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Argument 

 

 
Săpată într-un pinten de stâncă, retrasă discret de la 

drumul mare care trece peste munţi, mânăstirea Nămăeşti 
respiră o lungă istorie. Pasul credinciosului sau al simplului 
călător a trecut adesea pe aici. Aproape toate urmele s-au 
risipit în nisipul vremii. Puţine au rămas, ca mărturie a 
timpului.  

Fie că au fost înalţi ierarhi bisericeşti, fie călători români 
sau străini ai epocii romantice, fie vilegiaturişti ai sfârşitului 
de veac XIX, atraşi de farmecul discret al Câmpulungului şi 
al împrejurimilor sale, toţi cei care au lăsat însemnări despre 
mânăstirea Nămăeşti au remarcat ospitalitatea gazdelor, 
pitorescul locului, liniştea strecurată în suflet de acest colţ de 
lume sau, fără excepţie, legenda icoanei făcătoare de 
minuni. 

Mărturisirile peregrinilor la mânăstirea Nămăeşti oferă 
cititorului de astăzi o imagine vie şi autentică a unui trecut 
reînviat prin pana celui care s-a oprit o clipă din drumul său 
şi a scris în tihna unei chilii, gândindu-se poate şi la noi, cei 
de mai târziu… 
 

                                                                         Autorul 
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MÂNĂSTIREA NĂMĂEŞTI 
*
 

 
– aşezare, descriere, scurt istoric – 

 

La 7 km spre nord-est de străvechiul Câmpulung, oraşul în 
care au avut scaunul domnesc cei dintâi voievozi din dinastia 

glorioasă a Basarabilor, se află frumosul sat de munte Nămăeşti, 

care face parte din comuna Valea Mare-Pravăţ. 
Pe lângă el trece pitoreasca şosea naţională care leagă Câm-

pulungul cu ţinutul Branului, trecând prin Dragoslavele şi Rucăr şi 

urcând după aceea în serpentine Carpaţii Musceleni, până la 

masivul stâncos Piatra Craiului, de unde coboară apoi spre Bran. 
Până la construirea actualei şosele între 1873 şi 1892, 

drumul vechi trecea chiar prin mijlocul satului, şi apoi peste Pravăţ 

în Dragoslavele, fiind mult mai scurt decât cel actual, dar mai ane-
voios. În vremile noastre acest drum vechi este folosit numai de 

localnici şi de excursionişti, ca drum de picior sau pentru cei ce 

merg călări. Circulaţia pentru căruţe şi tot felul de maşini de cursă 
sau transport, se face acum numai pe şoseaua ce trece pe lângă 

sat şi apoi pe lângă mausoleul din vârful Mateiaşului. 

Denumirea satului Nămăeşti, după o veche tradiţie ar proveni 

de la Sfântul Apostol Andrei, care predicând creştinismul în părţile 
sciţilor, n-ar mai fi găsit aici niciun fel de locuitor şi ar fi zis: „Nemo 

est”, adică „Nu mai este nimeni”, şi de aici ar fi rămas numele 

satului. După o altă tradiţie se zice că s-ar fi stabilit aici, în vremile 
vechi, mai mulţi nemeşi veniţi din Ardeal, odată cu Negru-Vodă şi 

de la aceştia s-ar fi dat numele satului Nemeşeşti, transformat apoi 

în Nămăeşti. Râul Argeşel ce izvorăşte din munţii apropiaţi îl 

străbate de la nord spre sud, având albia puţin adâncită şi panta 
de curgere domoală. 

 
* Reproducere fragmentară a studiului Schitul Nămăeşti, publicat de Ioan 

Răuţescu în revista Glasul Bisericii, XVI, 1957, p. 565-586. 
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Pentru prima oară numele satului Nămăeşti este pomenit la 

începutul secolului al XVI-lea, în documente din arhiva veche a 

Braşovului. Într-un hrisov al lui Radu cel Mare din anul 1503, se 
vorbeşte despre un Stanciu din Nămăeşti, care a umblat pe calea 

dreaptă a Braşovului, ajungând la Bran, iar un tovarăş al său a fost 

spânzurat.  
În 1547, când domnea Mircea Ciobanul, este pomenită şi 

Biserica de piatră din acest sat, în hrisovul cu data de 1 iulie acel 

an, dat lui Dumitru cu fiii săi „ca să fie ocină în Nămăeşti din 

partea lui Lucaci, a 6-a parte şi din câmp şi din deal şi din apă şi 
din munte şi din sat şi de pretutindeni pentru care se înfrăţise cu 

Tatul, fiul lui Lucaci, iar de la acelaşi Tatu mai cumpărase şi partea 

lui cu 3900 aspri”, – documentul acesta continuă apoi: „iar pe 
urmă aşa a întocmit Dumitru că de se va întâmpla să nu rămână 

nimeni din rodul lui de inimă, nici fiu, nici fiică, atunci să fie toate 

ocinele mai sus scrise, ale sfintei dumnezeieşti biserici, care este 
de piatră în satul Nămăeşti”.  

Această biserică de piatră cu existenţă sigură din prima 

jumătate a secolului al XVI-lea, aşadar de peste 400 de ani, 

este actualul schit de maici Nămăeşti. 
Sfântul locaş este de admirat nu ca un măreţ monument 

arhitectonic, produs al minţii omeneşti, ci pentru faptul că este în 

întregime săpat în stâncă de granit de mâini necunoscute, dar care 
au depus atâta strădanie, încât rămânem uimiţi gândindu-ne la 

munca şi răbdarea celor ce s-au ostenit să facă aici un locaş de 

rugă, trudindu-se ani îndelungaţi, poate chiar o viaţă întreagă. 

Mai sunt în Muscel încă două biserici săpate în piatră. Schitul 
„Cetăţuia lui Negru-Vodă” şi biserica de piatră din satul Corbi, dar 

acestea de proporţii mai mici, unde mâna omului n-a lucrat atât ca 

la Nămăeşti. 
Biserica schitului Nămăeşti se află în mijlocul satului, la 

poalele pădurii de fag din partea vestică. De aici ai o minunată 

privelişte: spre răsărit, dincolo de râuşorul Argeşel, livezi de pomi 
fructiferi şi fâneţe care se întind până aproape de vârfurile Măgurii 

şi ale Mateiaşului; spre miazănoapte, masivul păduros al Carpaţilor 

Musceleni, iar spre miazăzi, valea Argeşelului, care se lărgeşte tot 
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mai mult după ce iese din sat, ale cărui case sunt aşezate numai 

pe malul drept. Coasta unde se află schitul este mult înclinată şi 

presărată cu căsuţe albe, unde au locuit cuvioasele maici, care au 
găsit aici loc de linişte şi reculegere. Un sfânt locaş de zidire 

sufletească, o ctitorie izvorâtă din partea cea bună a sufletului 

românesc, rod al unei trudiri ce merită adâncă admiraţie. 
După ce părăseşti şoseaua comunală, care străbate satul din-

spre nord spre sud, observi chiar în mijlocul satului un drum scurt 

şi îngust, foarte înclinat; urcând apoi pe nişte trepte de piatră, 

ajungi sus, unde ai în faţă clădirea cu două etaje a stăreţiei, o 
curte largă în formă de trapez, frumos nivelată, sprijinită spre 

răsărit de un zid, iar în dreapta, biserica cunoscută cu denumirea 

de schit. 
Înaintea bisericii sunt doi brazi înalţi. Ca să o poţi fotografia 

în întregime este foarte greu, pe de o parte neavând loc bun 

pentru aşezarea aparatului, iar pe de altă parte, brazii din faţă 
astupând vederea. 

Intrarea în biserică se face prin uşa pridvorului dinspre 

miazăzi, aşadar nu dinspre apus, cum este de obicei la celelalte 

biserici, deoarece acolo este perete de stâncă. Acest pridvor, spre 
apus şi miazănoapte, este mărginit de pereţi stâncoşi, iar spre 

miazăzi şi răsărit, de un zid de piatră şi cărămidă, cu două ferestre 

mari şi luminoase. Dimensiunile: 2,50 lărgime şi 5 m lungime. Aici 
se află un dulap cu cărţi, o masă şi câteva strane lângă peretele 

vestic. Într-un tablou înrămat, o schiţă a bisericii cu legenda scrisă 

cu litere chirilice şi mai jos, deasupra mesei, alt tablou mai mic, tot 

înrămat, cu această legendă, dar cu litere latine, tipărită în timpul 
când păstorea mitropolitul Canon. Partea de sus a pridvorului, 

zugrăvită de un meşter neîndemânatic, trebuie să fie refăcută, căci 

figurile sfinţilor sunt aproape şterse. Jos, pardoseala de scânduri. 
Înălţimea pridvorului aproape 4 metri. 

Interiorul, cu dimensiunile 6,50/7 în formă aproape pătrată, 

are intrarea tot dinspre miazăzi. Toţi pereţii de stâncă, cu o 
singură fereastră mare numai lângă strana dreaptă, în peretele 

dinspre miazăzi. Tavanul drept, tot de stâncă, turla, partea de jos 

de stâncă, iar cea de deasupra pietrei de ciment, acoperită cu 
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tablă. Corpul, deci cu înveliş de stâncă, ale cărei crăpături sunt 

astupate cu ciment, aşa că umezeala nu pătrunde în interior. 

Numeroşi vizitatori ai acestui sfânt locaş se urcă şi sus pe stâncă, 
iar unii dintre ei şi-au scris numele pe partea vestică a turlei, fie cu 

creionul, fie chiar cu ceva ascuţit, stricându-i astfel şi tencuiala şi 

făcând o impresie dureroasă. Lângă turlă, fixată în ciment, partea 
de jos a unei cruci vechi, ridicată de Radu postelnic în zilele lui 

Gavriil Voievod, la leat 7109 (1601). Partea de sus a fost ruptă în 

timpul bombardamentului din 1916 şi se află jos lângă zidul de 

răsărit al bisericii. 
În interiorul bisericii nicio pictură, pereţii de stâncă, dăltuiţi, 

neîngăduind a se face aceasta. 

Fără să vrei îţi îndrepţi gândul la ctitorii necunoscuţi care, 
cu răbdare de fier şi în timp îndelungat, se vor fi trudit să sape 

cu dalta această stâncă de granit pe lungime de 7 m, lăţime de 

6,50 şi înălţime de 4 m, să-i dea forma actuală, spre a fi folosită 
ca biserică pentru vechii locuitori ai satului; şi mai în urmă, 

pentru un interval de timp, pentru călugări, iar din secolul al 

XIX-lea, de călugăriţe. 

Aici, mai mult decât oriunde, îţi poţi da seama de rodul unei 
munci migăloase şi încordate, determinată de tăria credinţei a celui 

sau a celor ce au dăltuit-o aşa de frumos, precum a remarcat şi 

Preafericitul Patriarh Justinian, cu ocazia vizitei făcute aici la 25 
iunie 1949. 

Tâmpla de lemn, are în ea fixate icoanele, unele din ele 

destul de vechi, măcinate de cari. Candelele toate noi, pardoseala 

din scânduri de brad; spre apus sunt 12 strane de lemn, spre 
miazănoapte 8, iar spre miazăzi 6. 

Pe pereţii dinspre apus şi miazănoapte, icoane, multe dintre 

ele noi, iar spre miazănoapte, un mare epitaf înrămat. Sfeşnicele 
împărăteşti de alamă, policandrul de asemenea. În stânga icono-

stasului, o frumoasă icoană înrămată cu flori de metal în interior 

sub geamul de sticlă, cu sfinţi mulţi de la care se văd doar feţele, 
restul vestmintelor de metal ca şi florile în buchet de la colţuri, rod 

al evlaviei creştine. 
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Pe peretele dinspre miazănoapte, lângă uşa din stânga sfân-

tului altar, se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. 

