

făcea atât de interesantă în ochii celor ce-o vedeau, încât şi eu nu mă 

putui opri d-a nu-ntreba de dânsa a cui fiică e şi din ce sat. 

Aflai că este din satul Stoeneşti, nimic mai mult. 

De multe ori aceste fiice sătene unesc atâtea calităţi, atâta gust în 

portul lor cel primitiv, încât damele capitalelor, fără supărare!... cu toată 

silinţa ce o pun ca să concure prin moda de la Paris şi altele rămân, e 

adevăr, cam învinse şi nu pot tăgădui înseşi dumnealor că dau pre-

miuri necontestabile astor fiice de la Carpaţi!... Acolo, unde spoiala 

dresului e cu desăvârşire necunoscută, unde, în loc de o rumeneală 

artificială, e îndestul a-şi spăla faţa cu apa pâraielor, cea limpede ca 

cristalul, unde aluaturile, oţeturile, pudra şi celelalte nu folosesc nimic, 
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acolo cresc acele fiice rumene şi bele ca nişte roze, fragete şi graţioase 

întocmai ca nişte flori ce cresc pe muscele şi în vârful munţilor, de 

unde răspândesc cu abondanţă dulcele lor profum... 

Ana trecu înainte dimpreună cu junele sătene şi, în urma ei, un 

venerabil bătrân şi cu o femeie, amândoi având portul muntean, erau 

tata şi mama ei ce veneau după dânsa. 

Cu toţii mergeau spre târg. 

Eu însă, grăbind a ajunge mai curând la culmea de la Flămânda, 

mă despărţii de grupa de săteni şi de acele fiice care înaintau spre 

ţărmul drept al apei. 

Dealul de la Flămânda, cel ce coprinde nişte tradiţiuni încă din 

timpul lui Negru-Vodă, e interesant cât se poate, şi în vârf, unde este 

situată mica bisericuţă, se află un nuc dinaintea ei. 

Când ajunserăm dinaintea bisericuţei, la culme, o ploaie mă făcu 

să mă scobor îndată, care mă împiedică d-a putea vizita biserica în 

interioru-i. 

După o jumătate de oră mă aflam iarăşi în târg. Aceleaşi per-

soane care le văzusem mai nainte mi se reprezintară. 

Juna fiică, Ana, care o întâlnisem când treceam puntea, cum şi pe 

părinţii ei, îi găsii preumblându-se pân târg. 

O ploaie ce veni repede şi care dură cam mult ne strânse pe mai 

mulţi sub o şatră, ca să ne adăpostim. 

Aci găsii timp d-a vorbi cu bunii săteni, cât şi cu frumoasa lor fiică. 

Părinţii Anei cum şi dânsa acum mă cunoşteau. 

Mă despărţii, luându-mi ziua bună de la ei. 

Cei care se găseau vizitatori aici, ca şi mine, preumblându-se pân 

Câmpulung, admirând oraşul şi monumentele sale, propuseră de o 

partidă de călătorie prin munţi şi mai cu deosebire pe Dâmbovicioară 

şi la Cetatea lui Negru-Vodă. 

Aceasta însă o lăsară pentru săptămâna viitoare, adecă după spar-

gerea târgului. 

Eu nu vream a întârzia atâtea zile. 

Domnul revizor avu bunătatea şi-mi promise că va veni cu mine 

pe munţi. 

Aceasta o regularăm pentru joi. 

Încă de miercuri după-amiazi, ieşirăm din Câmpulung. 
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Dimitrie Pappazoglu 

 
Istoricul Dimitrie Pappazoglu (1811-1892) s-a născut în Bucureşti, de 

unde s-a refugiat la Braşov, în 1821, după intrarea turcilor în Capitală. A 
locuit aici până în 1827. A urmat cursuri la Budapesta şi Viena, iar la 
revenirea în ţară a luat lecţii de desen de la pictorul francez Jacquin, 
cunoştinţe folosite mai târziu în realizarea unor stampe cu subiect istoric. 
În 1830 a intrat în miliţia pământeană, apoi în armată, chiar de la înfiin-
ţarea ei. În 1855 a demisionat din armată, cu gradul de maior, consa-
crându-se ulterior unor cercetări istorice pe la mănăstiri. Opera sa majoră 
este Istoria formării oraşului Bucureşti, publicată în 1891.  

Fragmentul referitor la Câmpulung s-a reprodus după D. Pappazoglu, 

Excursiune arheologică la trei vechi reşedinţe ale României: Câmpulung, 
Curtea de Argeş şi Târgovişte, făcută în anul 1874, Bucureşti, Tipografia 
Petrescu Conduratu, 1874, pp. 1-2. 

 

EXCURSIUNE ARHEOLOGICĂ LA TREI VECHI 
REŞEDINŢE ALE ROMÂNIEI: CÂMPULUNG, CURTEA DE 

ARGEŞ ŞI TÂRGOVIŞTE, FĂCUTĂ ÎN ANUL 1874 
 

Totdeauna am avut dorinţa ca să arăt compatrioţilor mei desco-

peririle ce le-am putut face prin ţară în privinţa monumentelor ei 

istorice, de aceea ş-acum vin a arăta cele ce am putut descoperi prin 

trei vechi reşedinţe ale României: Câmpulung, Curtea de Argeş şi 

Târgovişte. 

Trista stare în care am găsit monumentele strămoşilor noştri în 

anul acesta este vrednică de toată jalea! 

Încep deci cu întâia reşedinţă a lui Radu Negru Basarab, Câmpu-

lung. Nu se mai vede niciun monument strămoşesc! Un balcon mai arăta 

vizitatorilor că zidurile pe care era înfipt datează de la Negru-Vodă şi 

acelea împreună cu zidurile ce ocolesc mănăstirea domnească au 

dispărut! Marca primitivă a ţării, vulturul cu crucea în plisc văzută pe 

o mare lespede de piatră ce era înfiptă în frontispiciul porţii domneşti 

şi aceea se află prăvălită de râpa pietrişului, lângă o cişmea, părăsită şi 

desfigurată de loviturile pietrelor, încât abia se poate descifra, vreo 
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două reliefuri de capete de lei mai există într-un zid în rândul clo-

potniţei, stau gata să cadă, şi a se repune vechea cruce de piatră mare, 

monument pe care se află sculptat hrisovul lui Negru-Vodă, sau 

vechile privilegii ale Câmpulungului, şi pe aceea am găsit-o trântită 

într-o curte a unui particular, la poarta căruia se mai vede o altă cruce 

înfiptă în zid, fără a se putea descifra din cauza rupturilor şi maltra-

tărilor de către trecători. Alt nu mai am să vă arăt din Câmpulung, 

primă reşedinţă a României, decât ceea ce mi-au spus şi mie unii-alţii, 

că mai există în primărie hrisovul lui Radu Negru, tot ce pot să vă mai 

arăt că este şi o piatră mormântală peste care stă sfânta masă a 

bisericii catolice, şi care este înconjurată cu mai multe litere sculptate 

latine... pe care am copiat-o în albumul meu, acea piatră trebuie să fie 

din timpul cruciadei când au trecut cruciferi prin ţara noastră; mai este 

în păstrarea superiorului mânăstirei domneşti şi un pahar de argint 

aurit, reprezentând prin sculpturi trei ostaşi români, dat în dar acelei 

mânăstiri de Matei-Vodă şi doamna lui Elena, un sfânt chivot de 

argint aurit lucrat în smalţ şi cu descrierea fondatorului, pentru care 

opinez (până nu se vor repune şi acestea) a se aduce la muzeul 

naţiunii.  
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G. I. Ionnescu-Gion 

 
Publicistul şi istoricul G. I. Ionnescu-Gion (1857-1904) a studiat la 

Universitatea din Bucureşti, apoi în Franţa şi Belgia, obţinând titlul de 
doctor în Litere şi Filosofie. A fost profesor de istorie şi de limba franceză la 
mai multe şcoli din Bucureşti. În 1891 era secretar general al Ministerului 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, iar din 1899 inspector general al învăţă-
mântului secundar. În 1889 a fost ales membru corespondent al Academiei 
Române. 

Lucrarea sa de referinţă este Istoria Bucureştilor (1899), bazată pe o 
bogată documentare. A mai scris proză, dar şi impresii de călătorie din 
vacanţele petrecute în ţară sau străinătate. 

Articolul Din Câmpulung a apărut în ziarul „Românul”, Bucureşti, anul 
XXVIII, 1884, 9 august, p. 711 ş.u. Textul s-a reprodus după G. I. 
Ionnescu-Gion, Portrete şi evocări istorice, Editura Minerva, Bucureşti, 
1986, pp. 320-324. 

 

DIN CÂMPULUNG 
 

E curioasă impresiunea ce resimte călătorul când se dă jos în 

Câmpulung din trăsura sa, ori din noile şi mult zdruncinătoarele omni-

buze ale poştei, care fac serviciul zilnic între Piteşti şi Câmpulung. 

Impresiunea e curioasă şi diametralminte opusă aceleia pe care călăto-

rul ar avea-o de ar veni în Câmpulung, nu în timpul „stagiunei”, ci atunci 

când oraşul e al orăşenilor, iar nu al vizitatorilor veniţi într-însul din 

cele patru unghiuri ale ţărei. 

După cum de întreaga obşte se ştie, Câmpulungul are de vreo 

câţiva ani încoace stagiunea lui, întocmai cum... să dăm de ezemplu 

păstrând cu o absolută rigoare justele proporţiuni în comparaţiune... 

întocmai cum Londra şi-are „the season” în lunele lui mai şi iunie, 

atunci când toată nobilimea, părăsind castelele de la ţară, vine să 

petreacă în capitală două luni de viaţă orăşenească, să asiste [la] 

reprezentaţiunile operei italiene şi wagneriane de la Covent-Garden şi 

să împodobească cu prezinţa ei şi... mai cu seamă cu a lacheilor ei 

pudraţi nemărginitul parc al Londrei, falnicul Hyde-Park. 
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Tot astfel, la Câmpulung... Repet: să nu uităm a păstra justele 

proporţiuni şi, cu această condiţiune a păstrării proporţiunilor, să con-

tinuăm comparaţiunile. 

Aşadar, zisei că impresiunea e curioasă când intri acum în 

Câmpulung. Şi într-adevăr, te aşteptai să găseşti în uliţele oraşului 

liniştea districtelor noastre. Credeai că trecând în trăsura dumitale cu 

zgomotoşi clopoţei vei strica somnul câinilor care dorm duşi în 

mijlocul uliţelor, nesupăraţi de nimeni; că vei face să guiţe vreunul din 

animalele iubite de Sf. Anton, care (animalul, nu Sf. Anton) va lua-o 

d-a fuga pe dinaintea cailor speriindu-ţi cetlăiaşul, făcând să răsune 

oraşul de strigătele lui şi spunând tuturor că un venetic a cutezat să-i 

tulbure liniştea. Astfel vestindu-ţi-se intrarea în oraş, îţi ziceai că vei 

avea plăcerea de a vedea, desigur... mai mult decât desigur, că apar la 

mai toate ferestrile, printre glastrele de garoafe, chipurile frumoase şi 

vioaie ale orăşencelor curioase să vază pe străinul călător. Dând prin 

târg, îţi mai ziceai că vei privi tot cu plăcere la negustorii locului, pe 

scaune dinaintea prăvălielor, în posturi eminamente meditative şi 

învârtind în cadenţă şi cu adâncă „isichie” degetul cel mare de la 

dreapta peste degetul cel mare de la stânga, şi pe urmă schimbând şi 

învârtind degetul... etc. etc. 

Ei bine, nu! Călătorul nu vede nimic din toate acestea, descin-

zând în Câmpulung, în faţa oficiului poştal sau înaintea „Marelui otel 

cutare” sau „Universalului Gazin” (am scris „gazin” şi nu greşesc), sau 

lângă peristilul „Teatrului Varietăţilor”, sau în fine în faţă sau d-a lungul 

„Terasei Centrale”, numită de anul trecut „Bulevard Pardon”. 

În loc de linişte şi adâncă aromeală, călătorul stupefăcut vede, de 

la biserica nouă de când intră în Câmpulung şi până dincolo de capul 

[de] nord al oraşului, pe drumul Rucărului, tot simptomele febrile ale 

activităţii şi animaţiunii pe care la Londra lordul Palmerston (continui 

cu comparaţiunea) o numea „the season-fever”. Unde e liniştea ierna-

tică şi tomnatică a Câmpulungului? se întreabă cu mirare călătorul şi 

unde sunt pe la ferestre, printre garoafe, chipeşile figuri ale orăşen-

celor. Şi chiar de zăresc vreunele prin foişoare sau prin curte, acestea 

nici nu „cabulipsesc”1 a-l milui măcar c-o privire. Sunt ocupate cu 

                                                
1
 „cabulipsesc” – (înv.) catadicsesc. 
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îngrijirea şi mulţămirea străinilor ce găzduiesc. Ş-apoi, ele au văzut 

atâtea chipuri străine de la începutul stagiunii, încât au ajuns ca 

Lucernesele şi Zurichesele cari, vara, nici că te mai întreabă de vii din 

Paris ori din Ierusalim, din Rusciuk ori din Conecticut. Toţi dau 

parale, toţi sunt una şi una, merg d-a valma şi fără pic de deosebire. 

Te plimbi prin târg; negustorul nu numai că nu învârteşte degetul 

cel mare asupra... etc., dar d-abia are timp să îmbuce demâncare ce i-a 

trămis dumneaei, care d-abia a avut timp să i-o pregătească. Muşteriii 

şi chiriaşii îi năpădesc. 

Într-adevăr, d-na B... din Târgovişte nu-şi „furnizase” tot înainte d-a 

pleca în vilegiatură şi-şi cumpără „câte ceva uşor” din Câmpulung, 

unde, slavă Domnului, vedem pe afişuri că magazinele sunt „asortate 

cu produsele celor mai reputate fabrici din Europa”. D. C..., june 

spilcuit din Bucureşti, ţine să cumpere un cojoc din Câmpulung ca 

amintire a petrecerei sale în oraşul lui Radu Negru. D. L., funcţionar 

tacticos şi anost tot din Bucureşti, tocmeşte de zor trei putinele de 

dulceaţă de cireşi amare, pentru a le duce în dar, spre îndulcire şi 

îmblânzire, soacrei dumisale – sperând în virtutea principiului „similia 

similibus curantur” că cireşile amare vor dulcifica pe amara d-sale 

soacră. În fine, d-şoara Z. se adresează către un negustor de mărun-

ţişuri şi îl întreabă c-un accent francezo-giurgiuvean, care o face să 

vorbească româneşte ca bulgăroaicele din Rusciuk, dacă dânsul are 

„souvenir de Campo-longo”. Se găseşte, coniţă, se grăbeşte a răs-

punde negustorul. „Şi care”, continuă domnişoara pe acelaşi ton galeş 

şi plictisit? „Bete, bete frumoase”, replică negustorul, iar tânărul M..., 

unul din cei mai cu duh din „junii” capitalei, nu scapă prilegiul d-a zice 

d-şoarei Z.: „... Nu-l credeţi, d-şoară, căci voieşte să vă dea pe bete. 

Numai în Rucăr sunt bete frumoase...” etc. etc. 

În centru, lângă terasă, mulţimea, animaţiunea, strigătele, inter-

pelările, saluturile, tractarea afacerilor şi nelipsitele discuţiuni politice 

sunt la culme. 

Atenţiunea privitorului nu mai ştie încotro să se îndrepte. Ici, 

clienţii „Gazinului” cer scaune, iar băieţii le spun cu sinceră con-

vingere că a telegrafiat jupânul la Piteşti şi că trebuie să sosească. Mai 

colea, la cofetăria centrală, plăcintele s-au isprăvit, iar tejghetarul 

promite că, „cu o a doua ocaziune”, adică a doua zi, va scoate un 
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„dublu cuptor”. Mai departe, la d. C... „friseur”, muşteriii aşteaptă ca 

ţăranii la moară să le vie rândul la barbificaţie. Alături, un flăcău 

lipeşte afişele manuscripte ale „Teatrului Varietăţilor” în care vedem că 

o dramă grozavă şi însângerată surâde „trapezului persan cu ezerciţii, 

nec plus ultra, de salturi mortale”; un altul, tot lipitor, certându-se cu 

stăpânul, căci îi murdăreşte „binaua”, lipeşte pe păretele cel văruit al 

casei afişul roşu-stacojiu al unui miniaturist „decolorat de toate curţile 

Europei” şi care în trei lecţiuni învaţă pe „onor locali” şi pe străini 

miniaturistica, „o artă pe atât de foarte plăcută, pe cât de foarte folo-

sitoare”. Copii-vânzători strigă ca pe o melopee care ar trebui notată: 

„alune prăjite... şi zaharisite!”. Ţărancele vând trâmbe de pânză şi 

cămăşi cu cusături portocalii. Birjarii tocmesc cu escursioniştii şi jură 

pe caii lor că nu se duc cu 20 de franci până la Rucăr, căci „ca dealul 

Mateiaşului, deal în lume, zău! că nu e”. Factorul, căzut de osteneală, 

împarte scrisorile, încuragindu-se pe el însuşi şi zicându-şi că va veni 

vremea să nu-l mai deşele greutatea ziarelor. 

În fine, toţi aleargă, muncesc, dau, prepară, aduc, trămit, primesc, se 

întrec, câştigă, pe iute, aprig, degrab, în căldură... Câmpulungul are 

„the season-fever” şi lord Palmerston avea dreptate. 

Seara, terasa geme de lume; serviciul municipal a aprins lămpile; 

muzica militară cântă. Din când în când, dominând ariele muzicale, se 

aude câte o esclamaţiune plecând din băierele inimei: „– Pardon, 

madame, că v-am călcat!” D-aci, numele de „bulevard Pardon”, pe 

care unele din domnişoarele bucureştene l-au numit şi „Esplanada 

Cotlacot”, căci, numai mulţămită jocului cadenţat al coatelor, poţi 

reuşi a-ţi face pe terasă, în îmbulzeală, preumblarea igienică, prescrisă 

cu rigoare de doctorul curant. 

Toată această fierbere nu e însă nimic pe lângă fierberea din ziua 

de Sf. Ilie, când e târgul Câmpulungului. A! atunci e ce e; atunci e 

pentru oraşul lui Radu Negru „ziua zilelor”, întocmai cum este 

(continui cu comparaţiunile engleze) „the day of the days” pentru lon-

donezi ziua curselor de la Epsom, atunci vizitatorii străini văd marele 

eveniment, „the great event”, pentru care orice om cu inimă ar da 

„lumea toată şi pe nevastă”, numai să-l vadă şi să-l admire; întocmai 

cum englezii dau „all the world and his wife” ca să poată merge la 

Epsom. 
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În ziua târgului sunt mai mult de 1500 de străini veniţi să vadă 

oraşul şi să se răcorească de grijele vieţei. Paralele curg şi figurile 

tuturor râd de bucurie. Statisticii care-şi fac la Câmpulung vilegiatura 

văratică au socotit şi spun că străinii lasă în oraşul lui Negru-Vodă, în 

cele două luni, cât ţine stagiunea, rotunjoara sumă de 300.000 lei noi. 

– Şi cu toate acestea, dragul meu domn, ne zicea cu grijă un 

câmpulungean cu care ne preumblam prin târg, Rucărul ni-e vrăjmaş 

neîmpăcat; lupta între el şi noi a început de anul acesta; el voieşte să 

ne ia toţi „pasagerii”, şi poate va reuşi; are poziţiuni, e în centrul 

escursiunilor de făcut prin munţi; Dâmbovicioara e la o palmă de loc; 

Sinaia şi Braşovul nu sunt departe. Să mai zidească rucărenii încă vreo 

câteva case ca acelea ce vei vedea mâne la Rucăr; să se facă şi 

drumul-de-fier până în oraşul nostru, şi vei vedea că nu vom mai fi la 

modă, iar Câmpulungul va cădea ca şi Piteştii în rangul de simplă 

trecătoare. 

Glasul prietinului nostru era învăluit într-o pătrunzătoare întristare. 

Ascultând elocintele lui plângeri, uitaserăm „the season-fever” de 

astăzi al Câmpulungului şi nu ne putem opri d-a nu recunoaşte 

adevărul unui principiu emis de un mare hangiu elveţian de la 

Giesbach: „Viitorul este al muntenilor celor mai munteni”. 
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Petre Ispirescu 

 
Folcloristul şi prozatorul Petre Ispirescu (1830-1887), fără studii 

sistematice din cauza lipsurilor materiale, a fost ucenic tipograf, ajungând 
chiar proprietar al tipografiilor „Naţionalul”, „Tipografia Statului” sau 
„Tipografia Academiei Române”. Încurajat de mari cărturari ca Alexandru 
Odobescu sau B. P. Hasdeu, a aprofundat cercetările sale în domeniul 
folclorului. Basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, publicat 
în 1862, a deschis o lungă serie care va alcătui volumul Legendele şi 
basmele românilor. Ghicitori şi proverburi (1872), carte care i-a adus 

consacrarea. 
Însemnările Din poveştile unchiaşului sfătos. Schiţă de călătorie au 

apărut în „Revista literară”, Bucureşti, an VI, nr. 21, 1-5 iulie 1885, pp. 
429-441; nr. 22, 16-31 iulie 1885, pp. 464-474; nr. 23, 15 august 1885, 
pp. 501-514; nr. 24, 1 septembrie 1885, pp. 540-546; nr. 25, 15 
septembrie 1885, pp. 568-576. Textul s-a reprodus după Petre Ispirescu, 
Snoave sau poveşti populare, vol. II, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1988, pp. 692-698, 710-712. 

 

DIN POVEŞTILE UNCHIAŞULUI SFĂTOS 

SCHIŢĂ DE CĂLĂTORIE 

I 

Dragii moşului, 

În anul Domnului 1884, iulie, 10, într-o marţi, am plecat şi eu la 

Câmpulung. Eram la număr cu toţii opt, toţi trup din trupul meu, os 

din osul meu, sânge din sângele meu, cum am zice, şi cu slujnica 

nouă, mai mari şi mai mijlocii, mai mijlocii şi mai mici, mai mici şi 

mai mărunţei, de toată mâna. 

Cu două zile înainte a început să plouă. Se vede că triştea mea 

simţise că voi să merg la plimbare şi începuse a mă prigoni, precum 

m-a prigonit şi altă dată, singura când am fost şi eu să mă preumblu 

afară la ţară. 

Eu spusesem de mai-nainte alor mei să nu meargă cu mine, căci 

eu sunt piază-rea, n-am parte pe lume. Ei nu m-au crezut şi mulţumită 
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lor, pe lângă dânşii m-am bucurat şi eu de câteva zile senine, cât am 

fost în Câmpulung. Se vede că vreunul din ei fu cu pieze bune. 

Şi aşa, cum vă spusei, într-o marţi, pe ploaie, cu trenul pe la 9 ore 

dimineaţa, am plecat la Câmpulung. Să nu cereţi, dragii mei, să vă 

povestesc ceva de acest drum; căci n-am ce, de nu că a plouat o ploaie 

mărunţică şi deasă, că pomii, cu ierburile de pe câmpii fugeau înapoia 

noastră ca luate de iele, că huruiturile vagoanelor nu te lăsa să te 

înţelegi la cuvinte cu soţii de călătorie, ci trebuia să strigi tare; că 

fluierăturile locomotivei te deştepta din când în când. Ce să vă mai 

spui? Aţi călătorit vreodată cu drumul de fier? Ei, apoi ce mai umblu 

dar să lungesc vorba. Am ajuns la Piteşti. 

Aci am pogorât la gară, am aşteptat în salon două ceasuri până să 

se gătească ce trebuia să ne ducă la Câmpulung. 

Am fi voit ca în timpul acesta de două ceasuri să fi văzut şi noi o 

parte din oraş. Dar unde fu cu putinţă? Ploua şi nu mai isprăvea. Dacă 

am văzut aşa, ne-am pus şi noi în pizmă, ne-am înarmat cu răbdarea şi 

am aşteptat acolo până s-au gătit trăsurile, ne-am încărcat în ele şi 

seara, pe la 9½ ceasuri, ne-am dus în Câmpulung, uzi ca nişte şoareci. 

Şi despre acest drum, iarăşi n-am ce să vă spui, decât că furăm 

tescuiţi, făcurăm la cuie de bleau şi la piroane din pricina frigului ce 

se lăsase, căci într-o ploaie ne-a dus până seara. Acum se ostoise 

oarecum ploaia, dar se lăsase întunerecul. 

Am tras în gazdă la preotul Nicolae Diaconescu, în uliţa 

Gruiului, unde închiriasem case. 

A doua zi, cel dintâi lucru ce izbeşte băgarea de seamă a 

călătorilor sunt multele biserici. Sunt locuri unde nu faci o sută de paşi 

şi dai de o biserică, peste tot 20 de biserici pentru 5.500 de locuitori, 

adecă o biserică pentru 55 capi de familie. Se vede că câmpulungenii 

sunt ori au fost religioşi, sau, cum se zicea mai de demult, evlavioşi. 

Cam aşa erau şi bucureştenii, mai acum patruzeci şi mai bine de ani. 

Era o mulţumire sufletească să auzi dumineca clopotele de la 120 de 

biserici, trăgîndu-se dimineaţa toate deodată şi în frunte cu clopotul 

cel mare de la Mitropolie, chemând creştinii la rugăciune... [...] 

Câmpulungul este aşezat d-a lungul gârlei Râului Târgului, pre 

un loc înclinat spre sud-est. El este înconjurat la est de muscelele 

Creţişoara şi Măţău, la sud de urmele cetăţii Jidova şi de muscelul 
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Râpa lui Panu; la vest de dealurile Gruiului cu şesurile de pe înălţimile 

lor; la nord de dealul Măgura. Alte vârfuri mai însemnate, înconju-

rătoare sunt: Piatra Nămăieşilor, piscul munţilor Portăreasa şi Strâmtu. 

Locuitorii sunt deştepţi şi negustoroşi. Lauda cea mai mare ce li 

se cuvine este că-şi păstrează naţionalitatea neatinsă. [...] 

Arendaşii de moşii, de hanuri şi cârciumarii sunt numai români. 

Un singur tinichegiu se află în oraş şi acela, se zice, că are să-şi 

încarce tărăbuţele şi să se ducă de unde a venit. Mai acum câţiva ani, 

spun localnicii, că a fost venit o colonie de bulgari, cerând să li se 

vânză locuri preste râu cu îndatorire ca ei să canalizeze râul. Cererea lor 

n-a fost primită. Ei s-au dus de s-au statornicit în Ploieşti şi azi se zice 

că le pare rău câmpulungenilor că nu i-a primit. 

Nemţi sunt toţi, toţi, şapte la număr: şase tâmplari şi un croitor, 

precum mi-a spus gazda mea. 

Cu toate astea au o bărăţie. Această biserică catolică este mai 

bogată decât toate bisericile ortodoxe: are moşii, codri de munţi cu 

păduri frumoase pe care le exploatează călugărul papistaş foarte 

sistematic; mai are binale în oraş şi locuri date cu embatic. Se zice că 

bărăţia este înzestrată cu averi încă de pe timpurile lui Radu Negru 

vodă. 

Atât locuitorii din oraş, cât şi de pe la sate, nu sunt beţivi. Au 

ţuică berechet, şi încă ţuică bună, curată de prune, şi cu toate astea nu 

sunt căzuţi la patimă. [...] 

Mai fiecare locuitor are vite: vaci, porci şi pasări de curte de tot 

felul. 

Atât în oraş cât şi pe la sate, casele cele vechi sunt fără coşuri. 

Fumul iese prin poduri. Ferice de ceea ce păstrează acolo! Casele cele 

noi se fac după moda de astăzi. 

Câini în oraş mi s-a părut a fi puţini, judecând după numărul 

caselor şi aceşti câini nu sunt răi. În Bucureşti, printre multe locuri eşti 

silit să ocoleşti pe unii câini de teamă să nu te pomeneşti cu pantalonii 

croiţi.Acum ori că locuitorii din Bucureşti, tăind câinilor frunză, sunt 

mai zvăpăiaţi decât câmpulungenii, de îi întărâtă şi-i fac să turbeze sau 

că câmpulungenii sunt mai aşezaţi şi dă pace tutulor. Cine ştie să vie 

să ne spuie, că eu nu ştiu ce să zic. 
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Am aflat în urmă că şi în acest oraş de munte sunt câini răi, dară 

stăpânii lor îi ţin legaţi de le păzesc curţile, iară nu uliţele, ca la 

Bucureşti, vezi că aici stăpânii unor astfel de câini se vede că au 

trecere şi aşa câinii lor, sub ocrotirea stăpânilor lor, sfâşie pulpele 

trecătorilor, fără milă de păcat şi fără să se sfiască măcar de laţul 

hingherilor. Pare c-ar fi sudiţi. 

Oraşul este străbătut d-a lungul lui de un canal de apă, tras din 

Râul Târgului, pentru trebuinţele locuitorilor şi pentru stropitul uliţelor. 

Locuinţele, atât din oraş, cât şi de la sate, sunt mai bune decât ale 

câmpenilor. Muntenii trăiesc în mai belşug decât locuitorii de la câmp. 

Mai toate uliţele sunt aşternute cu piatră. În această privinţă au 

dreptate, pentru că piatră, slavă Domnului! se găseşte mai multă decât 

le trebuie. 

Pe lângă târgoveţi şi săteni cu împestriţate haine, nu arareori vezi 

prin mijlocul târgului stoluri de gâşte, gârâind, vacile mugind şi cău-

tându-şi prăsila; viţeii zbierând şi chemându-şi mumele. Primarul de 

astăzi a oprit umbletul râmătorilor pe uliţele de căpetenie, sub pe-

deapsă de a-i împuşca. Şi totuşi vezi pe câte unul din aceşti râtani 

făcând nişte marşuri grohăinde, tocmai pe lângă casa comunei, cu 

partea-ntr-o căciulă, cum s-ar zice, fără leac de teamă. Merge ţanţoş, 

nesupărat de nimeni, se vede că se bizuie în puterea stăpânului lor, 

care, deh! este cu vază în oraş. 

Afurisitul de hatâr şi aici este încuibat. Ba, bine că nu, când la 

Bucureşti a scos şi pui. 

Oraşul are şi un bulevard. El este în lăţime ca de cinci metri, iară 

în lungime ca de 180 de paşi. Aşa cum este, el poate să fie neîndes-

tulător pentru mulţimea mosafirilor ce vin vara la aer muntos. 

Îmbulzeala este aşa de mare, încât dacă vrei să mergi fără să 

superi pe cineva, trebuie să-ţi iei o tăgârţă cu pardonuri, să împarţi în 

dreapta şi în stânga, înainte şi înapoi, celor ce te împing sau celor pe 

care îi calci pe bătăturile picioarelor. Dară mai adesea te lipseşti de o 

asemenea preumblare, unde în loc să te întremezi, mai mult ameţeşti 

în înghesuiala şi învârtitura cea în loc. Bucureştenii, pentru aceasta, în 

vorbirea lor cea înţepoasă, l-au numit „Bulevard Pardon”. Serile, 

muzica regimentului de dorobanţi sau câte vreun tacâm de lăutari se 
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silesc, pe cât pot şi ei, să deschiză inima preumblătorilor şi să le facă o 

bună petrecere. 

În copilăria mea auzeam zicându-se celor ce sau îşi rădeau 

mustăţile, ori se îmbrăcau şi vorbeau câte vreo gugumănie ca să 

semene a strein, auzeam zicându-li-se „neam din poartă”, nu ştiu 

pentru ce. 

Ce aţi zice dumneavoastră azi când veţi auzi că pe acest 

„Bulevard Pardon” franţuzeasca are mare căutare? Nu ştiu ce vor să 

arate acei ce nu te mai slăbesc din franţuzeşte, procopseală ori 

altceva? Spuneţi dumneavoastră, că eu uite, nu mă pricep la d-alde 

astea. Sau mai bine zis, învinovăţiţi-mă pe mine că sunt pizmaş unde 

nu ştiu îndruga şi eu la franţuzeşte. Vezi că nu voi să-mi aprinz paie în 

cap... 

Două şcoale de băieţi şi una de fete, cu câte patru clase primare 

este vatra de unde se răspândeşte lumina cunoştinţei în popor.  

Măsura de propăşire şi de învăţătură la popor într-o localitate se 

judecă, pare-mi-se, după gustul de citire al locuitorilor. Numiţi d-voastră 

pe câmpulungeni cum veţi socoti că e mai bine, după ce veţi şti că în 

oraş nu se află nicio librărie. Eu nu mă bag, nu mă amestec în trebile 

d-voastră. Vina nu este a mea dacă vă voi spune că, pe lângă cărţile 

didactice ce se află în vânzare la un cofetar şi la un băcan, se mai 

găsesc la aceştia şi câteva din romanţele bucureştene ce terfelesc 

literatura noastră naţională. Cărţi de ştiinţă şi de literatură sănătoasă 

nici nu se pomeneşte. 

Vă spusei acestea numai să nu mă credeţi vrun gură-cască, vrun 

pierde-vară, altfel nici că mai deschideam gura, de aceea vă mai spui 

încă o dată: nu mă bag, nu mă amestec în treburile d-voastră: facă 

câmpulungenii cum vor pofti; numiţi d-voastră cum veţi voi. Eu nu 

voi să ştiu, nu voi să auz, mă spăl pe mâini ca Pilat din Pont. 

Mai toate balcoanele caselor mari şi pălimarele caselor mai mici 

sunt împodobite cu ghiveciuri de flori. Ortensia însă şi cerceluşu sunt 

răspândite foarte în oraş. Nu vezi o casă mai de Doamne ajută! să nu 

aibă două sau trei ghiveciuri cu ortensia, ori cu cerceluşi, şi se vede că 

le merge bine, căci sunt foarte frumos înflorite. Pe lângă dânsele mai 

vezi muşcate şi colea şi colea câte un trandafir de lună, garoafe şi 

puţini oleandri. 
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Grădiniţele tutulor caselor sunt pline de amgrişai, cafea, ochiul 

boului, căuţunaşi şi încă câteva feluri de flori, pe lângă zarzavaturi. 

La Câmpulung dacă vrei să mănânci carne în ziua aceea, trebuie să 

fii în piaţă la 4 ceasuri dimineaţa. Adecă povestea ăluia: când o trage 

fleica la bărăţie, să sfârâie clopotul pe grătar. Altfel la 6 ceasuri 

găseşti pe măcelari răzuindu-şi scaunele şi spălându-le ca să fie gata 

pentru a doua zi. 

Laptele de vacă era mai ieftin decât cel de oaie. 

Târgul de la S-tul Ilie este însufleţit. Neguţătorii veniţi în bâlci 

aşteaptă cu nerăbdare pe rucăreni şi pe proprietarii de moşii şi de codri 

de munţi cu cari fac mare alişverişuri. 

Poamele ce pot dăinui sunt mai gustoase. Zmeura joacă un rol 

însemnat. Îmbelşugarea în oraş, pentru musafiri este când încep a se 

coborî fetele cu zmeura culeasă de la Lereşti. 

Pe lângă acestea, cu cât ţi se îngraşă ochii văzând oameni şi 

femei, frumoşi şi plini de viaţă, cu atât te îngreţoşezi când vezi pe 

guşaţi [...] 

III 

 

[...] În aceeaşi zi [21 iulie] am prânzit într-un fel de chioşc clădit 

din frunzari pe cursul apei Râului Târgului, aproape de mănăstire. 

Vâjâitul morilor din apropiere, murmurul apei ce trecea pe sub 

acest chioşc, te face să mănânci mai cu poftă! Acest chioşc era rădicat 

vremelnic, numai pentru bâlciul de Sfântul Ilie, ce se face la Câmpu-

lung în tot anul, cum este moşii în Bucureşti. 

După ce am mâncat, am trecut podul cel lung făcut peste râu şi 

am luat drumul către Flămânda. 

Flămânda este o mică mănăstire pe vârful unui deluleţ în mar-

ginea Câmpulungului, de ceea parte de râu. Ce va fi fost în vechime 

nu ştiu. Dară ştiu, după cum mi s-a spus, că aci a fost închis Ienăchiţă 

Văcărescu poetul, de către fanarioţi, pentru gândurile lui patriotice. 

Urcându-te pe deal, ca să ajungi la mănăstire, pe coastă la 

dreapta, pe o întindere deloc îngrădită, este cimitul papistaşilor şi al 

protestanţilor. După cum se vede, pare a fi înfiinţat din nou. Sau că 

morminte sunt puţine, unde nici streini nu sunt mulţi la Câmpulung. 
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În vârful dealului, dacă ajungi, stai şi te miri ce fel de mănăstire 

să fie asta! Acolo nu se vede nici urmă de locuinţă omenească. Nici 

chilii de călugări, nici nimic. 

Biserica se vede ridicată în locul celei vechi, însă neisprăvită, se 

zice că a luat-o prin licitaţie un meşter ca s-o facă; însă înşelându-se la 

preţ, a făcut-o până unde i-a ajuns banii ce a fost luat. Se zice iar că 

meşterul n-a făcut-o după contract, că nu e destul de trainic lucrată. 

