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CUVÎNT ÎNAINTE 
 

Am ezitat multă vreme înainte de a aşterne pe hîrtie primele rînduri ale acestei lucrări, întrebîndu-mă 
dacă, de cînd a apărut la noi literatura turistică şi pînă în prezent, nu s-au scris prea multe pagini despre Valea 
Prahovei şi despre teritoriul învecinat. Rînd pe rînd s-au succedat lucrări care privesc fie Valea Prahovei 
propriu-zisă — în special sectoarele de munte şi de deal —, fie staţiunile din lungul ei, fie masivele Bucegi, 
Piatra Mare şi Postăvaru. Faptul este firesc, căci Bucegii şi Valea Prahovei au constituit prima regiune 
turistică a ţării şi leagănul turismului românesc atît datorită peisajului extrem de atrăgător, cît şi căilor de 
acces uşoare, la care se adaugă numeroasele dotări din ultimele decenii. 

Aveam reţinere în a scrie lucrarea de teamă să nu mă fac vinovat că la numeroasele lucrări apărute 
despre Valea Prahovei ar urma să mai adaug una, în timp ce multe alte regiuni din ţară, poate tot atît de 
atrăgătoare, au stat prea mult în umbra Bucegilor şi a Văii Prahovei, şi mai sînt încă pe nedrept vitregite. Şi 
totuşi, la capătul cîtorva luni de cumpănire, m-am hotărît să mă dedic acestei văi, pentru care am avut 
întotdeauna admiraţie, căci de fiecare dată cînd o străbăteam descopeream ceva nou, care mă atrăgea şi mai 
mult. 

Îmi amintesc cu nostalgie de verile anilor 1935—1938, cînd, de la fereastra unei căsuţe pitulate la 
poalele Zamorei, priveam cu ochi de copil pantele stîncoase ale Bucegilor, iar prin binoclu urmăream buştenii 
ce coborau pieziş abruptul pe linia funicularului Schiel, azi dispărut, sau minuscula căsuţă de pe Jepi, azi Casa 
naturaliştilor. De la aceeaşi fereastră priveam munţii semeţi pe care nu o dată i-am desenat stîngaci, cu 
creioane colorate, în micul caiet adus de acasă. Şi din desen nu lipseau nici funicularul, nici trenul ce mă 
atrăgea prin coloritul vagoanelor sau, seara, prin licuricii ferestrelor luminate, şi nici micuţa gara de la 
Poiana Ţapului pe care atunci, ca şi acum, o asemuiam cu o căsuţă de ciocolată şi turtă dulce din basmele 
copilăriei. 

În anii de şcoală, din care o bună parte i-am petrecut la liceul din Predeal, cuibărit în poiana în care 
se împreună apa Rîşnoavei cu Leuca, priveam Caraimanul, Coştila, Morarul şi Bucşoiul, catifelaţi de albul 
zăpezilor şi urmăream cum îşi modifică treptat haina de hermină spre primăvară, cînd pe vale înmugureau 
fagii, apăreau ghioceii şi brînduşele cu coloritul lor galben sau mov, iar gîzele se dezmorţeau, făcîndu-şi loc cu 
greu prin iarba abia renăscută. Şi deseori, chiar şi acum îmi revin în minte nespus de strălucitoarele stele ale 
cerului de iarnă, sau ceaţa deasă ce ne înstăpînea zile în şir, străpunsă în răstimpuri de şuieratul prelung al 
locomotivelor obosite ce ajungeau cu chin la gara din Pasul Predeal. 

Lumea mirifică a Văii Prahovei şi Bucegilor a căpătat pentru mine noi forme, o dată cu primii paşi de 
drumeţie în Bucegi. Am cucerit masivul atunci, urmînd lunga şi întortocheata potecă Schiel, străbătînd pădurile 
întunecate de fag şi cetini, descoperind Cascada Urlătoarea, trecînd pe lîngă stîlpii funicularului şi am ajuns 
sus, printre pîlcurile de jnepeni. Şi de acolo, de pe platoul ondulat, mi s-a înfăţişat pentru prima oară Valea 
Prahovei cu adevăratele ei dimensiuni. În faţă, de la înălţime, am cuprins-o dintr-o singură privire, şi nu ştiam 
la ce să mă uit mai întîi. Vedeam furnicarul de case cu acoperişuri roşii sau cenuşii înmănuncheate în sate şi 
oraşe prin care adesea am trecut, urmăream cotiturile şoselei şi căii ferate pe care le învăţasem din tren sau 
din maşină, ca apoi să-mi plimb privirea pe conturul munţilor îndepărtaţi, încercînd să-i recunosc aşa cum îi 
ştiam din lecţiile de geografie. Cucerisem Bucegii şi descoperisem natura fără să vreau şi fără să ştiu. 