Iată ce spune despre dânsa mitropolitul Neofit I al Ungro-Vlahiei, 
care a vizitat schitul în 1746: „iar pentru sfânta icoană cea făcă-

toare de minuni, iaste adusă de nişte nemţi din Ţara Sârbească şi 

fiind ei goniţi de turci, au rămas sfânta icoană aici şi iaste de 
atunci aproape 100 ani”. 

Figura Sfintei Fecioare nu se mai distinge; restul este îmbră-

cat în argint, iar la gât atârnă o salbă cu cruciuliţe, iconiţe şi alte 

obiecte. În partea de jos are următoarea inscripţie: 
„Această sfântă icoană s-au îmbrăcat cu argint prin osteneala 

robilor lui Dumnezeu Ianache postelnic, Petre, Ion, leat 1798”. 

În 1953 întreaga icoană a fost încadrată în argint. În faţa 
acestei icoane au găsit alinarea suferinţelor mulţi credincioşi, care 

s-au rugat cu evlavie. 

Sfântul altar, pardosit tot cu scânduri de brad. Piciorul sfintei 
mese de piatră rotundă. Sfânta masă, tot de piatră, cu frumoase 

acoperăminte. Proscomidia tot săpată în piatră, în formă de masă 

dreptunghiulară. Lungimea sfântului altar de 2,60 m. O singură 

fereastră spre răsărit. Partea de sus în formă de boltă. O sobă de 
teracotă încălzeşte iarna pe slujitori. 

Afară, lângă peretele stâncos dinspre răsărit şi miază-zi, 

câteva morminte ale unor maici, al lui Dumitrache Negulici din 
Câmpulung şi unii localnici. Pe lângă Pelaghia monahia, mama 

pictorului câmpulungean I. D. Negulici, care luând parte activă la 

evenimentele revoluţiei din 1848 a fost exilat la Bursa şi Constan-

tinopol, unde a şi murit în aprilie 1851, a mai fost înmormântat aici 
şi ultimul egumen al mânăstirii Aninoasa, numit Dionisie. Piatra 

funerară de pe mormântul său are această inscripţie: „Supt 

această piatră repauzează ţărâna prea cuviosului şi venerabilului 
arhimandrit Dionisie Aninoşanu, încetat din această lume provi-

zorie în al 82 an al etăţii sale, în ziua de 16 mai, duminică, ziua 

pogorârii sfântului spirit 1882. Trecătorule, pleacă-ţi grumazul 
asupra acestui mormânt şi gândeşte-te că tu vei deveni asemenea, 

pronunţând în sufletul tău: «Doamne, uşurează ţărâna acestui 

prea cuvios părinte!»” 
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Clopotniţa, în care se află două clopote noi, la mică depărtare 

spre miazănoapte. Partea de jos arcuită, putând trece pe sub ea 

credincioşii ce vin dinspre miazănoapte, urcând treptele din spate. 
Alături, locul unde a fost vechea stăreţie, arsă în timpul luptelor 

din 1916. […] 

Ce de strădanii după terminarea războiului, ca să se refacă 
schitul şi chiliile din jur! Acestea au durat mai mulţi ani şi s-au 

făcut treptat. Dintr-o însemnare făcută de fostul ministru Gr. 

Trancu-Iaşi în cartea de aur a schitului, rezultă că chiliile arse au 

fost în cea mai mare parte refăcute prin stăruinţa lui, în 1921. 
Locul însă unde a fost casa stăreţiei se vede şi astăzi fără nicio 

clădire pe dânsul. Din cauza focului pereţii erau afumaţi. A fost 

nevoie să se dăltuiască stânca din nou ca să dispară această 
afumătură. Din octombrie 1916, când a fost bombardat schitul, nu 

s-a mai putut oficia acolo nicio slujbă religioasă. Maicile au fost 

după aceea repartizate la mânăstirile Viforâta şi Ţigăneşti. Prin 
aprilie anul următor, 1917, maica Domnica Dumitrescu s-a dus la 

sfânta mitropolie, de unde a obţinut autorizaţie, ca prin listă de 

subscripţie să colecteze de la credincioşi diferite sume de bani, 

necesare pentru restaurarea schitului şi a unor chilii. Până în 
toamnă i s-au adus însemnate îmbunătăţiri, aşa că a putut să fie 

sfinţit din nou, iar maicile au revenit şi au reluat viaţa lor 

monahicească. S-au străduit pe lângă maica Domnica şi maicile: 
Casiana Georgescu, Sofia Ionescu şi Emilia Alexandrescu. […] 

La slujbele religioase de la biserica schitului Nămăeşti vin 

zilnic credincioşi. Biserica săpată în stâncă din vremuri străvechi şi 

cântările dulci ale maicilor, viaţa lor plină de cucernicie şi strădania 
ce depun, atrag spre acest loc, de la a cărui vizitare pleci cu 

sufletul înălţat şi cu dorinţa de a-l mai putea cerceta şi altădată. 

 
 Ioan I. Răuţescu 
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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 lui, 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 realizată de un 
secretar, a cărui identitate nu se cunoaşte. Prima vizită a început pe 2 
iunie 1746 şi s-a încheiat pe 1 septembrie acelaşi an, dată la care 
mitropolitul s-a reîntors la Bucureşti. Traducerea în limba română a 
jurnalului de călătorie 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, p. 181 -183. 
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[JURNALUL CĂLĂTORIEI ÎN UNGRO -VLAHIA] 

Capitolul IV, săptămâna a X-a 
 

În sus spre miazănoapte, 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 

întorcându-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. 
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Luni 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 septembrie în Bucureşti. 
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JAMES HENRY SKENE 

 

Referinţele 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 informaţii bogate, în special despre Bucureşti, dar şi 
despre Câmpulung, despre mânăstiri 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, p. 85-89. 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, în 1850 şi 1851 
 

Drumul ne-a dus peste dealuri spre nord-est şi cam într-o oră 

am ajuns la mânăstirea de maici de la Nămăeşti
1
. Acest loc ro-

mantic 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 fon-

dată 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; împă-

ratul bizantin Theodor Comnenus Lascari şi-a trimis împărăteasa să 

ceară ajutor de la Sf. Louis de Franţa şi să-i ofere în schimb 

                                                
1 Nemoiesti 



 17 

coroana de spini purtată de Mântuitorul nostru. S-a semnat un tratat 

şi astfel mongolii fiind alungaţi din sud, s-au îndreptat spre teri-

toriile din nordul vechii Dacii. Batu Han, nepotul lui Gingis Han, 

era conducătorul lor; prima sa oprire a fost în partea de nord a 

Moldovei, într-un loc numit Botoşani
2
. 

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 

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 

                                                
2 Botoshan 
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ne-a primit cu multă căldură. Era o femeie nu prea în vârstă, cu ma-

niere 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 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. 
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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, este cea dintâi lucrare monografică 
despre oraşul natal şi prima de acest gen din întreaga istoriografie 
românească, iar Istoria revoluţiunii române de la 1821, prima scriere 
despre Tudor Vladimirescu şi implicaţiile anului 1821. 

 

Textul s-a reprodus după C. D. Aricescu, Istoria Câmpu-
lungului, prima rezidenţă a României, Editura Ars Docendi, Bucureşti 
2007, ediţie îngrijită de Adrian Săvoiu şi Gheorghe Pârnuţă,        
p. 216-219. 
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ISTORIA CÂMPULUNGULUI, 

PRIMA REZIDENŢĂ A ROMÂNIEI 

Schitul Nămăeşti 

 

– Ce ştii despre acest schituleţ? mă întrebă amicul meu. 
– Numele lui se zice că ar fi derivând de la latinescul „nemo 

est” (nu e nimini), de unde, Nămăeşti; ca de la „zernens”, Zărneşti. 

Istoricul Engel zice că apostolul Andrei, însărcinat cu propaga-
rea Evangheliului în Bisanţ, Tracia, Schitia şi ambele Dacii, cobo-

rând din Dacia Superioară în Dacia Inferioară, pe la Bran (pe la 

Zărneşti), şi ajungând la locul acesta, s-ar fi uitat pe fereastra unui 
templu păgân ca să vază un preot, de la care vrea să înceapă propa-

ganda creştină; nezărind pe nimeni în templu, se zice că s-ar fi întors 

către soţii săi de călătorie şi ar fi zis: nemo est; de unde, Nămăeşti. 
– Ai citit singur acestea în Engel? 

– Nu, căci nu cunosc limba germană; însă m-a asigurat cineva 

că ar fi citit acestea cu ochii lui proprii.  
– Se poate. Dar biserica aceasta în piatră trebuie să aibă şi ea 

istoria ei sau cel puţin tradiţia ei? 

– Negreşit. Iată ce zice tradiţia: 
„Un cioban păştea oile pe această piatră mare. Într-o noapte i 

se arată în vis Maica Domnului, care îi zice:  

– Scoală şi sapă sub tine şi vei afla o icoană într-o bisericuţă 
de piatră; aci vei face tu biserică în cinstea şi slava intrării în 

biserică a Fecioarei Maria, isvor de viaţă şi de tămăduire. 

Ciobanul meu se scoală tresărind, se uită împrejur şi nu vede 
nimic; se culcă iar şi adoarme. Abia îl fură somnul şi Fecioara Maria i 

s-arată a doua oară în vis, repetându-i aceleaşi vorbe; în fine, aceasta 

se repetă până de trei ori. Atunci ciobanul se pune pe săpat: sapă trei 
zile şi trei nopţi. Unii zic că ar fi săpat singur; alţii, că ar fi descope-

rit visul său şi bătrânilor din satul Nămăeşti; aceasta e mai de crezut. 

După trei zile şi trei nopţi de săpat, ciobanul nostru dă de o bisericuţă 
de piatră, în formă de grotă, cu icoane şi cu odoare bisericeşti: 

icoana era chiar icoana ce o vezi în stânga, cum intri în biserică, a 
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căria faţă abia se mai cunoaşte de multele sărutări ale evlavioşilor 

creştini; are rochie de argint şi la gât salbă de monede de aor! 

– Sacra simplicitas! oftă amicul meu. 
– Tradiţia zice că satul Nămăeşti a avut o contribuţie şi a pre-

făcut grota în biserică, cum a fost mai înainte; dar fiindcă icoana, de 

vechime şi de umezeală, se ştersese, un zugrav se bizui a o drege 
el, încât să o facă ca nouă, ca eşită din chiar mâna primului artist; 

când penelul atinse faţa Fecioarei, Fecioara, formalisată de această 

cutezanţă, îi şterse e palmă straşnică, fără să ştie bietul zugrav de 
unde îi vine aceasta; înţelese însă că e din cer şi lăsă lucrul cum îl 

aflase, rămâind bietul creştin cu mâna uscată din minutul acela.” 

Aceasta e tradiţia. 
– Dar părerea d-tale? 

– Părerea mea este că, înainte de urcarea creştinismului pe tron 

(înainte de 330 d. H.) grotele, catacombele, subteranele, serveau 
primilor creştini de locuri de propagare şi de ascunzători, de 

biserici, în fine; persecuţiile cesarilor şi patricilor nu le permiteau 

primilor creştini a propaga de faţă principele de libertate şi drep-
tate, de egalitate şi fraternitate, proclamate de Crist pe Golgota. 