Pentru aceasta fu tras în judecată; meşterul a pierdut la judecată, dar e 

sărac, nu poate să o isprăvească după cum le-a fost vorba, şi lucrul stă 

baltă. 

Prinde orbul, scoate-i ochii. 

Clopotniţa s-a părăginit şi dânsa. Nu va trece mult şi o vei vedea 

şi pe dânsa o grămăjuie de dărâmături, precum a şi început. 

O cruce de piatră ce era acolo lângă clopotniţă s-a rupt în două, 

partea de d-asupra a căzut cu capul în jos, aşa că nu se ştie ce este 

scris pe dânsa. Pe trunchi, care mai stă în sus, am putut citi lămurit 

numele lui Leon-Vodă. Ce o fi zicând mai la vale nu ştiu, fiind 

acoperit de partea căzută de d-asupra. 

Ar fi bine, socotesc eu, să fie ridicată şi să se dea în stampă 

scrisoarea întreagă de pe cruce, spre ştiinţa tutulor. 

Fiul meu, George, s-a atârnat ca maimuţele de grinzi, de ziduri, şi 

s-a urcat tocmai la clopote, care mai stau atârnate la locul lor, a 

bălăngănit niţel cu ele, apoi s-a dat jos. 

Dacă n-ai ce vedea mai deosebit ceva pe acest deal, apoi eşti răs-

plătit cu vederea cea frumoasă asupra Câmpulungului şi a prejmetelor. 

Vezi Câmpulungul întinzându-se d-a lungul râului, cu cele trei 

uliţi ale lui, căci trei uliţi are Câmpulungul, lungi ca şi dânsul, din cap 

până în cap. Aceste uliţi sunt străbătute de alte uliţi lăturaşe ce leagă 

între ele uliţele cele mari. 

E frumos să vezi Câmpulungul de aici, oraş cu mulţimea lui de 

biserici, şi încins de Râul Târgului. O panoramă din cele mai 

încântătoare. 
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Mrs. [Mary Adelaide] Walker 

 
Datele despre biografia Mrs. [Mary Adelaide] Walker lipsesc. Către 

sfârşitul secolului al XIX-lea a făcut o călătorie în România, interesată în 
special de locuri mai puţin cunoscute şi de mănăstiri. Notele de drum, 
publicate la Londra în anul 1888, sunt însoţite de numeroase desene (77) 
făcute de autoare. 

Textul s-a reprodus după Mrs. Walker, Untrodden Paths in Roumania, 
London, 1888, pp. 243-252. Traducerea din limba engleză a fost făcută de 
prof. Paula Malancu. 

 
CĂRĂRI NEUMBLATE DIN ROMÂNIA 

Câmpulung – Nămăeşti – Râmnicu-Vâlcea 
 
Pe 13 iulie am părăsit Bucureştiul 

încă o dată pentru pantele mai joase ale 

Carpaţilor de sud, de data aceasta fiind 

însoţiţi de un interpret amabil şi cre-

dincios, care de altfel mai fusese cu noi 

şi prin preumblările noastre de dinainte, 

prin Moldova. Venise de la Galaţi ca să 

ni se alăture, dar ajungând cam târziu, 

aşa cum de altfel ne şi temusem, suntem 

obligaţi să ne supunem, fără a protesta, 

„modalităţilor şi manierelor” unor birjari 

nechibzuiţi, şi să o pornim năvalnic spre 

gară. Avem zece minute la dispoziţie; 

respirăm din nou, ar fi fost un adevărat 

dezastru să fim obligaţi să petrecem chiar 

şi încă o noapte fără rost în atmosfera 

sufocantă a „Oraşului plăcerii”. 

Drumul, deşi cunoscut, a fost mo-

noton, mai fusesem pe aici în călătoria 

noastră spre Curtea de Argeş, dar 

La Câmpulung. 

Desen de Mrs. Walker 
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schimbând trenul cu unul de legătură la Goleşti, am intrat pe un 

teren nou. 

Această linie era recent deschisă, chinuitor de nouă şi simplă, în 

special în ceea ce priveşte podurile de peste nenumăratele pâraie din 

această ţară bogată în ape. Îţi ţii respiraţia când trenul trece peste 

şinele fără protecţie, simţindu-te de parcă ai trece prin aer, pe dea-

supra albiei pline de pietre a râului. Oamenii care încă lucrează la pod 

lăsaseră o bucată de fier care încurca linia; o trag de pe şine şi o ţin 

până ce trenul a trecut; era gata să avem un accident, dar am scăpat 

graţie Providenţei. Înainte să traversăm aceste poduri, ne-am oprit într-o 

gară mică, la Florica, unde d-nul ministru M. Brătianu, un om venerabil 

şi bine făcut, fără nicio urmă de pompă sau ostentaţie, s-a întâlnit cu 

câţiva membri ai familiei sale. Am călătorit cu acest grup plăcut într-o 

caretă modestă, urmată de doi, trei câini, spre o căsuţă modestă de 

ţară, aflată pe o pantă a unui deal împădurit. 

Doamna Elena.  

Pictură dintr-o biserică din Câmpulung. 

Desen de Mrs. Walker 
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Am ajuns la Câmpulung, spre seară, foarte obosiţi, după o călă-

torie lungă şi încercată, înghesuiţi într-o trăsură, urmând drumul plin 

de praf spre poştă, aşa cum fusesem îndrumaţi de un prieten, la 

Bucureşti. Nu eram aşteptaţi şi a durat ceva timp până când d-na 

Cavallar, locatara de la parter, şi-a făcut apariţia şi ne-a ascultat 

doleanţele. Doamna s-a dovedit a fi o gazdă foarte primitoare, mu-

tându-şi toate lucrurile din camera principală şi pregătind-o pentru 

propriul nostru beneficiu. O combinaţie de legume s-a transformat 

într-o cină simplă şi cu siguranţă nu prea scumpă. 

În dimineaţa următoare descoperim că ferestrele noastre ne fur-

nizează o privelişte amuzantă a oamenilor adunaţi în piaţă. Costumele 

sunt în mare forţă aici, rochiile femeilor sunt în special nostime. Ele 

au, ce e drept, mâneci lungi, pitoreşti şi şorţul bogat ornamentat, dar 

şorţul aici este atât de strâns în jurul figurii, încât femeia arată ca o 

mumie vie şi pe vălul fin, pentru a  întregi imaginea, poartă o pălărie 

neagră, o adevărată creastă de cocoş! 

D-na Cavallar are o fetiţă, pe care o strigă Lucica, o creatură 

mică, sclipitor de inteligentă; am descoperit spre bucuria noastră că 

vorbeşte franţuzeşte! Un mare şi nesperat avantaj pentru că ne chinui-

sem zadarnic cu cele câteva cuvinte româneşti, ajutaţi şi de semne, 

încercare oprită de altfel de impulsiva noastră gazdă cu un râset şi o 

îmbrăţişare caldă, declarând (aşa cum am înţeles) că ar face orice 

pentru noi, numai dacă ar înţelege ce vrem! Apoi strigă disperată după 

Lucica şi totul s-a rezolvat. 

Lucica a fost cea care ne-a îndrumat spre o biserică veche din 

Câmpulung, nu foarte interesantă din punctul de vedere al construc-

ţiei, dar care conţine portrete în mărime naturală ale personajelor 

istorice – Matei Basarab1 şi Elena Doamna, purtând între ei biserica 

din Câmpulung, precum şi Radu Negru Voievod şi Nicolae Alexandru 

de Iaşi [sic] purtând reprezentarea bisericii de la Curtea de Argeş. 

                                                
1 Matei Basarab, mai sus menţionat, care a construit multe biserici şi 

mânăstiri, a ctitorit mânăstirea Arnota, sus în munţi, deasupra localităţii 

Râmnicu Vâlcea. A fost îngropat acolo, iar mormântul lui încă există; am vizitat 
vecinătăţile la foarte puţin timp după ce am părăsit Câmpulungul. (n.a.) 
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Descrierea portretului lui Radu Negru este făcută de Ubicini: 

„Este îmbrăcat într-o haină brodată în aur şi argint şi o mantie ornată 

cu blană neagră; poartă coroană şi are faţa smeadă, părul lung şi barbă 

neagră.”  

 
Inscripţiile care însoţesc portretul, aşa cum au fost redate de 

interpretul nostru, sunt cele care se află lângă mâna dreaptă, având în 

faţă altarul: „Cel mare şi prea înălţat, creştin smerit, Matei Basarab 

Voievod, Domnul Ţării Româneşti şi Doamna sa, Elena”. Pentru cele-

lalte portrete se spune: „Marele Radu Negru Voievod, întâiul de la des-

călecătură Domn al Ţării Româneşti şi Alexandru Voievod de Iaşi [sic]”. 

Această biserică este închinată „Morţii Fecioarei Binecuvântate”, nu-

mită „Adormirea”. 

Poarta de intrare şi turnul clopotului, parte a împrejmuirii, sunt 

impresionante; curtea este străjuită pe cele două părţi de clădirile 

Marele Radu Negru Voievod, întâiul 
de la descălecare, domn al Ţării 

Româneşti.  

Desen de Mrs. Walker 
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mânăstirii, acum folosite de preoţii 

căsătoriţi, care oficiază aici în 

biserică slujbe religioase. 

Am putut găsi doar urme pa-

lide ale construcţiei despre care 

amintesc istoricii, doar nişte ruine 

sporadice sub zidul de împrejmuire 

al mânăstirii mai amintesc de el. 

Privit de pe dealul din cealaltă parte 

a vechii mânăstiri, turnul oferă o 

privelişte frumoasă. Dealul se în-

tinde, într-o mai mare măsură, de-a 

lungul văii, până la baza a ceea ce 

poate fi numit „piciorul dealului”. 

Ţara întreagă este verde şi frumos 

cultivată, cu multe păduri, spre 

nord-est vârfuri grandioase, purpurii 

şi azurii, se ridică spre nori; la 

picioarele noastre, râul hrănit de 

multe pâraie curge în albia sa mică, 

acoperită cu prundiş. 

La amiază ne îndreptăm spre 

mânăstirea Nămăeşti, drumul ivindu-se printre dealurile unduioase, 

acoperite de păduri şi păşuni, până când, la o oră distanţă de 

Câmpulung, ocolim la stânga şi ajungem în sat, unde ne oprim la baza 

unei cărări abrupte şi pietroase. Deasupra noastră, mânăstirea pare să 

se agaţe de peretele muntelui, se poate spune într-adevăr că este o 

parte în munte şi alta în afara lui, căci biserica este săpată într-o grotă 

în stâncă, uşor lărgită, dar încă păstrând în acoperiş şi pereţi forma 

originală. 

Legenda spune că o icoană a fost găsită într-o scobitură din 

vârful stâncii. Această miraculoasă întâmplare a generat o cercetare 

mai amănunţită; s-a săpat mai jos şi curând s-a descoprit o cavernă de 

o mărime suficientă care să-i permită transformarea într-o biserică 

mică. În timp ce schiţam exteriorul acestei construcţii, am văzut o 

călugăriţă îngenunchind pe punctul de pe piatra neagră în locul unde 

Turn din Câmpulung. 

Desen de Mrs. Walker 
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icoana fusese găsită; se apleca fără încetare, făcându-şi semnul crucii 

în timp ce se apleca. 

Maica stareţă, auzind de sosirea noastră, ne-a trimis un mesaj în 

care spunea că este bucuroasă să ne primească. Am mers să o salutăm şi 

cum arşiţa făcea de neîndurat şederea în cămăruţele din casa monastică, 

buna maică ne-a condus pe balconul său răcoros. Era pur şi simplu 

încântător: maica stareţă, Glafira Antonescu, amabilă, blândă, cu o 

voce moale, răcoarea dulceţurilor cu apă, balconul încărcat cu ghivece 

de ochiul-soarelui, rezeda, şi multe alte flori înmiresmate, şi, cel mai 

frumos dintre toate, priveliştea de neuitat – satul din vale, cu biserica 

sa şi căsuţele de ţară jumătate ascunse în teii stufoşi, dulce-mirositori; 

păşunile din ţinutul muntos pe partea cealaltă, munţii acoperiţi cu 

păduri, vârfurile înalte şi albastre. Totul era atât de plăcut, de liniştit 

încât am făcut aranjamente să ne oprim aici la întoarcerea de la Rucăr, 

şi să petrecem o duminică liniştită în acest loc plin de pace. 

 

 

La Nămăeşti.  

Desen de Mrs. Walker 
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Alexandru Vlahuţă 

 
Scriitorul Alexandru Vlahuţă (1858-1919) a fost în prima parte a vieţii 

profesor şi avocat la Târgovişte. Şi-a continuat cariera didactică la 
Bucureşti, unde a avut o susţinută activitate publicistică în ziarele şi re-
vistele vremii. A fost revizor şcolar, şef de birou în Ministerul Domeniilor, 
referendar la Casa Şcoalelor. În 1893 a refuzat propunerea lui Iosif Vulcan 
de a deveni membru corespondent al Academiei Române, instituţie în care 

a fost ales membru de onoare post-mortem (1948). Poezia sa a fost 
influenţată vizibil de creaţia lui Mihai Eminescu, iar proza, cu mare priză la 
public în epocă, a devenit tot mai puţin cunoscută odată cu trecerea 
timpului.  

Volumul România pitorească (1901) este un jurnal de călătorie, cu 
pronunţate accente lirice. Textul s-a reprodus după Alexandru Vlahuţă, 
România pitorească, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965, pp. 78-82. 

 

ROMÂNIA PITOREASCĂ 

Câmpulung 
 

De la Curtea-de-Argeş o luăm de-a dreptul peste muscele şi, după 

şase ceasuri de umblet mai mult prin pădure, sosim pe la prânzul cel 

mare în Câmpulung. Oraşul se întinde pe-o vale răcoroasă la poalele 

munţilor. Dealuri acoperite de livezi îl adăpostesc de vânturi. Râul 

Târgului îl spală şi-l înveseleşte cu undele lui limpezi şi gălăgioase. 

Străzile sunt drepte, curate, umbrite de arbori – mai toate casele au 

grădină; unde te uiţi, vezi numai flori, răzoare de flori pe lângă 

ostreţe1, glastre de flori în cerdacuri şi pe la ferestre – oraşul tot e 

împodobit cu flori. 

Aici, la locul acesta liniştit, retras, a descălecat acum şase sute de 

ani primul nostru voievod, Radu Negru, care s-a scoborât din Făgăraş 

pe matca Dâmboviţii ş-a venit să întemeieze „ţară nouă” dincoace de 

Carpaţi. Aici s-a aşezat cea dintăi capitală a României – cuibul de 

scurtă odihnă al legendarului vultur menit să despice atâtea vijelii cu 

zboru-i îndrăzneţ – aici s-a ridicat de norocosul descălecător cea dintâi 

                                                
1
 ostreţ – gard, îngrăditură de pari, de şipci, de zăbrele. 
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biserică domnească, în amintirea acelor zile mari şi însemnate de la 

cari un alt drum ni se deschide şi începe o nouă istorie pentru neamul 

nostru. 

Mă opresc gânditor în faţa chipului de bronz al falnicului Basarab 

– păstor cuminte, care şi-a tras turma din bătaia fiarelor. Cum să nu te 

simţi mândru că eşti român şi cum să nu rămâi uimit de tăria neamului 

tău şi să nu-l slăveşti, când cugeţi la câte s-au petrecut de-atunci... la 

câte primejdii au învăluit mâna aceasta de oameni, sămănată pe 

brâiele Carpaţilor – şase veacuri de lupte şi de zbucium, şase veacuri de 

neadormită şi dârză împotrivire la năvala atâtor vrăjmaşi, cari aduceau 

în ţara asta blândă urgia şi jaful războiului cu toate cruzimile lui: 

stricarea gospodăriilor şi sălbăticirea oamenilor, izvoarele munţilor 

roşite de sânge, oraşele-n flăcări, femei desculţe, cu prunci în braţe, 

alergând pe lanurile pustiite, sute de leşuri zăcând neîngropate pe 

marginea drumurilor!... Şi ce de viteji şi-au pus zilele lor punte 

biruinţii, până să răsară şi pentru noi mult aşteptata zi de mântuire şi 

de linişte! N-a fost pe lume un neam mai încercat ca al nostru. N-a 

fost popor care să-şi fi plătit mai scump dreptul de a trăi în ţara sa şi-n 

legea lui, popor pe care să-l fi împins la jertfe mai mari adânca 

dragoste de moşie şi dorul de neatârnare. 

 

Rucăr. Dâmbovicioara 
 

De la Câmpulung plecăm la Rucăr pe frumoasa şosea care          

s-aşterne ca o prispă netedă pe vârful Mateiaşului, de unde-n largi 

şerpuiri trăgănate se lasă-n valea Dâmboviţii, ascultă şuietul apelor şi 

zgomotul morilor şi joagărelor de la Dragoslave şi de la Rucăr, apoi o 

rătează-n sus peste măgurile umbrite de brazi şi trece, prin strunga de 

la Pajera, dincolo, în Ţara Bârsei. Ne oprim câteva minute la Nămăeşti, 

la mânăstirea de călugăriţe, adăpostită-ntre copaci, cu vestita bise-

ricuţă scobită în inima unei stânci, pe coasta verde a unui deal, de pe 

care se vede-n jos, ca-ntr-o panoramă, oraşul Câmpulung, cu mândrele-i 

împrejurimi. După două ceasuri de drum intrăm în Rucăr, sat mare, 

aproape un orăşel, aşezat sub straşina Carpaţilor, la răspântia a două ape, 

în una din cele mai încântătoare văi ale judeţului Muscel. Toate te-nve-

selesc aici: aerul curat, freamătul pădurii, şuietul apelor, casele albe 
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presărate printre copaci, înfăţişarea mândră şi voinicească a gospo-

darilor, chipul rumăn şi luminos al rucărencelor şi portul lor adevărat 

românesc, ţesut, lucrat şi înflorit de mâna lor c-o măiestrie pe care nu 

ştiu singure de unde-au învăţat-o. În jurul acestui cuib fericit munţii îşi 

desfăşură podoabele lor de o măreţie sălbatecă, ţancuri ascuţite ies 

vinete din întunecimile pădurilor de brazi şi stau înşirate, ca nişte 

străji de veci, pe graniţile zării, la îngânarea pământului cu cerul. 

Deasupra tuturora, în fund, spre miazănoapte, îşi ridică Păpuşa 

creştetu-i înalt, rotund ca o turlă de biserică. De-acolo, din coapsele 

Păpuşii, zbucneşte Râuşorul, şivoi puternic, care sparge meterezele de 

stânci ce-i stau în cale, soarbe izvoarele codrilor, şi-n goana-i nebună 

strigă, se ceartă, se bate cu grămezile de bolovani ce vor să-i astupe 

matca – învolburat şi alb de spumă soseşte-n Rucăr, şi rucărenii, cum 

îl văd, îl pun la treabă: ei au porumb de măcinat, sumane de bătut, 

buşteni de retezat şi de-nfeliat în scânduri, şi Râuşorul, sprinten şi 

harnic, se înhamă la toate, pe toate le face cu drag, iar când îşi 

isprăveşte de lucru, voios se duce de se culcă în patul larg al 

Dâmboviţii, râul norocos care-a călăuzit paşii celui dintâi voievod al 

Munteniei şi care străbate capitala, unde s-a încoronat cel dintâi rege 

al Ţării Româneşti. 

Din Rucăr plecăm călări la Dâmbovicioara. Şoseaua se urcă-n 

cotituri mari, trăgănate, peste grebenii stâncoşi ai Scărişoarii, având în 

stânga zidul de piatră al muntelui, în dreapta desfăşurarea văilor, aci 

repezi, adânci, prăpăstioase, aci larg deschise în tăpşane regulate, 

acoperite unele de fâneaţă, altele de păduri răcoroase. De la Podul 

Dâmboviţii, lăsăm şoseaua şi cârmim la stânga pe drumeagul pietros 

ce merge-n sus pe lângă herăstraiele Dâmbovicioarei. Dar iată că în 

faţa noastră se ridică un munte înalt şi drept ca un zid năprasnic, de 

crezi c-aici e sfîrşitul lumii. Ne-apropiem, şi deodată, la o cotitură, ni 

se deschide, printre două stânci colţuroase, intrarea înlăuntrul mun-

telui, cheia adâncă şi îngustă a Dâmbovicioarei. E răcoare, şi vuietul 

apei răsună aşa de tare, că nu-ţi mai auzi glasul. De pe fundul acestei 

prăpăstii ne uităm cu groază-n sus la namilele de stânci aninate de 

păreţii cheii ca nişte dihănii ce stau la pândă, gata să se prăbuşească 

peste noi. 
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Deasupra noastră se zăreşte un petecuţ de cer sprijinit, ca un 

capac albastru, pe crestele ascuţite ale înaltelor ziduri ce ne îngrădesc 

în umbra lor veşnică. Pe sus vezi câte un brad ieşind strâmb şi chircit 

din crăpătura unei stânci, mirat şi el de fioroasa singurătate în care se 

găseşte, întinzându-şi cetenele-i triste, în aşteptarea zadarnică a unei 

raze de soare. Mergem aşa, în sus, pe matca întortocheată a râului, 

vreo jumătate de ceas, şi deodată cheia se lărgeşte: în păretele din 

dreapta, deasupra unei prispe de piatră, se deschide gura neagră a 

„Peşterei”, în hăul căreia intrăm cu lumânări aprinse. E un întuneric 

rece, umed, apăsător, din când în când auzi câte-un strop picurând din 

tavanul scund, şi-n jocul slabei noastre lumini, pe păreţii umezi şi 

scofâlciţi ai hrubei se-nşiră tot felul de vedenii urâte. Mă cred într-o 

lume din basme. Un glas bătrânesc pare că vine de departe, din 

adâncul beznei, şi-mi spune: „În văgăunele acestea au trăit fără foc, 

fără lumină, goi, slabi şi-nfricoşaţi, cei dintăi oameni – strămoşii 

voştri ai tuturora – din fundul acestor tainiţi au izvorât încetul cu 

încetul miile de popoare ce-au împânzit pămîntul... Măsoară drumul 

pe care l-a străbătut, numără stepenele pe care le-a suit omenirea de la 

sălbăticia şi întunecimea acestor vizuini pănă la puterea şi strălucirea 

ei de azi, şi vezi din ce depărtată obârşie te tragi, şi câtă muncă i-a 

trebuit vieţii ca să se desfacă din noaptea ce-o învăluia la început şi să 

iasă tot mai în larg, tot mai în lumină...”. 

„Mai în larg, mai în lumină...”. Înţelesul acestor cuvinte capătă 

aici o deosebită însemnare, şi mereu mi le rostesc în gând, nerăbdător 

de a ieşi mai curând din peşteră; mereu îmi revin pe buze, tot timpul 

cât scobor lunga strâmtoare a cheiei. Mi-e aşa de dor de cer, de soare, 

de arbori – un veac de om mi se pare de când n-am mai văzut pământ 

întins şi verde înaintea mea. 
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Gabriel Dimitriu 

 
Farmacistul Gabriel Dimitriu (1874-1947) s-a născut la Drobeta-Turnu 

Severin, unde a urmat şcoala primară, şi a continuat studiile la Liceul 
„Gh.Lazăr” din Bucureşti. Pasionat de domeniul farmaceutic, s-a înscris la 
Facultatea de Farmacie din Bucureşti, pe care a absolvit-o în 1898. 
Apreciat pentru pregătirea temeinică, cu sprijinul profesorilor săi a făcut 
specializări la Viena, Berlin şi în Suedia. 

În anul 1899 a devenit, prin moştenire, proprietar şi diriginte al 
farmaciei „La Sf. Treime” din Câmpulung, fondată în 1842 de spiţerul 
Johann Miskoltzi. Stabilit la Câmpulung, în lipsa unor profesori de specia-
litate, a predat în perioada 1902-1924 fizica, chimia şi ştiinţele naturii la 

Liceul „Dinicu Golescu”, Şcoala Normală „Carol I”, Liceul particular de fete 
şi Şcoala de meserii. 

A fost un pasionat al călătoriilor în împrejurimile Câmpulungului şi 
bun prieten cu mulţi intelectuali din oraş, printre care doctorul H. Makelarie 
sau profesorii Dimitrie Scurei şi Gheorghe Şapcaliu. 

Textul s-a reprodus după Gabriel Dimitriu, Câmpulungul cu 
împrejurimi, Tipografia, legătoria şi librăria Gh. N. Vlădescu, Câmpulung, 
1907, pp. 11-28. 

 

CÂMPULUNGUL CU ÎMPREJURIMI 
 

Câmpulungul, încântătoarea localitate ce păstrează cu mândrie 

firul blând al legendelor, este capitala judeţului Muscel. Situat în 

mijlocul judeţului, este un domeniu imens şi dealurile prin mijlocul 

cărora străbate se privesc mereu majestuoase, mândre de originea stră-

bună. Existenţa lui datează cu mult înainte de întemeierea principa-

tului şi este unul dintre cele mai vechi din oraşele româneşti. 

Tradiţiunea atribuie lui Radu Negru Basarab că pe la 1290 el ar fi 

înălţat Biserica Domnească, pe care nepotul său Nicolae Alexandru 

Basarab (1320-1364) o înzestră cu moşii şi alte danii. 

În marele dicţionar geografic se menţionează: 

Că o piatră mormântală scrisă în latineşte a fost semnalată de 

d. Gr. Tocilescu în biserica catolică din oraş, fiind cea mai veche 

inscripţiune din câte se cunosc până azi la noi în ţară; 
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Că în Câmpulung a conăcit Carol al XII-lea, regele Suediei, la anul 

1712, în drumul său de la Piteşti la Törzburg, după cum se găseşte 

într-o scrisoare a lui Ştefan-Vodă Cantacuzino către patriarhul Iacob. 

La 1737, iulie 29, în timpul zborului Sf. Ilie, pe când mulţi turci 

negustori şi militari se aflau la acest zbor, un mic corp de oştire 

austriacă, sub comanda unui colonel, coboară în Câmpulung pe la 

Dragoslavele, măcelăreşte pe toţi turcii aflaţi în zbor şi oraş, şi se 

întăreşte în întrul murilor mânăstirii ca într-o cetate. 

Turcii aflaţi în ţară aleargă la ştirea aceasta, înving pe nemţi şi dau 

foc mânăstirei şi oraşului încât, zice cronica, „a ars cu mare groază”. 

Turcii incriminară pe câmpulungeni ca complici ai nemţilor şi pe mulţi 

îi trimiseră spre vecinica odihnire. Vreo câţiva ani oraşul fu pustiit. 

Parte din orăşeni fugiră în ţara nemţească, parte pribegiră prin 

Ţara Românească şi Moldova, iar cei săraci rămaseră pe loc. Cu 

întoarcerea câmpulungenilor la vetrele străbune, ei aduseră cu dânşii 

mulţi români de prin satele pe unde se adăpostiseră şi cu toţii se 

puseră a ridica Câmpulungul din nou cu lemne din pădurile oraşului. 

La 1785, în urma revoluţiei lui Horia şi Cloşca, mulţi din românii 

ardeleni, învinşi de trupele austriece, emigrează în Câmpulung pe 

moşia oraşului. Ei se învoiesc cu capii comunii a da pe tot anul câte 40 de 

bani de fiecare individ („Cartea isprăvnicatului” din 1806, ianuarie 2). 

La 1788 iar trecură nemţii în ţară, suferind şi atunci câmpu-

lungenii de la dânşii. Se arseră şi atunci o mulţime de case şi câteva 

biserici între care şi schitul Mărculeşti (Flămânda). 

În timpul răscoalei de la 1821, Câmpulungul a fost ocupat de 

Nicolae şi Iorgu, fraţii lui Ipsilante, cu parte din ostaşii corpului ce 

comandau. 

Sub ocupaţiunea rusă dintre 1828 şi 1832, Ion Văcărescu, care s-a 

opus la amestecul Rusiei în lucrările Adunărei legislative, privind 

aceasta ca o călcare a autonomiei ţărei, a fost exilat la Câmpulung, din 

pricina unor versuri cu tendinţă politică. 

Oraşul Câmpulung fiind la loc de munte, zic hrisoavele oraşului, 

şi hrana orăşenilor cu greu de procurat în aceste locuri pietroase, unde 

nu se putea pune plugul, toţi domnii văzând ce erau pe bieţii locuitori 

din cauza luptelor pentru independenţa şi a emigrărilor de frica 

barbarilor, au dotat oraşul cu diferite privilegii, sancţionându-le cu 
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semnături domneşti, cu sigilii şi cu anateme teribile împotriva celor ce 

din lăcomie sau răutate s-ar încerca a le nimici sau a le modifica. 

Micul sat de mai înainte este azi transformat în oraş cu străzi 

regulate din care Calea Negru-Vodă parcurge tot oraşul de la gară 

până la fabrica de hârtie, cu clădiri mari şi frumoase, piaţă, prăvălii, 

grădini, alei, parcuri şi numeroase vile în diferite stiluri, hoteluri încă-

pătoare, clădiri particulare şi edificii publice. 

În centru are un bulevard şi o grădină publică din an în an 

înfrumuseţată. 

Comună urbană cu o populaţie de 12000 locuitori, staţiune de 

munte eminamente climaterică superioară tuturor din ţară, legată cu 

restul ţării cu reţea de cale ferată cu trei trenuri pe zi pe tot timpul 

sezonului de vară. 

Edificii publice mai importante sunt: Ospelul comunal, clădire 

nouă cu un observator; Şcoala Normală „Carol I”, construcţie modernă 

aşezată la poalele dealului Flămânda; Cazarma Regimentului 30 Muscel, 

pe un platou cu o grădină şi un eleşteu; Spitalul judeţean; Cazarma 

pentru pompieri, în construcţie; Palatul de justiţie, tot în construcţie. 

Clădiri particulare de remarcat sunt: Vila Paul, Vila Andreescu, 

Vila Pencovici, Vila Stătescu, Vila Calinderu, Vila Săvulescu, Vila 

Drăghiceanu, Vila Şuţu, Vila Ştefănescu Theodor, Vila Rosetti Bălă-

nescu, Vila Mirea Apostol, Vila Mirea I. Demetrescu, Vila Darvaris, 

Vila Găman, Vila Protopopescu. 

Băile Eforiei Kretzulescu [sunt] situate pe dreapta Râului Târgului, 

în mijlocul unui parc, umbrit de arbori bătrâni şi înfrumuseţat de alei 

numeroase împodobite cu flori. Stabilimentul este iluminat cu electri-

citate, este cu adevărat un stabiliment de hidroterapie în felul celor din 

străinătate ca Reichenhal, Winternitz, Viena, Champell, Dironne, Evian 

etc. etc. 

Băile cuprind 4 secţiuni: 

„Secţiunea I hidroterapie rece şi caldă”, cu 2 săli mari, una pentru 

doamne, alta pentru domni. Aplicaţiunea apei în toate formele hidrote-

rapeutice. Se recomandă în tratamentul boalelor nervoase, în anemiile 

şi congestiunile cerebrale, în afecţiunile constituţionale (scrofuloză, 

rahitism), în obezitate, hemoroizi şi în oarecari afecţiuni ale stoma-

cului, după indicaţiunea medicului stabilimentului. 
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„Secţiunea II, aer comprimat şi inhalaţii”; instalaţiuni perfecte ca 

la  Rechenhal şi Ems. Se fac inhalaţiuni cu diferite esenţe medica-

mentoase (olei de pin, gaiacol, encaliptol, pulverizaţiuni cu săruri şi 

ape minerale). Se recomandă în tratamentul afecţiunilor bronchipul-

monare, în bronşitele cronice şi acute, în astmă, în laringitele şi 

faringitele cronice şi acute, în boalele de nas şi urechi, după indica-

ţiunile medicului stabilimentului. 

„Secţiunea III, electricitate”, instalaţiuni cu curenţi faradici şi 

galvanici, băi electrice cu apă, masaj electric. Se recomandă în trata-

mentul paraliziilor şi atrofiilor musculare, în combaterea nevralgiilor 

şi cefalalgiilor, în unele afecţiuni nervoase (neurastenie şi isterie mai 

ales) şi în atoniile gastro-intestinale. 

„Secţiunea IV, higienică”, cuprinde băi de apă caldă, de vapori, 

de aer cald uscat, bazinuri cu apă rece şi caldă; băi de putină cu săruri 

minerale, şi un mare bazin cu apă (deschis) curgătoare cu cădere de apă, 

servind pentru înot. Se recomandă în tratamentul general al hidrote-

rapiei. Aplicaţiunile după sistemul profesorului Winternitz din Viena. 

Acest stabiliment e singurul în ţară de hidroterapie, mecanoterapie, 

electroterapie, perfect înzestrat cu toate accesoriile tratamentului 

modern. El are avantajul de a fi alimentat cu apă de munte şi de a se 

afla într-o regiune climatică. 

Oraşul e înzestrat cu un muzeu, „Negru-Vodă”, recunoscut de 

Ministerul Instrucţiunei Publice şi care e instalat în trapezăria 

mânăstirii Negru-Vodă. 

Instrucţiunea publică se face în: şcoli primare de băieţi şi fete; 

Şcoala Normală „Carol I”; Şcoala de aplicaţie, care funcţionează pe 

lângă Şcoala Normală; Gimnaziul „Dinicu Golescu”; Şcoala de meserii; 

Şcoala profesională de fete. 

Cultul este foarte bine reprezentat, este poate unul din oraşele 

noastre care a păstrat cele mai multe resturi din trecut. La fiecare pas 

găseşti biserici vechi cu pisanii, cu pietre de mormânt din veacul al 

XVI-lea, cu chipuri ctitoreşti. Cruci ridicate de pietatea bătrânilor 

dispăruţi, pe la toate răspântiile; altele cum sunt cele de la Casa 

Berechet şi cea de lângă hală sunt documente pe piatră în care sunt 

înscrise privilegiile date de domni câmpulungenilor. 
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În oraş sunt 19 biserici, dintre care enumerăm: Mânăstirea 

Câmpulung, situată în partea de sud a oraşului. Pe cât se vede din 

ruinele ce mai există în partea dreaptă, se presupune că odată a servit 

de apărare oraşului, iar clopotniţa de observator. După cum spune 

tradiţia, ea s-a fondat de Radu Negru şi s-a restaurat pe la anul 1633 

de Matei Basarab, înzestrând-o şi cu moşii. La 1819 a fost dărâmată 

de un cutremur şi la 1832 s-a restaurat de stat. Această biserică a fost 

transformată de Matei Basarab în mânăstire de călugări. Între altele, în 

inventarul mânăstirei, figurează şi un epitrahil de la Matei-Vodă 

Basarab. Astăzi această mânăstire a rămas ca simplă biserică de mir, 

servind de catedrală oraşului. Clopotniţa bisericei este o zidire monu-

mentală, având o înălţime de 32 metri şi o lăţime de 12 metri. 

Biserica Flămânda situată pe dealul cu acelaş nume. Din datele 

culese de dl. I. Ionescu, institutor, numirea aceasta de „Flămânda” e 

legendară şi tradiţia spune că însuşi Negru-Vodă i-a dat-o la 

descălicare. 

Pe Câmpia Grădiştea de lângă castrul roman Romula dăinuia 

după vremuri orăşelul cu acelaşi nume. Astăzi, locuitorii din împre-

jurimi o numesc Jidava. 

Negru-Vodă zidind biserica sa, mută pe locuitorii acestui orăşel 

lângă biserica şi palatul său; acesta fu începutul întemeierii oraşului 

Câmpulung. 

Negru-Vodă s-a suit apoi pe colina de răsărit a oraşului însoţit de 

căpitanii săi Barbu şi Lerescu, spre a consulta augurii, ca să vadă ce 

noroc va avea cetatea sa. 

Acolo pe deal au stat dânşii până când soarele era aproape de 

chindii, fără să vadă vreun semn. Tocmai pe când ei coborau, Barbu 

uitându-se spre drumul din spre Apa Sărată, vede un ţigan cu traista 

plină în spinare, îndreptându-se către oraş. Căpitanul atunci, cu ton 

serios, strigă: 

– „Cu tristeţe va fi cetatea Măriei-Tale, fiindcă ţiganul e om 

deştept şi priceput, dar numai că va duce lipsă din ale hranei”. 

Negru-Vodă îi răspunse: 

„– Aşa este, dar toată boala îşi are leacul său. O voi dărui cu 

moşii multe ca să nu sufere nici din ale hranei”. 
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Şi pentru că întârziase prea mult pe colină până li se făcuse 

foame, Negru-Vodă zise: 

„– Dealului acestuia Flămânda să-i fie numele”. Aşa că de atunci 

totdeauna i s-a zis Flămânda. 

Monumente publice sunt: bustul lui Radu Negru, ce s-a aşezat pe 

bulevard; bustul maiorului Giurescu, ce se află la cazarma Regimen-

tului 30 Muscel1. 