Poate că tocmai această clipă mi-a îndreptat paşii, mai tîrziu, spre descifrarea şi înţelegerea naturii. 
Ca student şi apoi ca cercetător am revenit pe meleagurile acestea încă o dată, şi nu numai o data, stimulat de 
lucrările lui George Vâlsan — „prietenul munţilor", aşa cum se personifică într-una din poeziile sale —, 
lucrări din care am învăţat să observ şi să înţeleg natura, să-i pătrund tainele. Şi tot de aici am aflat că ele pot 
fi destăinuite şi altora, pe înţeles, prin cuvinte simple, necăutate. 

Nenumăratele drumuri pe care le-am parcurs pe văile şi pe culmile dealurilor de la miazăzi ca şi cele 
din cîmpie m-au ajutat să cunosc în totalitate rîul şi ţinutul străbătut de el de la obîrşie la vărsare, şi să-mi dau 
seama încă o dată că Valea Prahovei nu înseamnă — aşa cum s-a obişnuit să se înţeleagă în limbaj turistic — o 
„prelungire" a Bucegilor. Căci dincolo de încîntătoarele meleaguri de sub munte, pe dealurile şi cîmpia 
străbătută de Prahova stau risipite localităţi, schituri, castele şi monumente care ne amintesc nouă, celor de 
azi, de viaţa generaţiilor apuse ce ne-au lăsat o nepreţuită moştenire. Fiecare loc îşi are istoria sa, trecutul său, 
pe care sîntem datori să le cunoaştem. Şi tocmai acest fapt m-a îndemnat într-un tîrziu să scriu această carte. 

Scrutînd zările timpului am încercat să desprind frumuseţile locurilor şi să le leg cu evenimentele mai 
însemnate desfăşurate pe meleagurile Prahovei, ale căror urme ne întîmpină pretutindeni; să redau cum firava 



potecă ciobănească ascunsă de stînci şi codri deşi pînă acum două veacuri s-a transformat în principala arteră 
de circulaţie de astăzi, cum locuitorii cu cătunele lor au cucerit muntele, pe atunci puţin primitor, cum 
măruntele aşezări de odinioară au devenit oraşe, însemnate centre economice într-un timp atît de scurt. 

Om şi natură, oameni şi fapte, acesta este tripticul care m-a călăuzit în scrierea lucrării. M-a urmărit 
ideea că fiecare loc din Valea Prahovei, cu înfăţişarea lui pitorească uşor de perceput prin simţuri, ascunde în 
sine tradiţii şi dovezi ale unei vieţi frămîntate ce trebuie încă o dată dezvăluite. 

Căci a cunoaşte locurile şi locuitorii de ieri şi de azi, a cunoaşte oamenii şi faptele săvîrşite de ei 
înseamnă a pătrunde în miezul lucrurilor şi a dă locurilor adevăratele lor înţelesuri. 

De Valea Prahovei se leagă numele unor domnitori ca Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul, Matei Basarab şi 
Constantin Brîncoveanu, numele multor Cantacuzini, stăpînitori ai ţinutului prahovean, oameni politici şi 
cărturari, ca şi numele unor proeminente personalităţi ale neamului românesc. Istoricii B. P. Hasde.u şi N. 
Iorga, geograful G. Vâlsan, inventatorul şi aviatorul Aurel Vlaicu, muzicianul G. Enescu, artiştii Ion 
Manolescu şi Iancu Brezeanu, pictorii Pîrvu Mutu Zugravu, Gh. Tăttărescu, N. Grigorescu, scriitorul Cezar 
Petrescu şi mulţi alţii au trăit şi au lucrat aici, iar operele lor ocupă loc de frunte în patrimoniul ştiinţific, 
cultural şi artistic al ţării noastre. 