Aşadar, fiind creştini în Dacia şi înainte şi după Traian, aceşti 

creştini, până la Constandin cel Mare, propagau Evangheliul în grote 
de felul acesta la munţi şi în subterane, artificiale sau naturale, la 

câmpii. Aceste grote şi subterane serveau de biserici sau eclesii 

(adunări de credincioşi), unde se serbau misterele creştinismului. 
Ca odinioară, la elini, la egipteni şi la indieni, numai cei iniţiaţi în 

misterele sacre făceau parte din acele soţietăţi secrete, al căror scop 

era propagarea ideilor de libertate şi fraternitate. Din asemenea 
soţietăţi eşiră Brama [sic], Zoroastru, Confucius, Apollon, Pitagora, 

Zamolcs, Numa, Moise şi, în fine, Salvatorul omenirii. 

După urcarea crucii pe tronul cesarilor, grotele şi subteranele 
se abandonară, suplinindu-se cu temple sau biserici, unde se pro-

paga de faţă morala evanghelică; atunci grotele şi subteranele, din 

cutremure şi deluviuni, se astupară; multe, poate, închid în sânul 
lor şi azi icoane şi vase bisericeşti, necesare la serbarea misterelor 

creştine sau păgâne. 
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În multe subterane, descoperite de păstori, de copii şi de 

refugiaţi, s-au aflat tauri de aramă şi alte animale, cu un mecanism 

admirabil, ce ascundeau tresaure regale, precum spun bătrânii. 
Chiar piatra aceea boltită, cu o ferestrue în coastă, despre nor-

dul schitului unde ne aflăm, conţine poate icoane şi vase scumpe de 

altar [sic]; poate şi vreo mamină în felul statuei lui Memnon: căci, 
după spusa multora, şi chiar a stariţei actuale (maica Elisaveta), 

care într-adins a privegheat nopţi întregi, la zile determinate ale 

anului, se aud noaptea, uneori, sunete armonioase, asemenea unei 
orchestre formate din arpe eoliene. 

– Poate fi şi efectul aerului ce intră prin vreo gaură nevăzută şi 

care mişcă în întru ceva sticle sau ceva vase răsunătoare. În tot 
cazul, ar fi bine ca maica Elisaveta, care a înfrumuseţat aşa de mult 

schitul acesta romantic, să mai economisească banii, ca să încerce a 

face o gaură prin care să pătrunză în grota aceea: căci, am presim-
ţirea şi convincţia, va afla şi acolo icoane sau antichităţi romane de 

mare importanţă. Atunci părerea poetului s-ar schimba în siguranţă 

istorică. 
– Aproape de schitul acesta mai este vreun alt schit? 

– Este Ciocanul, în plaiul Nucşoara, schit de călugări. Abatele (sta-

reţul) Ciocanului e confesorul cuvioaselor maici de la schitul acesta...  
Subt acelaşi colţ, din faţa schitului, este o grotă unde s-a aflat o 

cămaşă romană de fer, care se zice că ar fi cea de la Muzeul Naţio-

nal de la Sf. Sava; cum şi nişte săgeţi şi monede dace şi romane. 
Această grotă are însă o intrare prea strâmtă şi periculoasă, unde 

numai copii de opt şi zece ani se pot introduce. Prin ea trece şi un 

isvor mare de apă, care iese la lumină tocmai la poalele muntelui 
din faţă, la locul ce se zice Topliţa, visitat de mulţi călători. La mai 

1 merg acolo mulţi câmpulungeni de serbează zioa larilor romani. 

Ne urcarăm în piatra Nămăeştilor. De aci Câmpulungul se arată 
ca un stol mare de păsări; râurile se par (ca) nişte şerpi argintii, la 

poalele acelor colţi ce fură adăpostul naţionalităţii române; iar 

satele, semănate pe văi, par că sunt turme de oi dormind la umbră. 
După o semi-oră de contemplare, coborârăm; şi, după ce 

visitarăm şi Topliţa, apucarăm apoi drumul spre Rucăr. 
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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 
şapte-sprezece 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. 
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 volu-
mului 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, p. 14-16. Transcrierea cu 
litere latine a textului, redactat cu 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 

 

Viatorie
1
, Găeşti, Câmpulung, Nămăeşti, Cloşterul şi origina 

sa, Dragoslave, Rucărul, Dâmbovicioara, Valea Railui [sic], 

Besna Orăţiei, Cetatea lui Radu-Negru. 

 

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 întunecoasă, în fundul ei se află sfânta icoană a Maicii 
Mântuitorului, înnegrită de timp, astfel de veche ce este şi care se 
descoperi printr-un 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 mânăstirei 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. 

                                                
1 viatorie – (înv.) călătorie 
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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 mânăstire 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 Musce-
lului. 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 mânăstiri 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 se află cam lipsită de fabrici şi manufacturi şi-şi aduce din 
alte părţi toate câte le are de trebuinţă. Ce domagiu! 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 comerciului universal, să se vază lipsită din nepă-
sarea avuţilor ei proprietari de sorgintele ce înavuţesc toate cele-
lalte ţinuturi civilizate ce o încongioară. Germania cuprinde mai 

toate avuţiile sale cele teritoriale! Când oare proprietarul român 
simţi-va cât pierde din această nepăsare!... 
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ALEXANDRU PELIMON 

 

Scriitorul Alexandru Pelimon (1822-1881), fără studii consis-
tente, a ocupat funcţii modeste, printre care secretar al Comisiei 
documentelor mânăstireşti 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, p. 46 - 47. 

 

 
IMPRESIUNI DE CĂLĂTORIE ÎN ROMÂNIA 

 

Scoborând dar râpele acestui deal, ajunserăm la Podul 

Dâmboviţei. Aici trecând puntea peste care fuseserăm înainte de 

amiazi, luarăm drumul înapoi spre Rucăr. Gonind caii din toată 

puterea, izbutirăm a sosi în amurgul serii la locul de unde am fost 

plecat de dimineaţă. 

După ce la Rucăr ne desfăcurăm de cai, otărâi cu dom-

nul revizorul a nu rămânea noaptea aci şi să mergem către 

Dragoslavele. 

Ne apucă de tot înserarea pe drum. 

Trecurăm mai la vale de Dragoslavele şi, cu toată întuneri-

cimea nopţii, noi ne găsirăm prin mijlocul pădurilor; urcarăm 

muntele cel din faţă cu Dragoslavele; ţinurăm calea înainte, care 
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duce spre Câmpulung, trecurăm în vreo două locuri râul, intrând 

până la genunchi prin apă, călcarăm peste bolovani de pietre şi 

peste buştenii cei târâţi de apă sau surpaţi de vijelii şi, la 

unsprezece ore din noapte, furăm în dreptul schitului Nămăeştii. 

Impresiunea de seară pe munţi şi pe marginea râurilor 

merită a fi descrisă. Atâtea insecte care scot deosebite feluri de 

sunete, înfiorarea copacilor şi urletul pădurii la strigătul păsărilor 

de noapte, trosnetul ramurilor uscate sub paşii trecătorului şi 

murmura apelor; toate acestea formează o armonie ce se acordă 

prea mult cu întunericimea nopţii cea însufleţită numai de lumina 

stelelor. Ţiganul rudar, locuitor al acestor selbe, ocupându-se ziua 

cu cioplitul lemnelor, spre a forma ălbii, linguri şi altele, grămă-

deşte lemne pe un foc care-l aprinde de cu seară, dinaintea 

frunzariului ş-a bordeiului său. Fiii şi fiicele acestora, inimaţi de 

pasiunea ce o au pentru muzică şi danţ, se formează în grupe şi 

danţă pe lângă foc, în auzul unui lăutăraş, formând tot felul de paşi 

şi mişcări naive; iar părinţii lor, traşi pân fundul şatrelor sau, 

asemenea stând ca şi dânşii pe lângă foc, pregătind cina şi, după 

cină, petrec spuind basme şi poveşti fantasmagorice… 

Acestea sunt impresiunile nopturne care le cercarăm, 

trecând prin mijlocul pădurii celei mari şi prin dumbrăvioara 

situată pe ţărmii râului, până să sosim la schit. 

Domnul revizorul, însoţit de un călător pe care l-am fost 

întâlnit pân’dreptul Dragoslavelor şi care luă şi dânsul parte în 

această reînturnare a noastră din expediţiunea ce o făcuserăm, 

înaintă spre Câmpulung. 

Eu rămăsei aici cu Apostol, omul ce l-am fost luat cu noi, 

când plecaserăm din oraş. 

Măsei noaptea într-un birt ce se află la drum şi care vine 

ceva drept în faţa schitului Nămăeştii. A doua zi mersei de ascultai 

sântul oficiu în biserica cea toată dintr-o piatră a acestui schit. 

După biserică, mă urcai la maica stariţa, doamna 

Elisabeta… o persoană ce merită toată venerarea postului sânt ce 

ocupă. Între altele, sinţia sa spuse cu multă bunătate ceea ce se ştie 

prin tradiţiune despre începutul şi descoperirea sântului oltar, care 
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sta închis în această piatră, şi s-a descoperit de un păstor, cel ce 

păştea vitele p-aici; mai este şi o icoană, Maica Domnului, foarte 

veche, ce se zice că s-a găsit în sântul oltar, şi care se crede că ar fi 

zugrăvită de însuşi evanghelistul Luca. 

Piatra ce conţine biserica are o formă gogoneaţă ca un ou; 

dar i s-a făcut învălitoare pe deasupra cu fier alb şi are un turn 

mititel. Înăuntrul bisericii se află cât se poate de frumos şi de 

comod, iar icoana despre care susmenţionarăm nu se vede pe 

dânsa, de veche ce este, decât un grunt înnegrit. 

O asemenea icoană se găseşte şi la Mânăstirea dintr-un 

Lemn, peste Olt, în judeţul Vâlcea, căreia i s-atribuie mai acelaşi 

început şi împregiurări, şi care tot asemenea se crede că ar fi 

zugrăvită de evanghelistul Luca, cel ce, dupre cum se zice, ar fi 

distribuit în Dacia şi-n alte părţi patru icoane reprezentând pe 

Maica Domnului. 

Poziţiunea schitului Nămăeşti este minunată de frumuseţe 

şi strălucire; se află situată în braţele unui deal îmbrăcat cu pădure 

şi cu livezi de pruni. Familia doamnei P. B. se afla atunci de vreo 

două zile venită la monastire aici. 

După ce săvârşii conversarea ce o avusei cu maica stariţa, 

salutai şi plecai. Apostol mă aştepta în curtea mânăstirii, uitându-se 

la atâtea pietre aşezate p-alăturea bisericii şi care coprindeau 

epitafiuri ale celor răposaţi mormântaţi aci. Plecai dimpreună cu 

Apostol, ca să venim la Câmpulung. 
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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 căr-
turari 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, p. 429-441; nr. 22, 16-31 iulie 1885, p. 464-474; nr. 23, 15 
august 1885, p. 501-514; nr. 24, 1 septembrie 1885, p. 540-546; nr. 
25, 15 septembrie 1885, p. 568-576.  

 

Textul s-a reprodus după Petre Ispirescu, Snoave sau 
poveşti populare, vol. II, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1988, 
p. 736 - 743. 

 

 

DIN POVEŞTILE UNCHIAŞULUI SFĂTOS 
 

Schiţă de călătorie 
 
 
 

Şi viind trăsura în ziua de 26 iulie, pe la amiazi, ne-am urcat 

şi am pornit la mânăstirea Nămăeşti. 