                                                
1 Domnul colonel S. Geanoiu, fost comandant al regimentului, luă lăudabila 

iniţiativă spre a arăta urmaşilor cine a fost viteazul care a comandat în Bulgaria pe 

vitejii Muscelului şi ridică în curtea cazărmei regimentului Muscel nr. 30 statuia 

maiorului Giurescu, care a fost dezvelită în ziua de 21 iunie 1898. 

Dacă în 1877-78 a fost dat neamului românesc a vedea tricolorul armatei 

înfipt pe murii cetăţilor turceşti de pe malul drept al Dunărei, semn al reînvierii 

vitejiei strămoşeşti, de veacuri tăgăduite de vrăjmaşi şi cotropitori, apoi în ziua 

dezvelirei statuei maiorului Giurescu a fost dat să vadă urmaşilor acel scump 
odor, care face legătura pe viaţă a ostaşului cu Drapelul şi Ţara. 

Iată pe scurt istoricul luptei de la Rahova: 

În seara zilei de 6 noiembrie a avut loc un consiliu de război spre a se 

discuta asupra proiectului de atac ce va avea loc a doua zi, 7 noiembrie 1877. În 

acest consiliu s-a hotărât ordinea trupelor, care formau linia I după consi-

deraţiunile tactice ce impunea acea operaţie. Batalionul de Muscel era orânduit a 

combate în linia a II-a. Atunci viteazul Giurescu şi întreg batalionul de Muscel 

solicită de a combate în linia I, cerând această onoare de a începe cei dintâi 

ofensiva contra inamicului. A doua zi, la orele 7.20, batalionul de Muscel aflat în 

linie de bătaie, înainte de a merge la atac, este inspectat de colonelul Slăniceanu, 

comandantul diviziei, care ţine trupei batalionului următoarea harangă: 

„Sunt mândru de a vă cunoaşte şi în aceste momente supreme. Sunt cu atât 
mai mândru şi încurajat cu cât am constatat devotamentul cu care v-aţi oferit 

voluntar de a combate în linia I. Nu mă îndoiesc o secundă că fiecare îşi va face 

datoria. Vă mulţumesc şi vă urez victorie şi bun succes. Sper că voind 

Dumnezeu deseară să ne vedem cu toţii în Rahova”. 

La 7 noiembrie, ora 7.40 dimineaţa, batalionul Muscel cu un efectiv de 720 

de oameni se formează în coloana de batalion pe companie şi după un mers de 

vreo oră ajunge la 4 kilometri în faţa poziţiei inamicului. După o canonadă de 

vreo 2 ore  între artileria noastră şi cea inamică, batalionul Muscel şi o companie 

din regimentul al 6-lea de dorobanţi pornesc spre poziţiile inamice în  tiraliori. 

Lanţul de tiraliori înaintează sub focul ucigător al turcilor; cu puţine pierderi 

ocupă prima redută, pe al cărei parapet sublocotenentul Spiroiu înfipse fanionul 
batalionului. 
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În oraş, de-a lungul Râului Târgului, în partea apusă a oraşului, 

sunt 14 mori pentru măcinat grâu şi porumb; mai multe piue sau 

dârste pentru bătut postavul sau dimia. 

Este o fabrică de hârtie, o fabrică de postav. Locuitorii se ocupă 

cu facerea de şiţă, doniţe, stofe de lână, pânzeturi, costume naţionale 

foarte frumoase, curelărie, tăbăcărie şi olărie. 

Altitudinea Câmpulungului este de 600 metri deasupra nivelului 

Mării Negre; oraşul este aşezat la 45° 16’ latitudine B şi 42° 42’ 33° 

longitudine F. Graţie acestei poziţiuni, aerul este curat, clima dulce, 

constantă şi plăcută. 

Constanţa climatului, lipsa de vânturi reci şi de curenţi, dau 

acestei staţiuni de munte un caracter eminamente climateric. 

Clima Câmpulungului convine surmenaţilor, anemicilor, cloro-

şilor, scrofuloşilor, neurastenicilor etc. etc. 

Pentru copiii debili şi anemici, clima aceasta e fortifiantă şi 

reconstituantă; ea dă viaţă, împrospătând plămânii, stimulând circula-

ţiunea şi îmbogăţind globulele roşii ale sângelui. 

Durata drumului pe cale ferată de la Bucureşti-Goleşti-Câmpu-

lung e de 5 ore, toate trenurile având şi vagoane directe. Trăsuri nu-

meroase [se află] la gară, de unde cursa în oraş costă 1 leu şi 50 bani. 

Hoteluri sunt numeroase ca: „Florian Niculescu”, „Grădişteanu”, 

„Hotel Regal”, „Hotel Central (Căpitan Culea)”, „Hotel Constantinescu” şi 

altele.  

Vile şi locuinţe particulare se închiriază pe tot sezonul sau cu 

luna, cu tot confortul necesar. 

Restaurante principale sunt: „Carpaţi”, „Alecu Christescu”, „Culea” 

şi restaurantul Băilor Eforiei Kretzulescu. 

Toate localurile sunt dezinfectate cu rigurozitate după ultimele 

cunoştinţe ale ştiinţei, atât înaintea venirei vizitatorilor, cât şi după 

plecare. 

Controlul se ţine de autoritatea comunală, foarte sever.  

                                                                                                          
Inamicul retrăgându-se, trupa se entuziasmă şi coborî valea spre inamic în 

pas alergător; atunci inamicul se ascunse în a doua redută. Aci începu lupta deci-

sivă. Batalionul întâmpină o rezistenţă îngrozitoare, comandantul batalionului, 
maiorul Giurescu, căzu mort la 20 paşi de redută. 
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Viaţă de oraş: cafenele, cofetării, berării, bufet la băi etc. 

Club militar, unde se fac adesea petreri cu dans. 

Societatea corpului didactic [este] într-o clădire frumoasă, unde 

se ţin conferinţe instructive periodice. 

Preţul camerelor la hoteluri e de la 2 la 8 lei pe zi. 

Locuinţe particulare, după învoială. 

Câmpulungul e înconjurat de frumoase împrejurimi pentru excur-

siuni, ce sunt multiple şi vom enumera parte din ele. 

Excursiunile în jurul Câmpulungului: 

1) Cu trăsura: 

Pe Flămânda, deal ce predomină tot Câmpulungul. Distanţa :      

1½ km. 

Platoul Gruiului, 1 km de centru. 

Fabrica de hârtie, 7 km distanţă 

Bughea de Sus, 3 ½ km depărtare, unde sunt şi ape sulfuroase. 

Un break face regulat câte 2 curse pe zi între Câmpulung şi 

Bughea. Se poate mânca la hanul Bărcăcilă. 

Apa Sărată, 7 km. La sud de Câmpulung, unde se pot vizita 

ruinele Jidava (un castru roman) şi carierele de lignit ale d-lui inginer 

Negretzu. Masa se poate lua la Nic. Stuparu sau la cantina carierelor. 

Nămăeşti, 8 km depărtare, unde se află şi un schit de maice, cu o 

bisericuţă săpată în stâncă de gresie. La Nămăeşti se poate lua masa la 

hanul lui Alexe. 

Lereşti, pe valea Râului Târgului, 6 km distanţă. Se poate lua 

masa la hanurile lui Vică Răcaru şi Firică. 

Cândeşti, sat situat pe valea Bratia, între păduri seculare. În 

apropiere sunt izvoare sulfuroase. Distanţa: 11 km. 

Mihăeşti, distanţă 21 km, unde se află un parc splendid al 

ocolului silvic al statului. Parcul e în apropiere de gara Mihăeşti. 

Dragoslavele, sat frumos iluminat cu electricitate. Distanţa: 18 km. 

Rucăr, distanţa 22 km. La o altitudine de 630 m deasupra Mării 

Negre, înconjurat de munţi stâncoşi şi păduroşi. Satul e mare şi curat 

românesc, căci aci s-au păstrat toate tradiţiunile strămoşeşti, putem 

zice că e leagănul tradiţiilor în ceea ce priveşte portul strămoşesc de 
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munte2. Aci se ţes şi se cos frumoasele cămăşi, fote, într-un cuvânt 

fermecătoarele costume ţărăneşti. 

La Rucăr viaţa e ieftină. Se găseşte un hotel mare cu restaurant 

bun: „Hotelul şi restaurantul Oncescu”. Se găsesc şi case particulare 

de închiriat. 

Defileul şi peştera Dâmbovicioara. Distanţa: 33 km. Defileu 

grandios şi unic în ţară, cu o şosea excelentă până la peşteră. Şosea 

datorită neobositului maestru inginer-şef al judeţului. Se poate lua 

masa la hanul Brebu de la podul Dâmboviţa. 

Vama Giuvala, 40 km depărtare, la o altitudine de 1200 m. 

Bahna Rusului, unde se află cantonul de vânătoare al A. S. Regale 

Principele Ferdinand. Situat pe Râul Doamnei, distanţa 40 km. Pe 

drum spre Bahna Rusului, în comuna Corbi, cătunul Sghiabu, se află o 

biserică scobită cu totul în piatră. 

Aninoasa, 18 km depărtare, unde se află o veche monastire, în 

parte ruinată. 

Cetăţuia, 20 km distanţă. Pe Valea Dâmboviţei, aci se pot vedea 

ruinele bisericei şi palatului lui Negru-Vodă. 
 

2) Călare 

Măgura, distanţa 3 km. Deal de 800 m înălţime, cu un platou 

frumos între fagi. 

Ciocanul, 8 km depărtare, cu o monastire de călugări. 

Vârful Măţăului, 1000 m înălţime, la 6 km de Câmpulung. 

Mateiaşul. Pe şoseaua naţională, 14 km distanţa până la fântâna 

Bunescu. De aci, în vârful Mateiaşului, 2 ore călare sau pe jos. 

Muntele Leoata (2140 m). Pe şosea, la Stoeneşti 18 km. Din 

Stoeneşti, pe valea Bădeanca, 4 ceasuri călare până la ferăstraele din 

muntele Vâja. De aci 4 ceasuri până în vârful muntelui. 

Piatra Caselor (1400 m). Pe şosea la Dragoslavele 18 km. De aci 

2 ceasuri călare şi ½ ceas pe jos, până în vârful Piatra. 

Muntele Iezerul (2416 m). Din Câmpulung călare prin Bughea, 

Albeşti, valea Bratia, Portăreasa, Cernat şi Danciu la Iezerul, în 10 

ceasuri. Din vârf la stâna din Iezer, pe lac, 2 ½ ceasuri. Din stână şi 

valea Bătrânei şi pe Râul Târgului în Câmpulung, 6 ceasuri. 

                                                
2
 N. Iorga, Sate şi monastiri. (n.a.) 
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Colţii Cremene, 3 zile de drum. 

Prima zi: Câmpulung, Cândeşti, pe râul Bratia, Plaiul Lung, 

muchea munţilor Nepărteanu, Jupâneasa, Băneasa, Groapele la mun-

tele Roşu (10 ceasuri de drum). 

A 2-a zi: ascensiunea Colţilor Cremene, 12 ore de drum pe jos. 

A 3-a zi: 9 ore de drum, parte călare, parte pe jos, întoarcerea în 

Câmpulung, prin munţii Cernatu, Portăreasa, Boldu, Valea Bughii. 

Excursiuni în jurul Rucărului, vârful Crucei, 1 ceas pe jos. 

Ghimbavu. Pe şoseaua naţională, până la Podul Dâmboviţei 5 

km. De aci călare pe valea Cheei, până la stâna din Ghimbavu, 3 

ceasuri. Din stână până-n vârf, pe jos, ½ ceas. Din vârful Ghimbavului, 

se poate călări la Rucăr pe valea Ghimbavului; este însă o excursiune 

foarte dificilă şi numai pentru excursionişti încercaţi. 

Muntele Sf. Ilie. Pe şoseaua naţională la Podul Dâmboviţei 5 km. 

De aci pe valea Cheei, la stâna muntelui, 6 ceasuri. Din stână la vârf, 1 

ceas pe jos. Pe valea Cheei sunt defileuri înguste între stânci înalte 

verticale şi e de remarcat o grotă frumoasă, străbătută de un pârâu. 

Pietricica. Pe şosea, 10 km la peştera Dâmbovicioara. De aci ½ 

ceas călare pe valea Dâmbovicioara şi 4 ceasuri călare până la stâna 

din Pietricica. De la stână, 3 ½ ceasuri pe jos până în vârf. 

Piatra Craiului (2245 m). Pe şosea până la cantonul Dâmbovicioara, 9 

km. De la canton, călare până la stâna din Grindu, 6 ceasuri. Din stână 

pe jos până în vârf, 5 ceasuri. 

Valea lui Ivan. Din Rucăr, călare pe dealul Arşiţei în Dâmboviţa; 

de aci, de-a lungul râului Dâmboviţa până la stână, valea lui Ivan, 6 

ceasuri. De aci, pe jos la cerdacul lui Stanciu, 1 ½ ceasuri. 

Păpuşa (2245 m). Se poate face fie direct din Câmpulung, fie din 

Rucăr. Vom arăta excursia cu plecarea din Câmpulung şi întoarcerea 

în Rucăr. 

Din Câmpulung călare prin Lereşti, valea lui Pătru, plaiul Oilor 

la stâna din muntele, Găinaţu, 8 ½ ceasuri. 

A 2-a zi, de la stână la vârful Păpuşa, 3 ceasuri călare. Din vârf, 

pe plaiul Hoţilor până în muntele Drasinu 2 ore, şi de aci în Rucăr, pe 

munţii Cascoe, Boteanu şi Drăganu 7 ore, parte călare, parte pe jos. 
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I. Nicolaescu-Bughianu 

 
Profesorul I. Nicolaescu-Bughianu (1867-1958), născut la Poenari 

(Muscel), a urmat cursurile primare la Câmpulung, pe cele secundare la 
gimnaziul „Gh. Lazăr” şi liceul la „Sf. Sava” în Bucureşti. După absolvirea 
Universităţii din Bucureşti în anul 1896, în primii ani a fost profesor de 
geografie la gimnaziul din Tulcea, transferându-se apoi la gimnaziul din 
Câmpulung. Din 1902 a devenit profesor titular la specialităţile geografie şi 
istorie la Şcoala Normală „Carol I” din Câmpulung. A ţinut cursuri şi la 
Liceul „Dinicu Golescu” până la pensionarea din 1931. 

Pasionat de călătorii, în colaborare cu profesorul Ion G. Marinescu, a 
întocmit o „călăuză” a împrejurimilor Câmpulungului, însoţită de o hartă, 

care au fost trimise spre publicare Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor. În 
excursiile sale montane a făcut numeroase fotografii de o excepţională 
calitate. Cele zece cutii cu diapozitive şi colecţia sa de roci le-a donat în 
1937 Şcolii Normale „Carol I”. A studiat zona Muscelului din punct de 
vedere geologic şi a descris flora şi fauna din aceste locuri. 

Textul s-a reprodus după I. Nicolaescu-Bughianu, La Câmpulung, 
„Prietenul nostru”, anul I, nr. 21-24, aprilie-mai 1912. 

 

LA CÂMPULUNG 
 

– Furnicoşi, două minute, strigă şeful trenului! Repede ne arun-

căm ochii pe fereastra vagonului. În gară, şiruri lungi de lemne din 

pădurile vecine. Câţiva ţărani musceleni îmbrăcaţi în frumosul lor 

costum de munte – unii descarcă carele, iar alţii aşază în vagoane. 

Curând însă se aude un şuier ascuţit; maşina gâfâie cu putere vărsând 

nori negri de fum greu mirositor şi trenul alunecă din nou pe şinele 

solide aşezate de curând în locul celor mici de mai-nainte. 

Străbatem un tăpşan larg şi neted, acoperit cu iarbă măruntă, cu 

tufişuri rare de mesteacăn şi câte o căsuţă umilită, ici şi colo. Porum-

bul nu reuşeşte bine pe aceste lunci înalte ale muntelui; hlujenii stau 

rari, cuibăriţi la rădăcină, cu penajele lor gălbui în formă de cruce. 

În depărtarea apropiată a răsăritului ne însoţeşte linia negrie a 

pădurilor „Mânăstirei”; apoi coama uşor ondulată a muscelului Grădiştei; 
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iar spre apus, mai aproape, povârnişul uşor al Godenilor, scormonit de 

galeria cărbunilor de la Jidava. 

În staţiunea următoare stau troiene lungi de lignit adus aci cu 

funicularul de la Poienari, sau cu decovilul de la Jidava. Urmărim cu 

privirea linia sinuoasă a funicularului, care cu picioarele sale de uriaş 

încalecă sprinten peste văi şi muscele, pierzându-se undeva spre 

răsărit, în fundul unei văi depărtate în coapsa Ruginoasei sau la 

poalele „Stejerişului” din Poienarii bogaţi în lignit ai Muscelului. 

Trenul taie repede lunca largă şi toate împrejur fug, se rotesc 

răpite de o horă nebunească, gata, gata să cadă la pământ. Şeful tre-

nului ne cere biletele pentru Câmpulungul care nu se vede nicăieri. 

Înaintea noastră, o perdea înaltă de dealuri; iar mai departe, în fund, 

dâlmele albăstrii ale munţilor se ridică până în azurul cerului. 

Trebuie să vizitezi Câmpulungul în luna lui mai, când cuprin-

surile acestea îţi oferă cea mai frumoasă vedere ce pot oferi munţii 

noştri. Vârfuri măreţe, sclipitoare de zăpadă se ridică în mijlocul unui 

cadru verde de verdeaţa plăpândă a primăverii, cu ogrăzile albe de 

ninsoarea florilor, iar o boare uşoară îţi aduce de undeva fluieratul 

mierloiului şi un dulce miros de salcâm...! Sunt tablouri care nu se 

uită o viaţă întreagă. Stăm de vorbă cu şeful trenului, d-l Gheorghiu, 

eroul ciocnirei de la 29 septembrie 1907. Trenul de persoane ce venea 

din Câmpulung a găsit un tren de marfă în gara Stâlpeni. Se dă sem-

nalul de alarmă şi pe când pasagerii se aruncau pe întrecere jos din 

vagoane, d-l Gheorghiu, nu-şi pierde cumpătul, ci punând cu putere 

mâna pe frână, scapă trenul de o mare catastrofă. 

Repede, repede însă tăpşanul se îngustează, căsuţe ţărăneşti cu 

pridvor pe stâlpi se apropie de linie; ogrăzile cu pruni se îndesesc. 

Suntem la Apa Sărată! Malurile râpoase ale văii se înalţă repede; 

se apropie ameninţătoare, sparte şi deşuchiate de torente. O potecuţă 

albă, ca o pânză îngustă, nesfârşită, urcă şerpuind de-a coasta pe râpile 

prăpăstioase dinspre răsărit. Linia calcă pe sus coasta repede şi 

pietroasă a ţărmului drept al Râului Târgului, care murmură sprinten 

ca o fâşie de oţel, spălând bucuros pietrele prundişului din vale. O 

şuviţă dintr-însul abătută pe sub coastă, doarme o clipă la umbra 

hăţişului de sălcii înverzite, pe pajiştea de flori; apoi se aruncă ca o 

mână de zăpadă din sterpul de la moara lui Curcă... 
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Cine ar fi crezut că dincolo de această strâmtoare se mai află un 

oraş? 

Deodată însă dealurile feresc mult în lături, valea se lărgeşte pe 

neaşteptate, iar orizontul se deschide spre culmea munţilor. Un turn 

pătrat, înalt, cu capelă rotundă, lucitoare, ne anunţă singur oraşul 

Câmpulung. În stânga noastră depozitul de lemne al d-lui Poşoiu... A 

trecut vremea când pădurile cădeau de bătrâneţe asupra câmpulun-

genilor, când carul zdravăn de lemne se vindea cu 40 de parale! 

Acuma lemnele se aduc cu cheltuială mare, cu funicularul, tocmai de 

la Voivoda pe Bratia, de la depărtare de 12 km. 

Slavă Domnului însă, la Câmpulung toate întreprinderile sunt în 

mâinile românilor! 

Din povârnişurile dealurilor înalte de la răsărit vin fâşii înguste 

de prundiş, care despart prispe largi acoperite de verdele porumburilor 

împrejmuite cu ulucă, iar în matca gârlei se resfiră ca nişte mături, 

împingînd apa „Râului” pe sub ţărmura tăpşanului din dreapta, pe care 

se află înşiruite casele oraşului. 

În gară te întâmpină glasuri grăbite care vestesc numele otelurilor 

şi o droaie de ţigănuşi se oferă pe întrecere să poarte în oraş bagajele 

călătorilor. Suntem la Câmpulung. 

* 

Se pare că munţii noştri nu s-au ridicat deodată. Mai ales aci în 

Muntenia, paralel cu munţii merge un şir de dealuri înalte, rupte din 

loc în loc, numai pe văile râurilor. Acest şir formează aceea ce cu 

drept cuvânt s-ar putea numi „Piciorul Muntelui” – unele se şi numesc 

„Chicioare” –, iar în spatele lor sunt locurile joase de la poalele 

adevăratului munte, care se numesc „depresiuni subcarpatice”. 

În adevăr, la picioarele Carpaţilor înalţi şi strâns lipite la pieptu-

rile lor imense sunt nişte gropi largi, nişte hobăi bine adăpostite contra 

vânturilor reci ale muntelui, cu clima temperată, cu fundurile lor 

fertile, cu izvoare felurite de traiu. Ele sunt întocmai ca nişte cuiburi, 

ca nişte tainiţe ale muntelui, unde neamul românesc s-a putut adăposti 

contra furtunilor, ca să-şi păstreze viaţa sa curată sănătoasă şi voinică. 

Când priveşti harta ţărei româneşti şi vezi acele văi pitulate acolo 

la sânul ocrotitor al zidurilor uriaşe, cu culoarea lor verde, fără voie 
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gândul se duce departe, la marile circuri din „Stâncoşii” Americii, la 

văile înalte ale Alpilor sau la polié-urile Dalmaţiei austriece. Aici, ca 

şi acolo, firea a îngrămădit, pe lângă podoabele sale măreţe, încă 

feluritele bogăţii ale muntelui. 

Polié-urile Dalmaţiei sunt singurele lăcaşuri omeneşti în podi-

şurile văroase din Istria şi Croaţia. În văile înalte ale Alpilor s-a născut 

dorul de libertate al poporului elveţian, iar în depresiunile Carpaţilor 

noştri s-a plămădit renaşterea poporului românesc. 

Dar casa cea mare a neamului este Ardealul. Acela a fost cetatea 

unde s-a născut şi s-a apărat el între zidurile munţilor. Ardealul este 

castelul întărit, iar depresiunile subcarpatice sunt întărituri secundare 

înşiruite pe drumurile ce duc la porţile castelului. Depresiunile de la 

Târgu-Jiu şi Bumbeşti duc la porţile Jiului, spre ţara Haţegului. 

Depresiunile de la Râmnic şi Lotru arată drumul spre poarta cea mare 

a Oltului, către şesul Cibinului; iar Câmpulungul şi depresiunea de la 

Podul Dâmboviţei arată calea Branului spre ţara Bârsei. 

Dar natura deschisese drumuri largi spre cetatea neamului româ-

nesc, prin văile Mureşului, Crişului Repede şi Someşului; ungurii 

înfrânţi în bătălie de Henric Păsărarul şi Oton cel Mare, împăraţii 

Germaniei, au răzbit în cetatea Ardealului şi au subjugat neamul 

românesc. De aici apoi românii au pornit, pâlcuri, pâlcuri, prin 

veacurile al XIII-lea şi al XIV-lea d. H., conduşi de voievozii lor, au 

colonizat mai întâi depresiunile subcarpatice şi apoi au întemeiat casa 

cea nouă de azi a neamului, regatul României. 

Dar să ne întoarcem din excursiunea noastră imaginară aci la 

cuibul Câmpulungului nostru. 

Din pragul Nămăeştilor1 şi coasta Chiliilor, spre răsărit, şi până la 

Cândeşti şi malul Corbşorilor, spre apus, se întinde o groapă largă, o 

hobaie, limitată la miazănoapte de povârnişurile înalte ale munţilor 

Iezerului, iar la miazăzi de linia dealurilor înalte, Măţăul-Drăceşti-

Ciocanu-Corbşori, al cărui fund uşor aplecat spre miazăzi-apus pare a 

fi fost odinioară neted. Numai râurile care vin din munte, de la 

miazănoapte, săpându-şi văile lor, au îmbucătăţit cu vremea fundul 

                                                
1
 După C. Brătescu, Anuarul seminarului geografic 1910. (n.a.) 
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hobăei în tăpşanurile scunde şi prelungi, sau muscele uşor ondulate. 

Dintre acestea mai ciudat decât toate este muscelul Gruiului. 

Încetişor şi pe nesimţite se ridică el, de la apus spre răsărit, din 

apa Bughei şi până deasupra Câmpulungului, iar faţa sa este aşa de 

netedă, încât pare a-i fi retezat cineva creasta cu cuţitul, iar prisosul 

pământului l-ar fi îngrămădit în sus în dealul Măgurei şi în jos în 

dealul Drăceştilor. Nicăieri în munţii noştri nu găseşti un exemplu mai 

concret despre ceea ce geografii numesc „podiş”. 

Muscelul Gruiului e neted ca-n palmă, acoperit cu păşune 

măruntă şi moşoroaie, pustiu ca un bărăgan, iar povârnişul său dinspre 

Câmpulung este repede, scrijelat de torente cu râpile gâlbui, cu tuferi-

şuri, de mesteacăn şi pâlcuri de brazi, plantaţi într-adins în jurul unor 

chioşcuri. În apropierea oraşului, pe costişe stau vile frumoase cu 

pometuri, brazde de flori şi brazi, iar din vale până-n vârf şerpuiesc 

împrejmuiri de ulucă, despărţind fâşii neregulate. 

Se începuse acuma câţiva ani a se planta Gruiul cu brazi, de către 

un om cu iniţiativă şi îndrăzneală, dar ura şi vrajba au întărâtat pe 

bugheni, care au distrus într-o singură zi ceea ce se făcuse cu 

cheltuială şi anevoinţă! 

La picioarele acestui povârniş al Gruiului stă culcat în lungul său 

de peste 5 km oraşul care a fost, după legendă, prima capitală a 

Munteniei, pe terasa dreaptă a Râului Târgului, care-i scaldă laturea 

de răsărit cu apele sale sprintene şi limpezi, mişcând morile şi 

ferăstraiele. 

Valea „Râului” merge aci de la N-N-E spre S-S-V, largă de peste 

o mie de paşi, şi pe la mijlocul ei o pânză de prundiş, albia cea mare a 

„Râului” desparte oraşul de terasa stângă, pe care în toată lungimea 

Câmpulungului merge o şosea nouă, înşiruind casele rare ale celor ce 

s-au retras aci mai aproape de chingile lor de pământ. 

Muscelul care formează ţărmul stâng al „Râului” este însuşi 

dealul înalt de peste o mie de metri al Măţăului. El începe umilit din 

pragul Nămăeştilor, dar creşte treptat spre miazăzi, iar spre Câmpulung 

scoboară în pantă largă, din care o frântură de deal se sfârşeşte scurt 

înspre sud, în ţurţudăul Flămândei, după ce a întovărăşit oraşul pe trei 

părţi din lungimea sa. Pe vârf poartă biserica cu acelaşi nume, iar în 

vale, înspre oraş, adăposteşte clădirea măreaţă a Şcoalei Normale. 
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Prin faţa Şcoalei Normale şi a bisericei Flămânda vine din oraş 

şoseaua judeţeană; trece râul pe podul cel mare, urmează puţin valea 

Rumâneştilor, apoi urcă trăgănat povârnişul prelung şi repede al 

Măţăului, ducându-se spre miazăzi-răsărit, la Târgovişte. 

Din Grui se înfăţişează călătorului uimit cea mai largă şi mai rară 

vedere ce se poate avea în Carpaţii României! Spre miază-noapte 

diadema uriaşă a vârfurilor, care se ridică stăpânitoare din noianul de 

vârfuri mai scunde, făurind Câmpulungului cel mai strălucit cadru ce 

se poate închipui pentru cel mai frumos tablou din cuprinsul munţilor 

noştri! Sinaia şi Piatra Neamţului se înăbuşă acolo între pereţi înalţi de 

stânci sau în văi strâmte, pe când aci munţii şi dealurile înalte s-au 

ferit în lături spre a lăsa loc de răsuflare şi de privelişte largă, cât ţine 

depresiunea subcarpatică. 

În stânga se ridică în toată măreţia sa regele vârfurilor din 

Muscel, masivul grandios cu trei vârfuri al Iezerului. În fund, mai 

departe, spre nord, se ridică Păpuşa cea spintecată de ponoare, ca un 

şold de bou; iar spre miazănoapte-răsărit se profilează pe albastrul 

cerului trei pietre uriaşe, sure, ca nişte căpăţâni de zahăr cu vârfurile 

ciuntite, în dosul lor închizând orizontul, şi prelungindu-se spre sud, 

Leaota, faţă în faţă cu Iezerul. 

Din dâlma Flămândei, sau de aci de pe Grui, ai la picioare, 

dedesubt, ca-n palmă, Câmpulungul cu cele 17 turnuri ale bisericilor 

sale, de la turnul Mânăstirei spre miazăzi, până la coşul înalt al fabricii 

de hârtie, pitulată la umbra Măgurei, spre nord. Ici şi colo, printre 

turnuri, câţiva plopi înalţi dau tabloului o variaţie plăcută. 

Din Vârful Măţăului sau de la răscrucea drumurilor de la fântâna 

rece, pe o scară cu lună plină, Câmpulungul zace în vale spre apus, la 

adâncime de 500 de metri sub un nor de ceaţă albăstrie, străpunsă de 

felinarele electrice, întocmai ca un lac albastru de la poalele Alpilor 

italieni. 

Aci doarme oraşul, odihnindu-se de povara veacurilor de sufe-

rinţe şi de glorie trecută, respirând aerul tare de munte în mijlocul 

frumuseţilor impunătoare ale firei darnice. 

Frumuseţile Muscelului şi răcoarea Câmpulungului au chemat în 

cuprinsurile sale oameni învăţaţi de tot felul, români şi străini, proza-
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tori şi poeţi, istorici şi geologi, care au cercetat tot ce se poate cerceta 

spre a afla trecutul oraşului ori trecutul depresiunii subcarpatice. 

Pe istorici nu-i iubesc câmpulungenii, căci le-au stricat frumoasa 

legendă a lui Radu-Negru, care la urma urmei tot era ceva mai mult 

decât întunericul ce zace acum asupra începuturilor Câmpulungului. 

Din contră, cercetătorii pietrelor, petrografii şi geologii au dez-

velit câmpulungenilor fapte şi cunoştinţe la care nici nu visau. 

Iată ce mi-a povestit unul din aceştia din trecutul depresiunii 

subcarpatice de la Câmpulung. 

A fost odată ca niciodată, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. 

A fost odată, demult, demult, acum poate vreo două mii de 

veacuri, pe când Bunul Dumnezeu nici nu se gândea să însufleţească 

huma spre a crea pe om. Era pe vremea când trăiau doar jidovii uriaşi, 

care după tradiţie au pus piatră peste piatră de au clădit cetatea Uriaşa 

de la Jidova; care au pus munte peste munte spre a se urca la cer ca să 

dea jos pe Slăvitul Dumnezeu de pe tronul Său. 

Atunci şi chiar mai demult, căci nici cu fiinţa acelor uriaşi nu ne 

putem mângâia, iar cetatea Jidova a fost clădită de strămoşii noştri 

romani. 

Şi totuşi a fost cândva, căci aşternutul de pământuri din hobaia 

Câmpulungului ne mărturiseşte aceasta. A fost atunci o mare verde ca 

smaraldul, cu apa groasă de sărată ce era! Se mai găsesc şi azi prin 

şesul Ialomiţei şi Buzăului ochiuri de apă sărată şi amară, de culoare 

verzuie, care ne pot da o idee...; şi marea aceasta acoperea tot pămân-

tul României, ba poate şi o parte din Transilvania – doar vârfurile mun-

ţilor răzbeau din adâncuri, formând insule mari, iar un golf dintr-însa 

se întindea până pe umerii Măţăului, până la poalele Iezerului şi 

Mateiaşului, până în ţărmul drept al Râului Doamnei. 

Râurile de azi, Târgul, Bughea şi Bratia, cum ieşeau din făga-

şurile munţilor, se vărsau de-a dreptul în mare. Chiar Argişelul curgea 

prin şaua Nămăeştilor şi se vărsa în aceeaşi mare, amestecându-şi apele 

sale cu ale Râului Târgului. 

Cât timp va fi dăinuit marea cea sărată pe şesul Ţărei Româneşti, 

numai Dumnezeu sfântul o ştie, destul că din apele ei s-au depus pe 

fundurile mai adânci straturile de sare de la Ocnele Mari, de la Slănic 
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şi Telega, de la Târgul Ocnei şi Apa Sărată. Tot din apele ei s-a depus 

piatra de ouă (gipsul) din dealul Flămândei. 

Vremea era mai călduroasă atunci, fenomenele atmosferice mai 

violente, iar iarna nu acoperea în fiecare an pământul cu zăpadă. 

Vânturile stârnite din colţurile lumei împingeau cu putere valuri mari 

încununate cu spumă, le prăvălea pe faţa apei şi le izbea cu furie de 

râpile pietroase ale ţărmurilor, năruind cu zgomot blocuri mari, sfă-

râmându-le şi aşezându-le sub formă de pietrişuri, mai ales pe lângă 

ţărmul de miazăzi-răsărit; pietrişuri care azi s-au fiert, s-au cimentat 

formând conglomeratul de Măţău. 

* 

Dar iată, nori negri de ploaie se îngrămădesc pe cer; lumina se 

întunecă în mijlocul zilei; ploaia toarnă cu găleata – o ploaie toren-

ţială, nesfârşită! 

Fulgere dese spintecă întunericul ca nişte şerpi strălucitori, iar 

tunetele urlă şi dârdâie deasupra capului cu vuiet mare, neîntrerupt! 

Răpăie şi ploaia, dar acum urlă şi torentele ce vin cu furie din vă-

găunele muntelui, albind apele mării până departe!... Pe seară potopul 

se ostiază, norii se sfâşie în şuviţe prelungi, iar într-un petic de senin 

se arată luna plină, ca o roată de jăratic, şi un mănuchiu de raze 

străfulgeră peste prăpastia întunecoasă a mării, se răsfrânge în feţele 

valurilor şi întinde o punte de lumină peste abisul nepătruns. 

De câte ori şi azi pe sub cerul negru de nori, într-o dimineaţă de 

primăvară, razele soarelui răzbesc pe undeva, străfulgeră vârfurile 

albe de zăpadă ale Iezerului şi Păpuşei cu un fulger lung încremenit, 

pe când coloane de neguri se ridică – par nişte vulcani aprinşi... 

Dar unde era pe atunci ochiul care să admire tablourile firei, unde 

era inima care să se îngrozească ori să se înduioşeze de minunile 

creaţiunei?! 

Din poalele muntelui Voievoda, dinspre nord-vest, pe la Cândeşti şi 

Albeşti, o peninsulă văroasă alburie se ridica deasupra valurilor, şi de 

aici, de pe dâmburile ei puteai să priveşti zvârcolirile din zile de 

furtună, ca şi momentele de linişte ale mării celei sărate, fără frică de 

pericol. 
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Urme de vulcani nu s-au aflat pe povârnişurile sudice ale mun-

ţilor Muscelului, dar s-au găsit numeroase în munţii de la izvoarele 

Oltului şi Mureşului, în Transilvania. 

Probabil că pe vremurile acelea depărtate nimic nu era statornic; 

cutremurele de pământ erau neînchipuite, munţii se ridicau prin tre-

săriri violente, iar pământurile dimprejur se scufundau, dând naştere la 

crăpături adânci şi la râpi prăpăstioase. Dese izbucniri vulcanice aveau 

loc în munţii Ardealului. 

Stâlpi uriaşi de flăcări şi fum se avântau până în slava cerului, iar 

norii negri de aburi şi cenuşă se resfirau ca umbrele uriaşe deasupra 

mărilor şi uscaturilor dimprejur. Vălul negru al unei nopţi întunecoase 

se întindea tot mai mare, tot mai adânc peste tot cuprinsul. Cenuşa 

uşoară începea să cadă – ninsoare de un nou soi – cu un foşnet surd, 

ca foşnetul vântului prin frunzele uscate, într-o noapte târzie de 

toamnă, aşternându-se alături printre gips şi sare, sau deasupra lor. 

Şi aşa s-au petrecut lucrurile vreme nemăsurată, până când într-o zi, 

fie printr-o zguduire scurtă, fie printr-o mişcare înceată a pământului, 

marea cea sărată s-a depărtat cu vuiet mare înspre miazăzi-răsărit, 

lăsând locurile încă terciuite de apă în suflarea vântului şi arşiţa 

soarelui care le-a zbicit, iar ploile le-au făcut să rodească roade care 

nu foloseau nimănui. Râurile care până aici se vărsau în golful cel 

sărat s-au lungit înspre şes ca să prindă din urmă marea cea izgonită 

de puterile subpământene. 