Muzeele, monumentele istorice, de arhitectură şi de arta, consfinţindu-le memoria, se alătură 
frumoasei naturi a Văii Prahovei şi îmbogăţesc valoarea ei turistică; căci turism nu înseamnă numai mişcare, 
călătorie de agrement şi savurarea peisajului, ci şi îndreptarea spiritului către aspectul ei cultural, pus în 
evidenţă de numeroase locuri demne de vizitat. De altfel, într-o vale atît de circulată, neîntrecută gazdă a zeci 
de mii de turişti, veniţi să se înfrăţească cu natura, cutreierînd potecile marcate sau locuind în hoteluri, vile sau 
hanuri, orientarea la teren nu constituie o problemă. Numeroase ghiduri călăuzesc fără greş paşii drumeţilor 
pe povîrnişurile munţilor, iar cîteva dintre ele prezintă traseul general al văii, cu bogata lui zestre turistică. 
Desigur, unele trasee devenite „clasice" nu lipsesc nici din lucrarea^ noastră, după cum şi unele, puncte demne 
de vizitat se. regăsesc şi aici. Dar la acestea am adăugat altele, necunoscute sau prea puţin cunoscute, aflate pe 
drumul principal al văii sau în apropierea acestuia, care pînă acum au fost trecute cu vederea sau de-abia de 
curînd puse în valoare şi incluse în seria monumentelor istorice, de artă sau de arhitectură. 

Am ales Ploieştii ca punct de început al itinerarelor principale spre munte şi spre cîmpie, întrucît ei 
sînt situaţi oarecum în centrul regiunii străbătute de Prahova. Nu mi-am propus însă să prezint oraşul din 
punct de vedere turistic, nu atît pentru faptul că se află mai departe de malurile Prahovei, cît pentru că 
numeroasele obiective existente aici ar necesita un ghid aparte, de o altă factură decît cea a lucrării de faţă, 
destinată mai ales turismului itinerant. În schimb, localităţilor mai importante din lungul Prahovei le-am 
acordat atenţia cuvenită, iar pentru cunoaşterea împrejurimilor remarcate, în cele mai multe cazuri, prin 
peisajul lor atrăgător, din fiecare localitate am sugerat excursii scurte, ce pot fi efectuate pe jos, în interval de 
cîteva ore. De asemenea, am descris şi trasee laterale ce pot fi parcurse cu autoturismul (chiar dacă pe alocuri 
urmează mici porţiuni de drum neasfaltat), pentru vizitarea unor locuri izolate, dar de un interes deosebit. 

Întîmplarea a făcut ca în scrierile pe care le-am destinat turismului, Valea Teleajenului, circulată din 
vremuri străvechi, să preceadă Valea Prahovei, cu drumul ei deschis mai tîrziu, aşa cum au intrat ele, pe rînd, 
în scena istoriei meleagurilor prahovene. Ambele lucrări, construite în aceeaşi manieră, se completează 
reciproc şi creează o imagine pe care am dorit-o cît mai complexă în ceea ce priveşte patrimoniul turistic şi 
cultural al judeţului Prahova. Nu ştiu dacă intenţiile au fost pe deplin realizate. Sper totuşi ca ele să găsească 
ecou în inima iubitorilor de turism care, sînt convins, nu vor pregeta să revadă acum, ca şi altădată, bătrîna 
frumuseţe a Văii Prahovei, aflată într-o permanentă reînnoire. Căci splendorile naturii reunite cu înfăptuirile 
de veacuri ale. localnicilor, atît de firesc înscrise în peisaj, se contopesc într-un tablou cuprinzător, în care ne 
regăsim pe noi înşine de cîte ori îl privim. 

 
AUTORUL 

 

UN CUPRINZĂTOR TABLOU GEOGRAFIC 
 

RÎUL 
 
De-a lungul principalei cumpene de ape ce urmăreşte îndeaproape linia marilor înălţimi carpatice, la 

obîrşia cîtorva văi, se deschid porţi mai largi sau mai înguste, care din vremuri milenare au asigurat o 
permanentă circulaţie şi continue legături între locuitorii ţinuturilor de dincolo şi de dincoace de munţi, între 
acestea, poarta de la Predeal, de la obîrşia Prahovei, deschisă spre Braşov, a cîştigat un renume aparte în ultimii 
150 de ani, cînd, pe măsura marilor prefaceri, economice, destinul avea să i se schimbe, iar importanţa ei să 
crească necontenit. Regiunea atît de prielnică pentru traversarea munţilor datorită reliefului molcom, mult mai 
primitoare decît strîmtoarea văii de la Posada, este străbătută astăzi de o cale ferată dublă, electrificată, şi de 



şosele modernizate, apanaj al unui intens trafic de călători şi mărfuri. Prin cocheta gară de la Predeal se perindă 
zilnic 70 trenuri de persoane care transportă călătorii dinspre Transilvania sau îi aduc aici pentru odihnă, sport şi 
drumeţie. 