În ziua aceea mergând prin bâlci, de dimineaţă am trecut pe 

la un han din oraş, am vorbit cu un birjar şi la 2 ceasuri ne-a pus la 

poarta mânăstirei. 

Poarta acestei mânăstiri este în poalele muntelui. Cum am 

intrat, din a dreapta văzurăm câţiva românaşi făcând una din cele 
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zece slujbe mari ce spun în basmele păgâneşti că făcea Hercule 

viteazul, sau Iraclie. 

E ciudat un lucru. Cum ieşi la munte şi vezi frumuseţile şi 

măreţiile lui, trebuie să-ţi aduci aminte de basme: acum fie d-ale 

noastre, fie păgâneşti. 

Încărca românaşii noştri carele cu aurul grămădit în mormane 

mari pe dinaintea grajdurilor mânăstirei, aur lăsat de vite. Şi în loc 

ca mânăstirea să fi făgăduit ceva cum făcu Augias împărat lui 

Ercule, voinicii noştri plătiră ei mânăstirei, ca să le dea voie să-i 

cureţe grajdurile şi curtea. 

Bine a zis cine-a zis că numai cu vitele se scoate sărăcia din 

casă. 

Urcând şi ajungând la mânăstire, te miri de casele călugă-

riţelor, cocoţate pe colţi de piatră ai munţilor; iară mai mult te miri 

de biserică. Ea este scobită într-un gomoltoc de piatră foarte mare. 

Dumnezeu să mă ierte. 

Acum îmi vine şi mie să crez ceea ce spun învăţaţii că munţii 

s-au făcut mai târziu decât pământul, că ei n-au ieşit din mâna 

ziditorului odată cu pământul. 

Învăţaţii spun că soarele se învârteşte împrejurul lui. Că în 

învârtitura sa cea repede o bucată din focu-i s-ar fi rupt dintr-însul 

şi aceea, învârtindu-se şi ea mereu, s-a statornicit la o depărtare de 

dânsul foarte mare, dar care stă tot în puterea lui. Acolo unde s-a 

statornicit, această bucată de soare groaznică de mare se învârteşte 

împrejurul ei o dată în 24 de ceasuri şi tot învârtindu-se aşa 

ocoleşte şi soarele o dată pe an. 

Această bucată de soare este pământul pe care locuim noi. 

În curgerea veacurilor faţa pământului răcindu-se încetul cu 

încetul, a început să se închege. Această închegătură se îngroaşe 

din ce în ce. Până ajunse de se făcu o coajă de pământ tare precum 

o vedem şi astăzi. După o mare trecere de timp a venit o vreme 

când a dat un potop năpraznic şi s-a adunat pe coaja pământului 

deosebite potmoale cari au mai îngroşat-o o toană. 

Focul înfundat de toate părţile şi înăbuşit, materiile din care 

era compus începură a clocoti şi a căuta o răsuflătoare. Atunci 
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cutremure groaznice şi bubuituri s-ar fi făcut deasupra pământului 

venind din rărunchii lui. Focul înfundat şi materia clocotind a 

trebuit să izbucnească şi să-şi facă răsuflătoare, precum şi astăzi 

vedem ieşind materie înflăcărată din fundul unor munţi pe care îi 

numim vulcani. Atunci s-a format munţii pe care îi vedem astăzi şi 

rotunjala pământului se strică. 

Câte şiruri de munţi sunt, atâtea şi locuri de răsuflători se 

făcură. 

Aceasta o vedem cu ochii astăzi dacă umblăm pe munţi. 

Ieşind materia clocotindă şi întâlnind deosebite feluri de potmoale 

adunate pe coaja pământului cea formată de potop, a topit-o şi pe 

dânsa, şi ridicându-se, formând munţii, şi răcindu-se, s-au închegat 

şi s-au împietrit. Se vede că materiile n-au fost tot de un fel preste 

tot pământul, căci, pe unele părţi pe unde materia n-a fost totuna, 

vezi că s-au format strate, strate de piatră, şi se poate dezlipi în 

table. Pe unde a fost materia totuna s-a format în gomoltoace. 

Şi se vede bine că materia clocotindă din pântecele pămân-

tului şi-a făcut loc de răsuflătoare; căci stratele de piatră sunt 

curmezişate pe unii munţi; adică cum s-ar zice: lespezile aşezate 

una peste alta, de o parte se urcă în curmeziş de la dreapta la stânga 

în sus, până unde se vede bine a se fi făcut vârf, pe unde adică a 

răsuflat focul; iară de partea cealaltă lespezile se urcă de la stânga 

la dreapta în sus, până iarăşi unde se închipuieşte vârful 

În alte locuri materia clocotindă pare a fi fost de un fel şi 

ieşind d-asupra pământului s-a închegat şi a format câte un 

gomoltoc de piatră uriaş de mare. 

De o astfel de piatră este şi muntele de la Nămăeşti. 

Închipuiţi-vă un stei de piatră sau de pietroi cam gogoneţ, 

format dintr-o materie de acelaşi fel, aproape cât o cetăţuie de 

mare, ieşit din coasta muntelui. În acest gomoltoc de piatră este 

scobit cu dalta o gaură mare cât o chiliuţă, şi în această chilie 

înfiinţată o bisericuţă. 

Şi arătându-ne maica stariţă toate aceste minunăţii, ne-a po-

vestit şi chipul înfiinţării acestei biserici, precum a auzit şi dânsa de 
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la cele de dinaintea ei stariţe, adecă cum curge povestea din gură în 

gură din timpi uitaţi. 

– Să vedeţi, dragii maichii, ne zise stariţa, biserica aceasta, nu 

se ştie hotărât de când s-a făcut, dară eu crez, după cum am auzit, 

să fie făcută de pe vremea păgânităţii, de pe când oamenii erau 

închinători de idoli. 

Cică pe vremile acelea, pe când străbătuse şi pe la noi lumina 

Evangheliei, sfânta lege a Domnului nostru Isus Christos, făcătorul 

cerului şi al pământului, nişte ciobani cucernici îşi păşteau turmele 

pe acest munte, pe unde nu era nici neam de sat, ori locuinţă ome-

nească, ci numai o sălbăticie îngrozitoare. Într-una din nopţi, mai 

marele lor, baciul, culcându-se aci visă un vis frumos! 

El visă că unde veni la dânsul o cucoană, înconjurată de mare 

cuviinţă şi strălucitoare, de d-abia putea căta la dânsa. 

Şi apropiindu-se de dânsul îi zise: „Sculându-te să te apuci să 

sapi în acest bolovan de piatră, să-mi scoţi chipul de acolo, unde 

zace de veacuri”. Ciobanul căzu cu faţa la pământ înaintea acelei 

cocoane, la auzul cuvintelor ei, şi când se deşteptă, se pomeni în 

genunche. Acum creştin să fi fost omul acela, ori păgân, nu pot să 

vă spui; numai după ce se sculă, prinse a se închina în limba 

noastră şi cu cutremur se depărtă de acel loc. 

A doua noapte, de frică, el se culcă în altă parte. Peste noapte 

visă iarăşi că veni acea cocoană, şi de astă dată îi porunci ca 

negreşit să sape unde îi arătase în noaptea trecută, şi să-i scoată 

chipul la lumină, că de unde nu, bine de el nu va fi. El, ca şi de la 

rând, se sculă tremurând de frică, el, care nu ştia de frică, şi se 

hotărî să părăsească aceste locuri peste care el se credea nevrednic 

să calce. 

Cum zise şi făcu. De cum se lumină de ziuă, îşi luă catra-

fusele, îşi mână turma din urmă şi se mută în alt munte. 

A treia noapte unde visă că vine iarăşi acea cucoană strălucită 

şi îi zise: „Sculându-te, să te apuci să sapi în muntele de unde ai 

fugit, şi acolo vei găsi o comoară mântuitoare de suflet. Şi altfel să 

nu cutezi să faci, că nu vei scăpa de cuvântul meu nici în gaură de 

şarpe”. 
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Atunci ciobanului pare că i se deschise ochii, ochii minţii, 

judecata lui se lumină şi o dorinţă neînvinsă de a sluji lui 

Dumnezeu se deşteptă într-însul. Vezi că se coborâse darul 

Domnului peste dânsul. Cum se sculă se închină şi o slavoslovie de 

mulţumire aduse Domnului. Apoi viind la muntele cel arătat, se 

închină încă o dată, zise. „Doamne ajută!” şi începu a scobi gomol-

tocul de piatră. 

Cât va fi lucrat el acolo, nu se ştie; dar dacă s-ar socoti ce 

poate face omul astăzi, negreşit că mulţi ani trebuie să se fi muncit 

el ca să facă atâta scobitură ce se vede. Se crede însă că cu ajutorul 

lui Dumnezeu cel atotputernic, în trei ani a isprăvit. 

Şi aşa scobind în munte, când era pe la mijlocul scobiturei, se 

pomeneşte ciobanul cu o candelă aprinsă, că se coboară din nori, şi 

sta atârnată d-asupra locului aceluia unde scobea. Se dete el ca să o 

apuce, candela însă se ridică în sus; se întoarse ciobanul la lucrul 

său, candela se coborî iară. 

Atunci văzu el că acolo trebuie să fie ceva sfânt. Se desculţă 

de opinci, şi aşa desculţ lucră ce mai lucră, şi îndată o lumină 

cerească se răspândi împrejurul lui, şi căutând văzu acolo în piatră 

o sfântă icoană. Chipul de pe această icoană era aidoma cu acela al 

cucoanei ce i se arătase în vis, plecând genunchile, i se închină. 

Candela însă sta atârnată în văzduh şi ardea şi nu se mai isprăvea 

untdelemnul dintr-însa. 

Dacă găsi el sfânta icoană în pântecele muntelui, cu mai mare 

râvnă se apucă de lucru, scobind şi făcu boltitura asta, scobind şi 

potrivind faţa de dinăuntru cu mare meşteşug, precum se vede. Din 

astă boltitură făcu el o biserică a lui Dumnezeu, şi într-însa aşeză 

cu mare cinste şi slavoslovie sfânta icoană cea găsită. 

Mai târziu nişte oameni, aprinşi iarăşi de dorinţa de a plăcea 

lui Dumnezeu, vrură să facă o altă scobitură într-un stei de piatră, 

mai dincolo de bisericuţa aceasta. Însă nu putură isprăvi nimic: 

una, pentru că fură stăpâniţi de patima mândriei; ei voiră ca 

scobitura lor să fie mai frumoasă şi bisericuţa lor să fie mai mare; 

al doilea se vede că darul lui Dumnezeu nu fu cu dânşii, căci nu 

făcură nicio ispravă; se vede şi acum începuturile muncii lor. 
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Mai acum vreo patruzeci şi mai bine de ani, mitropolitul 

Neofit, plecând în cercetarea mânăstirilor din ţară, cercetă şi 

bisericuţa aceasta. 

Văzându-i Preasfinţia Sa micşorimea, puse meşteri cu 

cheltuiala Preasfinţiei Sale, de mai făcu niţică scobitură spre a o 

mai lărgi, după cum se vede, în partea despre apus; şi ar fi mai 

scobit, dară meşterii dădură peste o vână a muntelui şi conteniră 

din lucrare, fiindcă, pe acolo începu a pişti apă. Ca să nu se 

întâmple vro pagubă bisericuţei din această pricină, Preasfinţia Sa 

puse alţi meşteri şi astupă vâna cu ipsos şi pe dinăuntru şi pe 

dinafară. 

Nişte oameni ai lui Dumnezeu puseră de zidi clopotniţa       

d-asupra altarului, după cum se vede astăzi. Cine a făcut-o chinovie 

de maici, nu se ştie. Aşa s-a pomenit de la moşi de la strămoşi. 