Apoi vin alte vremuri, alte schimbări. În curând pământul din 

sudul României se scufundă pe linia Dunării, care însăşi răzbeşte prin 

Porţile de Fier, urmează dunga scufundăriei, pe lângă malul Bulgariei, 

care rămăsese deasupra, culege în sânul său larg şi primitor apele ţării, 

şi-şi ia sarcina ea însăşi de a le căra pe toate în port. 

– Ce crezi, îmi spune geologul nostru, că Dunărea a fost de când 

lumea pe pământul României?... Nu, dragul meu! 

– Dar marea a mai acoperit vreodată pământul Câmpulungului, îl 

întreb eu mirat de cele ce auzisem? 

– Nu, îmi răspunde el, marea n-a mai călcat pe aici, dar tot s-au 

mai întâmplat alte catastrofe măreţe până să se formeze patul de azi al 

depresiunii subcarpatice. 
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Cum va fi fost lucrul nu se ştie, dar la un moment dat, pe linia 

dealurilor înalte de azi Măţău, Malu, Corbşori, care nu aveau fiinţă 

mai înainte, pământul se ridică printr-o tresărire violentă la înălţimea 

de peste o mie de metri, iar în dos, spre munte fundul mării de odi-

nioară se scufundă în jos cu urlet mare. Prin aceeaşi mişcare, desigur, 

şi munţii se ridică la înălţimile de azi. Din această cauză înclinarea 

pământului spre depresiunea Câmpulungului creşte, potoapele devin tot 

mai dese şi râurile crescute peste măsură, Argişelul, Râul Târgului şi 

Bughia se reped cu furie, pline de bolovani şi pietriş, dar nemaiavând 

loc de scurgere spre şes, îşi îngrămădesc apele în scufundătura 

Câmpulungului, dând naştere unui lac mare de munte, aici la poalele 

Iezerului. 

Materialele cărate din munte nu vor fi întârziat de a umple cu 

vremea şi lacul şi scufundătura Câmpulungului, iar râurile de mai sus, 

Argişelul unit cu Râul Târgului pe Grui, la poalele Măgurei, au format 

un singur râu mare care se rostogolea în Bughia, şi curgeau câteştrele 

prin albia Bughei la vale. 

Aşa se explică de ce Gruiul în partea sa dinspre Măgura este 

alcătuit numai din pietrişuri. 

După alte sute şi mii de ani trecuţi în noianul vremilor care nu se 

mai întorc, alte schimbări se văd desăvârşindu-se pe nesimţite în 

hobaia Câmpulungului. Pe povârnişul de miazăzi al dealurilor ridicate 

de curând, curgeau două râuri: unul pe la Jidava şi altul pe la Boteni, 

care rozând neîntrerupt pragurile lor cele înalte de la izvor şi-au 

adâncit făgaşurile până la nivelul prundişului din depresiune, iar 

paralel cu această lucrare, râurile Argişelul şi Râul Târgului îngră-

mădind pietrişuri multe spre dreapta lor şi-au făcut acolo iezături 

puternice, care au izbutit în fine să le abată spre stânga, spre sud, prin 

vechile porţi deschise acum din nou. 

Aşadar râurile noastre ies acum din depresiunea subcarpatică prin 

albiile celor ce deschiseseră drumurile spre munte, unindu-se laolaltă 

şi începând abia acum timpurile cele noi. 

De acum înainte fundul cel neted al hobăei îşi schimbă înfă-

ţişarea pe îndelete şi fără zguduiri. Râurile sapă cu sârguinţă albiile 

lor, iar printre ele se aleg tot mai limpede tăpşanurile prelungi de 

prundiş, pe care vânturile le acoperă cu un strat de pulbere fină, 
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alcătuind lutul de pe podişul Gruiului, bun pentru fabricarea oalelor şi 

a cărămizilor. 

Căldură şi umezeală au fost de ajuns; odată cu ierburile se întinde 

şi creşte covorul verde închis al pădurilor de fag şi mesteacăn, 

întrerupt numai de fîşiile alburii de prundiş ori de mlaştinile şi lacurile 

unde se scăldau în voie strămoşii elefantului şi rinocerului2. 

Dacă s-ar scormoni pământul poate s-ar găsi chiar resturile sche-

letului unei dihănii ciudate – unui soi de maimuţă cu mâinile mai 

scurte, deprinsă a umbla mai mult în două picioare, cu trupul păros, 

fără coadă – era omul! Trăind acuma ca şi animalele, cu fructe şi cu 

rădăcini, îşi ascundea slăbiciunea prin peşteri ori prin scorburi de 

copaci, el nu ştia nici să vorbească, nici să aprindă focul... 

– Cum, domnule, adică dihăniile acelea să fi fost strămoşii 

frumoaselor noastre muscelence de azi? întreb eu pe amicul care de 

rândul acesta, credeam eu, bătea câmpii. 

Din nefericire însă geologul nostru ajunsese la staţia X, unde 

luându-şi traista plină cu bolovani şi ciocanul se dete repede jos şi mă 

lăsă fluierând a pagubă, fără niciun răspuns! 

Uitam să spun că povestirea de mai sus am dobândit-o în trenul 

spre Bucureşti în anul... 

* 
 

Câmpulungul istoric 
 

Asupra începuturilor Câmpulungului nu ştim nimica pozitiv. 

Doar tradiţia orală ne-a păstrat legenda lui Radu Negru, care însă 

este o legendă, o închipuire târzie, făurită poate spre a îndreptăţi în 

cuprinsul Câmpulungului un soi de proprietate medievală, rămasă 

păstrată cu sfinţenie de moşnenii Câmpulungului, până în zilele 

noastre. 

Chiar hrisoavele care par a confirma legenda nu sunt de acord în 

privinţa descălecării, unele o pun la 1215, iar altele la 1292. 

                                                
2 S-au găsit bucăţi împietrite de fag, iar dl. Popovici Haţeg a găsit resturi de 

elefant la sud de Câmpulung şi de rinocer pe Grui. (n.a.) 
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D-l Iorga în opera sa Drumuri şi oraşe din România zice la 

pagina 69: „... nu voi zice şi cu statuia puţin apocrifă a unui erou, 

Radu Negru, cu totul apocrif...”. Dar mai înapoi la pagina 67 spusele 

sale ni-l arată pe autor parcă stăpânit de umbra unui pic de adevăr, ce, 

desigur, nu lipseşte nici din legenda noastră: „... îngânaţi de bolbo-

rosirea cântăreţului de munte [Râul Târgului], oameni: streini, călu-

gări viteji, cu crucea pe haină şi spada în mână, teutonii, când în zorile 

noastre anii erau abia la o mie două sute, apoi oaspeţi cu negoţ şi 

meşteşug, saşi mai ales; în sfârşit, din văi de munte, din schele de 

hotar, din guri ale Carpaţilor, ţăranii noştri [au venit la Câmpulung]. 

Apoi şi domnii şi-au durat aici curţi şi mânăstire pravoslavnică, 

înaintea turnului măreţ al căreia s-a prăbuşit Cloaşterul (Kloster) 

catolicilor, străinilor...”. 

Aşadar, pe la anul 1200, cavalerii teutoni vor fi întemeiat aici în 

vatra Câmpulungului vreo cetăţuie de apărare contra barbarilor care 

mişunau prin şesurile ţării; iar în jurul ei, ca la umbra unui scut de 

adăpost, s-au aşezat mai întâi saşii cu negoţ şi meşteşug şi în urmă 

românii. Acesta este înţelesul scriselor d-lui Iorga. 

Dar care va fi fost cetăţuia lor, oare aceea ale cărei ruine se văd şi 

azi în jurul Mânăstirei Câmpulungului?! 

Într-adevăr, spre S-E de Câmpulung, chiar în marginea oraşului 

este un tăpşan cu povârnişul repede, scăldat chiar de apele iazului 

morilor. 

Suprafaţa lui, pe o întindere de aproape un hectar, este încon-

jurată de ziduri proaspete, clădite peste ruinele unor ziduri groase şi 

trainice, surpate în mai multe rânduri şi refăcute din nou. Poarta 

dinspre apus trece chiar pe sub turnul cel înalt şi răzbeşte cu aleea sa 

de arbori mari în calea principală a oraşului. 

Aici sub grămezile de moloz şi de zidărie, în jurul Mânăstirei, se 

găsesc, desigur, documente preţioase, inscripţiuni pe piatră ori resturi 

de monumente, care ar putea arunca lumini noi în întunericul care 

învăluie trecutul acestui oraş. 

Dacă însă nu se ştie nimic despre începuturile oraşului, apoi se 

pot reconstitui cu oarecare siguranţă după mărturisiri şi informaţiuni 

lăturalnice, începuturile aşezării omeneşti din vatra Câmpulungului. 
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De bună seamă că multe colţuri ale Muscelului nostru au fost 

sălaşuri omeneşti, chiar din acele vremuri depărtate când omul nu 

cunoştea încă fierul, când nu ştia să scrie şi nici nu se gândea încă să 

însemneze undeva întâmplările principale din viaţa sa încă primitivă. 

S-au găsit unelte din vârsta de piatră la Jugur, iar la Jidava se bănu-

ieşte a fi o staţiune preistorică. 

Dacă numele de Jidava este dacic, apoi se vede că pe ruinele sau 

în vecinătatea unui aşezământ străvechi de oameni s-au sălăşuit vechii 

daci, iar după ei romanii cuceritori au zidit acolo o cetăţuie spre a păzi 

drumul roman ce venea de la Dunăre, de la Turnu Măgurele, prin 

Roşiori, Piteşti, Jidava, Câmpulung şi Bran, până în Transilvania. 

Oare aşezarea omenească de la Jidava putea să nu aibă pe 

corespunzătoarea ei dincolo de strâmtoare, la Câmpulung? 

Fiinţa unui sat în cuprinsul Câmpulungului, mai înainte de 

descălecarea lui Negru-Vodă, o mărturisesc înseşi documentele şi 

hrisoavele moşnenilor câmpulungeni. În anul 1832 era vorba să se 

treacă averea obştească ca avere publică a comunei, pe seama magi-

stratului, şi moşnenii au reclamat Înaltului Divan, care văzând sinetu-

rile, în considerentele hotărârii sale zice că „munţii sunt ai moşnenilor 

orăşeni câmpulungeni, încă de mai înaintea facerii acelui oraş, de 

baştină şi de moşenire; că moşnenii s-au împărtăşit de venitul aren-

zilor din vechime până la cea din urmă vânzare ce au făcut-o la leatul 

1826”. Tot aici se pomeneşte de hrisovul lui Matei Basarab, care a dat 

oraşului Câmpulung şi moşnenilor „ca să fie lor moşie care se nu-

meşte a oraşului, ce au fost din şederea satului”. 

Iată dar că a fost aici o aşezare românească, un sat, mai înainte 

chiar de venirea teutonilor şi de colonizarea saşilor, iar creşterea acestui 

sat şi preschimbarea lui în oraş s-a făcut prin revărsări şi colonizări 

succesive ale populaţiilor din şesul României şi din podişul Transil-

vaniei, revărsări provocate de multele furtuni: invaziuni, cuceriri, revo-

luţiuni diverse, întâmplate în cursul vremilor, atât în şesul românesc, 

ca şi în Ardeal. 

Iată cum povesteşte aşezarea oraşului Câmpulung, d-l I. N. 

Ionescu, institutor din Câmpulung, după Aricescu şi din propriile sale 

cercetări: 
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După victoria repurtată asupra tătarilor şi săvârşirea unirei tuturor 

voivodatelor sub sceptrul său, Radu Negru s-a ocupat de aşezarea ora-

şului Câmpulung, pe care l-a ales să fie şi capitala Ţării Munteneşti. 

Mai întâi a consfinţit drepturile de proprietate vechilor locuitori 

asupra pământurilor lor, apoi a împărţit oraşul în trei mari suburbii: 

1. Suburbia numită „În Români” era ocupată de românii 

autohtoni. Ea cuprindea partea de sud a oraşului, până la bâlciul Sf. 

Ilie, sau mai bine până la biserica ce poartă acelaşi nume, care până la 

jumătatea veacului trecut a format mahalaua „Marginea”. 

2. Suburbia „Scheiul”, ocupată încă de mai înaintea „descălecărei” 

de către scheieni, slavi de origine, veniţi în aceste locuri încă din suta 

a IX-a, fiind goniţi de unguri de prin părţile ocupate atunci de ei, după 

cum se afirmă aceasta de însuşi secretarul anonim al lui Bela al IV-lea. 

Ea cuprindea şi atunci, ca şi acum, toată partea de nord a oraşului 

până în calea Albeşti. Că aceste suburbii au fost locuite mai dinaintea 

„descălecărei” se poate proba şi prin stilul bisericilor, Scheiul, Marina, 

Sf. Gheorghe şi Fundeni, construite în formă de casă, stil ce era în uz 

în veacurile al VIII-lea, al IX-lea şi al X-lea. 

Pe locul liber dintre aceste două mahalale, Negru-Vodă a aşezat 

populaţiunea venită cu dânsul. Din jos de scheieni au fost aşezaţi 

ardelenii, între care era, se zice, şi familia lui Gelu, a fostului duce al 

Sameşului, cam până în strada Rucărenilor, iar de aci iarăşi spre sud, 

însă numai pe strada Matei Basarab a fost aşezată populaţia saxonă, 

căci centrul oraşului era ocupat de un lac mare şi de albia „Râului”. 

Lucrul acesta se dovedeşte prin actele de proprietate ale caselor 

d-lui Petre Zamfirescu, în care se spune că se  mărginesc la răsărit cu 

„Topliţa”, iar în ce priveşte gârla, se adevereşte prin urmele ferăstrău-

lui ce s-au găsit de răposatul Niţă Ştefănescu, proprietarul hotelului 

„Regal”, la săparea fondaţiunei. 

Asanarea acestor mlaştine ale oraşului a fost făcută de saşi, pe 

care-i găsim stăpânind proprietăţi pe strada Negru-Vodă, Mircea-Vodă 

şi Râului, până pe la jumătatea veacului al XVIII-lea, când a fost ars 

oraşul de către turci. Saşii aveau vaduri de moară, după cum se vede 

din actele de vânzare din 1631 şi 1638. Aveau chiar vii în Podgoria şi 

delniţe la câmp, după cum se vede din testamentul lui Nicolae Wolf 

Moldoveanul, care lasă proprietăţile sale bisericei catolice din 
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Câmpulung (Bărăţiei). Tatăl său dăruise chiar loc acelei biserici, 

mutând-o unde se găseşte până în ziua de azi. 

Lacul cel mare din mijlocul oraşului n-a existat desigur, căci topliţă 

nu înseamnă lac, ci numai izvoare care nu îngheaţă în timpul iernii. Va 

fi fost însă una sau mai multe mlaştine. Bătrânul d-l Ionescu Petre 

(Chesat) îşi aduce bine aminte de două eleşteie ce erau, unul lângă 

piaţă, în care se creşteau broaşte, mâncarea de predilecţie a saşilor şi 

nemţilor. Chiar azi partea aceasta a oraşului e plină de izvoare. 

E mai ciudată însă stăruinţa continuă a moşnenilor câmpulungeni 

de a li se recunoaşte, la fiecare schimbare de domn, posesiunea exclu-

sivă asupra moşiei şi izlazurilor oraşului. Într-adevăr, câmpulungenii 

au hrisoave de întărirea acestei proprietăţi de la Radu Negru până la 

începutul veacului al XIX-lea şi se oprea, cel puţin de formă, ca vreun 

strein să aibă vad de moară, ori cămin de casă, ori delniţe la câmp. 

Dacă vreun moşnean ar fi murit dator, putea să i se vânză moşia spre 

despăgubirea creditorilor, dar numai moşnenii puteau cumpăra. 

Desigur însă că această restricţiune rămăsese numai de formă. Ea 

înlătura concurenţa şi păgubea tocmai pe moşneni în caz de vânzare. 

Probabil că se serveau de ea numai când cineva ar fi voit să facă vreo 

dezrobire. 

Din cele povestite mai sus se vede că însuşi Radu Negru, de la 

care moşnenii pretind a-şi trage dreptul de proprietate, venind cu putere 

de cuceritor la Câmpulung, a împroprietărit pe saşi în moşia Câmpu-

lungului cu căminuri de casă, vaduri de moară şi delniţe la câmp. 

Rămâne deci lui Radu Negru, dacă legenda e oglinda unui eve-

niment istoric, numai aprecierea ce se cuvine unui prim cuceritor şi 

colonizator al Câmpulungului. Prin colonizarea lui, satul creşte şi se 

ridică la rangul de oraş. 

A doua colonizare a avut loc la 1785, în timpul revoluţiei lui 

Horia, Cloşca şi Crişan. Cu această ocazie mulţi streini şi unguri s-au 

aşezat pe moşia oraşului, învoindu-se a plăti moşnenilor numai 40 de 

bani de fiecare casă, drept orice dijmă sau clacă. 

Din reclama ce îndreptează către domn în 1804 moşnenii, se vede că 

Vălimăreştii, Voineştii, Bărbuşenii, Mărcuşenii şi Ocheştii tot venetici au 

fost, şi reclama moşnenilor cerea ca aceştia să fie alungaţi şi trimişi la 

urma lor, căci nu dau dijmă şi nu fac zile de clacă. 



 142 

Judecata însă se pronunţă în favoarea lor, căci aveau învoială 

scrisă. Nu ştim situaţia lor de azi faţă de „Casa Obştei”, căci nu mai 

sunt embaticheri. 

În 1830 fiind ciumă la Craiova, mulţi craioveni au venit la 

Câmpulung şi unii au rămas aici. 

Asemenea pe vremea revoluţiei de la 1848, mulţi ardeleni, 

braşoveni şi sibieni s-au aciuat aici la Câmpulung. Însuşi baronul de 

Bruckenthal de la Sibiu, având ginere comersat în Câmpulung, s-a 

adăpostit aici câtva timp. 

 

Câmpulungul de ieri şi de azi 
 

Înflorirea Câmpulungului începe, probabil, după zaveră. Pe timpul 

acela erau deschise graniţele cu Ungaria pentru vite şi legăturile 

comerciale cu Braşovul erau aşa de numeroase încât neguţătorii de 

lipscănie şi braşovenie care aveau cămări (depozite) la Braşov aveau 

şi prăvălii pentru vânzare în detaliu la Câmpulung. Aşa a fost pe la 

1848 Enache Steriu, originar de la „Malu cu florile”. Bâlciurile aveau 

însemnătate cu mult mai mare pe vremea aceea, când nu erau drumuri 

de fier. Ele erau singurele antrepozite de aprovizionare ale oamenilor 

şi neguţătorilor din ţinuturi întinse. Desigur „Simtilia” de azi este 

numai umbra marelui bâlci al Câmpulungului de odinioară. 

Toată primăvara neguţătorii strângători de vite, pietroşanii, cum se 

numai pe atunci, cutreierau satele de munte cu cirezile de vite şi her-

gheliile de cai, cu pâinile lor mari de Piteşti şi cu covăţelele lor pline 

cu conserve şi răcituri de post (în Păresimi), până când se întâlneau cu 

toţii în „Simtilia” Câmpulungului, sau la Râurenii Oltului, unde-şi 

prefăceau marfa lor în galbeni sunători. Sunt şi azi mulţi chiaburi prin 

satele noastre de munte, ale căror averi datează din acele vremuri 

înfloritoare. Dar a venit închiderea graniţelor şi tarifele vamale, şi 

toată prosperitatea comercială a Câmpulungului a apus, ca şi vremu-

rile de glorie domnească din trecut. 

Casele mari comerciale de pe atunci: a lui Nicolae Nicolau, Bratu 

Constantin, Sterica, Petrache Crasan, Ioniţă Hristodor, Ghiţă Argeşeanu, 

Costea Ivan, Gheorghe Anghel, Fătulea, Sărdarul Ilie etc. s-au spul-

berat ca ţărâna în vânt, fără urmă şi fără urmaşi. Numai venerabilul 
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Petrică Ionescu (Chesat) îşi mai scutură părul alb de ninsoarea anilor, 

povestind cu lacrămi în ochi ce a fost atunci! 

El singur este pilda vie a omului econom şi cu moravuri curate; 

singur părinte şi urmaş al unor tradiţii negustoreşti dispărute, căci 

copiii săi sunt funcţionari. 

Urmaşii acelor familii, dacă mai sunt azi, funcţionari ori pensio-

nari, trebuie să se fălească cu strămoşii lor, oameni de muncă rodnică, 

care au făcut prosperitatea comercială a Câmpulungului de odinioară. 

Azi? Alte timpuri, alţi oameni! Câmpulungul este ceea ce l-au 

făcut odată aşezarea sa şi ceea ce l-au făcut o serie de împrejurări cu 

totul noi. Împuţinarea legăturilor cu Braşovul a întors privirile câmpu-

lungenilor spre resursele proprii ale împrejurimilor, spre pădurile 

munţilor, spre varul Mateiaşului şi piatra de Albeşti. 

Bâlciul zvonise încă în ţară despre poziţiunile pitoreşti şi însuşi-

rile climaterice ale Câmpulungului. Şi totuşi el ar fi vegetat multă vreme 

dacă nu se gândea cineva dintre oamenii mari ai ţării – un Ion 

Brătianu – care să introducă oraşul nostru în reţeaua cea mare eco-

nomică a României, prin construirea liniei ferate Goleşti-Câmpulung. 

Ea s-a pus în circulaţie în vara anului 1886, fiind prefect mult regreta-

tul Dumitrache Micescu. În urmă vin: fabrica de hârtie a d-lui Ioanid, 

care prosperează acum în alte mâini; fabrica de var şi ipsos a lui Victor 

Socec, care s-a năruit înaintea vărniţelor de la Valea Mare şi a acelora 

de pe valea Dâmboviţei ale răposatului Iosiv Bunescu. Înfiinţarea 

gimnaziului şi mutarea Şcoalei Normale „Carol I” din Bucureşti au 

făcut apoi ca oraşul nostru să fie şi un centru cultural important. 

Trebuia însă Câmpulungului o instituţie balneară, pe lângă izvoa-

rele de apă sulfuroasă de la Bughia. S-a construit cu mare anevoinţă, 

în mijlocul unui splendid parc, stabilimentul de hidroterapie care este 

azi „Băile Eforiei Creţulescu”. Veniturile însă au fost aşa de mici încât 

acţionarii n-au încasat din vânzarea lor nici 30%. Azi stabilimentul, 

unic în ţară, merge mai bine sub conducerea harnicului domn dr. Petre 

Vişoianu. Ar trebui însă băilor acestora faima unui Kuhne sau unui 

Kneip pentru a se ridica la nivelul dorit. I-ar trebui Câmpulungului 

izvoarele de la Govora sau Slănicul Moldovei spre a căpăta renumele 

ce ar dori cu dragă inimă câmpulungenii. 
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Norocul cel mare însă l-am pierdut, şi poate pentru totdeauna! 

Era vorba într-o vreme ca Măria Sa să-şi dureze reşedinţă de vară la 

Câmpulung! Cine s-a opus atunci, nu ştiu, destul că această greşeală 

nu se mai poate răscumpăra nici cu toate milioanele cu care s-a 

împrumutat, şi cu care se va mai împrumuta comuna! Oare să fie un 

simţ îngust de prevedere la câmpulungenii noştri, sau aceiaşi zavistie 

care a distrus plantaţiile abia începute pe Grui?! 

Tot se mai poate face ceva, cu folos mai mic se înţelege, dar tot e 

ceva şi acel ceva s-a început anii trecuţi, sub impulsul nevoii de mo-

dernizare şi prin stăruinţele d-lui Dinu Brătianu, anume s-a înzestrat 

oraşul cu lumină electrică şi apă de la Topliţa Mateiaşului. 

O noutate mai bucură pe câmpulungeni. Un bogătaş din Bucureşti 

(Ion Georgescu) a dobândit în concesie zăcămintele de lignit din 

vecinătatea „Malului” de la Valea Schitului şi Oţelu. În vara aceasta 

se vor face sondaje şi dacă se constată abundenţă, exploatarea va 

începe prin construirea unui nou funicular şi a unui depozit, probabil 

lângă cel de lemne al d-lui Poşoiu. 

Impulsul de modernizare, care a cuprins în ultimele timpuri toate 

oraşele noastre, la Câmpulung are o îndoită justificare. Pe lângă 

împrejurimile pitoreşti şi însuşirile sale climaterice, care formează 

motivul principal în dezvoltarea ulterioară a Câmpulungului, se mai 

adaugă nevoia de a întrece cu orice preţ şi de a întuneca cu un ceas 

mai înainte pe vecinele sale, Rucărul şi Dragoslavele. Într-adevăr, cine 

ar putea să prevadă că avuţiile forestiere de pe Valea Dâmboviţei nu 

vor îndemna la construirea unei căi ferate pe valea aceea, până în 

creierii munţilor, la Rucăr sau chiar mai departe? În cazul acesta nici 

chiar racordarea liniei Câmpulung cu cea de mai sus, la Dragoslavele, 

sau în altă parte, nu va putea uşura nici cu puţin pricina răului! 

Cât priveşte răspândirea prea mare a oraşului, acesta se poate 

remedia ori prin comasarea locuinţelor răzleţe în apropierea imediată 

a oraşului, ceea ce e mai greu; ori printr-o îngrijire mai părintească din 

partea gospodăriei comunale. Într-adevăr, cine ar putea crede că 

Bărbuşa ori Chiliile fac parte din oraşul Câmpulung? Dac-ar fi vorba de 

separarea lor şi formarea de comune deosebite, apoi numai Bughia şi 

Malul s-ar acomoda, pe când celelalte toate gravitează spre Câmpu-

lung şi alegerea lor la o parte ar fi pentru ele un rău şi mai mare. 
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Chiar proprietatea obştească cu organizaţia ei cred că n-ar fi o 

piedică serioasă întru înfrumuseţarea Câmpulungului, deşi s-au văzut 

procese penibile unde se judecau, deodată, pentru aceiaşi porţiune de 

pământ: Casa Obştei, comuna şi particularii?! 

Din contră, „Casa moşnenilor” ar putea să ia exemplu de la Obştea 

Dragoslavelor, care face ea însăşi înfrumuseţări şi îmbunătăţiri însemnate. 

Deocamdată, în mişcarea de organizare şi distribuţie a oraşului 

Câmpulung se accentuează tot mai mult o nouă orientare. 

Pare a se alege acolo spre miazănoapte un oraş nou: oraşul de 

vilegiatură cu vilele, cu băile şi tribunalele sale, rămânând spre miazăzi 

oraşul de jos, cu negoţul şi şcoalele sale. 

Nu înţelegem însă condiţiile actuale, mania ce au câmpulungenii 

noştri de a clădi cu orice preţ! Într-adevăr, asupra proprietăţii urbane 

au căzut noi sarcini care vor urca puţin chiriile, dar chiar aşa casele la 

Câmpulung tot nu vor renta mai mult de 5%. 

Sperăm însă că cu toată datoria (3.800.000 lei) grea ce apasă 

asupra comunei, în urma înfrumuseţărilor3 deja începute şi a celor 

care sunt deja proiectate, Câmpulungul nostru va deveni una din 

staţiunile climaterice şi balneare cele mai vizitate ale României.

                                                
3 Se impune de urgenţă: 

a) Completarea reţelei de iluminare electică a oraşului şi cu fire pentru 

curent particular, căci de aici speră comuna să realizeze venituri. În adevăr, dacă 

comuna Constanţa relizează 200.000 lei prin iluminarea electrică, apoi Câmpu-

lungul, de bună seamă, va realiza cel puţin 60.000 lei. 

b) Se impune o plantaţiune întinsă de brădet. 
c) Se impune rectificarea albiei «Râului» şi alinierea proprietăţilor rive-

rane. În adevăr, nimic nu pare mai barbar ca alinierea ce se observă la capetele 

proprietăţilor dinspre gârlă, mai ales pe lângă iazul morilor. 

d) Răul provenit din infecţia ce s-ar aduce din pricina sângelui de la abator 

se poate remedia cu puţină cheltuială şi fără nevoia de a fi mutat, şi anume să se 

colecteze sângele într-un bazin închis unde să se amestece cu pământ uscat şi cu 

praf de var. (Sunt şi alte metode). Sângele se preface astfel într-o minunată 

îngrăşăminte, care s-ar vinde cu preţ bun, evitându-se astfel aşa-zisa infectare a 

«Râului», cu toate că «Râul» nostru primeşte în sânul său alte lichide, poate mai 

vătămătoare decât sângele vitelor de la abator! 

e) Ar trebui obligaţi proprietarii riverani să facă pe linia digurilor de rectifi-
care plantaţiuni uniforme. Mai mare lipsă de estetică se vede pe linia iazului morilor. 
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Constantin Dimitrescu-Severeanu 

 
Medicul chirurg Constantin Dimitrescu-Severeanu (1840-1930), autor 

de tratate ştiinţifice, memorialist, s-a născut în localitatea Bălţaţi din 
ţinutul Severinului. A fost bursier la Liceul „Sf. Sava” din Bucureşti, apoi 
student la Facultatea de Medicină şi din 1861 asistent la catedra de 
anatomie. În 1862 a plecat la Paris şi aici şi-a susţinut teza de doctorat. În 
1864 s-a reîntors în ţară şi a fost numit medic secundar la Spitalul 
Colentina din Bucureşti, unde pentru prima oară în România a făcut o 
operaţie de hernie strangulată. 

 În timpul Războiului de Independenţă i s-a încredinţat direcţia spi-
talelor „Crucii Roşii”. Din 1884 a trecut la catedra de chirurgie a Facultăţii 

de Medicină din Bucureşti, până în 1911, la pensionare. A fost senator de 
Ilfov, vicepreşedinte al Senatului, efor al Spitalelor Civile din Bucureşti, 
unul dintre cei mai valoroşi medici ai ţării de la sfârşitul secolului al XIX-lea. 
Era căutat nu doar de bolnavi din România, ci şi din Serbia, Bulgaria şi 
Turcia. Numeroasele sale lucrări ştiinţifice din domeniul chirurgiei au avut 
recunoaştere şi în străinătate. Este considerat drept întemeietorul chirurgiei 
ştiinţifice româneşti. 

Textul s-a reprodus după C. D. Severeanu, Din amintirile mele (1853-
1928), vol. I, Tipografia „Bucovina”, I. E. Torouţiu, Bucureşti, 1929, pp. 

176-178, 180-183, 184-187. 

 

DIN AMINTIRILE MELE (1853-1928) 

Prima călătorie în judeţul Muscel 
 

Se vorbea mult de frumuseţile din judeţul Muscel. Se spunea că 

oraşul era frumos, că avea o climă dulce şi aer curat. Vara răcoare, iar 

iarna frig ca şi în alte regiuni. Că în oraş era vrednică de a fi văzută 

biserica catolică, construită pentru nevasta lui Negru-Vodă, Clara, 

care a fost şi ea (probabil o unguroaică) catolică. Că în ziua de Sf. Ilie, 

târg mare, unde vin locuitorii să vândă şi să cumpere şi unde 

renumitele femei frumoase vin să-şi arate frumuseţea lor şi costumele 

pitoreşti. Că în apropiere este stabilimentul Băilor Bughea, proprietatea 

lui Treboniu Laurian. Tot în apropiere se află Mănăstirea Nămăeşti, 

renumită prin capela săpată în piatră. Drumul către Rucăr, călătoria 
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cea mai pitorească. Vederea din dealul Mateiaşului este dintre cele 

mai frumoase; vârful lui este una dintre cele mai încântătoare, şi de 

acolo se vede la depărtare mare, pe valea Dâmboviţei; se vede Piatra 

lui Crai, Rucărul şi vârfurile munţilor, între care muntele Păpuşa, cu 

zăpada perpetuă, mai înalt decât toate. Dacă întorci faţa de pe Mateiaş, 

vezi Câmpulungul şi Mânăstirea Nămăeşti. La câţiva kilometri este 

Rucărul, situat într-o regiune frumoasă şi higienică şi în apropiere se 

află peştera Dâmbovicioara. 

Auzind vorbindu-se de toate aceste locuri frumoase, m-am decis 

a la vizita şi, pentru aceasta, eu şi nevastă-mea ne-am echipat cu toate 

cele necesare în vederea schimbărilor timpului. 

Drum de fier era numai până la Piteşti, de acolo am luat o trăsură 

de piaţă; era o căldură sufocantă. Când era un mic curent de vânt, ne 

bucuram, dar ne supăra praful ce producea vântul. 

Cu cât ne apropiam de Câmpulung, cu atât începea şi răcoarea, 

către seară; în apropiere de oraş este o întinsă câmpie, de unde vine şi 

numele oraşului; pe această câmpie a fost poposită o legiune romană, 

din care s-au mai găsit resturi de construcţii. Ajunşi în oraş, ne-a dus 

birjarul la un hotel, unde n-avea nicio cameră liberă, în schimb era o 

murdărie şi o putoare de privată teribilă. 

Ne-a dus la un alt hotel, Marinoiu, un han şi mai primitiv, murdar 

şi nici acolo cameră liberă. Nu mă miram că era murdar şi nu avea 

camere libere, dar nu înţelegeam cum oamenii puteau să trăiască în 

acea infecţie. Era un început de decepţie. Ne-am luat cu noi puţinul 

bagaj şi ne-am dus la o cofetărie, unde era multă lume, ca să luăm şi 

noi o consumaţie, era pe „Bulevardul Pardon”, lung de vreo 40-50 

metri şi lat ca două strade. Erau câteva bănci şi cum nu aveam cameră, 

hotărâsem să dormim pe acele bănci. La cofetărie era şi prefectul 

judeţului, Trăsnea, un bun cunoscut, pe jumătate prieten, el era 

cumnat cu doctorul Davila. Trăsnea cum ne-a văzut, a venit la noi la 

masă şi, după ce-am vorbit de multe şi multe, i-am spus că nu avem 

locuinţă pentru noaptea aceea. A dat un semnal, a venit un sergent de 

oraş, a făcut salutul şi: „Trăiţi don’ prefect, ce poftiţi?”. 

– „Du-te şi caută un comisar, să vină aici”.  

– „Trăiţi don’ prefect, acuşi”. 
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Peste scurt timp a sosit comisarul, a făcut şi el salutul regle-

mentar, iar prefectul i-a spus: 

– „Cum vei şti, să găseşti locuinţă pentru d-l profesor Severeanu”. 

– „Domnule prefect, să-i duc la cucoana Leanca”. 

– „Bine, să-i duci”. 

Era târziu, eram osteniţi şi-am plecat, conduşi de comisar. Pe 

drum ce iluzii îmi făceam, cum aveam să dorm bine la cucoana 

Leanca şi scăpam de mizeria de la poroclitele hoteluri. Ne-a dus pe fel 

de fel de strade întortochiate, ba suind, ba coborând, în fine am ajuns 

la o bujdiulă de casă, unde, ca să intri, trebuia să te încovoiezi. 

Comisarul a strigat pe cucoana Leanca, a ieşit o băbuşcă mur-

dară, ne-a recomandat, şi cucoana Leanca a spus c-avem să fim foarte 

mulţumiţi. M-am întristat şi l-am dat la toţi dracii pe cel care a spus că 

oraşul Câmpulung putea fi o staţiune higienică şi plăcută. Cucoana 

Leanca a deschis o uşă, am coborât două trepte, era o cameră în care 

se auzeau horcăituri de om. La întrebarea mea, cucoana Leanca mi-a 

spus că erau musafiri. Din camera aceea am urcat vreo trei trepte şi 

am intrat într-o altă cameră cu tavanul de scânduri pe grinzi de lemn 

învechite, negre; a pus într-o ulcică o lumânărică de seu şi şi-a luat 

seară bună, grăbită, căci poate mai veneau şi alţi musafiri. M-am 

întristat amarnic, îmi veneau lacrimi de necaz şi blestemam ceasul în 

care am plecat din Bucureşti. Sărmana mea soţie era bună, tolerantă şi 

mă consola că aveam să găsim noi locuri mai bune şi mai frumoase. 

Am stat mult pe gânduri dacă trebuia să mă culc; în fine, m-am 

aşezat pe un pat mizerabil de scânduri, tare. Am suflat în mucul de 

lumânare. 

Cu toată oboseala, supărarea nu mă lăsa să dorm; insectele au 

început să mă atace, am aprins lumânarea şi mii de ploşniţe năvăliseră 

pe mine, ele urcau şi în pat, dar cele mai flămânde se lăsau să cadă de la 

tavan. N-am dormit niciun minut, toată noaptea, căci pe lângă insecte 

era şi horcăitul vecinilor, căci uşi între camere nu erau. 