Poarta Predealului, al cărei prag stă la 1 032 m altitudine (Pasul Predeal), este leagănul de obîrşie al 
Prahovei. Dar în zadar ai căuta astăzi izvorul rîului, căci lucrările edilitare ce au transformat mica aşezare de 
altădată într-o renumită staţiune climaterică, cu însemnate virtuţi turistice, l-au făcut de nerecunoscut. Locul lui 
mai stăruie încă în amintirea bătrînilor, iar lucrările publicate cu cîteva decenii în urmă menţionează izvorul 
Prahovei chiar pe cumpăna apelor, lîngă gară (G. Vâlsan, 1939). Pe stadionul actual, unde echipe sportive îşi 
dispută azi întîietatea, exista o, baltă din care un firicel plăpînd îşi făcea loc spre sud, printre mlaştini, luptînd să 
iasă din anonimat. Dar după mai bine de 1 kilometru reuşea să se afirme în peisajul geografic, unde pîrîul 
Poliştoaca, venind din stînga, dinspre Susai, şi pîrîul Joiţa, din dreapta, dinspre Fitifoi, îi aduceau apă rece şi 
cristalină. Cine străbate în prezent Predealul de la nord la sud întîlneşte Prahova abia lîngă liceu, lîngă podul 
căii ferate, de unde pîrîul însoţeşte şoseaua în aval. 

Aşadar, de fapt, Prahova, sub numele de Poliştoaca, izvorăşte din muntele Susai şi luînd direcţia NE—
SV pătrunde în localitatea Predeal, la capătul sudic al gării. De aici se îndreaptă spre sud şi, la 4,5 km de la 
izvor, unde are un debit de 0,14 m3/s, primeşte pe dreapta primul său afluent mai însemnat, Rîşnoava1. De-a 
lungul acesteia o şosea modernizată duce la Pîrîul Rece şi Rîşnov, traversînd munţii printr-o altă poartă — Pasul 
Rîşnoavei (l 070 m în şa, 1 110 m punctul culminant al şoselei) — tot atît de circulată altădată ca şi poarta de la 
Predeal. 

Apele Prahovei, sporite cu cele ale Rîşnoavei, coboară agale spre miazăzi şi se întîlnesc cu apele 
Aztigăi, la extremitatea de vest a oraşului cu acelaşi nume. 

Azuga este cel mai mare afluent al Prahovei din regiunea ei de obîrşie. Dacă ţinem seama de lungimea 
acesteia (19,8 km) şi de debitul său (1,88 m3/s) faţă de lungimea şi debitul Prahovei la confluenţă (numai 10,8 
km şi, respectiv, 0,59 m 3/s), ar fi normal să considerăm că Prahova este afluentul Azugăi şi nu invers. În 
secolul trecut, pînă în momentul construirii căii ferate, localitatea Azuga era denumită Între Prahove, de unde 
reiese că şi rîul Azuga de azi purta tot numele de Prahova. Denumirea de Prahova s-a menţinut apoi numai 
pentru rîul cel mic, mai cunoscut din cauza şoselei şi a căii ferate ce treceau munţii pe la Predeal, pe cînd rîul 
cel mare, însoţit de un drum puţin circulat, a început să fie numit Azuga, după noua denumire a localităţii de la 
confluenţă. 

Dar ce înţeles are numele Prahova, nume de rîu, extins şi la un teritoriu mai mare, desemnînd un judeţ 
? Numele Prahova provine din slavul prah (în română = praf). Aşa cum arată studiile de toponimie şi lingvistică, 
se pare că denumirea Prahova are un sens metaforic: „nu-i vorba de praful propriu-zis, ci de apa care, căzînd de 
la o înălţime mare, se prăfuieşte, se transformă în picături mărunte ca firele de praf" (Iorgu Iordan, 1963, p. 
479). Dacă aceasta este explicaţia reală, atunci, adăugăm noi, numele nu s-ar fi putut dă rîului decît în sectorul 
dintre Sinaia şi Comarnic, căci numai aici apele Prahovei sînt învolburate şi, deşi nu cad de la mare înălţime, se 
pot ,,prăfui" sărind din piatră în piatră. Apoi, cum se întîmplă în mod foarte frecvent, numele s-a extins asupra 
întregului rîu. 