Am văzut şi noi bisericuţa şi icoana. Intrând, un aer rece te 

coprinde şi un respect pentru lucrarea cea uriaşă. Te miri ce 

răbdare, ce stăruinţă trebuie să fi avut acel om ca să facă în 

rărunchii muntelui o atâta scobitură cu dalta, cât să închipuiască o 

bisericuţă. Această bisericuţă este aşa de mare ca bisericuţa lui 

Bucur din Bucureşti. 

Zugrăveala de pe icoană nu se mai cunoaşte de veche ce este. 

Nici văpseaua nu se mai ştie ce faţă să fi avut. De reveneala 

vecinică ce se află în această boltă, văpseaua a venit şi s-a lăsat, 

formând nişte cărărui, care nu te mai lasă să cunoşti ce chip să fi 

fost, ce să fi însemnat şi cu ce măiestrie a fost lucrat chipul de 

icoană. 

Ne-am închinat şi noi, precum face toată lumea care vede 

astă bisericuţă, şi am ieşit dintr-însa. Suindu-ne pe munte, am ajuns 

d-asupra bisericuţei. Piatra în care este săpată pe d-asupra se vede, 

pare a fi fost dintr-o singură materie închegată. Aţi văzut vrodată 

smoala topită şi apoi îngheţată, ori săpun de care fac săpunarii 

noştri în tiparele lor cele mari? Ei, apoi dacă aţi văzut, degeaba mă 

silesc eu să vă fac să pricepeţi ceea ce ştiţi. Tocmai aşa este 

suprafaţa acestui pietroi grozav de mare, în care este scobită 

bisericuţa. 
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Păcat că nu sunt învăţat şi meşter să scriu cum aş dori, că 

atunci aş fi ştiut eu că vă fac să înţelegeţi minunile naturei. Nu-mi 

mai arunc dară vorbele în vânt, ci vă rog pe toţi, mari şi mici, 

bogaţi şi săraci, să mergeţi să vedeţi mânăstirea Nămăeşti. Şi 

urcându-ne pe munte în sus pe potecele greu de urcat, făcute pe 

spinarea pietroaielor celor mari, netede şi cam cu burtă de 

scurgerea apelor, lăsasem bisericuţa la vale, mult. Pe spinarea 

acestor pietroaie grozav de mari, ce formează scofălcitura munţilor, 

creşte pădure de copaci de munte. Aceşti copaci şi copăcei îşi înfig 

rădăcinile lor în puţintelul pământ ce se adună, adus de vânturi şi 

fiindcă ele nu se pot înfige adânc în pământ, deoarece lipseşte, apoi 

îşi întind ramurile pe d-asupra pietrei, se întâlnesc cele ale unui 

pom cu celea ale altora, se împleticesc de formează un fel de plasă 

de ramuri şi de rădăcini. 

Aceste împletituri de ramuri de rădăcini ale copacilor de 

munţi ne-a fost de mare ajutor, ca să ne putem urca. Şi eu crez că 

de n-ar fi fost acestea, nu ne-am fi putut urca, fiindcă piatra aci, 

cum zisei mai sus, este lucie, şi n-ai în ce să-ţi sprijini călcătura. De 

umbletele celor ce cercetează mânăstirea, a călugăriţelor şi a 

sătenilor de devale, aceste împletituri de rădăcini s-au făcut ca nişte 

trepte, pe care te poţi cu lesnire urca. 

Ajunşi în vârful muntelui am rămas uimiţi de mirare când am 

dat de un drum făcut pe care umblă sătenii cu carul la trebuinţele 

lor. 

Şi de aici, puţin mai sus, este piscul muntelui. Priveliştea ce 

se înfăţişează ochilor, de aici, este fermecătoare. Vezi casele şi 

bisericile din Câmpulung cum sunt înşiruite d-a lungul lui, de o 

parte, de alta vârfurile altor munţi, ale căror coaste pline de 

verdeaţa pădurilor fac o icoană de la care nu te înduri a-ţi lua ochii. 

În sfârşit, după ce ne-am odihnit pe cât ne-a trebuit, ne-am 

coborât, am mulţumit maichii stariţei pentru buna-voinţă cu care 

am fost primiţi, ne-am luat ziua bună şi am plecat. 

Întorcându-ne la mânăstire, am ieşit la poartă pe alt drum, pe 

la fântâna mânăstirei; stai şi te tot miri de răbdarea şi de măiestria 

cu care sunt făcute chiliile şi drumurile, pe faţa muntelui scofâlcit. 



 36 

La fântână am băut apă. Şi ai tot bea, că bună mai este. Fântâna 

este acoperită şi zidită. Pe ziduri, înăuntru am citit o mulţime de 

nume ale celor ce mersese pe acolo înainte de noi. Multe din aceste 

nume ne erau cunoscute; multe ale celor ce nu mai sunt în viaţă, şi 

mai multe ale celor ce nu i-am cunoscut. 

Ieşind de la fântână, am dat cu ochii de grădiniţa unei maici 

ce este în faţa fântânei. Ne-am dus să privim florile cele frumoase, 

pe care călugăriţa le îngrijeşte. Ea se coborî numaidecât din chiliuţa 

ei, rupse vro doi trandafiri şi dete femeilor. I-am mulţumit cu 

căldură şi am plecat. 
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MRS. [MARY ADELAIDE] WALKER 

 

Referinţele 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 
mânăstiri. Notele de drum, publicate la Londra în anul 1888, sunt 
însoţite de numeroase desene (77) realizate de autoare. 

 

Textul s-a reprodus după Mrs. Walker, Untrodden Paths in 
Roumania, London, 1888, p. 250 - 252. Traducerea din limba engleză 
a fost făcută de prof. Paula Malancu. 

 

 

CĂRĂRI NEUMBLATE DIN ROMÂNIA 
 

Câmpulung – Nămăeşti – Râmnicu-Vâlcea 
 

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 descoperit 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 icoana fusese găsită; se apleca fără 

încetare, făcându-şi semnul crucii în timp ce se apleca. 
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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 aran-

jamente 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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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. 

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 nume-
roase monografii 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. A călătorit enorm în ţară şi în lume, consemnându-şi 
impresiile în cărţi precum Drumuri şi oraşe din România (1904), Sate şi 
mânăstiri 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 mânăstiri din 
România, adăugându-li-se şi alte însemnări publicate în periodice, chiar 
şi după anul 1918. 

 

Textul s-a reprodus după N. Iorga, Sate şi mânăstiri din 
România, Editura Minerva, Bucureşti, 1905, p. 283-284 şi România 
cum era până la 1918, vol. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1972,        
p. 166 -167. 
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SATE ŞI MÂNĂSTIRI DIN ROMÂNIA 

 

A doua zi drumul spre Câmpulung e plin de căruţe şi care. 

Pe o înălţime scociorâtă de cazmale, femei duc pietrele în 

vagonete; la acest lucru, la clăditul caselor şi la atâtea munci grele, 

ele sunt prin aceste părţi tovarăşul neobosit al muncitorului, tatăl 

sau bărbatul lor. 

Iată acum iarăşi Nămăeştii, care, văzuţi în faţă, sat şi 

mânăstire împreună, dau o întipărire mai puternică şi mai bogată. 

Pe o cărare pietruită te urci spre o biserică, al cărei pridvor singur, 

prefăcut deunăzi, e de zid, în afară, pe când stranele, catapeteasma 

şi altarul se află în stâncă. O peşteră mică a fost scobită şi mai bine 

netezită pentru a primi zilnic rugăciunile maicelor, care sunt astăzi 

vreo treizeci şi nu vor fi întrecut niciodată acest număr. Deasupra 

creşte iarba, înfloresc florile şi se înalţă arbori, şi pretutindeni în 

acest dulce colţ de pustietate aromită, pe marginea drumului, de-a 

lungul îngrăditurii, pe cerdace şi pe poliţi, la fereşti, în tot lungul 

arhondaricului trăiesc an de an, bucurând privirile maicelor şi ale 

drumeţilor, macaturile roşii şi trandafirii, garoafele catifelate, 

sfioşii toporaşi cu inima de aur, ochiul boului deschis spre lumină, 

conduraşii de ceară, gura leului cu potirul închis şi învoalatele 

nalbe cu trunchiurile înalte. Şi ele fac rugăciunile lor, care nu sunt 

mai rele decât altele.  
 

* * * 
 

ROMÂNIA CUM ERA PÂNĂ LA 1918 

Muscelul 
 

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 odini-

oară, vechile vămi de munte, până la graniţă, acelaşi fel de case, 

ţesute din vergele de lemn, pe care le acopere lutul nisipos al 
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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 descă-

lecatul, începutul unei ţări. 

„Drumul cel mare” e o şosea foarte frumoasă, netedă ca şose-

lele 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. Deocamdată ele nu se deosebesc bine în ţesturi gârbove, ci se 

învăluie necontenit 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 bogate din vechea 

pădure seculară şi tufişuri dese. Departe pe povârnişuri se desfac 

case albe, mici, ca nişte flori sămănate pe pajişte. Mânăstirea 

Nămăeşti se zăreşte, după vreo jumătate de ceas de călătorie, într-o 

înfundătură, îmbielşugată în copaci, din mijlocul cărora se înalţă 

copereminte roşii şi trei turnuleţe nouă. 
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C. RĂDULESCU-CODIN 

 
Folcloristul Constantin Rădulescu-Codin (1875-1926) a 

urmat Şcoala Normală „Carol I” de la Câmpulung şi a fost 
învăţător în primii ani de activitate. În 1908 a devenit institutor, iar 
în 1914 a fost numit revizor şcolar, funcţie în care a rămas până 
la sfârşitul vieţii. 

La numai 21 de ani a publicat cel dintâi volum al său, 
Din Muscel. Cântece poporane, recomandat călduros de George 
Coşbuc. Prin lucrarea O samă de cuvinte din Muscel (1901) şi-a 
atras admiraţia marelui filolog german Gustav Weigand. Cola-
borator devotat al lui Spiru Haret, ministrul Instrucţiunii Publice şi 
Cultelor, a călătorit prin ţară la îndemnul acestuia pentru a culege 
folclor. Această activitate s-a materializat prin două volume 
publicate de Academia Română: Sărbătorile poporului şi Din 
trecutul nostru. Legende, tradiţii şi amintiri istorice. 

În paralel cu cercetarea folclorică, a scris monografii 
despre comunele muscelene Priboieni, Corbi, Dragoslavele şi 
despre oraşul Câmpulung. 

 

Textul s-a reprodus după C. Rădulescu-Codin, Din 
trecutul nostru. Legende, tradiţii şi amintiri istorice, Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 1923, p. 51- 52. 

 
 

DE CÂND E MÂNĂSTIREA NĂMĂEŞTI 

 
E, he… De mult, de mult, de când încă nu veniseră tătarii 

prin locurile astea, trăia un cioban care-şi păştea turma de oi, sus pe 

piatră, şi-şi ducea viaţa liniştită şi cânta din caval ziua şi noaptea, 

aşa de mândru, că te seca la ficaţi; iar oile, săracele, ascultau la 

ciobanul nostru ca la ocenie: nu se depărtau prin păduri să le 

mănânce ale jigănii, ci, cum îi auzea cavalul, se strângeau ciopor pe 
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acolo şi păşteau, că era iarbă destulă de la Sfântuleţul. Şi era 

mulţumit ciobanul, că nu trăia cu grijile de azi când se cântă uneori 

cu foc: 
 

„De-aş trăi cu brazii-n munte, 

N-aş avea supărări multe; 

Dar trăiesc ca plopii-n vale, 

Supărarea mea e mare”. 
 