Când s-a luminat de ziuă, am ieşit afară: o curte mare, ca pus-

tietate. Împrejur case, unele cu un etaj, altele cu două, cu ferestrele 

către curte. Am strigat, a ieşit cucoana Leanca, am întrebat-o unde era 

locul pentru necesităţi, şi ea mi-a spus că aici în oraş se fac necesi-

tăţile prin curte: 
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 – „Apoi nu te văd vecinii, cucoană Leanco? 

– „Nu este nimic mamă, căci aşa este obiceiul pe aici”. 

Ne-am îmbrăcat, am plătit ce ne-a cerut cucoana Leanca şi i-am 

urat să mai aibă muşterii câţi iepuri la biserică. 

Cu o trăsură ne-am dus să vizităm baia Bughea; acolo altă mizerie: 

apa era alcalino-sulfuroasă, rece şi trebuia încălzită într-un mod 

primitiv, cabinele rău întreţinute, umezi, totul nu te îndemna să faci o 

cură minerală, în schimb am fost bine primiţi de adminsitraţia băilor şi 

am avut un dejun în bune condiţii. [...] 

 

O noapte la Mănăstirea Nămăeşti 
 

Când ne-am întors de la Rucăr, ne-am abătut din drum şi ne-am 

oprit la Nămăeşti; atât superioara cât şi toate maicile ne-au primit 

bine, ne-au găzduit în una dintre cele mai frumoase şi curate camere, 

unde am dormit fericiţi, căci nu ne-au deranjat insectele. Am vizitat 

peste tot, am asistat seara la serviciul religios în capela săpată în 

stânca de granit, am fost ospătaţi cum nu se putea mai bine. A doua 

zi am întrebat ce mai era de văzut, iar maicele ne-au spus dacă 

cunoşteam fetele Căprarului. Acesta era un locuitor din sat şi avea 

patru fete, una mai frumoasă ca alta. Două erau măritate, cea mai 

mică era frumoasa cârciumăreasă a satului, era o a doua vestită 

Neaga, care atrăgea prin frumuseţea ei mulţime de muşterii şi, în 

hatârul poeziei, am băut şi eu o ţuică, numai şi numai ca să-i zic cum 

se zicea odată:  

„Toarnă Neago 

Toarnă vin, 

Toarnă pelin, 

Toarnă Neago, toarnă, 

Amândoi să ne iubim 

Toarnă Neago, toarnă.” 

Era frumoasă şi drăgălaşă mica cârciumăreasă. Avea ochi cu 

gene şi sprâncene atât cât trebuie unei femei să fie frumoasă, avea 

roşeaţa naturală pe buze, era sveltă, veselă aşa cât trebuia ca să meargă 

vânzarea bine. A patra soră era renumita Anica în toată localitatea prin 
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frumuseţea ei. Când trecea ea pe „bulevardul Pardon”, toată lumea o 

privea cu drag, doamnele o strângeau în braţe şi o sărutau, iar bărbaţii 

făceau zâmbre şi le lăsa gura apă. A fost unul mai îndrăzneţ, preşe-

dintele tribunalului, simpaticul Bălteanu, care a furat inima Anicăi şi 

s-a cununat cu ea. 

Ce început frumos, ce sfârşit tragic au avut amândoi! 

Bălteanu a fost numit de Take Ionescu preşedintele Curţii de 

Compturi şi împreună cu frumoasa lui Anica s-a mutat în Bucureşti. 

Anica a început să se îngraşe, să se diformeze, ai aibă leziuni pe 

piele, a devenit un monstru acea femeie care era admiraţia tuturor 

celor ce o vedeau. A murit într-o stare dezgustătoare. 

Bălteanu a murit din progresele unei ataxii teribile în chinurile 

cele mai oribile şi dezgustătoare cum eu n-am văzut niciun ataxic 

având un sfârşit aşa de tragic. N-am cunoscut intimitatea lor, dar cred 

mai temeinic că sifilisul a fost cauza principală. 

De la Nămăeşti ne-am întors la Câmpulung, am găsit o cameră la 

un medic, fost elev al meu, am întâlnit pe mai mulţi prieteni, între care 

era şi I. C. Fundescu, directorul ziarului „Telegraful”. Ne-am hotărât 

câţiva cunoscuţi să facem o excursie la cetatea lui Negru-Vodă. Am 

angajat două care (numai aşa se putea merge), le-am gătit cu covoare 

şi verdeaţă şi am plecat la necunoscut. Ţăranii cu carele spuneau că 

cunoşteau drumul sau „drumeagul”, dar atunci nu-l mai ştiau, pentru 

că locuitorii araseră drumeagurile şi se schimbase pe unde nu ştiau 

cărăuşii noştri. 

Am orbecăit mai toată ziua şi când am ajuns la cetate era aproape 

seara. Ne-am urcat pe vârful unui deal, pe marginea Dâmboviţei, 

acolo erau încă rămăşiţele unui palat al lui Negru-Vodă (aşa spune 

legenda) unde fusese mai târziu o mânăstire. În încăperile ce se mai 

aflau, se spunea că locuise un călugăr ca să le păzească şi că într-o 

noapte s-au dus acolo nişte blestemaţi care, ca să râdă de bietul 

schimnic, l-au aruncat de acolo în prăpastie. Pe pietrele mari erau 

sculptate urme de picioare desculţe şi ni s-a spus că erau urmele 

picioarelor Doamnei lui Negru-Vodă. 

În încăperile schitului era un mic izvor de apă, care curgea de 

grosimea unui creion; de unde venea această apă, n-am putut afla. 
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Legenda spune că acolo albia Dâmboviţei fiind foarte strâmtă, 

între doi munţi, Negru-Vodă fixase câte un belciug mare de fier, de 

care era legat un lanţ gros de fier, care ţinea o mare perdea, făcută din 

piei de bivol, şi cu care oprea apa Dâmboviţei şi, când se zvonea că 

veneau tătarii dinspre Târgovişte, el punea de ridica perdeaua, iar apa 

îneca pe tătari. 

La plecarea nostră din Câmpulung, doctorul V. Popescu, medicul 

judeţului, pentru orice întâmplare, mi-a dat o scrisoare către un 

învăţător dintr-un sat, aproape de cetatea lui Negru-Vodă, şi ne-a prins 

foarte bine acea scrisoare, pentru că a venit noaptea şi nu mai ştiam 

unde să ne ducem. 

Am plecat cu carele la întâmplare şi pe drumeaguri a trebuit să 

trecem Dâmboviţa prin apă. 

Am nimerit unde apa era mare şi ne-a luat la vale cu carele şi cu 

boii şi ne-a pus pe un prunt. 

Vedeam că nu era nicio primejdie şi ne petreceam timpul în 

veselie. Întâmplător, în vecinătate, era o cârciumă şi am auzit un 

cimpoier cântând, am bănuit că trebuia să fie oameni acolo, am trimis 

pe unul din căruţaşi să se ducă să-i cheme să ne scape. Ţăranii au 

întrebat cât le dăm, cărăuşul le-a spus că dăm mult că eram în 

primejdie. Au venit o ceată şi au început să se tocmească. 

Pe când vorbeam cu ei, unul s-a uitat la mine şi-a scos căciula şi 

ca din senin: 

– „Trăiţi, don’ colonel. Săriţi, mă, degrabă că se îneacă don’ 

colonel!”. 

Ce se întâmplase. El fusese soldat, rănit la 1877, şi-l îngrijisem în 

spital la Turnu Măgurele. Cu toţii ne-au scos la drum şi ne-a îndreptat 

către învăţătorul Niţă al Popii. Plată n-a vrut să primească, dar le-am 

plătit la cârciumă două vedre de vin. Aceasta mi-a reamintit de pe 

când fusesem intern la Spitalul Colţea, când şeful meu, profesorul 

doctor G. Polyzu, mi-a dăruit o carte pe care a scris: „Fă bine şi-l 

aruncă în gârlă”. [...] 
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Altă călătorie la Câmpulung 

(august, 1925) 
 

Oraşul Câmpulung s-a schimbat mult de cum era altădată; 

„Bulevardul Pardon” s-a prelungit cu vreo 50 de metri, s-a mai 

îmbunătăţit pavagiul, căci s-a pavat cu asfalt o stradă principală în 

lungime ca de 30-40 metri, iar restul lasă mult de dorit, mai cu seamă 

dacă eşti într-o trăsură rău suspendată, îţi scutură toate organele din 

tine. O mare îmbunătăţire este aducerea apei potabile; cu aceasta, în 

mare parte, populaţia va scăpa de a mai bea apa din puţurile în care se 

filtrau zemurile privatelor, pentru că multe sunt nezidite. Cred că unii 

proprietari presupun că nu vor fi îndărătnici ca să nu introducă apă 

pentru menagiu şi pentru private când se va face canalizarea, spre a 

scăpa de infecţia în care trăiesc astăzi. 

Cu toate acestea, chiar dacă nu-şi va putea da totul la canal, totuşi 

nişte oameni civilizaţi, cum se cred protipendadele din Câmpulung, ar 

putea găsi un mijloc, cu concursul inginerilor, să mai potolească infec-

ţiunea caselor. O necesitate inexorabilă m-a silit să mă duc la como-

ditatea de la o cofetărie, unde elita cea mai elegantă se duce să ia 

dulciuri. Infecţia era de speriat, şi murdar şi întuneric, încât mă miram 

cum le mai vine pofta, căci, desigur, se mai găsesc mulţi să fie apucaţi 

de necesităţi inexorabile. 

Viaţa publică este într-o stare de lâncezeală; mulţi stau ore întregi la 

cafenele şi cofetării vorbind despre greutăţile vieţii, şi joacă table, căci 

este ieftin. 

După cum am văzut, sărăcia a înlocuit bogăţia de altădată şi boierii, 

protipendada, este înlocuită în mare parte cu farniente. Câmpulungul, 

ca şi toate oraşele noastre, este un cuib de pierde-vară. 

Este o stare încă primitivă a oraşelor în care se văd porcii 

plimbându-se pe stradele principale. Din timpurile mai depărtate se 

dusese faima că acest oraş de munte era bun pentru staţiune clima-

terică şi că ofticoşii acolo îşi găseau vindecarea. Lumea a dat năvală, 

mulţi s-au dus prin împrejurimi, între care Rucărul a fost locul de 

predilecţie, din care cauză s-a infectat şi, de unde altădată era acolo o 

populaţie voinică şi frumoasă, astăzi se văd mulţi schilozi. 
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Unul dintre cele mai neplăcute şi periculoase mijloace de infec-

tare este praful. Pământul fiind văros, se preface uşor în praf şi în 

permanenţă se ridică în nori prin automobile, trăsuri, căruţe şi 

picioarele vitelor, aşa încât nu poţi merge decât cu batista la ochi, dar 

îl inspiri şi cu el milioanele de microbi de tot felul, şi la toate acestea 

şi populaţia şi autorităţile rămân impasibile, spunând că nu au ce face, 

cu toate că Râul Târgului trece prin mijlocul oraşului şi nu îşi aduc 

aminte de el decât atunci când vine mare şi îneacă marginile lui. 

Oraşul este pe o întindere mare. Îşi poate cineva face o idee de 

întinderea suprafeţei când aş spune că din centru până la fabrica de 

hârtie sunt 2 kilometri şi încă de aci încolo se mai zice că te afli în 

Câmpulung. Fiecare casă are o grădină, ba încă la unii întinderea în 

suprafaţă este zeci de mii de metri, livezi întinse cu arbori fructiferi şi 

sălbateci, adevărate moşii, cum se laudă proprietarii. Se înţelege că o 

asemenea destrăbălare cere mari cheltuieli de întreţinerea oraşului în 

stare higienică, mai cu seamă că locuitorii, cu cât au mai multă 

întindere de pământ, cu atât sunt mai săraci şi nu pot contribui decât 

cu puţin pentru binele public. 

Comerţul lâncezeşte, şi vânzarea fiind mică, fiecare caută să se 

ratrapeze prin a vinde scump. Loc de distracţie plăcută este plimbarea 

pe „Bulevardul Pardon”, lung de 150 metri, şi unde, câteodată, 

plimbătorii sunt aşa de mulţi că se înghesuie unii în alţii se împing, se 

calcă, se lovesc şi îşi cer mereu unii la alţii, pardon, de unde a rămas şi 

numele bulevardului. Între pietoni se văd des femei frumoase, doamne 

multe în costume ţărăneşti cu gust lucrate. Femei de la sate cu 

costume scumpe şi cu salbă de monede de aur, niciuna nu se înjoseşte 

ca să poarte salbe de argint. Am văzut femei care aveau două, trei 

rânduri de salbe şi, făcând socoteala, un gât de ţărancă putea fi evaluat 

la peste 2-300.000 lei! 

Un lucru de mirare este că acolo unde sunt atâţia arbori fructiferi 

nu sunt fructe de vânzare, abia în timpul din urmă umblau pe bulevard 

nişte fetiţe cu coşuleţe cu mere şi prune crude. 

Poziţia oraşului ar fi cum ar fi, dar prostia omenească, după timp, 

i-a îndemnat să profite de lungimea câmpului şi să construiască cât 

mai departe unii de alţii, pare că ar fi fost ciumaţi, aşa că astăzi, dacă 
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ar voi să semene şi ei cu lumea civilizată, nu pot pentru că se cere să 

plătească mult şi nu au de unde. 

Din trecutul Câmpulungului mai sunt două localităţi care merită să 

fie cunoscute. Sunt cele două mănăstiri, una catolică şi alta ortodoxă, 

despre care legenda spune că au fost construite de Radu Negru 

Basarab şi soţia sa care era catolică. Pentru zilele cât am fost pe acolo, 

am locuit departe de centru şi nu mă puteam duce cu înlesnire, mai cu 

seamă că pregetam şi din cauza căldurei şi a prafului. În ziua plecării, 

d. inginer, simpaticul Costică Bunescu, mi-a atras atenţia şi mi-a spus că 

în faţa altarului, la biserica catolică, este sculptat pe o piatră funerară 

inscripţia următoare: „Hic jacet comis Laurentio von Langenfeld 1310”. 

După ce spusei partea neplăcută a oraşului trebuie, sunt dator a 

vorbi şi despre partea bună, aproape cea mai pitorească regiune a 

Câmpulungului, vreau să spun că dealul Gruiul, care mărgineşte ora-

şul spre miazăzi şi apus este o adevărată coroană nestimată. Pe panta 

acestui deal sunt câteva vile somptuoase ca şi cum ar fi vorba de nişte 

miliardari ca Morgan Vanderbilt. Între acestea sunt vilele Drăghi-

ceanu, Şuţu şi altele, între care chaletul simpaticului nenea Costică 

Bunescu este frumos prin simplitatea lui şi spânzurat pe o pantă pe 

care numai dânsul şi partenerii de chefuri o urcă cu mare înlesnire. 

Nenea Costică, deşi trecut de şaptezeci de primăveri, este încă verde. 

Nenea Costică a fost todeauna om vesel, a dat pe mulţi gata şi este 

încă plin de sănătate şi are să mai dea şi pe alţii gata. 

Chaletul lui nenea Costică, cât este de mic, este un adevărat 

labirint şi aşa încăpător, încât în timpul chefului, ori şi câţi prieteni 

vin, pe toţi are unde să-i găzduiască, chiar în dublon. 

Mai sus de chalet, în vârful Gruiului, este casa, locuinţa domni-

şoarei Bunescu, unde am fost primit princiar şi unde am găsit pe 

doamna Didina Tătăranu, una din frumuseţile bucureştene, care deşi 

cu părul argintiu, îşi păstrează splendoarea frumuseţei şi nu dezminte 

pe cei ce la Paris o numeau „La petite marquise de Roumanie”. De 

acolo, de la simpatica locuinţă a domnişoarei Bunescu, din vârful 

Gruiului, se admiră apusul soarelui aşa ca şi cum ai fi pe Righi Kulm, 

să admiri şi răsăritul. 
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Ion Simionescu 

 
Geologul şi paleontologul Ion Simionescu (1873-1944) a făcut studii 

gimnaziale şi liceale la Botoşani, iar universitatea la Iaşi, Viena şi 
Grenoble. Doctor în geologie la Viena, a fost profesor din 1901 la catedra 
de geologie a Universităţii din Iaşi, iar din 1929 la catedra de paleontologie 
a Universităţii din Bucureşti. Membru al Academiei Române (1911), rector 
al Universităţii din Iaşi (1912), a fost senator, preşedinte al Societăţii de 
Ştiinţe din România. 

A scris numeroase studii de paleontologie şi stratigrafie a diferitelor 

regiuni ale României. Activitatea sa ştiinţifică impresionantă însumează 
peste 100 de volume şi peste 2000 de lucrări de popularizare (articole, 
broşuri, conferinţe etc.), dintre care cele mai importante sunt Flora 
României şi Fauna României. A călătorit mult prin toate zonele ţării, 
peregrinări din care a ieşit un volum despre oraşele din România, pe care 
le individualizează  în funcţie de poziţia geografică şi trecutul istoric. 

Textul s-a reprodus după I. Simionescu, Oraşe din România, Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 1925, pp. 107-110. 

 

ORAŞE DIN ROMÂNIA 

Câmpulung 
 

De Câmpulung mă leagă nişte amintiri aşa de puternice, încât 

acum, după un sfert de veac şi mai bine, îl am înaintea mea, în odăiţa 

de lucru, cu toate amănunţimile, pare că ieri l-aş fi văzut întâia oară. 

Nu ştiam ce e muntele decât din fotografii. De pe Repedea ori 

malul Bahluiului să te trezeşti pe muchea Pietrii Craiului, de unde 

Dâmboviţa se zăreşte ca un şarpe de argint furişându-se prin prăpăs-

tioasa Valea lui Ivan, era o adevărată minune pentru studentul care 

abia cunoştea ţara dintre Botoşani şi Iaşi. Fură zile de atâta intensă 

fericire, încât mai târziu, făcând acelaşi drum, recunoscui şi popasul 

unde în puterea nopţii furăm treziţi din somn cu un: „Uiuu! Ursu 

măi!” prelung repetat de ecoul din văi. 

După vreo 10 zile de urcuş şi scoborât, de pâclă deasă ori ploi 

mocnite, de pajişti înflorite sub cer luminos, obosiţi mai mult de 
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emoţiune, otelul din Câmpulung ni se păru cel mai confortabil de pe 

lume. Am intrat în oraş ca o hoardă de pribegi. Vrând-nevrând a tre-

buit să venim în galop, ca vai de capul nostru, căci nişte nori amenin-

ţători ne mânau dindărăt. 

Aşa am cunoscut întâia oară Câmpulungul muscelan, cu casele 

înşirate în lungul apei Râului Târgului. 

Numele i se potriveşte, ca şi celuilat Câmpulung din Bucovina. 

Nu e nevoie să urci Măţăul, cu satele acăţărate până aproape de vârful 

lui, pentru ca să vezi orânduirea oraşului. De aici cel mult poţi prinde 

că o largă lăsătură de teren, cu muncele mai joase, caracterizează 

împrejurimile. 

De pe unul din dâmburile mai răsărite, presărate cu vile şi livezi, 

din dreapta râului, ai înainte panorama caracteristică a oraşului de 

munte. De la fabrica de hârtie ascunsă printre stufoşii copaci din luncă 

şi până dincolo de gară, sunt numai case, aici una lângă alta, aici cu 

curţi nu tocmai largi. 

Două străzi lungi, paralele cu Râul Târgului, străbat de la un 

capăt la altul oraşul. Una, str. Negru-Vodă, e artera principală, cu 

şcolile şi edificiile principale administrative; aici se află şi vestitul 

„Bulevard Pardon”, forfotă de oameni mai ales vara, când frumoasele 

costume ţărăneşti se amestecă cu ale călătorilor veniţi din toate părţile. 

Cele două lumi deosebite cată una spre alta cu curiozitate, ca şi când nu 

s-ar fi văzut de când sunt. Nu departe e piaţa, largă, pietruită, ce aduce 

aminte de târgurile de „dincolo”; tot pe aci se află şi sâmburele 

vechiului oraş, cu turnul Mânăstirii, atât de caracteristic. Masiv ca 

Turnul Goliei, largă prismă pătratică, având feţele ornamentate cu mai 

multe şiruri de ocniţe, se termină prin acoperişul rotunzit. Veche şi 

trainică mărturie a vremurilor când domnitorii numai prin asemenea 

monumente ştiau să însemne slava neamului. În jurul lui, printre brazii 

ce-l umbresc, trăieşti o clipă în taina trecutului, evocat de casele 

ridicate pe temelii înalte, cu ferestrele mici, cu larga deschidere a piv-

niţelor, în faţa cărora se mai păstrează fântâna mănăstirească cu roata 

strălucitoare, de roasă ce este. Când hramul cheamă pe mulţi săteni din 

împrejurimi, când spaţiul larg din preajma vechii biserici se umple cu 

împestriţătura maramelor sclipitoare şi a fotelor ca curcubeul, pare că 

aştepţi să auzi buciumele vestitoare ale alaiului domnesc de pe vremuri. 



 157 

Aceste locuri evocă întreaga perioadă de închegare a vechiului 

principat al Munteniei. Depresiunea din jurul Câmpulungului este la 

capătul drumului lesnicios, vad de munte, ce vine din Ţara Bârsei. 

Până pe aici au ajuns vestiţii teutoni, întemeietori de burguri. 

Locul zis „la Cloşter” aduce aminte de stăpânirea băraţilor (fran-

ciscanilor), îndrăzneaţă încercare de catolicism, suflu slab apusean 

pătruns în cetăţuia din Munţii Carpaţilor. Comunitatea catolică este încă 

însemnată în veacul al XVI-lea. Atestatul ce se dă unui misionar începe 

cu următoarele cuvinte: „L’università dei cattolici di Campologno”. Şi 

azi se mai păstrează inscripţiunea de mormânt a comitelui Laurentius 

di Longo Campo din 1300. 

De Cloşter se leagă legenda Marghitei, doamna Negrului Voievod. 

„Această biserică fosta-o-au făcut doamna Marghita, doamna 

Negrului-Vodă”. 

De Câmpulung se ţine descălecatul lui Radu Negru „cu mulţime 

de papistaşi şi saşi”, cum stă scris în cronica cantacuzinească.  

Turnul şi biserica actuală de lângă el vorbesc de evlavia lui Matei 

Basarab. Pe aici au fost trecători multe de duşmani, începând cu 

hoardele tătare şi sfârşind cu cele din ultimul război. 

Puţină vreme popas domnesc, încetul cu încetul Câmpulung 

revine la liniştea de mai târziu, cuib de înfrăţire între cei de „dincolo”, 

încuscriţi cu cei „din ţară”. 

O bucată de timp numai târgul de Sf. Ilie cât mai aduce oameni 

din satele depărtate, dându-i puţină viaţă. Mai târziu Şcoala Normală 

din lunca râului îi dă chiar un renume cultural, pe când cele câteva 

fabrici, de hârtie, de postav, de ipsos, îi dau şi coloritul industrial. 

Elementele oraşului actual tot din ce în ce se accentuează. 

Ceea ce însă Câmpulungul are propriu este fermecătoarea împrej-

muire a naturei. Aiurea, unde dragostea de munţi face parte din tre-

buinţele omului cult, Câmpulungul ar juca acelaşi rol ca şi Innsbruck 

ori Salzburg. Nici Sinaia nu este mai favorizată. Nu e vorba numai de 

cadrul imediat, colnice umbrite în primăvară de norii florilor de pruni, 

ci de lesnea pătrundere în inima înălţimilor pline de tainice frumuseţi. 

Pe valea din ce în ce mai îngustă a Râului Târgului, răcoroasă şi 

numai ferige, duce cărarea spre culmea Iezerului şi a Păpuşei, iar de 

acolo ţinând plaiul, sui până la Negoi. E urcuşul obişnuit de munte, 
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ademenitor deodată, obositor mai pe urmă, răsplătind apoi prin prive-

liştea largă, variată, înviorătoare. 

Un al doilea drum e şi mai frumos. Una din cele mai bune şosele 

de munte te îmbie spre adevărata desfătare. Nu ai nevoie decât de un 

sac de spinare şi un toiag de sprijin. Uiţi vremea, uiţi oboseala. Abia ai 

trecut peste piciorul pietros al Mateiaşului şi una din priveliştele cele 

mai sviţeriene te opresc în loc, vrând-nevrând. E punctul unde şoseaua 

coteşte spre Dragoslavele. Cel mai nesimţitor de frumuseţile naturii e 

pironit spre admirare. Cel mai nesocotitor de podoabele naturale ale 

ţării noastre nu poate aici să dorească Elveţia. De pe coasta iute a 

muntelui pietros, ai înainte, atât de aproape de o gară! una din chemă-

rile naturii spre slăvirea ei. 

Dintr-un peisaj de colnice, dintr-o dată ţi se deschide valea 

Dâmboviţei, cu resfirări de apă limpede printre ostroave de aninişuri. 

Voioasă, ca lacrima, sclipind în vălurele dese ţine tovărăşia şoselei ce 

trece spre Stoeneşti. 

În faţă, e coasta trăgănată, împădurită, a ultimelor ramuri din 

Leaota. De peste creasta lor răsare colţul ce pare că e gata să se 

prăbuşească al Vârtoapelor, începutul masivului calcaros, tăiat de 

cheile Dâmboviţei şi a afluenţilor ei, drum greu de trecut, căci apa îl 

stăpâneşte. 

Iar mai departe, spre miază-noapte, în fundul văii, se înalţă 

ademenitor creasta ascuţită a Pietrii Craiului. 

Tablou neuitat, care e numai coridorul unei regiuni cu variaţii la 

tot pasul prinse lesne pe şoseaua şerpuită, ce urcă pe Dealul Sasului, 

ducându-te până la romanticul castel de la Bran. 

Aceste drumuri nu le poţi despărţi de Câmpulung. Ori la dus ori 

la întors trebuie să poposeşti acolo unde şi legendarul Negru-Vodă s-a 

oprit în descălecatul său. 
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Nicolae Iorga 

 
Nicolae Iorga (1871-1940), cu studii superioare la Iaşi, Paris, Berlin şi 

Leipzig, şi-a luat licenţa înainte de a fi împlinit 19 ani. În 1894 a câştigat 
prin concurs catedra de istorie medie şi modernă de la Universitatea din 
Bucureşti. În 1898 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, 
iar din 1911 a devenit membru activ. 

A condus numeroase reviste literare, precum „Semănătorul”, „Neamul 
românesc”, „Floarea darurilor”, „Ramuri”, „Cuget clar” etc. Este ales 
deputat în 1907 şi a rămas în Parlament până la dizolvarea acestuia în anul 
1938. 

Activitatea sa ştiinţifică este uriaşă. A publicat circa 1300 de volume 

şi broşuri pe teme istorice, unele de proporţii monumentale, precum 
Istoria românilor (10 tomuri, 1936-1939). A consacrat numeroase mo-
nografii şi sinteze şcolii, bisericii, armatei, comerţului, literaturii române şi 
străine. A scris mai multe istorii ale literaturii române, ocupându-se în 
special de perioada veche, lucrări fundamentale ca sursă de informaţie. 
Această intensă activitate i-a creat un mare prestigiu ştiinţific interna-
ţional. Savantul a primit titlul de „doctor honoris causa” la universităţi din 
întreaga Europă şi a fost ales membru al unor academii străine. 

A călătorit enorm în ţară şi în lume, consemnându-şi impresiile în  

cărţi precum Drumuri şi oraşe din România (1904), Sate şi mănăstiri din 
România (1905), Note de drum. Prin Germania (1913), În Franţa (1921), 
Câteva zile prin Spania (1927), America şi românii din America (1930), 
Ţări scandinave. Suedia şi Norvegia (1929), Privelişti elveţiene (1930), 
Vederi din Grecia de azi (1931) etc. 

În anul 1939 a tipărit la Vălenii de Munte cartea de însemnări de 
călătorie România cum era până la 1918. Volumul I este consacrat 
Munteniei, iar volumul II, apărut în 1940, Moldovei şi Dobrogei. Lucrarea 
este o reorganizare a textelor, pe provincii şi judeţe, din cărţi mai vechi 
precum Drumuri şi oraşe din România şi Sate şi mănăstiri din România, 

adăugându-li-se şi alte însemnări publicate în periodice, chiar şi după anul 
1918. 

Textul s-a reprodus după N. Iorga, România cum era până la 1918, 
vol. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, pp. 161-168, 176-178. 
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ROMÂNIA CUM ERA PÂNĂ LA 1918 

Muscelul 
1. Spre Câmpulung 

 

Nu bagi de samă, în necontenita încălcare a înălţimilor rotunde 

cu prăpăstuite povârnişuri, din margenea răsăriteană a Argeşului, când 

treci de la un judeţ la altul. Aici, şi cu un adaus la apus al Vâlcii pline 

de mănăstiri, dar fără locuri de luptă, e în adevăr o ţară, o singură ţară. 

La răsărit este Dâmboviţa plană, cu drumuri oable, netede, regiune de 

adevărată „descălecare” spre odihnă: la nord, dincolo de toată această 

încâlcitură de păduri, stă păretele de stâncă al Făgăraşului, semeţ, 

pustiu, inabordabil. Acolo e cuibul vulturului; aici el îşi pierde aripile. 

În valea cu bisericuţă, unde se găseşte iutea apă de munte, se 

lucrează la ferăstraie, şi trunchiuri mari călătoresc, negre, mucede, ca 

nişte capete de ipopotami ieşite să soarbă răcoarea. Apoi, iarăşi, pe 

lângă casele durate din lemn, cu pivniţa supt cerdacul cu stâlpi şi 

înaltul coperiş de şindilă deasupra, peste podeţele zguduite, ori de-a 

dreptul prin apa râuleţului, spre suişul altei culmi, între prunii 

ogoarelor cu bielşugul de roadă ca nişte mari flori albastre. 

Ce-or fi aşteptând fetele cu fota de roşu şi aur, care stau înaintea 

uşilor de stejar vechi? Nu s-a întors încă solul de biruinţă al Măriei 

Sale ca să li se spuie că s-a isprăvit şi că în groapa de la Posada, supt 

lespezi pe care nu pot să le ridice acei ce le-au prăbuşit, zac, 

sfărâmate, oasele episcopului latin lângă ale celui din urmă secui de la 

hotare! 

Şi deodată Câmpulungul, de pe vârful ultimei culmi, ni-a răsărit 

neted şi alb, prins de ţermul apei Târgului, alergând iute către acel râu 

alb al Doamnei, care nu vrea să spuie vechea poveste romantică a 

numelui său. 

Dar, ca să treci la Dâmboviceni, mai e drum. 

El încunjură înălţimi rotunde, dincolo de care se ascund străvechi 

aşezări rurale cu nume scurte, rude, ca al Măţăului. Se învârte, se 

strecoară şi dincolo de frumosul sat de moşneni unde păstoreşte cu 

glas dulce şi cu glumă isteaţă părintele Cotenescu. Ne-am înfundat 
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într-un aspru şi măreţ defileu de munte: o cheie de descuiat cu sabie 

tare se pune în calea întregitorilor de ţară. 

Dâmboviţa, venind din sus, de la Mătieşul sumbru, trece tulbure 

în albie de piatră. Durerile cele vechi pe care le alintă fâşâitul trist al 

undelor ei nu mai sunt ale acelor boieri şi ţărani ieşiţi în calea năvă-

litorilor medievali, ci noi înşine am fost marturi îndelungatei jertfe 

fără noroc de pe coastele Mătieşului, unde am îngropat un prinţ străin, 

venit pentru pradă. Morţii care încunjură aici i-am văzut şi ne-au 

văzut, li-am vorbit şi ni-au vorbit; în împărtăşirea sufletului nostru am 

cuminecat. 

Sus, în faţă, pe cărare de căprioare, s-au suit schivnicii la schitul 

care nu se vede mai mare decât un cuib de pasăre. Jos, un archeolog 

sapă la temeliile unei mai vechi biserici îngropate. De la un creştet la 

altul pare că se întinde acea punte udă de lacrimi şi cruntă de sânge 

care e viaţa acestui neam de luptă şi de suferinţe 

Departe, în acest ceas spre amurgit, la mormântul din Dealul 

Târgoviştii, al lui Mihai Viteazul, sună clopotele de pomenire. 

La capăt, bisericuţa din Goleşti, satul lui Gole, al urmaşilor lui, 

boieri ostaşi, buni cavaleri şi cărturari buni, de la Ivaşcu şi Albu la 

Radu şi Dinicu, mărunt lăcaş de mari amintiri, la care se adaugă aceea 

a trădării olteanului Tudor, domnul poporului în arme. 

Judeţ arhaic, cu colţuri tăinuite, făcute parcă anume pentru a nu 

se răzbate la dânsele, cu drumuri înguste şi întortocheate, tinzând spre 

munte, călărind dealurile spre Câmpulung, strângându-se lângă şuviţi 

de torente mâncătoare spre Râmnicul Vâlcii, în cealaltă ţară, care, o 

bucată de vreme a dominat Argeşul. 

Pe aceste drumuri, printre frumoasele înălţimi totuşi îmbrăcate 

încă, în ciuda hoţilor de păduri, totdeauna privilegiaţi, ajunge cineva 

la mănăstirile cele mai puţin cercetate: 

Cotmeana, croită de Mircea „cel Vechi”, refăcută şi adausă supt 

Brâncoveanu, apoi supt fanarioţi, făr a i se fura bănuţii de smalt de 

supt coperiş, mănăstioară domnească din vremi eroice, de la care n-a 

rămas decât această bisericuţă; 

Valea Danului, impunătoare cu adaosul de supţioară, cu catapi-

teasma care a venit de la însăşi biserica episcopală din Argeş; 
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Tutana, cu măreaţa biserică, prădată în lăuntru, dar rămasă în 

zidurile-i puternice, între acei puţintei oameni săraci, aşa cum au 

făcut-o, din porunca tinerelului domn Mihnea, care era să fie turc, 

însuşi Mihai, care el trebuia să ajungă domnul cel viteaz; 

Bascovul, la capătul unui sat sărăcuţ, căruia i se fură fetele cele 

mai frumoase şi mai deştepte de către mănăstirea secolului al XVII-lea, 

cu modestul lăcaş de închinare şi căsuţele de adăpost, unde, supt buna 

supraveghere din vremea mai nouă, se lucrează harnic la covoare. 

Sus, pe dâlma prăpăstuită stă cetatea Poenarilor, adevărata „cetate a 

Argeşului”, de care se leagă crunte legende în legătură cu Ţepeş. 

Numai în jos spre Piteşti timpurile apropiate au deschis larga cale 

domnească. 

Şi oamenii se potrivesc cu această natură care nu e aspră, dar 

cuprinde în ea o melancolie de trecut şi de părăsire. Parcă ar fi cu toţii 

odrasle de voievozi aceşti bărbaţi şi femei, cu prelunga faţă smolită, 

cu ochii negri adânci în care se zbat, peste lipsurile de astăzi, flăcările 

eroice. Din fiinţa aici a domniei au rămas strălucitele veşminte 

femeieşti, numai din purpură şi aur. 

 

2. Câmpulungul 

 

E ceea ce-i spune şi numele: un „câmp lung”, o vale prelungită 

între dealurile din dreapta şi cele din stânga, o vale pe care şi-a găsit 

drumul întâi o apă, sufletul satelor şi al oraşelor, şi pe urma ei s-au 

luat, îngânaţi de bolborisirea cântăreţului de munte, oameni: streini, 

călugări viteji, cu crucea pe haină şi spada în mână, teutonii, când, în 

zorile noastre, anii erau abia o mie două sute; apoi oaspeţi cu negoţ şi 

meşteşug, saşi, mai ales; în sfârşit, din văi de munte, din şchele de 

hotar, din guri ale Carpaţilor, ţăranii noştri, care atunci ca şi acum 

străbăteau drumurile în trăgănarea carelor ce lasă sufletu-n voia gân-

durilor şi viselor, ori în mersul sprinten al cailor. De-a lungul 

câmpului s-au întemeiat atunci căsuţele albe, încunjurate de roadele 

hărniciei; morile vorbăreţe, bisericuţele cu crucea înfrăţitoare. Apoi şi 

domnii şi-au durat aici curţi şi mănăstire, mănăstire pravoslavnică, 

înaintea turnului măreţ al căreia s-a prăbuşit Cloaşterul (Kloster) cato-

licilor, străinilor. Şi azi se vede acest turn, temeinic ca un descălecat 
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de ţară: el domină şi ascunde biserica, nu tocmai mare, şi de el se 

leagă un şir de case cu două rânduri, străbătute de fereşti înguste – 

care samănă cu cele de la Cozia. Şi casele vor fi fiind din timpurile 

întemeierii, înainte de „o mie patru sute”, dar turnul e desigur un vechi 

străjer. Căci nu Matei-Vodă Basarab, restaurator aici unde lucrase din 

temelie alt Basarab poate, dintre domnii veacului al XIV-lea, ar fi strâns, 

în timpurile sale de întindere a ţării şi de supunere a ei către turci 

aceste puternice rânduri de piatră, ce alcătuiesc turla măreaţă, pe care 

se rotunzesc unul deasupra altuia şirurile de ocniţe, pe când sus, 

încununează totul acoperişul rontunzit. Nu, aici nu sunt urme de 

decădere; din acest masiv turn se desface acelaşi spirit de mândrie 

tânără ca şi din piatra care, supt jilţul fin sculptat al Vlădicăi, poartă 

săpată în slove adânci, drepte, fără legături de cochetărie târzie, 

amintirea mormântală a lui Nicolae Alexandru voievod, fiul „marelui 

Basarab voievod – care să se pomenească în veci” – acel Nicoară 

Alexandru care pripi fuga ungurilor prin trecători sângerate şi adormi 

liniştit, în siguranţa pazei bune, acum şase sute patruzeci de ani, des-

chizând calea vremilor. 