Da, într-o noapte, pe când dormia pe piatră, iar turma i se 

odihnia, păzită de dulăi, iată i se-arată în vis o fecioară şi-i zice: 

– Scoală, ciobane! Scoală, nu mai dormi! Scoală şi sapă în 

piatră, că sub tine vei găsi o bisericuţă, o icoană mândră, mândră şi 

făcătoare de minuni. Şi, cum vei găsi-o, să te apuci ciobane, să faci, 

aici, o biserică în lege, biserică a Fecioarei Maria. Şi biserica aceea 

va fi izvor de viaţă şi de tămăduire. 

– Da cine eşti dumneata? – o întreabă ciobanul care, aşa în 

vis, tot se speriase de aşa arătare şi de cele ce-i spunea. 

– Află, omule, că sunt Maica Domnului, şi că pentru binele 

tău şi al neamului românesc am venit. Ca să fie bine de voi, 

ascultă-mi, ciobane, sfatul şi sapă unde ţi-am zis şi clădeşte 

biserica. 

Aşa a mai grăit fecioara şi apoi a pierit, ridicându-se la cer 

într-o lumină orbitoare.  

Iar ciobanul, cum se desşumeni, ţinu minte visul cel minunat 

şi, crezând că e la mijloc puterea dumnezeiască, chemă pe bătrânii 

din sat la sfat şi le povesti visul. 

Şi oamenii toţi, atunci, bătrâni şi tineri, făcură rugăciuni către 

Atotputernicul şi se apucară de lucru. Sapă şi sapă, în piatră. Şi, 

minune domnule. Au găsit aici o mică peşteră şi, în peşteră, o 

icoană. 

Şi dacă văzură aşa, săpară înainte şi durară frumos biserica, 

aşa cum a fost înainte de războiul cu nemţii. Şi o zugrăviră mândru 

şi puseră icoana la locul de cinste. 

Şi multe minuni a făcut icoana aceasta şi pe mulţi a tămăduit 

ca şi izvorul de aci. 
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Iar atunci când, din pricina tunurilor vrăjmaşe, biserica a fost 

dărâmată şi odată cu ea şi chiliile dimprejur şi totul ars, de nu se 

mai cunoştea, pe unele părţi, nici locul unde au fost clădirile făcute 

de oameni cu frica lui Dumnezeu, numai icoana Maicii Domnului, 

icoana pe care a găsit-o ciobanul în piatră, atunci înainte de venirea 

tătarilor, a scăpat neatinsă. 

Vezi dumneata: nu s-a putut atinge focul spurcaţilor de 

icoana Născătoarei de Dumnezeu.  

Şi acum, uite, dacă ne-a ajutat Sfântuleţul să vedem făcută 

la loc mânăstirea, au pus iarăşi icoana la locul de cinste*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

____________ 
 

* Povestită de un sătean, cu prilejul târnosirii mânăstirii Nămăeşti în 

1918. Biserica, dărâmată de război şi prăpădită de toate odoarele ei, a fost zidită 

prin osteneala maicii Domnica Dumitrescu. 

Asemenea s-au reclădit şi chiliile. Nu se cunoaşte anul zidirii bisericii. 

Despre schit se vorbeşte în acte din sec. al XV-lea. 
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GEORGE ULIERU 
 

Medicul şi publicistul George Ulieru (1884-1943) s-a 
născut la Câmpulung-Muscel, unde a urmat cursurile primare şi 
gimnaziale. A făcut liceul la Piteşti şi după absolvirea Facultăţii 
de Medicină a obţinut în anul 1913 titlul de „doctor în medicină şi 
chirurgie”. 

A început să-şi practice profesia în Dobrogea, apoi s-a 
mutat în fostul judeţ Muscel, unde a fost medic în diferite circum-
scripţii sanitare. În ultimii ani ai vieţii s-a stabilit în oraşul natal. 

A colaborat la numeroase publicaţii interbelice precum 
„Adevărul literar şi artistic”, „Revista Fundaţiilor Regale”, „Muguri”, 
„Muscelul nostru” etc. În anul 1926 a început redactarea jur-
nalului Din carnetul unui medic de plasă. Însemnări, opera sa 
cea mai importantă, care va cunoaşte mai multe variante până 
va fi publicată postum în „Revista Fundaţiilor Regale” (1946) şi 
în volum (1948). 

 

Textul s-a reprodus după George Ulieru, Mânăstirea 
Nămăeşti, f.e., 1931, p. 3-21.  

 

 

MÂNĂSTIREA NĂMĂEŞTI 
  

 – episod din Războiul cel Mare – 
 

Toaca de lemn a mânăstirii răsună în bătăi sacadate şi sunetul 

ei rătăceşte departe, peste văi, peste muscele şi peste ape; iar 

dangătul clopotelor umple valea de sunete armonioase şi de ecouri, 

care se revarsă în cascade şi se pierd pe căi fără urme. 

Întotdeauna pe-nserat, după ce stolurile de sunete, cari au 

pornit de la cuibul de piatră al mânăstirii, au dispărut în depărtări, 

pacea în care s-afundă valea tăcută a Nămăeştilor pare şi mai 

adâncă. 
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Vârful Sturu se înalţă tainic; iar ultimele raze de soare se 

joacă pe el în mii de sclipiri. 

Totul se scaldă în blândeţe şi în surâsuri, iar acolo pe Pravăţ 

negura văilor se-nalţă viorie şi se umple de vise. 

Cât de împăcat aş fi, după toată frământarea trecutului, ca 

restul zilelor să-l petrec în linişte aici. 

Fiecare zi ce va veni să mă poarte în legănări de val, de la 

ţărmul înflorit al aurorei până la ţărmul plin de umbre al înserării. 

Să privesc senin înainte şi să las în urmă toată goana după himere, 

dorinţele nesăţioase, ambiţia chinuitoare şi deşartă şi orice zbucium 

de prisos. 

Stăpânit de liniştea cea mare din juru-mi, astfel simţeam, 

stând pe scaunul de sub nucul bătrân, din faţa mânăstirii Nămăeşti, 

într-un amurg al unei zile frumoase, din toamna anului 1922. 

Sunete de acioaie veneau la răstimpuri din pădurea de fagi, 

îmbrăcată în culori feerice de toamnă, de pe coasta din spatele 

mânăstirii. Un copil păştea nişte capre căţărate pe stâncă… 

Şi gândul mă ducea departe, la timpurile legendare, când 

nişte ciobani, păscând oile prin aceste locuri şi adormind d-asupra 

stâncii, au auzit în vis bătăi de clopot şi au văzut un înger care le 

spunea: 

„Aici, în sânul stâncii stă închisă, de veacuri, icoana Maicii 

Domnului, zugrăvită după chipul cel adevărat. Sculaţi-vă, apucaţi 

poteca ce duce până la ea, săpaţi în piatră şi ridicaţi locaş de 

închinare!” 

Iar ciobanii când s-au deşteptat şi-au spus unul altuia visul,    

s-au minunat şi au pornit în căutarea icoanei sfinte. Au găsit poteca 

săpată în stâncă şi au dat de icoana care strălucea în fundul unei 

peşteri, ca într-un altar.  

Şi în acest loc s-a săpat, s-a scobit piatra cea tare a stâncii, s-a 

făcut zid la intrare, s-a ridicat clopotniţa şi astfel a luat fiinţă 

biserica. 

Şi legenda mai spune că icoana cea sfântă fusese adusă acolo, 

cu multe veacuri înainte, de Sfinţii Apostoli Luca şi Andrei, cari îşi 

găsiseră loc ascuns spre a se ruga domnului în linişte.  
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Şi cum stam aşa, cu ochii privind în gol, şi cu gândul afundat 

în trecut la argintatele zile din legendă, cineva veni, se aşeză tăcut 

lângă mine şi… îmi spulberă visul. 

Era un bărbat cu chip blajin şi matur, cu părul încărunţit pe la 

tâmple şi modest îmbrăcat.  

El începu să privească cu atenţie biserica, chiliile, curtea, iar 

ochii i se pironiră într-un colţ al bisericii spre altar. Apoi îşi lăsă 

privirile peste mine şi-mi zise liniştit: 

– Peste câteva zile se împlinesc şase ani de când a ars 

mânăstirea, de când am stins focul dinăuntru şi am scăpat odoarele 

sfinte. 

– Dumneata? răspund eu, privindu-l cu neîncredere. 

– Da, eu. Eram sergent în compania a 3-a pionieri, etape, şi 

lucram la întărituri prin aceste locuri. 

– Era după retragere? 

– Da. Compania mea făcea parte din armata însărcinată să 

apere frontul de la Câmpulung-Dragoslavele, după retragerea din 

Transilvania. 

– Şi cum ai scăpat mânăstirea? întreb eu plin de nerăbdare. 

– Mă găseam la Câmpulung, împreună cu compania mea, când 

am primit ordin să plecăm spre Mateiaş, ca să facem întărituri cu 

sârmă ghimpată. 

Era într-o după amiază din toamna anului 1916, la puţine zile 

după Vinerea Mare. Ziua era încruntată de bubuitul tunurilor care 

nu mai conteneau.  

Ne-am luat sculele şi am pornit în marş forţat spre Mateiaş. 

Când am ieşit din satul Valea Mare, privirile ne sunt atrase de un nor 

de fum, brăzdat de limbi de foc, cari se înălţau dinspre Nămăeşti. 

Ne oprim şi privim cu groază. 

„Arde satul, arde mânăstirea!” murmurarăm cu toţii. Coman-

dantul ne îndemnă la drum.  

Ajunşi pe Mateiaş, priveliştea spre Nămăeşti apărea îngro-

zitoare. Chiliile, mânăstirea, clădirile de primprejur, casele din sat, 

toate erau într-o mare de fum şi de flăcări.  
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Oameni şi vite alergau care încotro vedeau. De pe Pravăţ 

tunurile duşmane aruncau bombe incendiare asupra satului care 

semăna a iad. 

Ne-am pus pe lucru şi, cât a-i clipi, am sfârşit lucrările de 

întărire.  

Soarele apusese, iar umbra serii se ridica rece din văi. Ne-am 

aşezat cu toţii la tulpina unui copac, strângându-ne unii într-alţii ca 

să ne încălzim. 

Aţipii, dar deodată mă trezii şi gânduri negre încep să mă 

cuprindă. 

Să ardă mânăstirea, locaş sfânt şi eu să stau deoparte şi să nu 

fiu în stare să dau o mână de ajutor! Ce nelegiuire! Şi fără să mai 

aştept, mă scol şi o pornesc. Se întunecase de-a binelea şi nu ştiam 

pe unde s-apuc. 

Dibuind prin întuneric, dau de o potecă care mă duce de-a 

dreptul în sat. Aici drumul era numai gropi făcute de obuze şi 

înaintam foarte greu. 

Satul arsese aproape tot şi flăcările mistuiau înainte. Ajung la 

mânăstire. 

Focul arsese chiliile, arhondaricul, stăreţia, arsese turla mâ-

năstirii, intrarea şi acum continua să ardă înăuntru. Aici înaintase 

cam doi metri, cuprinzând duşumelele şi stranele. Flăcările se 

înălţau până-n tavan şi la lumina lor se vedea, în fundul bisericii, pe 

peretele dinspre miazănoapte, icoana Maicii Domnului, strălucind 

în îmbrăcămintea ei de argint, având d-asupra un epitaf brodat, într-

o ramă de sticlă; se mai vedeau şi alte icoane pe perete, iar pe 

sfânta masă din altar se vedeau odoarele sfinte neatinse.  

Înspăimântat că într-o clipă vor pieri, mistuite de flăcări, toate 

aceste odoare, lăsai puşca, mă descinsei de cartuşierele pline de 

gloanţe şi alergai după apă. 

Dar nu găsii şi mă întorsei deznădăjduit. 

Deodată îmi trecu prin minte un gând. 

Îmi scot mantaua şi încep să car pe duşumele, în flăcări, 

tencuiala căzută din cauza focului, de pe pereţii de la intrare. În 

acest chip reuşii să înăbuş focul şi să încep să smulg, una câte una, 
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stranele aprinse şi să le scot afară. Apoi, cu un lemn pe care îl găsii 

aproape, încep să forţez duşumelele din cuie, să trag de ele cu 

mâinile şi să le arunc spre ieşire. 

Fumul mă îneca, ochii mă usturau şi izvoare de lacrimi 

curgeau pe faţa mea. Târziu de tot, nişte femei cari priveau cum mă 

lupt cu focul, începură să-mi strige: „Degeaba te căzneşti să-l 

stingi, căci n-are să se stingă fără apă!” 

Iar la câtva timp după asta, nişte soldaţi care treceau pe acolo 

îmi strigau la fel. Îi rog să-mi dea ajutor, dar ei se duc înainte fără 

să-mi răspundă. 

Fumul mă îneca şi trebuia să ies, din când în când, afară, la 

aer curat, ca să răsuflu. Focul înainta şi eu mă străduiam, din 

răsputeri, ca să-l împiedic, cărând la tencuială şi smulgând 

duşumelele arse. Mâinile mă dureau de arsuri, oboseala mă dobora, 

dar mă străduiam înainte. Către ziuă, când focul ajunsese aproape 

de sf. icoană a Maicii Domnului, se stinse deodată, ca prin minune. 

Câteva scântei, ce mai rămăseseră risipite pe duşumele, le-am 

stins cu scuipat. După ce mă încredinţai că n-a mai rămas nicio 

scânteie care să poată reaprinde focul, am plecat. 

M-am îmbrăcat, mi-am luat arma şi cartuşierele şi sleit de 

puteri abia am coborât până în vale. Se îngâna ziua cu noaptea. Nu 

ştiam pe unde s-apuc şi o luai aşa la voia întâmplării, când, 

deodată, aud: „Cine-i acolo?” 

Crezui că sunt surprins de inamic, dar în urmă desluşii vocea 

comandantului meu. 

Mă amestec printre soldaţi şi nu spun la nimeni unde am fost 

toată noaptea. 

Am pornit cu toţii spre Valea Mare şi când se lumină de ziuă 

eram în sat. 

Tunurile inamice încep din nou. Primim ordin să ne adă-

postim prin case. 

Abia mă aşezai cu plutonul într-o casă, când, deodată, izbucni 

o larmă de nedescris. Inamicul bombarda satul. 

Soldaţii fugeau înspăimântaţi în toate părţile, căutând adăpos-

turi, unii se ascundeau prin şanţuri, alţii o luau la fugă pe şosea. 
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Bombele cădeau cu nemiluita, dărâmau case, săpau gropi adânci, 

ucideau oameni. Mie nu-mi era teamă. Am luat-o încet pe şosea la 

vale, ţinând strâns la piept o iconiţă a Maicii Domnului pe care o 

luasem cu mine din biserică. 

O bombă căzu cu zgomot năprasnic în urma mea, dărâmând 

casa unde, cu puţine clipe mai înainte, mă adăpostisem cu plutonul. 

Eu mergeam înainte. Pe şosea mă împiedicam de soldaţi morţi, 

alţii, răniţi, abia se târau cerând ajutor; unii stăteau ghemuiţi prin 

şanţuri şi-mi strigau să mă ascund, că altfel voi pieri. 

Pe mine m-a ferit Sfânta Fecioară de orice întâmplare rea. 

Spre seară ajung la Câmpulung. Aici întâlnesc pe părintele 

paroh Nicolae Isbăşescu, căruia îi povestesc cum am stins focul şi 

am scăpat de la pieire odoarele mânăstirii. 

Părintele când auzi se miră şi nu-i venea să creadă. El fiind 

încredinţat de maicile care au fugit, când a început să ardă mânăs-

tirea, că totul este pierdut, a şi anunţat mitropolia de arderea 

mânăstirii şi distrugerea odoarelor. 

Împreună cu preotul Isbăşescu m-am dus la maica stareţă 

Irina Grecescu, să-i spun întâmplarea. 

Maica stareţă, când a auzit că am scăpat odoarele mânăstirii, 

nu voi să creadă. 

– Cum se poate? zise ea. Când a început bombardarea noi am 

alergat să luăm sfânta icoană, dar deodată căzu un obuz în uşa 

bisericii şi se aprinse dulapurile cu arhivele şi n-am mai putut intra. 

– Maică stareţă, minunea s-a făcut – îi răspund eu – focul s-a 

stins, odoarele sfinte sunt scăpate, trimiteţi pe cineva să le aducă la 

Câmpulung. 

– Pe cine să trimit? îmi răspunse stareţa. Nimeni nu se poate 

duce, căci acolo e frontul, şi oricine va îndrăzni, la moarte sigură se 

va duce. 

– Compania mea este în repaus. Am să mă duc eu, îi răspund. 

Şi în noaptea de 18 spre 19 octombrie (stil vechi), pe un timp ceţos 

şi rece, plec cu carul mânăstirii la Nămăeşti, ca să aduc sfintele 

odoare. Ajung acolo la miezul nopţii. Frigul mă pătrunsese până la 

oase. Întunericul era ca de mormânt. Cu mare greutate ajung până 
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la mânăstire. Intru înăuntru şi iau una câte una: icoana Maicii 

Domnului, un epitaf brodat, două sfeşnice mari de bronz, mai 

multe icoane mari şi mici cu chipul sfinţilor, două evanghelii de pe 

sfânta masă, sfântul potir, sfântul antemis, mai multe cruci de 

argint, o ladă cu cărţi bisericeşti şi o ladă cu lumânări.  

Le-am aşezat pe toate în căruţă şi am pornit cu ele spre 

Câmpulung. 

În zorii zilei eram în oraş. Am dus aceste odoare în casa 

familiei Ion Filipescu, iar de aici au fost duse toate la mânăstirea 

Negru-Vodă. 

Când a văzut maica stareţă odoarele, începu să plângă, se 

închină şi mulţumi lui Dumnezeu că a săvârşit şi de data aceasta o 

minune. 

 

* 

Şi astfel îşi încheie povestirea Ion Mustaţă, modestul călător, 

venit să-şi depene amintirile, din timpuri eroice, înaintea locaşului 

scăpat prin străduinţele şi dragostea lui creştinească. 

Pentru fapta lui, mânăstirea l-a aşezat printre ctitori şi nu e 

slujbă în acest sfânt locaş în care să nu pomenească numele lui. 
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GURIE GROSU 

 
Mitropolitul Gurie Grosu (1877-1943) s-a născut în 

localitatea Lăpuşna din Basarabia şi a studiat la diverse instituţii 
de învăţământ teologic. S-a călugărit la mânăstirea Noul Neamţ 
din Chiţcani, iar apoi a fost hirotonit ieromonah. Din anul 1921 a 
devenit arhiepiscop al Chişinăului şi Hotinului, iar din 1928, 
mitropolit al Basarabiei, păstorind până în 1936.  

Când regele Carol al II-lea a vizitat Basarabia în 1930, 
mitropolitul Gurie Grosu l-a împiedicat să intre în altar prin Uşile 
Împărăteşti, spunându-i că un rege poate face aceasta doar 
având coroana pe cap şi o soţie legiuită. Reproşându-i astfel 
regelui relaţia extraconjugală, şi-a atras antipatia lui Carol al    
II-lea. Ca urmare s-a început o campanie împotriva sa, fiind 
acuzat de abuzuri şi cercetat de Curtea de Casaţie. Ancheta nu 
a fost niciodată finalizată, dar la presiunile regelui Sfântul Sinod 
l-a suspendat din funcţie în 1936. 

Mitropolitul a publicat de-a lungul vieţii lucrări pe teme 
religioase, articole, traduceri şi prelucrări din ruseşte.  

 

Textul s-a reprodus după însemnările pe care Gurie 
Grosu le-a făcut în Cartea de Aur a mânăstirii Nămăeşti, în 
septembrie 1937. 

 
 

[ÎNSEMNĂRI ÎN CARTEA DE AUR ] 
 

Anul 1937, luna septembrie în 6 zile. Petrec vara în Nămăeşti. 

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, forţat de ministrul 

Cultelor, Iamandi, care m-a trimis în judecata Curţei de Casaţie 

pentru oarecare nereguli de ordin gospodăresc, m-a suspendat (lucru 

neprevăzut de canoane) în luna noiembrie 1936 din funcţia de 

Mitropolit al Basarabiei, m-a oprit a trăi în Basarabia, făcându-mi 
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domiciliul forţat în una din mânăstirile Bucovinei. Suspendarea 

ilegală a prelungit-o după şase luni (în luna mai), până la pronun-

ţarea Casaţiei. Neavând dreptul a mă întoarce la reşedinţa metro-

politană din Chişinău, pe de o parte, pe de alta pentru căutarea 

sănătăţii zdruncinate de neplăcerile, înjosirile şi tratamentul 

neomenesc ce mi s-a aplicat şi se aplică, m-am sălăşluit în staţiunea 

climaterică a Câmpulungului, jud. Muscel, aranjându-mă cu 

locuinţa la „vila verde” a avocatului Cernăianu, lângă mânăstirea 

de maici Nămăeşti. Prima dată am vizitat mânăstirea în ziua de 12 

iunie, sâmbătă după Înălţarea Domnului, a doua zi fiind Duminica 

Sfinţilor Părinţi de la Niceea. Am ascultat vecernea. Maicile m-au 

primit, după regula canonică, cu toată cinstea, cu plăcere şi bucurie. 