Astăzi, cu desăvârşita îngrijire a caselor sale înflorite, a stradelor 

sale bine pietruite, a primblării sale, cu adăoşagul nou al şcolilor vesele 

(nu voi zice şi cu statuia, puţin apocrifă a unui erou, Radu Negru, cu 

totul apocrif), cu mişcarea din zilele de târg a unei ţărănimi harnice şi 

vioaie, Câmpulungul e vrednic de a se număra între cele dintâi oraşe 

ale României: vile cochete, instalaţiile de băi ale Eforiei Creţulescu 

aduc vara haine elegante, pe persoane care aparţin cosmopolei franco-

române; dar, dacă nu-i auzi, poţi să admiri uneori feţele rămase de o 

frumuseţă românească, cu toată înstrăinarea sufletească a fericitelor ce 

le au. Iar drumul, de schimb cu Ardealul, care odată trecea prin Rucăr 

şi Dragoslavele, deci pe aici, mergând acum prin valea Prahovei, şi 

liniile ferate locale oprindu-se la Câmpulung, oraşul, puţin cercetat de 

negustori, va rămânea, mult timp încă, cruţat de capitalurile străine de 

la Azuga sau din Lotru. [...] În el toţi aceia ce au nenorocul de a vedea 

scăderea neamului lor faţă de cavalerii aurului sau de microbii golo-

ganului de aramă vor găsi mângâietoarea privelişte a unui mare ideal 

sat românesc, a celei mai bune gospodării de ţărani ce se află în 

cuprinsul românimii. 
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3. Rucărul. Dragoslavele. Gura Dâmbovicioarei 

 

Una lângă alta, pe laturile şoselei, care e prăfoasă, câteva zile abia 

după ploile cele mari, case cu două rânduri, având cinci-şase odăi, 

cerdace cu stîlpi şi foarte adeseori şiruri de oale cu maşcat înflorit pe 

poliţe. Mulţi copii voinici privesc din umbra porţilor de lemn săpate, 

asemenea cu ale românilor din Şchei. În curţi, sus în cerdace ori pe 

margenile drumului, răsar femei al căror port ţesut în arnici, în fluturi, 

în flori de fir de argint şi de mătasă pe fota roşie de aur nu-şi poate 

afla părechea în cât ţinut locuieşte românimea.  

Aici eşti încă în Câmpulung, dar, când ai trecut de hotarul ora-

şului şi te afli acum, nu pe o stradă, ci pe drumul mare, care se cheamă 

aici „Valea Mare”, vei întâlni, până la şchelele de odinioară, vechile 

vămi de munte, până la graniţă, acelaşi fel de case, ţesute din vergele 

de lemn, pe care le acopere lutul nisipos al muncelelor, aceleaşi curţi 

pline de toate cele de nevoie unei bune gospodării ţărăneşti, aceleaşi 

feţe oacheşe, frumoase, cu ochii negri, mari, aceleaşi veşminte cu 

toate florile câmpului şi stelele bolţii. Înţelegi cum din acest ţinut de 

mândri oameni voinici, harnici, cuminţi au putut să plece acum câteva 

sute de ani descălecatul, începutul unei ţări. 

„Drumul cel mare” e o şosea foarte frumoasă, netedă ca şoselele 

Dobrogei; parmaclâcuri de fier, elegante, apără pe alocurea trăsurile 

sau drumeţii înoptaţi de primejdiile prăpăstiilor sau ale adâncurilor 

mlăştinoase. 

Ele se strecură întâi ca o panglică albă pe coasta muncelelor. 

Modâlcile, umflăturile, cazanele răsturnate înjgheabă la un loc aceleaşi 

coşcovituri uriaşe ale scoarţei de lut, nisip şi pietricele albe. Deocam-

dată ele nu se deosebesc bine în ţesturi gârbove, ci se învăluie necon-

tenit cât cuprinzi cu ochiul. Dar veşmântul lor de catifea verde e mai 

sărac; ici şi colo ies la iveală luturile şi nisipurile galbene, roşieteca 

piatră de var, ba chiar colţuri de stâncă, unele mărunte, abia răsărite, 

altele puternice, ţâşnind sus în colţi de piatră sură. În locul gardurilor ce 

hotărăsc bine moşia, care e scumpă din multele jertfe ce a cerut, în locul 

livezilor cu crengile vinete de prune îngrămădite, se văd rămăşiţe încă 
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bogate din vechea pădure seculară şi tufişuri dese. Departe pe povâr-

nişuri se desfac case albe, mici, ca nişte flori sămănate pe pajişte. 

Mănăstirea Nămăeşti se zăreşte, după vreo jumătate de ceas de călă-

torie, într-o înfundătură, îmbielşugată în copaci, din mijlocul cărora se 

înalţă copereminte roşii şi trei turnuleţe nouă. 

Dâmboviţa lunecă printre sălcii în fund, supt muncele strânse îm-

preună, care abia lasă a trece această călătoare tânără şi zglobie. Îndată 

mergem pe malul ei. Uneori râul e spârcuit în şfichiuri dezbinate, 

alteori el aleargă prins în jgeaburi de lemn; în sfârşit, el se scurge la 

vale fără piedici şi unit cu sine, gâlgâindu-şi apele limpezi, care 

răsfrâng în colori de ardezie cerul uşor acoperit de nori. Roţi încărcate 

de cutii îi fură necontenit apele ca să le verse în treucuţa de unde ele 

se aruncă în canalul care hrăneşte sămănături. Mai departe, un fierăs-

trău trăieşte din puterea ei, făcând să se mişte fără întrerupere, în sus 

şi în jos, pânza de fier cu colţii lacomi. 

Supt Piatra Dragoslavelor – căci acum movilele pietroase au înăl-

ţimea munţilor, şi poporul li zice Pietre – înfloritorul sat întinde de-a 

lungul drumului casele-i albe; o biserică, zidită de cel dintâi Grigore 

Ghica, în veacul al XVII-lea, are înaintea zidurilor modeste ale 

naosului un turn strivitor, care e făcut în mult mai mic după acela al 

Mănăstirii Câmpulungului, pe atunci de curând dreasă de Matei-Vodă 

Basarab. 

Pe aici era odată trecerea mărfurilor braşoveneşti, în cară dusă 

încet şi greu, pe drumuri rele, spre atâtea oraşe ale ţării şi spre locurile de 

peste Dunăre. Drumul de astăzi nu e întocmai cel vechi, care merge prin 

vale; dar şi acesta se înrămureşte între calea Târgoviştii şi a Câmpu-

lungului. Cea dintâi se desfăşură la vale de-a lungul Dâmboviţei. 

Încă trei kilometri şi suntem în şchela cealaltă, Rucărul, ale cărui 

turnuri şi case albe se ivesc îndată, la locul unde se întâlnesc trei 

Pietre mari, dintre care una poartă brazi pe coastele ei. [...] 

 

Generalităţi muscelene 
 

Muscelul, un judeţ mic şi puţin cercetat de alţii decât de bolnavii 

care vin să-şi ceară însănătoşirea de boli molipsitoare la Câmpulung şi 

Rucăr, trecându-le în seama sătenilor şi mahalagiilor de acolo, n-are 
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numai o însemnătate istorică prin aceea că în el se află acea veche 

vamă a Dragoslavelor şi Rucărului, cu biserici mari – dintre care cea 

din Dragoslavele e ctitorie domnească, a lui Grigoraşcu Ghica – apoi 

prin aceea că în Câmpulung dăinuieşte încă, deşi într-o formă schim-

bată, „cloaşterul” catolicilor, biserica-mănăstire latină făcută pentru cei 

dintâi orăşeni, nemţi şi unguri, de legea Apusului şi în care se mai 

poate vedea cea mai bătrână piatră de mormânt din toată ţara, a străi-

nului care era judeţ de Câmpulung la 1300; prin acea biserică dom-

nească, prefăcută cu totul în veacul al XIX-lea, dar care înfăţişează 

mormântul lui Nicolae Alexandru voievod, mort în 1364, cea mai 

străveche lespede de mormânt din toată România, şi care e înconjurată 

încă, măcar în parte, de un zid şi un turn străvechi; în sfârşit, printr-un 

număr de biserici şi mănăstiri care-şi numără anii cu sutele. Muscelul 

nu se deosebeşte numai prin frumuseţea adâncilor văi şerpuitoare, 

rotundelor muscele blânde, de la care-şi ia numele, a bogatelor fâneţe 

smălţate cu flori, a drumurilor întortocheate, care aleargă albe la 

picioarele lor. Acest judeţ a păstrat mai bine decât oricare altul mân-

dria nevinovată, demnitatea morală a omului de pe vremuri; în el 

trebuie să vii ca să vezi pe ţăranul cu strălucit port de aur, roşu şi alb, 

pe ţăranul cu moşia lăsată din vremea celor dintâi domni, pentru care 

neamul lui a luptat şi a biruit, pe ţăranul cu ograda bine îngrădită, cu 

curtea plină de coşere şi de vite, cu trainica locuinţă înaltă supt aco-

perişul ascuţit de şindrilă, cu pridvorul pe stâlpi, cu adânca pivniţă de 

dedesubt, care îndeamnă la păstrare, case cu două rânduri, cu multe 

încăperi, în care cămările de oaspeţi aşteaptă cu plocatele şi ţesăturile 

lor oaspetele primit în prag de ţăranca nobilă, cu părul bogat şi 

frumoşii ochi negri, bine deschişi. 

Câtă vreme literatura noastră dădea numai chipuri de ţărani falşi 

sau de ţărani ideali, care erau din toate ţinuturile şi din niciunul, 

ţăranii lui Alecsandri scăldaţi în fericire şi înfloriţi de un dulce zâmbet 

ca pe pachetele de ciocolată sau pe tablalele zugrăvite anume, ori 

ţăranii altora mai noi, oameni de patimi, răi, de avânturi sălbatice, 

vânjoşi, crunţi şi apucaţi, muşcându-se în dragoste şi dumicându-se la 

o răzbunare, întocmai ca fiarele munţilor, ţăranul muscelean, o mân-

drie a neamului, zăcea uitat în acele frumoase clădiri albe din curţile 

de belşug, sub muşuroiul despoiat de pădure al muncelelor ocrotitoare. 
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Astăzi, el iese la iveală, uimind prin noutatea, ca şi prin frumuseţea 

lui. 

Dacă ar fi vrut să-l descopere pentru public un scriitor din altă 

parte, i-ar fi trebuit multe şi grele călătorii. Ţăranul român de oriunde 

se dezvăluie greu acelui pe care nu-l cunoaşte, chiar aceluia care, 

vorbind limba lui şi purtând portul lui, vine din alt sat. Dar cel din 

Muscel, chiar dacă ar voi să se împărtăşească unui drumeţ literar, ar 

trebui să-i dea atâtea lămuriri nouă despre atâtea lucruri deosebite – 

căci datinile şi rosturile lui, vechi ca lumea, nu se mai pot mântui de 

arătat – încât acesta nu s-ar fi simţit niciodată cum se cuvine în 

subiectul său. 
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Nicolae Th. Ştefănescu 

 
Informaţiile despre Nicolae Th. Ştefănescu sunt puţine şi nesigure. 

Este fiul lui Th. Ştefănescu, vice-guvernator al Băncii Naţionale între 1880 
şi 1909 şi întemeiator al Şcolii de Comerţ din Bucureşti. Lui i-a aparţinut 
parcul „Ştefănescu” din Câmpulung, pe care l-a donat primăriei oraşului. 
Mama, Sevastiţa, era verişoară cu pictorul Nicolae Grigorescu, care vara 
venea la Câmpulung. 

Nicolae Th. Ştefănescu a fost un spirit rafinat şi un bun cunoscător al 
culturii franceze şi italiene. În perioada interbelică a vizitat muzeele 
Parisului, castelele de pe Valea Loarei, Roma şi Florenţa, admirându-le 
marile valori artistice. Blazat după atâtea capodopere, s-a retras către 

sfârşitul vieţii la Câmpulung, unde a locuit într-o casă de pe strada Matei 
Basarab, lângă Cercul Militar. 

Volumul Prin Câmpulung şi pe muscelele lui este una dintre cele mai 
încântătoare cărţi care s-au scris despre acest oraş şi împrejurimile sale. 
Dedicaţiile câtorva capitole, pentru Al. Rosetti, Mihai Moşandrei, Dimitrie 
Nanu ori Livia Dymsza (fiica lui Titu Maiorescu) se adresează unor persoane 
profund legate de urbea musceleană. 

Textul s-a reprodus după Nicolae Th. Ştefănescu, Prin Câmpulung 
şi pe muscelele lui, Tipografia „Gh. N. Vlădescu”, Câmpulung, 1946,   

pp. 1-18. 
 

PRIN CÂMPULUNG ŞI PE MUSCELELE LUI 

Drumuri 
 

D-lui Al. Rosetti 

Parcă te întreabă domnul şi mai cu seamă doamna să le spui pe 

unde să rătăcească spre a-şi astâmpăra urâtul ce-i paşte de când căldu-

rile şi nevoile i-au aruncat prin uliţi prăfuite şi împietrite cu bolovani 

ce rup picioarele! 

Cine să-şi macine puterile, urcând, coborând, frământând dru-

murile, şoselele şi potecile, cine? 

Şi timp de unde, pentru că, cât ţi-e dat, trebuie să alergi după 

atâtea, fără de care nu poţi trăi. 
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Cu toate acestea îţi stă pe limbă cuvântul gata să povestească 

despre locuri din preajma Câmpulungului, pe care le poţi cerceta 

rupând din ceasurile zilei trei până la patru, chiar cinci, dacă te trage 

aţa să stai cât de puţin unde te opreşte omul sau locul. Doar n-ai plecat 

de acasă tocmit cu ora! 

Oricum te vei fi chibzuit, alege-ţi pentru drum timpul dimineţii şi 

ziua cerului albastru după ploaie. Chiar îndată nu, lasă să treacă timp 

până ce se zvântă pământul, ştiind că noroiul nu face fala cărărilor. 

Şi nu te încărca cu sac pe spinare, cu ghete greu ferecate şi 

bidoane de tot felul, n-ai nevoie de atâta pregătire, n-ai să sui Alpii. 

Nici nu crede că vei trece prin pericole de moarte, prin păduri pline de 

tâlhari, pe lângă stânci şi râpe înfricoşătoare. Dar, caută să ai la 

îndemână cu ce să te aperi de vântoare şi nu uita că arşiţa de vară 

poate să te supere. Şi iar nu socoti că te-ai asigurat de pas sigur în 

pantofi de promenadă. 

De asemenea în împrejurimile oraşului n-are cum te prinde fiorii 

măreţiei. Coline verzi, flori şi iarbă, case albe, munţi albaştri în zare, 

nori luminaţi. Acestea te aşteaptă, şi mai ales omul ce dă viaţă 

lucrurilor. 

De aceea nu-l ocoli, caută să te apropii de el cu bunăvoinţă. Nu-i 

călca iarba, nu-i încerca prunii, nu trece prin grădini ca la tine acasă. 

Uşor îi capeţi voia, dar cere-o lui întâi. Şi aşa, de legi vorba cu el, se 

poate să înveţi câte ceva. 

Şi te lasă în seama drumului mare, sau drumeagului umblat de 

ani, căci el te scoate la lumină cu faţa curată. Nu te încrede în poteci 

pe care n-ai apucat să le cunoşti cum trebuie, fereşte-te de ademenirea 

ce ţi se năzare când se deschide înainte cărarea care pare că scurtează 

calea. Se poate să fie înşelătoare, şi deseori te înfundă, sau te duce 

prin locuri de curând îngrădite pe unde altădată treceai nestingherit. 

Aşa de vrei să sui dealul Gruiului, nu te abate pe strada ce se 

deschide în faţa Cercului Militar. Până mai ieri, de urcai printre case 

albe de ţară, şi dacă treceai mai departe pe lângă Vila Sandu, puteai 

sui de-a dreptul până în Grui pe poteci de mult croite. Acum la capătul 

celor câteva case, pârleaz nu mai e, poarta închisă i-a luat locul, iar de 

pe tăblia prinsă în par îţi sare în ochi opreliştea: „Proprietate privată, 

intrare oprită.” 
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Ţi-e necaz că trebuie să te întorci din drum. N-ai ce să faci. 

Cobori tot pe unde ai urcat, mai priveşti o dată vila cu turn alb pe fund 

întunecat de brazi, tăcută lucru mare în tot timpul anului, dar plină de 

viaţă tinerească, odată cu vacanţa mare, iei în şir la vale căsuţe de 

Muscel şi apoi cârmeşti la dreapta Cercului Militar, până ce în dreptul 

Grădinii Publice dai de strada „Primăverei”, sau câţiva paşi mai 

departe de strada „Primar Petre Zamfirescu”. 

Aşa a vrut stăpânirea să o numească, dar lumea îi zice tot Calea 

Ocheştilor, fără să ştie de unde vine porecla veche, ce rost are porecla 

nouă. 

Sui mereu, încetişor, cu gândul la trufia omenească, întrebându-te 

de-a surda de ce strada cealaltă care te lasă la poarta Parcului e 

botezată a „Primăverei”, ca şi cum ar zice românul, o primăvară, două 

„Primăvere”... Fleacuri! 

Şi deodată te vezi lângă Troiţă, la gura podişului întins cât vede 

ochiul de limpede în toate părţile. Minunat e Gruiul! 

Într-adevăr, te prinde mirarea că ai în faţă atâta întins de cuprinzi 

cu privirea din munţii Ialomiţei – Leaota – până dincolo de hotarul 

Argeşului – Ghiţu. Şi se plimbă ochiul în voie pe verdele văratec, jur 

împrejur, prin vâlcele de abia adâncite, pe movila din marginea 

Bughii, drept înainte, de unde privirea se ridică pe dealurile Albeştilor, pe 

Cărbunaru, pe Vârfuri şi apoi mai sus, pe munţii cu adevărat ai 

Gruiului, pe Boldu – 1659 m, cu Zănoaga – 1247 m şi Lalu – 1087 m, în 

dreapta; cu Portăreasa şi Voivoda – 1228 m, în stânga. 

De treci dincolo, în spatele Boldului, sui culmea Iezerului, cu 

cele două vârfuri Iezerul Mare (2463 m), Iezerul Mic (2300 m), culme 

care se prelungeşte spre miază-noapte cu Plaiul lui Pătru din care, de 

pe Grui, se zăreşte numai partea ce dă în Păpuşa (2379 m), iar spre 

miazăzi cu golul rotund al Jupânesei (1716 m), cu Năpârteanul (1332 m) 

ce se pierde în dealuri spre Râuşor şi Valea Doamnei. Iar în zarea depăr-

tată iese din păduri muntele Ghiţu (1632 m), ce se află dincolo de apa 

Vâlsanului şi încoace de Căpăţânenii din jud. Argeş. Spre miază-noapte, 

în partea cealaltă a Gruiului, Măgura pune capăt podişului. Ea des-

parte valea Bughii de albia Târgului, râul oraşului, ce coboară din 

poalele Păpuşii, trece prin valea Tambura ca să-şi facă loc pe la Voina, 

Lereşti, Voineşti, Câmpulung. 
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Lanţul de munţi ce se lasă din Păpuşa, Grădişteanul, Găinaţul 

Mare şi Mic, Muşuroaele, Dobriaşul Mare şi Mic (1553 m şi 1373 m) 

ţărmureşte malul stâng al Târgului, iar peste muche malul drept al 

Argeşului isvorât şi el de departe, tot din Păpuşa. Până la Nămăeşti, 

Argeşelul nu întâlneşte nicio aşezare omenească, dar devale se stre-

coară printre muscelele mândre ale Mateiaşului, Bogăteştilor, Suslă-

neştilor, văi pe care le ghiceşti, dealuri înveselite de mulţimea caselor 

şi livezilor. 

Iar dacă îţi plimbi gândul dincolo de Iezeri ştii că cobori în Otic 

(2090 m), de unde începe bazinul Doamnei la apus, al Dâmboviţei la 

răsărit. Mult curge în sus Dâmboviţa până să coboare în văi fără sate, 

până în dreptul Săticului, iar de acolo în jos trece prin Podul 

Dâmboviţei, prin cheia Ghimbavului ca să iasă la marginea Rucărului. 

Muntele Ghimbavul vesteşte Dâmboviţa în aceste comune, iar vârful 

pietros al Vârtoapelor (1437 m) ne spune că râul, pe cât de limpede 

prin partea locului, pe atât de turbure prin părţile Bucureştilor, a ajuns 

la Dragoslave. Celălalt vârf din dreapta Vârtoapelor e Sf. Ilie, ce ţi se 

pare că se leagă cu Bucegii albiţi de piatră şi pierduţi în nori, (Sf. Ilie, 

1777 m; Strunga, 1966 m; Omul, 2511 m). De la Vârtoape se înlăn-

ţuiesc devale Roşu cu vârful Cioarii (1545 m), Algâiul, Priseaca, iar în 

zarea răsăriteană apare culmea Leaotei (2134 m), ce desparte râurile 

Dâmboviţa de Ialomiţa. 

Astfel, cu privirea, dai roată munţilor şi văilor ce-ţi stau în calea 

ochilor pe întregul întins al Gruiului. De ar fi să faci ocolul cu 

piciorul, s-ar strica cu mult socoteala... 

Te mulţumeşti şi cu atât, bucuros că ce te înconjoară poate să te 

farmece mai cu seamă în ceasul asfinţitului, în lumina soarelui gata să 

treacă după Ghiţu, în adierea răcoroasă a înserării. 

Şi aşa, cu ce ţi s-a întipărit în minte şi ţi s-a strecurat în suflet, 

îndrepţi pasul de acum uşor pe iarba Gruiului spre drumul Malului, 

oprindu-te încă o dată pe dâmbul ce se face în dreapta, locul cel mai 

înalt al podişului, de unde cuprinzi zarea întregită cu valea satelor 

Bughii până sus în vârfurile Dobriaşului. De pe dâmb te laşi până la 

răspântia de drumuri şi apuci drumeagul dintre garduri sprijinite de 

sălcii, de câte o tufă de măceş sau soc, de vreun cireş voinic sau 

mesteacăn luminat. Şi tot mergi astfel ca la un sfert de ceas până ce 
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dai în partea dinspre oraş de Teiul cel vestit. De la umbra lui îţi dai 

încă o dată seama de ce te încântă oraşul ce se răsfaţă între dealuri 

bogat împodobite şi de-a lungul râului strălucitor, străjuit de 

clopotniţa Bisericii Sf. Gheorghe, de turnul mândru al Mânăstirii, de 

Mateiaş cu toţi munţii lui. 

De sus de unde te afli mai să zici că ce se petrece în vale este 

neted şi tihnit. Depărtarea şi lumina învăluitoare fac minunea. 

Când s-apuci din nou pe drumeagul Drăceştilor, iată un cârd de 

oi, o clăţae, în frunte cu stăpâna lor, bondoacă şi roşcovană, deşi 

pălăria neagră, bărbătească, trasă bine pe ochi ar fi putut să o scape de 

arşiţă măcar până-n vârful nasului. Din urmă veneau alene câteva 

vaci, neîndurate să lase locului ierburile noi crescute pe lângă garduri. 

Ar fi uitat ele de drum de n-ar fi fost îndemnul aprig al boarului. Şi se 

oprea el când şi când ca să cheme cu glas poruncitor pe nevăzutul 

mierloi. Hei mierloi! N-aştepta să-l vadă ieşind de prin vreo tufă şi o 

pornea iar: mierloi! Şi de îndată afli despre cine e vorba, cine putea să 

fie mierloiul. Un „pâci” mândru tare, cu coarne lungi şi ascuţite, trase 

mult înapoi, cu cap voinic şi barbă stufoasă de ţap biruitor. Aşa, cum 

să nu calce ţanţoş pe lîngă capra lui bleagă, năpârlită şi pe deasupra cu 

ugerele înfăşurate în hârtie de jurnal legată cu sfoară... La asemenea 

ţap s-ar fi cuvenit altfel de capră, o spui în tine vecinic neştiutorul 

tainelor. 

Tot mergând pe lângă grădini cu iarba gata să înflorească, drumul 

te scoate deasupra Bisericii Sf. Gheorghe şi a bradului ei recunoscut 

dintr-o mie. Şi iată cum te afli iar în oraşul neted şi tihnit. 

Nu numai Calea Ocheştilor te urcă pe Grui. Sunt atâtea alte 

drumuri care te duc pe dealurile lui şi pe care le urmezi după ţinta ce 

ţi-ai ales. 

Dacă e să cobori în Bughea de Jos pentru că vrei să te duci la 

mânăstirea Ciocan, pentru aceasta Calea Ocheştilor e cea mai 

nemerită. Odată ajuns la Troiţă, ea te va lăsa în valea largă şi seacă ce 

te scoate în sat, cum dai de şosea. De o ţii mereu, treci podul şi nu e cu 

putinţă să nu găseşti pe acolo om care să nu te îndrepte fără greş pe 

vâlceaua ce te va duce în pădurea de fagi şi pe drumul de car al 

mânăstirii. Când ai ieşit în golul dealului eşti bucuros că ai dat de 
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lumină şi de zare întinsă spre Boldul. Te vei pătrunde şi de alte 

bucurii, se poate, dar locul nu sfinţeşte pe tot omul. 

Calea largă a Ocheştilor te poate îndrepta şi pe Valea Strigoiului, 

dacă urmezi drumul tot înainte şi dacă ajuns pe prundul Bughii te 

abaţi puţin până ce zăreşti fleacul de punte aruncată peste apa puţin-

tică a râului. La aşa apă, aşa punte! De dincolo se deschide Valea 

Strigoiului ce desigur n-are cu ce te înspăimânta. După câţiva kilo-

metri în sus, printre pietre de râu şi fire de apă în care băieţii, uitând 

vacile ce le sunt date în seamă, prind un pumn de peştişori pe care-i 

poartă subt pălărie, sau câţiva raci pitiţi prin buzunare, iată că ai ajuns 

în satul Albeşti, vestit prin piatra lui. 

După alţi doi, trei kilometri, trecând peste deal, cobori în 

Cândeştii de pe Bratia. Dar poate că încă din Albeşti te vei fi hotărât 

să iei drumul casei prin Bughea de Sus, prilej să calci şi altă parte a 

Gruiului, îndreptându-te spre gârliciul sau Calea Bughii, cum i se zice 

acum. Pe şosea n-ai ce căuta, afară dacă cine ştie prin ce împrejurare 

te vei afla în trăsură sau în automobil. Atunci faci intrare falnică în 

oraş pe Calea Alimănişteanu Constantin, zisă altădată a Albeştilor. 

Iar dacă într-o bună zi te mai împinge gândul spre Tei, pe care 

unii îl numesc al Doamnei, ia drumul pe Calea Malului, în sus de 

biserica Sf. Ilie, stradă numită acum „Căpitan francez Henri Richard”, 

care, luptând în Regimentul 70 Infanterie Muscel în războiul 1916-1918, 

a murit la Momâia. 

Şi dacă vrei să te bucuri de farmecul Măgurii, din Calea Alimă-

nişteanu o iei la dreapta urcând strada pe lângă biserica Schei, sau, din 

strada Negru-Vodă, luând Scheiul de-a lungul, te opreşti în dreptul 

punţii Tonghioiu, pentru ca să urmezi Calea Carelor, ce se deschide în 

stânga. Nu e lungă, pe nesimţite te scoate lângă troiţa care ţi-arată 

lămurit poteca Măgurii. 

Până-n vâlceaua izvorului de acolo n-ai cum greşi, dar de la o 

vreme ia seama să nu te înfunzi degeaba pe valea răcoroasă. Nu lăsa 

poteca ce se face pe dreapta cum treci pârâiaşul; urci apoi mereu prin 

plantaţie de pin şi prin lăstar de mesteacăn. 

Când ajungi deasupra Fabricii, sus, să nu crezi că te afli în partea 

cea mai mândră a Măgurii. E drept că dacă-ţi întorci privirea tot 

Gruiul ţi se arată, iar Câmpulungul aproape pierdut în verdeaţă de abia 
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sclipeşte în soare. Priveliştea nu mai e a unui oraş de munte, aşa după 

cum o ai în minte, zarea e într-adevăr largă de partea Creţişoarei şi a 

Măţăului. Dar frumuseţea Măgurii o simţi pe golurile ei din vârfuri, 

după ce ai trecut de poteca ce-ţi stă dinaintea ochilor, după ce ai lăsat 

în urmă stejarii şi fagii chinuiţi de vânturi, ca şi pădurea de mesteacăn 

ce îmbracă coasta repede care coboară lângă iazul ferestrăului din 

Voineşti. 

Nu e înălţime mare, n-atinge mia de metri a Măţăului. Dar 

aşezarea ei despărţită de case prin văi, iarba deasă şi mătăsoasă a 

poienilor, împădurirea tot mai plină cu fiecare an ce trece, vederea 

largă până-n Păpuşa şi Plaiul lui Pătru, cu culmea Iezerului, până-n 

Bucegi, cu Valea Târgului deschisă în faţă, fac să se simtă pe Măgura 

duhul muntelui. 

Şi ce uşor se face pasul pe poieni, fie că tuleşti spre Bughea, fie 

că mergând tot înainte vrei să cobori în Lereşti ca să-ţi faci drum de 

întoarcere, nu însă pe şoseaua satului, albă de praf şi încinsă de soare, 

ci pe canalul Fabricii, minunat umbrit de aninii ce se înşiră de-a 

lungul râului. 

Şi astfel ai cunoscut Gruiul de la un capăt la altul, dar dacă nu te 

învredniceşti să sui Măgura, dacă n-ai privit oraşul din locul Teiului şi 

n-ai simţit acolo adierea şi vraja asfinţitului, nu te poţi lăuda că ai 

primit tot ce-ţi poate da Gruiul. 

* 

Va fi trecut o jumătate de veac de când cei ce se aflau prin 

Câmpulung, în zile de vară, cu doamne şi domni, fete şi băeţi, cu 

muzica militară în frunte, urcau pe Flămânda ca să se încânte de 

minunea nopţilor cu lună plină, ca să plimbe priviri înflăcărate prin 

alte colţuri decât pe Bulevard şi prin Grădina oraşului. 

Obiceiul se lega poate de o faimă mai veche, din timpuri când cu 

venirea primăverii protipendada Câmpulungului îşi da întâlnire pe 

acelaşi deal. 

Dar până-n anii din urmă se vedeau pe Flămânda comeseni 

tolăniţi la umbră de pom, împresuraţi de hârtii pătate de grăsime, de 

cutii de conserve golite, amintire că omul sfinţeşte locul. 
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Cine ştie dacă în lista „excursiilor” Flămânda nu ţine loc de 

frunte. Excursie?! 

Te găseai în dreptul primăriei când ţi-ai adus aminte că la 

douăsprezece din zi trebuie să fii în piaţă ca să lămureşti o vorbă cu 

nenea Niculae. Cum timp aveai destul, în glumă mai mult te întrebi 

ce-ar fi dacă până să ajungi la locul cu pricina ai face ocolul suind pe 

la Flămânda. Nu pierzi trei sferturi de ceas. Şi mult pe gânduri n-ai 

stat, te vezi pe podul Predoiu. Apuci la dreapta, treci de grădini până ce 

citeşti pe tăbliţa bătută pe zidul din colţ: „strada Pictor Grigorescu.” 

Orice s-ar zice – stradă dosnică, părăsită, croită mai mult din 

întâmplare – amintirea oamenilor mari ai ţării nu piere. 

Şi te duce strada pe lângă grădini de zarzavat, pe lângă câteva 

case, drept în sus pe Flămânda. Holdă ici, iarbă colea, biserică nouă 

ieşind sprinten din pâlcul întunecat al brazilor, le vezi şi cu ochii 

închişi. Dar când s-ajungi pe linia prunilor, recunoşti dealurile şi 

munţii Gruiului parcă şi mai lămurit. 

Turnul lui Matei Voievod, casele oraşului, şcoalele lui, primăria, 

bisericile îţi plimbă ochiul de-a lungul râului ce se pierde prin 

Voineşti şi după cotitura Lereştilor. Iar lumina ţi-e prielnică pentru că 

acolo, ca mai peste tot în locurile Câmpulungului, de stai cu faţa la 

lucruri, n-ai soarele drept în spate. Ce te înconjoară nu ţi se înfăţişează 

fără umbre, lumina e bine cumpănită de mersul soarelui cam din 

Mateiaş până-n Ciocan. 

Gruiul şi Flămânda sunt locuri la îndemână ca să stăpâneşti cu 

vederea Câmpulungul şi, deşi aşezate împotrivă unul altuia, ţi-ar veni 

să-ţi zici că dacă te-ai suit pe o parte n-ai de ce te osteni şi pe cealaltă. 

Ochiul se plimbă pe aceleaşi culmi, pe aceleaşi vârfuri şi dealuri, cu 

toate acestea nimic nu rămâne la fel. Pe dealul vecin dacă te-ar fi 

privit cineva din oraş erai la miază-noapte, la apus şi spre miazăzi, la 

Flămânda eşti spre răsărit. 

Dar Flămânda este numai o frântură din dealul a cărui culme 

începe din şoseaua mare a Rucărului, din dreptul drumului ce duce la 

Nămăeşti, trece prin Şelari, merge spre Bilceşti şi de acolo se prelun-

geşte mergând mereu la deal până la Măţău, pe izlaz sus, locul cel mai 

înalt, cu vederea cea mai largă şi mai adâncă spre munţii Argeşului şi 

ai Făgăraşului, culme ce se ţine una, cale de vreo opt kilometri, şi la 
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înălţime deasupra mării între opt sute şi o mie de metri. Gruiul rămâne 

mai jos cam cu vreo două sute de metri. 

Vei putea umbla toată creasta dealului dintr-odată şi într-o 

dimineaţă cu cât sui, cu cât cobori, dacă te vei fi prins să faci ase-

menea ispravă în atâtea ceasuri poruncite. Cum însă prinsoarea n-are 

de ce să-ţi fie de folos, împarte drumul cam aşa. 

O dată, Câmpulung, Vişoi, Valea Foii, Nămăeşti. Ai auzit vor-

bindu-se de mânăstirea maicilor din Nămăeşti, de biserica lor durată 

în gaură de stâncă, de icoana făcătoare de minuni, de pânza lor, de 

dulceaţa făcută acolo... Le-ai văzut, le-ai simţit, şi împăcat iei drumul 

de întoarcere prin Şelari, Bilceşti, şi de la primărie cobori pe şosea. Ea 

te lasă la doi paşi de Podul Băilor. 

Altă dată, Câmpulung, Valea Rumâneştilor, Bilceşti, ca să vezi 

bisericuţa din fundul pădurii de brazi. Arhitectura e greoaie, zugră-

veala în frescă, atrăgătoare. Pictorul a fugit de tipic şi nu s-a ţinut 

încătuşat de Renaştere. Slăvirea Maicii Domnului din altar e de preţ, 

cum frumoase sunt capetele apostolilor înşirate în ocniţele iconos-

tasului şi grăitoare figurile evangheliştilor. Vor mai fi acolo şi alte 

lucruri de seamă, dacă lumina va fi fost atât de vie ca să treacă şi 

înăuntru prin ferestre, aproape înăbuşite... 

De acolo o iei din nou pe şosea, spre Creţişoara, până la casa 

strâmbă şi cu partea de sus în vânt de ani de zile. Laşi şoseaua şi 

tuleşti în dreapta pe potecile grădinilor până ajungi în stradă, în faţa 

podului Iriminoiu, la capătul văii Rudarilor, unde e crucea din vremea 

lui Brâncoveanu Constantin, ridicată acolo pentru pomenirea jupâ-

nului Pârvu, jupânului Ghinea. Cine să fi fost aceştia, fost-au dibuiţi 

unde trebuie şi la timp potrivit. 

A treia oară, Câmpulung – Calea Târgoviştei, adică şoseaua ce 

trece pe lângă Şcoala Normală –, Fântâna Rece, spre a lua muchea spre 

stânga, de-a lungul între muscele minunate, mai cu seamă când iarba e 

în floare, şi pentru a trece încă o dată pe drumul dăruit cu toate 

frumuseţile judeţului, fâneţe, arbori şi pomi de tot felul, mesteceni, 

fagi, brazi, nuci şi meri şi se poate ca „Stop nea Niţă!” din firma lui 

Moroe să fie cu înţeles, şi nu numai vorbă... 