De atunci în tot timpul mă îmbisericesc în biserica săpată în stâncă, 

a sfintei mânăstiri, nu numai în zilele de duminici şi sărbători, ci şi 

în zilele de peste săptămână, luând parte la rugăciunile, citirile şi 

cântările duioase ale maicilor şi surorilor şi preoţilor Nic. Ştefă-

nescu şi Ion Poenăreanu. Maicile au împărtăşit durerea mea şi 

situaţia, cu tot sufletul; cu multă insistenţă înalţă fierbinţi rugăciuni 

către Dreptul Judecător Dumnezeu şi către Maica Domnului, 

apărătoarea celor năpăstuiţi, pentru izbânda cauzei mele, a dreptăţii, 

socotindu-mă suferind pe nedrept, prigonit, năpăstuit de intrigile 

oamenilor vicleni. Maica Stareţă Emilia şi cu maica Mina au trimis 

şi la Sfântul Munte Athos, unor pustnici să facă rugăciune pentru 

mine, ca să triumfe dreptatea, să fiu scăpat de ruşinea, înjosirea ce 

voiesc să mi-o facă puternicii neamului cu măsură nechibzuită, 

motivând că ele (maicile), având judecăţi pentru apărarea dreptu-

rilor mânăstirii asupra unor proprietăţi, numai mulţumită rugăciu-

nilor făcute de călugării preoţi de la Sfântul Munte, au câştigat, au 

biruit şi au dobândit şi liniştea pe care n-o aveau… 

Multă mângâiere, încurajare, îmbărbătare am primit în tot 

timpul de la 12 iunie şi până azi, ascultând cetirea răspicată de către 

maici a Psalmilor, cântarea duioasă şi pronunţarea clară de către 

cântăreţele mânăstirii a stihirilor, troparelor, condacelor în care se 

preamăresc suferinţele şi biruinţele Sf. Mucenici şi Muceniţe, 

nevoinţele întru răbdare ale cuvioşilor pustnici, ale preamăriţilor 
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ierarhi care au fost năpăstuiţi, prigoniţi, scoşi din scaune de puterea 

lumească din pricina intrigilor, urzite de invidia, răutatea con-

fraţilor de pe vremuri. Monahiile se ţin de tipic cu stricteţe, nu 

leapădă nimic, se roagă cu multă evlavie, fac metanii multe şi 

adânci. Fie binecuvântate aceste modeste, smerite slujitoare ale lui 

Dumnezeu, aceste mirese uceniţe ale lui Hristos, care ziua şi 

noaptea neîncetat vestesc minunile lui Dumnezeu şi preamăresc în 

gaura stâncii îndurările Tatălui Ceresc şi binefacerile Lui, arătate 

oamenilor şi astfel fac „să înflorească pustiu ca crinul, să curgă 

izvoare de apă (vie) în pustie şi râuleţe în pământul însetat”. O, 

dacă ar reuşi ele să înlăture neînţelegerile, certurile, să aşeze între 

dânsele dragoste, supunere, ascultare, ca să se „întărească mâinile 

slabe şi genunchele slăbănogite să primească putere”, ca să fie între 

ele „cale curată şi cale sfântă” şi „nimeni necurat să nu treacă” prin 

mânăstire şi să nu fie acolo leu (necuratul), nici frâne cumplite să 

nu se suie pe muntele mânăstirii. Atunci ar putea cânta cu toată 

convingerea: „Viaţa pustnicilor fericită este, a celor ce se întrari-

pează cu dumnezeiescul dor”. 

Maicile şi surorile lucrează ca albinele pentru bunăstarea 

mânăstirei. Ele au refăcut mânăstirea, au reclădit chiliile, au reparat 

biserica cu energia şi stăruinţa proprie, după război. Casele 

mânăstirei şi biserica au fost bombardate cu bombe incendiare de 

către inamici, nemţi şi unguri, în anul 1916, în războiul mondial, au 

fost arse, distruse. Casa stăreţiei, clădită în anul 1452, şi până azi 

nu e reclădită; numai locul ei se arată astăzi închinătorilor şi vizita-

torilor. Monahiile precum şi sătenii au părăsit mânăstirea, casele, 

chiliuţele şi au apucat drumul pribegiei, întorcându-se la vetrele 

părăsite numai după terminarea războiului. 

Războiul mondial a avut ca rezultat marea biruinţă a noastră, 

a românilor, realizarea idealului naţional, reunirea tuturor provin-

ciilor locuite de români la Patria Mamă, România. Cea dintâi care a 

vestit sosirea Primăverii Ţărei din Chişinău la 27 martie 1918 / 9 

aprilie a proclamat unirea pe veci a Basarabiei cu România. După 

dânsa a urmat unirea Bucovinei şi la urmă a Transilvaniei. Între 

promotorii, deşteptătorii sentimentului naţional, ai conştiinţei de 
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neam în Basarabia sub ruşi am fost şi eu, ieromonahul şi arhi-

mandritul (pe urmă) Gurie Grossu. Şi glasul meu a răsunat pentru 

unire când a sosit „plinirea vremii”; când a suflat „Duhul lui 

Dumnezeu” asupra omenirii a răsturnat tronuri, a prăbuşit împărăţii 

(Rusia, Austria, Germania), a eliberat pe cei subjugaţi, sau cum a 

vorbit Maica Domnului, după Luca Evanghelistul: „Risipit-a pe cei 

mândri în cugetul inimii lor, răsturnat-a pe cei puternici de pe 

tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi (pe români şi alte naţii), pe cei 

flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi a scos afară, deşerţi, pe cei 

bogaţi” (cap. 1, 51-53). 

Meditând asupra evenimentelor petrecute, contemplând 

măreţia şi splendoarea prefacerilor, înfăptuirilor, nu poţi alta să 

faci, decât să te prosterni şi, recunoscând neputincioşia omenească, 

să mărturiseşti puterea lui Dumnezeu, să vezi minunea zilelor 

noastre şi să strigi: „Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne! Toate 

întru înţelepciune le-ai făcut… Cine este Dumnezeu Mare, ca 

Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu, carele unul faci minuni”… 

Minunea Unirei a urmat după multe suferinţe în cursul 

veacurilor, după multe osteneli, după multe necazuri, suportate cu 

răbdare, dar cu nădejde în viitor. După multe jertfe s-a înfăptuit, s-a 

realizat idealul. În timpul războiului mondial, opt sute mii de 

oameni şi-au pus viaţa pentru reuşita izbânzei. Multe sate, 

mânăstiri au fost distruse. Mulţi copii au rămas orfani şi femei 

văduve, iar mulţi bărbaţi – ofiţeri, soldaţi au fost răniţi şi au rămas 

invalizi, fără mâini, alţii fără picioare, alţii orbi. Ţara pân-la Siret a 

fost ocupată de inamic. Neamul nostru, cu regele, miniştrii, toţi 

conducătorii ţării erau strâmtoraţi în Moldova, între Siret şi Prut. 

Asemenea şi oastea. Toţi suferea de lipsa de alimente pentru hrană, 

de boli… Mulţi au trecut hotarele ţării în satele vecine, pân’ şi în 

America. Aceste lipsuri, necazuri, pribegie le-au îndurat şi maicile 

din Nămăeşti. În împrejurările acestea de strâmtoare mare, condu-

cătorii noştri şi tot neamul n-au pierdut răbdarea, nădejdea în 

triumful dreptăţii, au rămas plini de curaj, de încredere în 

Dumnezeu, şi Dumnezeu ne-a scăpat, ne-a preamărit. România a 

ieşit din război mărită de trei ori decât cum era până în 1916. 
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Această mărire se răsfrânge şi se extinde asupra întregului neam şi 

prin urmare şi asupra monahilor din Nămăeşti, care au suportat 

greutăţile războiului cu resemnare şi ridicau rugăciuni pentru 

izbândă, pentru eliberarea fraţilor subjugaţi şi preamărirea 

Sceptrului Regelui Ferdinand, care a devenit după unire Regele 

tuturor românilor şi a fost încoronat ca atare împreună cu înţeleapta 

şi buna sa stăruitoare Regina Maria la Alba-Iulia. 

Mânăstirea Nămăeşti este foarte veche. Data înfiinţării ei nu 

se cunoaşte. Ea a fost la început mânăstire de călugări – bărbaţi. 

Mai pe urmă a fost prefăcută în mânăstire de călugăriţe. Aşa 

povestesc cei din jurul mânăstirei. Este cert că mânăstirea exista 

înainte de veacul al 16
lea

. Pe tabloul pe care e zugrăvită biserica şi 

chipul icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, în notiţa 

alcătuită de ultimul Mitropolit Primat în România Mică I.P.S. 

Canon Arămescu, se scrie că anul 1685, ce se vede zgâriat în 

peatră, în dosul păretelui bisericii, căci „am găsit”, citim în notiţă, 

„la preotul bătrân din sat hrisoave din anul 1547 de la Mircea şi din 

1572 de la Mihnea, pentru proprietăţile sale”. Mânăstirea exista cu 

mult înainte de aceşti ani. Emilia mi-a spus, că pe zidul stăreţiei, 

arsă în timpul războiului, era notat 1452, anul când a fost zidită 

stăreţia veche. Despre icoana Maicei Domnului, notiţa presupune 

că în vremurile de băjenie şi fugă a creştinilor în munţi, icoana ar fi 

fost ascunsă în una din crăpăturile stâncei şi a fost găsită de un 

cioban; în stâncă a fost săpată bisericuţa şi aşezată icoana în partea 

din stânga. După altă părere, Negru-Vodă a ieşit la Câmpulung în 

anul 1225 şi a adus cu sine şi nemeş ungur, boieri, de la care nume 

a luat denumire şi valea pe care au fost aşezaţi, numindu-se 

„Nemeşeşti”. Acest nemeş împreună cu românii (iobagii) a purtat 

războaie în părţile orientului şi din orient au căpătat şi au adus 

icoana, ce se zice că a fost găsită mai apoi în stânca bisericii. 

Preotul Ştefănescu mi-a povestit că o doamnă a fost aleasă de soţul 

ei, colonel, la mânăstire, fiind oarbă, a făcut rugăciune preotul 

înaintea icoanei pentru dânsa, i-a dat, după cererea ei, să ia nişte 

ochelari atârnaţi la icoană. Această doamnă a îmbrăcat ochelarii şi 

dimineaţa s-a sculat văzând. Peste câtva timp s-a înapoiat la 
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mânăstire, a făcut rugăciune de mulţumire înaintea icoanei, întor-

când şi ochelarii. Icoana aceasta este cel mai mare odor al maicilor 

din Nămăeşti. 

Fie ca prin rugăciunile Maicii Domnului mânăstirea Nămăeşti 

să se întărească, să înflorească, aducând roduri de virtuţi creştineşti 

şi de sfinţenie a vieţii acelor ce se retrag din lumea cea deşartă şi 

caută viaţă liniştită şi devotată numai Domnului. 

Mânăstirea Nămăeşti, după cum am putut constata, a avut în 

trecut şi are şi acum mare înrâurire religioasă şi morală asupra 

populaţiei din comunele şi cătunele din jurul ei. Influenţa 

educatoare a mânăstirei asupra creştinilor ce locuiesc în jurul ei 

este mult însemnată. Clopotele mânăstirei, toaca şi tochiţa de trei 

ori în 24 de ore atrag atenţia credincioşilor să mai lase grijile 

lumeşti, să-şi aducă aminte de suflet, de viaţa spirituală, să-şi 

strămute mintea în ceruri. Sunetul clopotelor, ca glasul îngerului, 

cheamă lumea la pocăinţă, spre înnoire, spre cele cinstite, 

frumoase, sfinte. Fă, Doamne, ca creştinii să nu rămână nepăsători, 

ca glasul Arhanghelului din clopotniţa mânăstirii să afle răsunet în 

inimile oamenilor, să-i trezească din somnul cel greu al uitării de 

cele sufleteşti şi să-i scoată din groapa grijilor lumeşti. 

 
  

 † Gurie, mitropolitul Basarabiei 
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Carte poştală ilustrată 

Editura N. Manolescu, Câmpulung (1900) 

Carte poştală ilustrată 

Editura N. Manolescu, Câmpulung (circa 1908) 
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Carte poştală ilustrată, 

Editura N. Manolescu, Câmpulung (1901) 
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Carte poştală ilustrată  

Editura Gh. N. Vlădescu, Câmpulung (1908) 
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Editura N. Manolescu, Câmpulung (1909) 
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Editura David Stern, Bucureşti (circa 1910) 
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Cărţi poştale ilustrate 

Editura Ioan N. Staicu, Câmpulung (1914) 
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Editura Ioan N. Staicu, Câmpulung (1914) 
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Editura Ioan N. Staicu, Câmpulung (perioada interbelică) 
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Editura Librăriei I. Zărnescu, Câmpulung (1921) 
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Editura Ioan N. Staicu, Câmpulung (1922) 
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Editura Gh. N. Vlădescu, Câmpulung (1938) 
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