De acolo mergi la vale pe şoseaua mare, dând cu ochii, în 

dreapta, de Pietricica din grămada măreaţă a Pietrii Craiului, cu 
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stâncile albăstrite de depărtare, şi puţin mai jos cu valea Târgului larg 

deschisă până-n Păpuşa, iar tot coborând se iveşte Câmpulungul alb 

de lumină, sprijinit pe râpile Ciocanului, adăpostit de Iezer, de Paiul 

lui Pătru, de Păpuşa. 

Al patrulea drum: Câmpulung – Păsărica – Moara lui Curcă – 

Groşani – Chilii şi devale, prin Bărbuşa, în oraş. E puţin umblat, dar 

drum atrăgător cum treci de stăvilarul lui Vălimăreanu. 

Se cade să faci şi pe al cincilea drum, prin Valea Bărbuşei, 

şoseaua Chilii, până la răscruce, de unde să apuci pe dreapta, spre 

Leculeşti? Dar pe al şaselea, oraş – Bărbuşa – Chilii – Măţău, sat 

aşezat în coasta dealului şi în bătaia vânturilor? 

De acolo poţi coborî şoseaua Târgoviştei şi a Măţăului, pe stânga 

de vale, cum treci de fântână, spre a câştiga din timp şi să înveţi, de 

mai e nevoie, că poteca se face cale, calea şosea bună când dă pe 

lângă grădini bogate cu proprietari pe vremuri, prefecţi, primari, chiar 

foşti alegători în colegiul întâi. 

Şi nu ştiu ce-ţi va mai fi rămas să vezi dacă din Groşani, de la 

fântână, cârmeşti la stânga şi apoi urci mereu uliţa satului până dai de 

poteca care, mai sus, din ce în ce mai sus, te urcă prin pădure tânără 

de mesteacăn cu luminişuri prietenoase. Drumul de car pe care-l vei 

nimeri la urma urmei, te leagă cu Chilii ceva mai jos de biserică. 

Dar vei zice poate că făcând atâtea drumuri prea e multă bătaie 

de cap şi mai ales de picioare... 

Totuşi ar fi păcat să nu te urci pe Măgura, să nu priveşti 

Câmpulungul din locul Teiului, din muchea lui Teiu, cum i se mai 

spune, şi măcar o dată să nu porneşti la Bilceşti şi de acolo la Fântâna 

Rece. 

Nu va fi rău dacă te hotărăşti să le umbli şi pe celelalte. Poate că 

pe drumuri ai prilej să înveţi câte una şi de la oameni fel de fel, după 

loc, după zile, după ceas. 
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CÂMPULUNGUL INTERBELIC 
ÎN DOCUMENTE FOTOGRAFICE DIN  

COLECŢIA LUI NICOLAE TH. ŞTEFĂNESCU 

 

 

 

 

Câmpulungul iarna. 
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Preotul Gheorghe Negulescu. 
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Ţărancă la Câmpulung. 
 

 

Femeie cu doniţă şi cobiliţă. 
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Veche cruce de piatră. 
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În faţa hotelului „Regal”. 
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La târg. 
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Troiţa Manolescu. 
 

 

Biserica Sf. Ilie.
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Bărăţia. 
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„Birt economic”. 
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În drum spre Câmpulung. 
 

 

Costum tradiţional muscelean.
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Scrânciob la bâlci.
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Port muscelean. 
 

 

Zi de sărbătoare.
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Casa „Gică Ştefănescu”. 
 

 

Pe o stradă din Câmpulung. 
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Comerţ. 
 

 

La nuntă.
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Moară din Câmpulung. 
 

 

Care cu boi.
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Cârciumă la marginea oraşului. 
 

 

Zi de târg. 
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Mihai Moşandrei 

 
Scriitorul Mihai Moşandrei (1896-1994), născut la Bucureşti, a urmat 

aici Colegiul „Sf. Sava” şi Liceul „Gh. Lazăr”. S-a înrolat ca voluntar în 
Primul Război Mondial şi a terminat campania medaliat cu „Crucea de 
război”. În anul 1921 şi-a luat licenţa la Facultatea de Drept din Bucureşti. 
Devenit bursier al statului francez, în 1926 a trecut doctoratul în ştiinţe 
politice şi economice la Paris. 

După reîntoarcerea la Bucureşti, a fost o perioadă magistrat, dar 
profesiunea nu l-a pasionat. Demisionând, s-a stabilit la Câmpulung, unde 
a practicat intermitent avocatura. A debutat cu volumul de poezie Păuni 
(1929), urmat de Găteala ploilor (1932) şi Prezenţa Pegasului (1933). Din 

anul 1934 a devenit membru al Societăţii Scriitorilor Români. În această 
perioadă a publicat intens poezie, proză lirică şi eseu la edituri de 
prestigiu. În al Doilea Război Mondial a fost sublocotenent  în rezervă la 
aviaţie; pentru meritele sale a fost decorat cu „Virtutea Militară”. 

Fire credincioasă, obsedată de ideea binelui şi a dreptăţii, a refuzat în 
anii următori orice legătură cu regimul comunist. În anul 1951 a fost 
expulzat din Uniunea Scriitorilor pentru „lipsă de colaborare partinică”. În 
1959 a intrat doi ani în închisoare, printr-un proces înscenat, pe motiv că 
deţine publicaţii interzise, de fapt propriile sale manuscrise. După ieşirea 

din detenţie şi-a reluat activitatea literară, publicând versuri, proză, 
articole, interviuri etc., nu fără a rămâne un incomod pentru regim. 

Textul s-a reprodus după Mihai Moşandrei, File regăsite, ediţie 
îngrijită şi note de Adrian Săvoiu, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2006, 
pp. 7-10, 23-31. 

 

CASA AMINTIRILOR 
 

... Pelerinului chiar distrat ce ar rătăci printre clădirile paralelipi-

pedice cu multe etaje, cu balcoane şi geamuri, ale Câmpulungului de azi 

al Muscelului n-ar putea să-i rămână neobservată pe str. Negru-Vodă, 

la numărul de azi 184, în fundul unei ogrăzi largi, o casă veche, de stil 

arhaic românesc. Construită în jurul anului 1800, trecută în proprie-

tatea d-nei Mathilda Nanu – azi locuită de streini – ea a fost cândva 

restaurată de către soţul ei, medic profesor, sub îngrijirile cunoscutului 

arhitect de specialitate Iotzu, păstrându-i toate liniile vechi de casă 
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românească. Probabil restaurarea trebuie să se fi petrecut în jurul anului 

1900. Fericit inspirat în restaurare, clădirea păstrează în întregime 

zâmbetul pitoresc, stâlpii, scările şi pridvoarele, pe cât a fost posibil, 

ale epocii de atunci. 

Pe această străveche casă bătrânii câmpulungeni o individualizau 

sub denumirea de „Casa Nanilor”; familii ce au locuit-o de-a lungul 

tot veacului trecut, fără s-o mai poată însă păstra şi acum. Clădire mis-

terioasă şi visătoare, în aşezarea ei în fund de ogradă, ascunde încă 

sub geamlâcul acoperit de iederă, sub porţile de stejar zăvorâte, poves-

tea nu numai a unei familii, dar şi a unui trecut hieratic, contemplativ, 

şi atât de deosebit de prezentul zilelor noastre, atât de trepidant şi 

dinamic. 

Dacă notez aceste lucruri e fiindcă, mic copil, am surprins-o încă, 

fâlfâind, în clipele ei de fericire. Dar cu cât vremea va trece, cu atât 

clădiri cu numeroase etaje se vor ridica jur-împrejurul ei, cu atât ea 

mai firavă şi delicată se va turti mai mult, asemenea unei cochilii 

cenuşii, descoperită parcă din alte ere. Stilul delicat de casă mun-

tenească, cu pridvor larg, susţinută de stâlpi fini de stejar, în formă de 

lujere florale, uşa gârliciului, mânăstirească, încheiată în faguri de 

albină, poarta de intrare cu fiare ciocănite în scânduri masive dau 

destul de clar o idee asupra clădirilor din acea epocă şi a fostei prime 

capitale a Ţării Româneşti. Privind-o cum creşte în fundul ogrăzii 

verzi, în zilele mai liniştite ale lui cuptor, îmi apare azi ca o mărturie 

încă vie a fostelor familii burgheze de altădată şi a unor oameni 

cumsecade ce au adus modestul lor prinos,  unii dintre ei cârmuirii 

ştiinţei, iar alţii artelor sau literaturii româneşti. 

Dacă asemenea personajelor din basme, cu mână fermecată, aş trage 

perdeaua prezentului într-o parte, un val solar ar năvăli jur-împrejurul 

meu, mistuind totul. Iarba din curtea mare ar creşte reavănă şi 

mustoasă, iar un mălin centenar ar izbucni din pământ, în colţul 

străzii, trimiţând parfumul lui amar şi frunzele însângerate de-a lungul 

pridvorului liniştit ce aştepta mereu oaspeţi. Lângă uşa de intrare a 

casei, un pin-păun o veghea atunci, încă mic, ca o santinelă cu arma la 

umăr. Despărţit în dreptul ogrăzii din faţă, printr-un gard minuscul, se 

întindea plină de linişte o grădiniţă cu trandafiri de dulceaţă, cu peri 

bergamuţi şi privighetori. Pe la mijlocul lui septembrie bergamotele 
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începeau să se legene, galbene şi mustoase, la soare. Sub aceşti pomi, 

la umbră, creştea merişorul cu flori coriace şi lucioase, sub care se 

adăposteau familii numeroase de melci, fiind feriţi de dogoarea 

soarelui... Revăd azi înaintea mea totul... 

Era o zi superbă de vară, uşa de la scară, în stejar masiv, se 

deschidea scârţâind foarte greu; în lumina ei, îmi apărea primul meu 

prieten de jocuri, Dan Barbilian, unul şi acelaşi cu poetul de mai 

târziu, Ion Barbu. Mă lua de mână. Din verandă furam două taburete 

şi dădeam buzna în grădiniţa cu trandafiri de dulceaţă, cu fluturi viu 

coloraţi – parcă de căldura verii, cu tot felul de gângănii şi melci. La 

brusca noastră intrare, după câteva iuţi acrobaţii printre tulpinile 

trandafirilor, codiţele roşii şi privighetorile se făceau nevăzute. Cei 

doi băietani, în vârstă de opt-nouă ani, schimbau între ei primele între-

bări în legătură cu ştiinţele naturii. Ochii lor proaspeţi şi sensibili erau 

uimiţi de viaţă, de multiforma ei varietate; dar gândurile ştiinţifice se 

spulberau deodată repede, schimbate pe zmee turceşti din hârtie 

îndoită, şi care trebuia să se înalţe deasupra uliţei pe care nimeni nu 

circula la acea oră, sau vîntul hai-hui, iar alteori doar noi pentru a 

scotoci prin buzunare arşicele sau ichiurile îngreunate de plumb. 

În acel îndepărtat timp, în jurul uliţelor, plutea o tăcere de ţară, o 

tăcere paradisiacă... La orele meselor, când pornea un şuvoi de apă în 

rigola trotuarelor, flăcăi voinici, cu tureacul suflecat până la genunchi 

şi lopeţi de lemn în mână – unii în faţa altora – începeau să stropească 

strada, aruncând vârtos ploaia peste pulberea drumului. În acest mod, 

serviciul edilităţii era zilnic la această atât de primitivă îndatorire a 

igienei publice. Acest miros de lut umed ne plăcea nouă copiilor, dar 

mai ales când pe muscele îşi făcea intrarea triumfală în oraş câte un 

car cu boi, doldora de fân în floare. În urma lui lăsa un miros puternic, 

aroma celui mai fin parfum „Coty” sau „Houbigand”, şi după care îl 

văd pe Dan fugind cu capul pletos dat pe spate, dilatându-şi nările, 

bătând din palme şi chiuind: „Iată Raiul!..” 

Cu ochii lui mari şi verzi, cu un ten alb şi cu un păr bogat şi 

negru, având în acea vreme un profil de o mare fineţe aristocratică, 

toată lumea privindu-l spunea: „Frumos copil!...” Mama lui, mai ales 

din această pricină, se simţea totdeauna măgulită şi mândră. În acele 

vremuri, eu mă aflam sub îngrijiri atente ale bunicii mele materne, 
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Zoe Gh. Nanu, ca de altfel în toate vacanţele mari, de mai târziu. Ea se 

găsea în vizite de prietenie şi mare amiciţie cu familia procurorului 

Şoiculescu, nume sub care fusese născută d-na Barbilian şi mama de 

mai târziu a poetului-matematician, cât şi mătuşile lui, printre care o 

anumită doamnă Boncănel, plină de o veche distincţie şi cu un riguros 

protocol al sindrofiilor, care aveau loc săptămânal în casa ei. Musafirii 

acestei doamne, cu jobene, gambete şi jachete îmi inspirau, ca 

băieţandru, alături de un mare respect, nu ştiu de ce, şi o mare timi-

ditate. Dunga pantalonilor proaspăt călcaţi, ochelarii tremurători de 

aur, bărbile lor napoloniene de un alb argintat au avut farmecul şi 

darul ca mult mai târziu să-mi inspire o poezie cu titlul Musafirii 

doamnei Boncănel, şi de care Ion Barbu – prietenul meu de copilărie – 

a făcut totdeauna mult caz, fiindcă de mic, ca şi mine, cunoscuse acest 

salon, cât şi pe aceşti pretenţioşi „dandy”. 

Vechile amintiri ale copilăriei de atunci îl făceau probabil mai 

târziu pe Barbilian ca ori de câte ori mă întâlnea pe la cafeneaua 

„Capşa”, să mă cheme – singuratic cum era – lângă masa lui, şi să-mi 

ofere, cu toate împotrivirile mele, câte un şvarţ parfumat şi cald. Ca să 

mă pot „răzbuna” de atâta generozitate, l-am schiţat, văzut de mine, în 

placheta de poeme în proză Lisimah, sub masca zeului Varuna. [...] 

* 

Dar casa amintirilor, în hieraticul ei vis, oprindu-se aici, n-ar fi 

depănat toată depărtata ei poveste fără să amintească de jocurile 

ultimilor ei copii, ce i-au colindat toate încăperile şi iatacurile; din 

beciurile în care în lăzi cu nisip se păstrau gutuile şi merele creţeşti, 

până la muzeul de antichităţi al podului, plin cu toate varietăţile de 

păianjeni, de şoareci iuţi, de manuscrise vechi şi de lăzi conţinând 

scrisori cu duioase suveniruri, pe când copiii învăţau prin depărtate 

străinătăţi. Tot acolo se găseau în tronurile vechi de lemn încondeiat 

vechi zapise cu hârtia pătată de rugina vremii, cu copertele încercate 

de colţii rozătoarelor, cu misive de dragoste ofilită, peste care încă se 

mai rezemau cravaşa cu mâner de arginturi şi inele cu monograme 

frumos gravate. 

Aceşti copii drăgălaşi şi precoce de odinioară, ce purtau bucle de 

fată peste umeri, şi care între ei legaseră o nedespărţită prietenie 
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copilărească, se chemau Nel-Nel Nanu-Muscel, Milănuş Moşandrei 

ori atât de sfiosul Dan Barbilian, fiu de magistrat integru şi viitorul 

mare poet ermetic şi matematician de mai târziu. În palma fiecăruia 

dintre aceşti trei copii minunaţi stătea încă de atuncea scris ciudatul 

lor destin, ca o fatalitate antică, fără ca ei s-o bănuiască măcar, şi pe 

care totuşi, la naşterea lor, ursitoarele îl aruncaseră sub capriciul 

zarurilor negre, pestriţe sau luminoase. 

Vărul meu bun matern, Nel-Nel, fire foarte precoce şi nervoasă 

în cele timpuri, fiul unui profesor ilustru, sub înfăţişarea lui delicată şi 

foarte palidă, părea mai mult o fată. Purta plete lungi şi castanii, avea 

o piele fină şi un obraz mat, dar de albeaţa ciudată a porţelanului. Încă 

de mic, cea mai mare atracţie pentru el erau cărţile, cu ideile şi 

descrierile ce le conţineau şi care reprezentau lumi noi de cunoaştere. 

Deşi la o vârstă încă fragedă, învăţând încă devreme să citească, nu se 

despărţea niciodată de ele. Zburdălniciile copilăreşti şi sportul nu l-au 

interesat niciodată, şi parcă pe niciunul dintre noi. Mai târziu, când 

obosit sub o adâncă tristeţe şi ciudată nelinişte cărţile nu-i mai puteau 

nimic vorbi nou, se repezea la pian, cântând fără de note înainte par-

tituri clasice cu mult brio şi de o tuşă nostalgică. Acest atât de ciudat 

văr al meu, din clasele primare şi până când şi-a luat bacalaureatul, a 

fost fără răgaz premiantul clasei, până în primul an al Facultăţii de 

Drept, când deodată, fără alt motiv decât probabil cel ereditar, a intrat 

într-o completă noapte intelectuală, spre marea disperare a bieţilor săi 

părinţi, dar care niciodată n-au încetat să-l iubească şi să-l îngrijească. 

Tatăl său mărturisea cu multă durere în voce până la ultimele zile 

ale lui: „Eu, dragul meu nepot, care am făcut bine pe atâţia oameni, 

care am scos din ghearele morţii pe atâţia suferinzi şi agonici, pe 

scumpul şi atât de blândul meu fiu nu-l pot tămădui... Te întreb, poate 

fi un mai aprig blestem pentru inima unui părinte?”... Acelaşi ghimpe 

moral, poate şi mai dureros, din cauza vremii mai lungi de a se gândi 

la el, şi la obsesia unei miraculoase vindecări a fost şi al mamei lui. 

Un al treilea copilandru, ce cu regularitate şi el urca treptele sub 

care viespile îşi agăţaseră cuiburile, şi pe care încă de la scară îl 

întâmpinau ficuşii înalţi şi subţiri, aşa cum l-am amintit mai sus – era 

Dan Barbilian. E cel care toată viaţa lui de o adâncă şi înaltă 

spiritualitate a şovăit între poezie şi matematici, nebănuind atunci că 
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generoasele Parce îi aruncaseră înainte pe amândouă aceste zaruri, 

făurite nu din bronz, nici din argint, ci din aur strălucitor şi greu. L-am 

cunoscut încă din clasele primare, fiind vecini, iar familiile noastre, în 

strânsă vizită între ele. 

Era un copil de o excepţională frumuseţe la acea vârstă a înce-

putului, cu ochii mari, verzi şi expresivi, cu obrajii albi de un frumos 

oval, şi care contrastau cu părul întunecat şi abundent. Cu o fire mai 

mult tăcută şi visătoare, iubea leagănul de sfori groase ce la noi atârna 

veşnic de ramurile unui mălin bătrân. Prin spaţioasele grădini ne plăcea 

să facem herborizaţii, descoperind gângănii nemaivăzute. Lui Dan 

însă îi plăcea mai ales să colecţioneze tot felul de limace şi melci, pe 

care apropiindu-i de buze îi descânta după cunoscutul cântec popular 

de joacă al copiilor. 

Prin ciudat contrast, mie îmi plăceau fluturii cu aprinsele culori 

de văpaie ce izbucneau neaşteptaţi din lumina florilor şi care, cu 

zig-zagurile lor, se lăsau aşa de greu prinşi, cu toată supleţea şi vioi-

ciunea mea de copil. Rămaşi de atunci buni amici, chiar mai târziu 

ajunşi în liceu, împingeam aceste vânători mai departe, până pe 

platoul Gruiului sau pe faimoasa râpă a Ciocanului, cu vechiul ei schit 

minuscul, de călugări pierduţi. Aceste excursii ale copilăriei şi adoles-

cenţei, filtrate probabil de atunci în subconştient, nu s-au înregistrat 

fără urmări, fiindcă, mult mai târziu, sub pseudonimul lovinescian, 
prietenul meu trebuia să scrie: 

„Melc, melc, ce-ai făcut, 

Din somn cum te-ai desfăcut?” 

(După melci) 

sau 

„La râpa Uvedenrode 

Ce multe gasteropode! 

Suprasexuale, 

Supramuzicale...” 
(Uvedenrode) 

Pe Dan îl iubeam şi-l preţuiam încă de mic copil pentru ciudăţe-

nia încă de atunci a firii lui, ce pâlpâia ca un geniu matinal, învăluin-

du-l la primul aspect într-o spaimă de lume şi ursuzenie proverbiale. 
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Mulţi bănuiau că se ţine mândru, dar de fapt nu era decât o hiper-

sensibilitate faţă de oamenii străini, şi pe care a păstrat-o întreaga lui 

viaţă. Rău psiholog – aşa după cum, de la primele conversaţii, re-

marcase E. Lovinescu – el vedea în fiecare prieten abia întâlnit un 

duşman de moarte şi care lupta prin spate să-l doboare cu insinuările 

şi armele cele mai ucigătoare. Faptul de a vedea în fiecare om un 

invidios, un gelos şi un rival, devenise la el o adevărată obsesie. 

Pentru firea mea blajină şi împăciuitoare, cunoscută lui din copi-

lărie, figuram printre rarii lui amici ce-i primea acasă oricând, şi faţă 

de care nu avea secrete ori reticenţe. În toate îi eram şi confident. Îmi 

reamintesc – prin deosebire de alţi copii de vârsta lui şi ceea ce mă 

făcea să-l admir şi mai mult – de gustul lui ciudat încă de mic copil, 

pentru matematici. Cum pentru unii oameni au un deosebit farmec 

şahul sau cuvintele încrucişate, pentru Dan nimic nu putea avea o 

atracţie mai vie decât problemele de geometrie. Fără să spună nimic 

nimănui, fără chiar să-şi ia mesele ce-l aşteptau, asemenea unui 

schivnic, purtând în buzunarele hainelor problema, hârtia şi creionul, 

îşi concentra mintea asupra ecuaţiilor. Nu avea linişte până nu le 

rezolva. Numai atunci, triumfător şi cu un zâmbet liniştit pe buze, 

cobora mulţumit de el, în circuitul banalităţilor zilnice. Intelectual de 

mare rasă, nu putea însă niciodată preţui ce era „lesnicios”, [fiind] 

satisfăcut numai de construcţiile umane ce dădeau de muncă aprig spi-

ritului. Mult mai târziu chiar, poezia nu avea vreo valoare pentru el, 

celebrul rafinat, decât atunci când, asemenea unei probleme, închidea 

vreo dificultate sau mister, o enigmă în sfârşit, căreia îi trebuia găsită 

vreo explicaţie sau un sens acceptabil. 

Poeziile clare, oricât de nuanţate ar fi fost ele în gama colora-

turilor sentimentale, de genul unui Francis Jammes, erau botezate de 

Dan „poezii leneşe”. Nu poţi evident înţelege şi cântări cu ceea ce îţi 

lipseşte. Şi dacă vastul Olimp al poeţilor a putut fi cândva atât de 

atrăgător, el a rămas atât de interesant prin variaţia atât de nelimitată a 

liricii însăşi. Câtă profundă deosebire, bunăoară, între opera poetică 

a lui Dimitrie Nanu şi poeziile lui Ion Barbu. Lucrurile apar mai 

reliefate şi mărite prin contrast, pentru cititorul introducerii din pre-

faţa lui Dimitrie Nanu la propria operă lirică. Interesantă pentru ade-

văratul război dintre prezent şi trecut, cu toate forţele mobilizate şi 
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cu o argumentaţie de critică literară, ce va rămâne un model, pentru 

cât de puţin se pot înţelege poeţii între ei când se discută poezia. De 

altfel, însuşi Ion Barbu – după cum se ştie – a început prin a scrie 

versuri de forma cea mai perfect parnasiană, şi dintre cele mai fru-

moase, ca apoi să evolueze spre primul şi cel mai autentic ermetism 

liric românesc. 

În ceea ce mă priveşte, consider că Ion Barbu a scris cel dintâi 

acest gen în limba noastră şi, cred, pe temelii de nedistrus. Deci 

valoarea poeziei sale e nu numai aceea de a fi creat un nou mod de 

exprimare al inefabilului liric, ci o viziune ciudată, descătuşată complet 

de tradiţionalism, şi deci de prozaicul poeziei ancestrale, chiar dacă 

ideea venea de pe cheiurile Senei.  Dar ceea ce mi se pare mai ciudat 

în lirica barbiană e că deşi formal el rămâne atât de nou, totuşi unele 

dintre cele mai bune poezii ale lui, din acest ciclu abscons, se desprind 

direct din folclorul nostru popular, al descântecului şi al magiei. Când 

afirm aceasta mă gândesc mai ales la acel cântec oniric care e 

Domnişoara Hus. Pe acest atât de original şi de ciudat poet al 

copilăriei mele am căutat foarte alegoric să-l portretizez în genialitatea 

zeului indic Varuna, din culegerea mea de poeme în proză, intitulată 

Lisimah. Jertfa umilă adusă acolo n-a uitat-o niciodată, dându-mi de 

atunci toată prietenia lui adevărată şi caldă, şi care pentru foarte puţini 

o păstra, aşa cum am mai arătat. 

Deşteptându-te ca dintr-un vis, în marea trepidaţie tehnică de azi, 

atât de vertiginos progresistă, e destul de greu să-ţi poţi imagina viaţa 

oamenilor de atunci, plină de poezie şi vrajă, de visuri împrăştiate şi 

mai ales de vremea mult disponibilă a tuturor oamenilor din vechime. 

Nu e chiar prea uşor de evocat somnolenţa sentimentală, trăirea mai 

ales patriarhală a Câmpulungului din acest început de veac. Pe unde 

astăzi se ridică măreţe şcoli şi policlinici cu numeroase etaje, uzine 

utilate după ultima tehnică modernă, pe acele locuri odinioară se 

înălţau vaste livezi de pruni şi meri, de nuci viguroşi şi centenari. 

Acolo unde astăzi sunt aliniate străzi perfect asfaltate, în copilăria mea 

şerpuiau uliţi de-a lungul gardurilor strâmbe, asaltate de soci şi 

scoruşi, prin rămurişul cărora, de dimineaţa până seara cinteze, mierle 

şi sturzi nu încetau nici cântecele şi nici acrobaţiile în goană după 

sucurile cu seminţe dulci sau gângănii. De pe Râul Târgului sau din 
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fundul Creţişoarei soseau seara umblând singure şi de voia lor pe uliţi, 

dar cunoscându-şi casa, frumoase vaci elveţiene, cu ugerele grele de 

lapte. În acea vreme, fericiţii argaţi nu aveau decât grija să le deschidă 

porţile cele mari la ora înserării, apoi să le mulgă în linişte. [...] 

Ceea ce însă trebuie reţinut de către cititorul de acum e faptul că 

în ceea ce priveşte sufletul şi preocupările din acea vreme ele erau cu 

totul altele decât a majorităţii cetăţenilor din zilele noastre. Altele 

decât acum erau grijile naţionale şi politice, alta cu totul era evlavia 

oamenilor trecutului, alta atmosfera de vacuitate şi mai ales de poezie 

trăită şi reliefată de tot acel mediu pastoral-patriarhal, lipsit de indus-

tria şi marea mecanizare de acum. Dacă azi oamenii trăiesc epoca 

încrederii în forţele lor şi a tuturor invenţiilor tehnice, epocă ingine-

rească de tot mai mare precizie şi specialitate, în timpul copilăriei 

mele generaţiile trăiau mai mult în afară de necesarul zilnic sub 

aureola marilor visuri, a suvenirei, a moralei creştine, a temerii de 

păcat, a unui sentimentalism liric, când poezia şi poeţii nu se citeau 

numai între ei, ci alcătuiau necesităţi imperioase ale vieţii culturale 

româneşti. 

Colindele Crăciunului bunăoară, steaua magilor, pluguşorul, 

sorcova, ciurlezul, căluşarii etc. formau un epos popular nu numai 

pentru înregistrarea lui pe bandă de magnetofon, dar în însăşi viaţa 

fiecăruia dintre noi sau a oricărui gospodar român, plin de belşugul 

muncii lui. Lumea burgheză din acea vreme, în lungul ei timp de 

plictis, se sfătuia cum să organizeze mai bine sindrofii, onomastice, 

cavalcade, vânători, jocuri de cricket ori tenis etc., terminate deseori 

în chefuri de care se ducea pomina. Nimic atunci nu putea lua carac-

terul unei obligativităţi sportive în grupe, cu antrenori, campionate 

internaţionale, spre a deveni o mare vedetă, jocul lăsa marelui public 

plăcerea doar de a privi, de a bate din palme şi apoi de a pleca. Fiecare 

din acele depărtate vremuri se distra sportiv în simplu amator, pe soco-

teala lui. 

Pe scurtul şi îngustul bulevard al Câmpulungului, umbrit atunci de 

tei mirositori şi pavat cu lespezi netede de prund, boierii şi târgoveţii, 

în marile sărbători creştine, şi în timpul onomasticilor chiar, dănţuiau 

cu toţii „tontoroiul”. Era un ciudat vals în doi, când perechi-perechi, 

ţinându-se de umeri, se învârteau cât mai repede, de la un capăt la 
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altul al bulevardului, deseori ciocnindu-se în marea vâltoare şi 

făcând gălăgie după ce, cu vorbe rămase de la paşoptime, spuneau  

„Pardon!”..., de unde şi numele rămas până astăzi al bulevardului. 

Lăutarii şi cobzarii cu feţele întunecate printre perechile tinere de 

jupâni şi jupâniţe, se înţelege că nu lipseau de la aceste populare 

petreceri. Apoi iarăşi toate intrau în linişte şi vis. Priveliştea vieţii 

trecute trebuie deci privită pe acest fundal de infinit şi tăcere înghe-

ţată, când vara numai, din depărtarea verandelor şi cerdacurilor înflo-

rite cu petunii, muşcate sau hortensii puteai abia percepe în vârful 

mălinului înflorit vocea răguşită a scatiului minuscul. 

Călcând înapoi peste veacuri, ciudata metamorfoză nu numai a 

oamenilor, dar chiar a clădirilor, trebuie să o privim ca aceea a unui 

cat mai mare, ici-colo cu unele vile ridicate ţanţoş şi acoperite cu ţiglă, 

printre miile de acoperişuri ţesute în şindrilă fumurie. Cum în climatul 

Câmpulungului florilor le merge extrem de bine, toate balcoanele şi 

verandele foişoarelor erau înghesuite de glastre încondeiate sau de 

ciubere vopsite. Pe zidurile văruite proaspăt, florile dădeau o poli-

cromie neaşteptată în jocul soarelui de amiază, acoperind cu lumina 

lor sărăcia şi bătrâneţea. De aceste flori, care de care mai rare şi mai 

frumoase, în curgerea vremii, îşi legau ocupaţia zilnică şi sensibi-

litatea lor oamenii mai înstăriţi ai acelor meleaguri. 

Un pictor englez, Grant, trecând spre a-şi goni „spleen”-ul prin 

acest orăşel pierdut al Europei, prin mijlocul secolului trecut s-a 

hotărât să se fixeze aici, să-şi clădească o spaţioasă vilă cu turn şi să 

picteze florile pe care le cultiva cu mari sacrificii băneşti. Cum deci se 

poate vedea, literatura lui Anghel Bassarabescu, Brătescu-Voineşti 

etc., cu descrierea nelipsitelor flori frumoase, nu era numai o simplă 

scorneală a imaginaţiei şi fanteziei lor, ci o realitate a provinciei româ-

neşti din acele vremuri. 

Eroii lor nu dintr-o capricioasă născocire trăiau o continuă poezie 

după modelul autorilor, ci prin forţa însăşi a lucrurilor se confundau 

cu ea şi viaţa din jurul lor ce-i îmbia la poezie şi vis. Casa amintirilor 

– în aceste decenii atât de constructive şi dinamice, zgomotoase şi 

materialiste – de câte ori o mai pot privi azi îmi apare mai imaculată, 

mai cufundată în visul ei, de adâncă linişte şi diafană poezie: 
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„Bătrână casă tupilată în tufe roşii de răsură, 

Cu vechi ciubere de hortensii în fund de-ogradă liniştită, 

M-am reîntors din nou la tine spre streaşina cu muşchi tivită, 

Închisă pleoapă adormită în plasa de păianjeni sură.” 

(Casa cu hortensii) 

Pentru tot mai rarii amatori încă de antichităţi şi tradiţii româ-

neşti, de datini vechi, în Câmpulungul de azi tot mai modernizat şi 

mai în progres, conform nevoilor altor generaţii de români, mai dina-

mice şi mai active – vechea casă a Nanilor mai creşte încă singuratică 

ca o mărturie a unor vremuri duse şi spulberate, cu siguranţă, în 

istorie. Ca printr-o minune, o aripă invizibilă a destinului o mai apără 

încă. 

5 mai 1967 
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Dumitru Baciu 

 
Medicul chirurg şi memorialistul Dumitru Baciu (1924), născut la 

Câmpulung, a urmat Liceul „Dinicu Golescu” din oraşul natal şi apoi 
Facultatea de Medicină din Bucureşti. După terminarea studiilor univer-
sitare a obţinut titlul de doctor în medicină şi chirurgie. 

Cea mai mare parte a activităţii şi-a desfăşurat-o la Spitalul Militar 
Central din Bucureşti. Timp de trei decenii, în paralel cu activitatea 

medicală curentă, a fost secretar de redacţie şi apoi redactor-şef al 
„Revistei sanitare militare”. A publicat numeroase articole de specialitate, 
comunicări ştiinţifice şi a participat la simpozioane şi congrese. 

În anul 1980 a tipărit volumul Lumini muscelene, evocare plină de 
talent şi sensibilitate a locurilor copilăriei. Portretele personalităţilor, cât şi 
ale unor oameni obişnuiţi, constituie o galerie memorabilă, cu mare 
valoare documentară. În 1991 i-a apărut cartea Itinerare subiective, unde 
sunt cuprinse impresii din anii şcolii, descrierile unor drumeţii în munţi, 
precum şi prezentări ale unor instituţii cu profil medical. 

După 1990 a tipărit amintirile fostului preşedinte al Tribunalului 
Muscel, Aurel G. Marinescu, prezentare a suferinţelor acestui luptător 
pentru dreptate şi adevăr în anii comunismului. Ultimul volum, scris la 
vârsta de 80 de ani, este Pe urmele „Luminilor muscelene”, carte în care 
se reconstituie atmosfera Câmpulungului de odinioară. 

Textul s-a reprodus după Dumitru Baciu, Lumini muscelene, Editura 
Sport-Turism, Bucureşti, 1980, pp. 81-88. 

 

LUMINI MUSCELENE 

Memoria bulevardului „Pardon” 
 

Aşa cum Bucureştii au cunoscut „Calea Victoriei”, Iaşii 

„Alexandru Lăpuşneanu”, Târgoviştea „Calea Domnească”, Piteştii 

„Strada Mare” etc., Câmpulungul s-a mândrit cu bulevardul „Pardon”, 

inima, respiraţia şi viaţa oraşului, loc de intersecţie al trecătorilor 

dintr-o extremitate a oraşului într-alta, martor al tuturor evenimentelor 

publice sau particulare, de la naştere şi până la înmormântare, izvor al 

tuturor ştirilor, mai mult sau mai puţin adevărate, şi mai ales loc 

predilect de promenadă pentru cetăţenii de toate vârstele şi sexele, 

localnici sau sezonieri. 
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Pentru vizitatorii de azi ca şi pentru cetăţenii actuali ai oraşului, 

care trăiesc în condiţii atât de diferite faţă de cele de acum 50-60 de 

ani, ca preocupări şi, mai ales, sub raportul nivelului de trai şi al 

naturii relaţiilor umane, este greu să se înţeleagă în toată adâncimea sa 

semnificaţia „bulevardului” în viaţa câmpulungenilor şi mai ales 

denumirea lui ciudată şi uşor rebarbativă. De obicei, un bulevard, o 

stradă poartă un nume propriu, dacă nu celebru, totuşi nume propriu. 

Chiar dacă a avut un astfel de nume în Câmpulung, el a fost eclipsat 

de mereu tânărul şi fără rival „bulevardul Pardon”. 

Înfăţişarea sa actuală, deosebită de cea de acum o jumătate de 

veac, nu aminteşte deloc ceea ce a fost cu mai bine de o sută de ani în 

urmă. 

Din informaţii relatate în 1932 de institutorul octogenar I. N. 

Ionescu Moşoianu, reiese că pe locul actual se afla în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea un iaz, denumit Iazul Ferăstraelor, denumire dată 

probabil de utilitatea sa practică în viaţa oraşului. 

Iazul îşi avea izvoarele în partea de nord a oraşului, în zona 

denumită Sân Petru, loc al unui tradiţional bâlci, organizat în perioada 

sărbătorii cu acelaşi nume, şi alimenta cu apă o parte a oraşului. 

În jurul anului 1815, debitul apei scăzuse atât, încât boierul 

Dinicu Golescu a dăruit oraşului suma necesară pentru a se efectua 

canalizarea apei rămase ca să poată fi secat terenul. Pe locul rămas în 

locul izlazului, s-au ridicat prăvălii. După 1877, prăvăliile au fost 

dărâmate spre a se amenaja o alee. Cu timpul această alee s-a mărit, 

devenind un adevărat bulevard. 

În perioada dinaintea Primului Război Mondial, el era mult mai 

scurt decât în forma prezentă, iar la capătul nordic se găsea statuia lui 

Negru-Vodă, mutată mai târziu în faţa primăriei – actuala bibliotecă 

publică. 

Acum 50-60 de ani, bulevardul era acoperit doar cu pământ, 

având, o zonă centrală, pavată cu piatră de râu, bună pentru a evita 

noroiul în timp de ploaie. 

Cele două străzi laterale, Negru-Vodă şi actuala stradă a 

Republicii, erau pavate, prima cu piatră cubică, cealaltă cu piatră de 

râu. 
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Aleea bulevardului era mărginită pe cele două laturi de castani 

stufoşi, ce ofereau o umbră totală, ideală protecţie faţă de razele 

soarelui ca şi în faţa ploilor mărunte. 

Pe sub castani erau aşezate bănci de lemn, vopsite cu verde, ce se 

mutau frecvent, după gustul şi nevoile acelora care le solicitau 

ospitalitatea. 

De o parte şi alta a bulevardului se înşirau cele două cinemato-

grafe – „Splendid” şi „Apostol Culea” – restaurante, cofetării, cafenele, 

librării, farmacii, diverse magazine şi ateliere meşteşugăreşti etc. 

Pe străzi circulau nelipsitele trăsuri cu cai, cu conducători ce-şi 

transmiteau din tată în fiu meseria. Astfel, calitatea de birjar repre-

zenta o tradiţie pentru unii ca: fraţii Boghez, Gh. Butoi şi fiul, Vasile 

Bărbuceanu, Ionel Ţicăloiu ş.a., persoane cunoscute şi respectate în 

oraş, gata oricînd să satisfacă nevoile de transport ale câmpulunge-

nilor cu promptitudine şi exactitate. 

Iarna, săniile luau locul trăsurilor şi plimbările cu sania, în zgo-

motele zurgălăilor, în jurul bulevardului sau de la o extremitate la alta 

a oraşului, constituiau una din plăcerile specifice acestui anotimp, 

plimbări care adesea începeau sau se sfârşeau cu o ţuică fiartă, o 

mămăliguţă cu brânză de burduf sau pastramă de oaie într-una dintre 

cârciumile de la periferia oraşului. 

Automobilele erau o raritate, privilegiu al unor oameni înstăriţi. 

Printre ele, notă discordantă, automobilul, cu profil şi motor de avion, al 

fostului pilot Stere Stavarache, stârnea senzaţie, atât ca formă, cât, mai 

ales, prin zgomotele violente care scoteau copiii din curţi să-l admire. 

Dacă anatomia bulevardului „Pardon” era oarecum prozaică şi 

fără note distinctive prea evidente, în raport cu altele de acelaşi gen, 

sub raport funcţional, viaţa lui era mult mai antrenantă şi, fără exa-

gerare, uneori, chiar trepidantă, căci Câmpulungul nu era doar o urbe 

a pensionarilor, cum îi mersese reputaţia, iar bulevardul reprezenta 

barometrul, pulsul activităţii întregului oraş. 

Totul depindea de optica prin care îl priveai, în raport de anotimp 

şi de orele zilei. 

Odată cu sosirea verii, câmpulungenii se pregăteau să-şi pri-

mească oaspeţii, fie membri de familie, fie prieteni sau vilegiaturişti, 

veniţi din toate colţurile ţării, dar mai ales din Capitală. 
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Casele dereticate, chiar proaspăt zugrăvite, curţile respirând de 

curăţenie odată cu parfumul florilor din grădini sau de pe pridvoare, 

figurile vesele şi primitoare ale locuitorilor, totul trăda o atmosferă de 

sărbătoare, de ospitalitate. În Grădina publică, muzica militară, nelip-

sită dimineaţa şi după-amiaza, dădea nota caracteristică acestei ambi-

anţe deosebite, care dura toată perioada sezonului. 

În timpul „sezonului”, cum îi spuneau localnicii, populaţia aproape 

se dubla, devenea mai pestriţă. 

Sezoniştii erau nu o dată oameni suferinzi, cu afecţiuni respi-

ratorii, veniţi fie pentru o cură balneară la băile Kreţulescu, indicată în 

astmul pulmonar, bronşitele cronice, fie doar pentru calitatea excep-

ţională a climatului, propice tratamentului tuberculozei pulmonare, 

într-o perioadă când nu exista nimic din arsenalul terapeutic actual, tra-

tamentul eroic rămânând colapsoterapia. Pentru prevenirea ei, o cură 

climaterică la Câmpulung, repetată mai mulţi ani, era o adevărată bine-

facere. Oraşul era foarte căutat de bolnavii pulmonari, fapt ce îi crease 

o reputaţie la fel de exagerată: „oraş de pensionari şi tuberculoşi”. 

Din fericire însă majoritatea sezoniştilor erau oameni sănătoşi, 

veniţi să se bucure de calitatea aerului, de frumuseţile împrejurimilor 

şi condiţiile plăcute de odihnă, oferite atât de liniştea oraşului, cât şi 

de bunătăţile specifice procurate de piaţa lui. 

Mulţi dintre cei veniţi nu erau legaţi prin rudenie sau nevoi me-

dicale de oraş, ci urmau cu fidelitate, an de an, chemarea dragostei 

pentru Câmpulung, pentru prieteniile trainice înfiripate, pentru tot ceea 

ce reprezintă aceste locuri. 

Şi toţi, localnici sau vizitatori, se înscriau ritmului respiraţiei 

oraşului, intrau în „mecanismele” lui fireşti şi astfel drumurile lor se 

întâlneau cu... bulevardul „Pardon”. 

Zilnic în orele de seară, iar în timpul sărbătorilor şi în cursul 

dimineţii, bulevardul devenea neîncăpător pentru plimbare, ţinând 

seama că atunci cele două părţi carosabile erau doar pentru vehicule. 

Ulterior, una dintre ele, strada „Republicii”, va fi asfaltată şi rezervată 

pe timp de vară numai pietonilor. 

În aceste condiţii, de mare afluenţă, oamenii se loveau cu coatele, 

se călcau pe picioare, şi, schiţând un surâs amabil, de circumstanţă şi 

falsă politeţe, se scuzau invariabil: „pardon”. 
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Diferenţa consta doar în intonaţie, în raport cu cultura sau, mai 

degrabă, cu „blazonul” celui care se scuza. 

Şi din „pardon în pardon”, aşa i-a rămas numele aleii, care avea 

totuşi o denumire fixată pe o tăbliţă albastră la capătul nordic, pe 

atunci nebăgată în seamă, iar astăzi complet uitată. 

Astfel, cu trecerea timpului – vorba poetului – porecla s-a trans-

format în renume, astfel încât azi orice nume s-ar da bulevardului, el 

va rămâne în obscuritate, în faţa eternului şi de neînlocuit bulevard 

„Pardon”. 

În ceea ce priveşte componenţa acestei mulţimi, care nu obosea 

să refacă de zeci de ori circuitul de la un capăt la altul al bulevardului, 

ea reprezenta un adevărat panoramic de vârste, chipuri, tipuri şi culori 

vestimentare. 

Vârsta predominantă era a tineretului: de la liceeni, în haine 

civile, „eliberaţi” pentru 3 luni de spectrul uniformei şi matricolei, 

până la studenţi, în ţinute mai sobre sau mai extravagante, în raport de 

veniturile părinţilor. Privindu-i, uşor puteai deosebi pe fiul modest de 

funcţionar sau de ţăran de fiul de om înstărit, ce aborda o impecabilă 

cămaşă scrobită, un guler „rabattu” sau cu un fular neglijent înnodat la 

gât, cu pantalon alb imaculat şi de multe ori cu o rachetă de tenis în 

mână, mai mult de decor decât din ambiţie sportivă. 

Codane zvelte şi cuviincios îmbrăcate erau eclipsate de tinere 

elegante, cu fuste peste genunchi, unele având ochii şi obrajii 

machiaţi, după ultimul model al stelelor de la Hollywood. 

Se mai învârteau, ici-colo, şi juni ofiţeri sau elevi de şcoli 

militare, în uniforme multicolore, fălindu-se cu zornăitul sabiei şi 

pintenilor sau luciul cizmelor. 

Schimburi de priviri, strângeri de mână stângace, recitări dis-

crete, zâmbete, speranţe, şarje, mai mult sau mai puţin amicale. 

Printre aceşti tineri exuberanţi şi neobosiţi, se amestecau însă şi 

alte vârste, femei şi bărbaţi, mai excentrici sau mai sobri, personaje 

cunoscute şi recunoscute făcând parte de drept din „ritualul” vieţii 

curente a bulevardului. 

În zilele de sărbătoare şi, mai ales, în perioada bâlciului de la Sf. 

Ilie, printre costumele orăşeneşti, se vedeau tot mai multe costume 

naţionale, îmbrăcate cu prestanţă şi bun gust de frumoase muscelence 
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venite din apropierea oraşului sau de la mai mare depărtare. Mersul 

mlădios, cu marama fluturând în vânt peste iile de borangic, semănate 

cu râuri, precum stele pe cer, şi fotele cusute cu fir, mijlocul strâns de 

bete şi gâtul subţire îmbrăcat cu salbe pe trei rânduri, aduceau un aer 

proaspăt şi curat de munte, o notă de frumuseţe şi autenticitate. 

Peste drum de bulevard, în Grădina publică, fanfara regimentului, 

sub bagheta energică a căpitanului Filip, făcea să vibreze inimile 

tuturor vârstelor în armoniile unor partituri muzicale devenite clasice: 

„Valurile Dunării”, uvertura la „Califul din Bagdad” sau „Pe o piaţă 

persană”. 

Din bulevardul aglomerat, după efectuarea tururilor de rigoare, 

cei mai vârstnici se retrăgeau la cofetăriile şi restaurantele din veci-

nătate. Astfel la mesele de pe trotuarele din faţa cofetăriilor – Ghiba, 

Vlăsceanu, Stănculescu, Smărăndescu – halbele cu bere, alunele ame-

ricane, cornurile cu nucă şi brânzoaicele, alături de savarine, cataifuri 

şi indiene, potoleau setea şi foamea plimbăreţilor, aşezaţi la odihnă. 

La restaurantul-cofetărie „Gh. Moraru” de sub hotelul „Dâmbo-

viceanu” – azi „Piatra Craiului”, o orchestră de jazz, adusă cu „mari 

cheltuieli” de la Bucureşti doar pe timpul sezonului, încerca să facă 

concurenţă barzilor locali, fraţii Macaron de la restaurantul „M. 

Calangiu” – „ulterior Duţă” – şi vestitului Pantilică, bătrânul viorist, 

nelipsit de la toate chefurile, nunţile şi botezurile din oraş, care cânta 

la restaurantul „Viscol”. 

Printre numeroasele restaurante şi bodegi, mai mult sau mai puţin 

aspectuoase, dar fiecare cu specialităţile sale, şi cu aceiaşi nelipsiţi şi 

fideli clienţi, restaurantul lui Alexe Viscol se bucura de un renume 

special, fapt ce-l determinase pe Tudor Muşatescu să-i închine una 
dintre primele sale epigrame: 

„Ce repede se schimbă astăzi 

Obiceiurile lumeşti, 

Până ieri îngheţai de viscol, 
Azi la Viscol... te încălzeşti.” 

Odată cu sosirea toamnei, aglomeraţia de pe bulevardul „Pardon” 

scădea. 
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Sezoniştii se întorceau la casele lor, elevii şi studenţii plecau la 

învăţătură. 

În schimb deschiderea şcolilor schimba ritmul şi cromatica, 

adăugând un farmec nou peisajului. Elevii în uniformă, de la şorţurile 

pestriţe, cu pătrăţele şi funde roşii ale prichindeilor din clasele 

primare, la uniformele kaki ale elevilor de la Liceul „Dinicu Golescu” 

şi Şcoala Normală, cu şapca trasă uneori ştrengăreşte pe ureche şi la 

uniformele elevelor de la Liceul de fete, Şcoala pedagogică şi Şcoala 

profesională, fiecare cu semnul ei distinctiv, constituiau o lume nouă 

care punea stăpânire pe oraş, înlocuind aspectul eterogen din timpul verii. 

Îmbulzeala de pe bulevard se muta în librăriile oraşului (I. Zărnescu,   

I. Staicu, N. Rădulescu şi Gh. Vlădescu), fiecare elev cu librarul pre-

ferat, care căuta să atragă cumpărătorii nu numai prin aprovizionarea 

cu manualele cele mai diferite, recomandate de profesori, ci şi prin 

rabaturile acordate în raport de suma cumpărăturilor. 

După ce trecea febra aprovizionării cu cărţi, prezenţa şcolarilor 

pe bulevard intra în canoanele severe stabilite de direcţiile şcolare. 

Bulevardul devenea „strict interzis” şi circulaţia şcolarilor se făcea 

doar pe trotuarele laterale, iar abaterile erau susceptibile de sancţiuni 

drastice. 

Pe golaşul bulevard, treceau acum doar siluetele profesorale, fie 

în drum spre şcoala respectivă, fie în cadrul unei plimbări de seară, 

prilej de discuţii academice sau de povestire a unor întâmplări din 

viaţa şcolii ori a unor necazuri familiale. 

Doar sosirea celor două vacanţe, de iarnă şi primăvară, readucea, 

pentru scurt timp, pe şcolari în raza de activitate a bulevardului 

„Pardon”, fără a scăpa complet de sub ochii vigilenţi ai unora dintre 

profesori, care nu-şi uitau obligaţiile „pedagogice” nici în vacanţă. 

E drept că rămâneau şi alte locuri de plimbare sau distracţie, mai 

mult sau mai puţin nevinovate, dar şi acolo se putea cădea uşor în 

greşeală şi rezultatul era în funcţie de „cine te-a văzut” şi „cu cine ai 

fost văzut(ă)”. 

Şi din acest punct de vedere, exista printre elevi o bursă a seve-

rităţii profesorale, fiecare profesor având cota lui bine cunoscută, astfel 

că fiecare culpabil îşi putea închipui cu aproximaţie ce soartă îl 

aşteaptă după „ispravă” şi persoana care a constatat „delictul”. 
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Dar lumea bulevardului „Pardon” nu se reducea la aceea a pro-

fesorilor şi elevilor, unii, parcurgându-l cu drepturi nelimitate, alţii 

ocolindu-l din ordin şi cu strângere de inimă. Ea cuprindea figuri 

variate, cu prezenţă constantă, şi nelipsite de un anume farmec 

particular şi greu de uitat. 
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Nichita Stănescu 

 
Nichita Stănescu (1933-1983), născut la Ploieşti, într-o familie de 

intelectuali, a făcut studii liceale în oraşul natal, apoi Facultatea de 
Filologie din Bucureşti. După absolvire a fost redactor la „Gazeta literară” şi 
apoi la revista „Luceafărul”. A debutat editorial cu volumul de poezii Sensul 
iubirii (1960), receptat imediat prin noutatea mesajului. Afirmat rapid în 
cadrul „Generaţiei '60”, a devenit în scurt timp unul dintre cei mai 
însemnaţi poeţi contemporani. 

Debutul a fost urmat de alte volume: O viziune a sentimentelor 
(1964), 11 elegii (1966), Oul şi sfera (1968), Laus Ptolemaei (1968), 
Necuvintele (1969), În dulcele stil clasic (1970), Epica Magna (1978), 

Opere imperfecte (1979), Noduri şi semne (1982), Antimetafizica (1985) 
etc. Este laureat al mai multor premii pentru poezie şi al Premiului Herder 
(1975) al Universităţii din Viena. Opera i-a fost tradusă în mai multe limbi 
de circulaţie.  

Textul s-a reprodus după Nichita Stănescu, Amintiri din prezent, 
Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1985, pp. 19-21. 

 
DIN LUNG PRELUNGUL CÂMPULUNG 

I 
 

De-aici, din Câmpulung Muscel, fusese trimisă odinioară scri-

soarea boierului Neacşu, primul text compact scris în limba română şi 

păstrat, căci ne gândim că vor mai fi fost şi altele, arse şi risipite de 

timp, poate chiar mai vechi. Oricum, ţinutul devine legendar în vreme, 

nu numai prin atestarea de limbă română scrisă, ci şi prin însăşi matca 

pe care o reprezintă, matcă a baladei pastorale, spiritualitate dintâi a 

neamului nostru. La câteva strigăte mai sus de Câmpulung şi spre 

stânci, din Rucăr, se ştie, ciobanii au dus cântecul „Mioriţei” prin 

munţi până la Întorsura Buzăului, şi de-aici, din gură în gură, ca 

sărutul, în pretutindenea ţării. 

Aici, în acest triunghi de magică frumuseţe, al munţilor cu dealul 

şi cu valea, poate cel mai frumos loc din ţară şi din lume după gustul 

inimii mele, aici, unde limba vorbită are o claritate fonetică de cristal, 

încât îţi vine să crezi că aici s-a născut mai întâi limba română şi 
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probabil că aşa şi este, aici în aerul curat şi cu aripi, unde privirea 

niciodată nu e în jos, ci în sus, trasă de zăpada eternă a piscurilor, aici 

sălăşuieşte cosmosul stelelor de noapte şi de zi, predestinat patriei 

noastre. Îţi vine să strigi mirându-te: oare ce zei uriaşi au fost 

îngropaţi sub munţi, de au munţii atâta măreţie şi tăcere vorbitoare în 

ei! 

Aici, noaptea, la amiaza nopţii, se poate auzi cum se roteşte 

pământul pe axa polilor cu un murmur aparte, asemănător celui de 

copil alăptat. 

Aici, timpul are făptură şi ea se poate vedea cu ochiul şi atinge cu 

mâna lui Toma necredinciosul. O foame negrăbită, de viaţă, te umple 

şi, fântână fără fund, deşerţi în tine mirajul, ca şi cum chiar apei i-ar fi 

sete de apă. Să fie acesta sentimentul dorului din doină? „Frunză 

verde de mălin, duce-m-aş ca să revin; frunză verde de stejar, deasă-i 

piatra, eu sunt rar; frunză verde leuştean, mi-este ora cât un an; anul 

cu lumile, lumile cu stelele...” 

Mă-ntreb  ce-ar scrie în scrisoare boierul Neacşu, acest vechi om al 

ţării, îngrijorat de ea din dragoste; ce-ar scrie peana lui Neacşu, dacă, 

dacă ar deschide ochi cu vederea acum, pe lungul Câmpulungului? 

„Ipac, zic domniei tale de treaba obştii că e bună şi însoţită deplin 

cu vremea, cum laptele ţâţei cu gura pruncului, cum damful ţuicii cu 

doaga. Şi zic domniei tale, că de fieşcare lucrător al pământului din 

vale şi din deal, făcător de minuni gustătoare, de fieşcare lucrător al 

fierului făcător de minuni mişcătoare şi de fiecare pietrar şi cărămidar 

şi dulgher şi ispravnic cuvine-se la Câmpul-lung mirosul de primăvară 

al florii de liliac, cu liliac cu tot”. 

 

II 

 

Pentru mine amintirea Câmpulungului este tulburătoare, pentru 

că ea nu are întocmai un răspuns în cuvinte. Prietenul, fratele şi 

colegul meu Gheorghe Tomozei, m-a adus mai întâi la Câmpulung, 

unde voia să-mi arate un mormânt de voievod şi locul unde el a 

hotărât să se îngroape. M-a adus aici, la Câmpulung, spunându-mi că 

şi inima are o inimă, arătându-mi un loc plin de scaeţi, şi m-a-ntrebat 
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cu ochii lui clari, deschişi, superbi, adumbriţi de gene lungi, dacă n-aş 

vrea să fiu îngropat aici. Tot Gheorghe Tomozei, prietenul, fratele şi 

colegul meu, mi-a mai spus că orice inimă are o inimă şi că orice 

moarte ar putea să aibă în sine şi o naştere. Poate că mi-a citit atunci 

scrisoarea boierului Neacşu, act de moarte a limbii medievale a Ţărilor 

Româneşti, act de naştere a limbii Ţării Româneşti. 

La Câmpulung, aerul este găurit de păsări, prin acele locuri curg 

în jos, la Câmpulung, luminile de la stele. La Câmpulung, e perna 

ţării. Ne încercăm şi noi cu tâmpla pe dulceaţa ei de somn de zăpadă... 

Noi ne iubim patria şi nu ne este câtuşi de puţin ruşine de aceasta, 

cum umbrei nu-i este ruşine de stejarul său. Umbră aş vrea să fiu la 

Lungul Câmpulung... 

1982 
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Tudor Opriş 

 
Tudor Opriş (1926), poet, eseist, critic şi istoric literar, a făcut 

gimnaziul la Bucureşti, apoi a studiat la Liceul „Dinicu Golescu” din 
Câmpulung (1939-1941) şi la Colegiul Naţional Militar „Nicolae Filipescu” 
de la mănăstirea Dealu (1941-1945). După terminarea Facultăţii de Litere 
şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti, începe o îndelungată carieră de 
profesor de limba şi literatura română şi franceză în învăţământul bucu-
reştean (1948-1999). În 1972 şi-a susţinut doctoratul cu teza Istoria 
revistelor şcolare din România. A iniţiat şi îndrumat numeroase cenacluri 
literare ale tinerilor, promovându-le creaţiile în zeci de antologii şi volume 
colective. 

Ca poet, a debutat în 1942 la revista „Poesis”; a publicat reportaje, 
articole de critică şi cronici în ziarul „Presa” din Câmpulung. Volumele de 
poeme ne dezvăluie un autor romantic, cu o eleganţă clasică. A scris 
monografii ale liceelor „Gh. Lazăr” şi „Mihai Eminescu” şi o interesantă 
memorialistică grupată în volumele: Pietre la templul adevărului şi 
Întâmplări şi oameni. 

Textul s-a reprodus după Tudor Opriş, Întâmplări şi oameni – itinerarul 
unui destin, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2001, pp. 29-32. 

 

ÎNTÂMPLĂRI ŞI OAMENI 

– ITINERARUL UNUI DESTIN – 

La umbra lui Negru-Vodă 
Naşul Tudor 

 
„Nici frumos ca Rodolfo Valentino şi nici dramaturg ca Tudor 

Muşatescu”. E o tristă constatare pe care o fac după peste 70 de ani de 

la botezul meu, înfăptuit la biserica „Buna Vestire” din cartierul Bellu, 

în ziua de 7 aprilie 1927, naş fiindu-mi unul din reprezentanţii familiei 

Muşatescu din Câmpulung-Muscel, înrudită cu noi prin Lili Muşatescu, 

şefa clanului, vară primară cu bunica mea. De altfel, Muşateştii ne-au 

fost naşi din generaţie în generaţie. Naşii bătrâni, Alexandru şi Lili, i-au 

căsătorit pe bunicii mei şi i-au botezat pe mama şi pe unchiul meu, 

Alexandru Marinescu. Naşii mei au preluat ştafeta. Tudor Muşatescu 
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m-a botezat şi căsătorit pe mine; Mihai, fratele lui, l-a botezat pe 

fratele meu Mihai şi pe fiica mea Mihaela. Muşateştii ne-au transmis 

toate prenumele lor şi, ca naşi, toate harurile cu care Dumnezeu îi 

înzestrase din belşug. 

Cu prilejul botezului am primit două nume: Tudor şi Valentin. 

Tudor, firesc, după numele lui Tudor Muşatescu; Valentin, pentru că 

mama, ca toate fetişcanele timpului, era îndrăgostită lulea de irezis-

tibilul Rodolfo Valentino. 

După consumarea botezului de către părintele Petre Popescu, 

care s-a chinuit zdravăn să nu mă piardă în cristelniţă, naşul bătrân, 

vestitul latinist Alexandru Muşatescu, de ale cărui impozante mustăţi 

m-am agăţat cu disperare când preotul, refuzat de Tudor – aflat la 

prima năşie şi obsedat de spaima că o să mă scape din mâini – i-a 

încredinţat rebarbativa făptură, a rostit solemn: „Finule, să fii frumos 

ca Rodolfo Valentino şi să ai parte de talentul dramatic al naşului tău, 

Tudor”. 

Când începuseră să-mi mijească mustăţile şi să colaborez cu 

nădejde în timpul vacanţelor de vară la ziarul „Presa”, întâlnindu-mă 

cu naşul Tudor pe bulevardul Pardon, din una în alta, acesta şi-a adus 

aminte şi de urarea de la botez şi a încercat să mă consoleze pentru 

faptul de nu fi fost răsfăţat de ursite: «Finule, nu te mai mâhni că nu 

eşti frumos ca Rodolfo Valentino. În fond, un băiat trebuie să fie mai 

acătării ca dracu’ şi nu-i nicio bucurie să vină femeile buluc la tine, 

cum veneau la Valentino, ci tu să le asaltezi ca o şarjă de cavalerie. Şi, 

din acest punct de vedere, urarea a fost de bun augur, aşa-i? (Naşul, 

care frecventa uneori cofetăria lui Ghiba, ca să bea un „schwarz”, 

aflase ceva de idila mea cu Andreea, fata avocatului Negulici). Şi mie 

la vârsta ta îmi scăpărau câlcâiele. Vorba lui Topîrceanu: „Şi-avea 

arhivarul o fată”... Mutra mea un pic simiescă (mama îmi spunea la 

supărare „maimuţoiule cu ochi albaştri”) nu m-a împiedicat să fac praf 

o roşcată... Aşa s-a născut în 1925 volumul de versuri Vitrinele 

toamnei pe care ţi-am pus acum doi ani „micile mele rânduleţe”. Dacă 

n-o să fii un dramaturg, ca mine, o să mă mulţumesc cu un fin poet 

care mi-a moştenit păcatele adolescenţei». 

Întâlniri şi dialoguri cu naşul am avut puţine. El era prins în 

chingile sufocante ale vieţii teatrale, ale turneelor şi călătoriilor în 
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străinătate; eu mă luptam cu internatul şi cu vacanţele în care nu 

reuşeam aproape niciodată să-l întâlnesc. Mai mult aproape de mine şi 

de preocupările mele, mai ales în perioada primilor ani de învăţământ, 

a fost naşul Mihai, doctor în drept şi ştiinţe economice la Liège şi Paris, 

care – ţărănist de frunte – după câţiva ani de închisoare comunistă şi-a 

schimbat identitatea (profesorul de franceză Decebal Ionescu), fiind 

oaspetele şi prietenul drag al casei noastre, unul din marii şi 

inteligenţii mei sfătuitori şi confidenţi. 

Despre Tudor mi-a povestit multe lucruri naşa Lili – care se 

deplasa greu şi-i plăcea să converseze din fotoliul ei comod aşezat pe 

mica terasă a casei aflate alături de cea a lui Istrate Georgescu şi nu 

departe de moara lui Nedelcu – pe care o vizitam de două-trei ori pe 

săptămână în timpul vacanţelor. De la ea am aflat cum luase naştere 

pasiunea literară şi ziaristică a naşului. Evenimentul se petrecuse în 

1912, când Tudor avea „matusalemica” vârstă de 9 ani. La sindrofiile 

săptămânale (în provincie, doamnele din protipendadă aveau „jour 

fixe”) Tudor recita mici poezii, creaţii proprii şi chiar scenete patrio-

tice, ca Ardealul, unde autorul rostea un patetic monolog, îndemn de a 

salva frumoasa Transilvanie înlănţuită. 

Apetitul „scenic” i-a trezit apetitul publicistic. Pe la începutul 

secolului, negustorii de jucării şi librarii (la Câmpulung, cunoscutul şi 

bonomul Staicu) aduceau de la Viena sau Berlin un joc amuzant: o 

cutie care cuprindea tot dichisul unei tipografii în miniatură. Inteligent 

şi receptiv, în două săptămâni el s-a deprins cu zeţăria, reuşind ca la 

Crăciunul lui 1912 să prezinte familiei uimite primul număr din 

„Ghiocelul”, al cărui director, scriitor, redactor şi tipograf se putea in-

titula cu mândrie. Astfel, în „Ghiocelul” şi-a găsit loc feeria în 

maniera lui Dimitrie Anghel, Povestea violetelor, prima „piesă” de 

teatru, pe care o va relua în mai 1919 la Câmpulung-Muscel (deci 

când avea 16 ani), sub numele de Floare albastră. Pasiunea teatrală îl 

va ţine sub mrejele ei şi în ultimii ani de liceu, când, de altfel, va 

trimite cronici dramatice la „Rampa”, bine primite, dar prost 

remunerate. 

„Tudor era un mare ştrengar”, îmi spunea naşa. Amorul îi ocupa 

o mare parte din timp şi-l făcea să-şi neglijeze şi obligaţiile de elev şi 

apoi pe cele de student. Umplea caiete întregi de versuri sentimentale 
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şi spirituale totodată, cu o vervă nestăvilită. Pe unele le-a publicat, 

începând din 1922, la „Glasul ţării”, după acea la „Zorii de ziuă” şi la 

„Muguri”, publicaţii câmpulungene, strângându-le, în 1925, în volu-

mul Vitrinele toamnei, deosebit de bine primit de Eugen Lovinescu şi 

lăudat de Ion Minulescu, care vedea în Tudor Muşatescu un conti-

nuator. Memoria formidabilă a naşei Lili mi-a fost de un mare ajutor 

când, pregătindu-mi teza de doctorat, m-am folosit de informaţiile ei 

şi am dat la Biblioteca Academiei iama în aceste uitate reviste câm-

pulungene, susţinute însă cu articole de cea mai bună calitate de elevi 

şi studenţi musceleni şi argeşeni deosebit de dotaţi: Dan Simonescu, 

Vladimir Streinu, Alexandru Marinescu, Alexandru Ţuţuianu sau prieteni 

ai acestora, ca Şerban Cioculescu. 

Numeroasele escapade amoroase studenţeşti, mai ales din 

perioada studiilor în Franţa, l-au făcut celebru. Naşa bătrână mi-a 

relatat cu haz una din aceste întâmplări în care indirect era implicat 

unchiul meu şi vărul lui, Sandu Ţuţuianu. Încurcat cu două fran-

ţuzoaice năbădăioase, Tudor şi-a neglijat îndatoririle studenţeşti pe 

măsură ce-şi sporea cheltuielile. Avea nevoie neapărat de bani. Naşul 

Alexandru abia îi trimisese chenzina. Trebuia inventat un argument 

convingător pentru a mai ciupi ceva. Şi cum singurul argument 

convingător era cel al bolii, i-a trimis o telegramă succintă şi 

disperată: „Papa grand besoin mille francs pour analyse”, fiind 

convins că inima asprului profesor se va înmuia. Naşul bătrân, 

prevenit de Sandu Ţuţuianu că Tudorică a lăsat câteva „restanţe” în 

toamnă pentru a nu fi „lăsat” de două drăgălaşe şi cheltuitoare 

midinete, cu toată severitatea lui proverbială, nu s-a îndurat să-şi 

părăsească feciorul la ananghie. A doua zi s-a dus la poştă şi i-a 

expediat doar 500 de franci cu următoarea telegramă explicativă, 

scrisă ostentativ în româneşte: „Măgarule, ai 500 de franci pentru 

Ana, pe Liza mai dă-o dracului”... 

Am reuşit în câteva rânduri să-l întâlnesc în lunile de vară când, 

mânat de dor, se repezea singur ori cu naşa Kity, cunoscută actriţă, 3-4 

zile la Câmpulung, ca s-o vadă pe naşa Lili. Tata, fiind mutat la 

comanda Regimentului 3 grăniceri-pază din Cernăuţi şi apoi plecând 

cu Regimentul 6 de gardă „Mihai Viteazul” pe front, m-a lăsat în grija 

bunicului din toamna anului 1939 până în cea a anului 1941, ca elev al 
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Liceului „Dinicu Golescu”. A fost perioada primei iubiri şi primelor 

poezii. Cum prin 1940 caietele mele începeau să se umple de versuri, 

m-am gândit să i le arăt naşului Tudor şi să mă fudulesc cu ele. Prin 

august 1940 i-am citit primele versuri închinate Andreei. „Calci pe 

urmele mele, ticălosule, şi se pare că eşti mai precoce decât mine. M-ai 

întrecut la «erotică» cu trei-patru ani!”. Le-a citit pe toate, pe câteva 

le-a recitat cu vocea lui puţin spartă şi mi-a spus. „Versifici admirabil 

şi pentru 14 ani eşti un mic virtuoz. Dar ai şi multe leşinături în 

poezie. Decât să teatralizezi sentimentele, ai scrie mai bine scenarii 

lirice, alegând ca eroi persoane din jurul tău. Aşa cum am făcut eu în 

Titanic Vals. Este exact exerciţiul care îţi trebuie să-ţi formezi ochiul, 

simţul de observaţie, spiritul satiric, să-ţi temperezi sentimentalismul 

fără să renunţi la sentiment”. M-a pus să-i transcriu o poezie: „ O să i-o 

dau lui Mihai Niculescu la «Universul literar», poate ţi-o publică. De 

la o vreme se ocupă şi de debutul celor tineri”. Mi-a fost ruşine să-l 

întreb ce s-a întâmplat cu acest manuscris. Sunt convins că nu a ajuns 

la destinaţie, şi-apoi naşul Tudor era prea ocupat ca să facă oficii de 

impresar literar.  
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SUB TÂMPLĂ DE VOIEVOZI 

 
La Câmpulung începe, ca să se sfârşească la Bran, cel mai 

frumos drum din România. Amintirea lui şi a micului oraş mă 

tulbură ca un răsărit de soare la Rucăr, ca o noapte plină de 

noroc, ca o scuturare fericită a destinului. Pentru că primul meu 

drum în lume, scris cu măr, cu creangă de brad, cu fantasme şi cu 

o bucurie vecină cu pierderea minţii, l-am făcut la Câmpulung. Nu 

la Brăila, spre care goneau mereu caii noştri, căruţele smintite de 

legendă, vârtejurile de praf înălţate pe toate cărările, luntrile 

încărcate – multe cu peşte, multe cu pepeni – convoaiele de grâu, 

însetaţii de aventură, gloria viscolelor şi poveştile de taină neagră. 

Când să mi se stingă în ierburi triste sau în ghiocul unei urme de 

mânz copilăria, întâmplarea, care-şi ţine fiinţa cu vrăji necu-

noscute, m-a aşezat cu genunchii la gură într-o cupă de nufăr alb 

– ochii de visare lungă ai bălţilor noastre – şi nu ştiu care lebădă 

m-a mutat, cu două bătăi de vâslă, în zarea fericită a Goleştilor, 

între viile atârnând de cântecele lui Pillat şi apoi, pe drum mărginit 

de plute uriaşe, ca nişte insule verzi plutind deasupra unui tren 

ameţit de mireasmă de pădure, ca şi cum l-ar fi salutat pe cale, 

fluturând crenguţe cu zmeură şi cu afine, urşi ieşiţi din balade, 

către Câmpulungul zidit între faguri de cer albastru, în istoria de 

început de lume, în cuvânt voievodal, în dragoste de neam. 

Am stat la Câmpulung doi ani, ca să nu-l mai uit niciodată şi 

să-l iubesc în ţărmurii lui de lemn despicat din care se revarsă 
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basmele. Tâmpla mea şi toate gândurile bune ştiu frunza de arin 

zbătându-se-n vâlvătaia de argint ce leagă dor cu dor pe Râul 

Târgului, cântecul clopotelor de la mănăstirea Negru-Vodă, şoapta 

amară a brazilor prin care curg pâraiele asfinţitului din munţi în 

mirodeniile pietrelor scăpărând sub pasul cailor cu care mocanii, 

tolăniţi pe şei de lemn, intră în pânzele de borangic ale duminicilor 

oraşului. Ei se mărturisesc din descălecare de zimbru, iar femeile 

lor, ducând pe umeri războaie de fluturi şi de arnici, gătite cu salbe 

de aur, învingătoare în toate bătăliile cu mătasea, notifică înalta 

trufie de sânge a fiilor lor. Cunună de oameni, ocrotind de două mii 

de ani răzvrătirea şi libertatea excesivă. 

Câmpulungul e un oraş invulnerabil, dăruit cu imaginaţie im-

petuoasă şi posteritate. Cei născuţi între hotarele lui de aluni 

solemni, de poezie imperială, clădită pe invitaţii la sfâşiere lungă, 

şi-au pierdut sufletul din prea multă iubire şi s-au schimbat în 

sanctuare care repurtează elogii şi recunoştinţă subtilă pentru 

steaua inimii lor. 

Să fi trecut prin Câmpulung înseamnă să fi trecut prin victorie. 

Iar de la Câmpulung spre Bran, prin toată vrăjita istorie a fiinţei 

româneşti. 

 

Fănuş Neagu 
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