De la Azuga în jos, Prahova îşi continuă drumul spre sud şi între Buşteni şi Sinaia adună numeroşi 
afluenţi ce vin din Bucegi şi din Munţii Gîrbova (Pîrîul Cerbului, Valea Albă, Valea Jepilor, Urlătoarea, 
Peleşul, Zgarbura, cu obîrşia în Bucegi şi Valea Fetei, Zamora, Şipa, Vaflea Rea şi Pîrîul; Cîinelui, cu izvoarele 
în Munţii Gîrbova). Contribuţia acestora este esenţială, aşa încît înainte de confluenţa cu Izvorul Dorului, 
debitul este de 5,13 m 3/s faţă de 2,47 m3/s cît avea în aval de Azuga. Izvorul Dorului, cu obîrşia în Bucegi, 
oferă Prahovei un surplus de apă de numai 0,67 m 3/s. 

Între Sinaia şi Comarnic Prahova curge printr-o albie îngustă şi pietroasă. Apele ei înspumate se 
concentrează într-un şuvoi puternic ce ferăstruieşte stîncile şi rostogoleşte bolovani în timpul ploilor torenţiale. 
Pe acest parcurs afluenţii au pante repezi şi pe alocuri apa lor cade în frumoase cascade. După aproape 10 km de 
zbucium, în apropiere de Comarnic, Prahova îşi linişteşte undele, iar de la Comarnic în jos apa se despleteşte în 
mai multe şuvoaie capricioase ce se răsfiră, se adună sau se încîlcesc, lăsînd între ele ostroave de prundiş, unele 
pietroase, altele năpădite de tufărişuri. Prin lunca largă, apele Prahovei se scurg către SSE şi adună pîrîiaşe 
neînsemnate strecurate printre coamele dealurilor. Doar Talea, unită cu Belia, pe dreapta, şi Cîmpiniţa, pe 
stînga, sînt ceva mai mari. După ce trece prin faţa Cîmpinei, la 60 km de drum, Prahova primeşte ca afluent 
Doftana, al doilea ca mărime după Teleajen. 

Izvorînd de sub Pasul Predeluş şi avînd o lungime de 50 km, Doftana strînge apele repezi din munţii 
Gîrbava şi Grohotiş ce o înconjură. Limpezită în lacul de baraj Păltinoasa (Paltinu), ea traversează dealurile şi 
se varsă în Prahova la Băneşti (345 m altitudine), cu un debit mediu multianual de 5,91 m3/s. 

După confluenţa cu Doftana, Prahova îşi măreşte debitul la 13,79 m3/s; deşi pătrunde în cîmpie nu-şi 
domoleşte prea mult panta şi îşi menţine înfăţişarea unui viguros rîu din regiunea dealurilor. Mai jos, la Floresti 
                                                        
1 Datele hidrologice privind Prahova şi afluenţii ei, după calculele lui I. Zăvoianu (1978). 



şi Nedelea, din albia Prahovei o mică parte din ape (circa 1,5 m3/s) este îndreptată prin Iazul Morilor spre 
Cricovul Sărat şi prin Leaota, spre Teleajen, pentru a fi folosite la irigaţii. Dincolo de şoseaua naţională 
Bucureşti—Ploieşti, Prahova începe să meandreze printre maluri scunde, ca urmare a pintei mici. Lîngă satul 
Palanca primeşte pe stînga Teleajenul, cel mai important afluent al său (113 km lungime, 10,0 m3/s debit 
mediu). Substanţial sporită (25,44 m3/s), Prahova se scurge de la Gherghiţa în jos prin meandre largi. La 
Adîncata colectează ultimul afluent — Cricovul Sărat — un rîu de deal şi de cîmpie, care îi măreşte debitul cu 
numai 1,85 m3/s. Ceva mai jos, după peste 185 km de drum neobosit, Prahova se varsă în Ialomiţa la Dridu, 
cedîndu-i întreaga sa zestre de ape agonisite cu răbdare, care totalizează 27,5 m3/s. 

Această valoare exprimă însă debitul mediu obişnuit al Prahovei în anii normal de ploioşi. În cursul 
unui an însă debitul variază, de la lună la lună, în raport cu oscilaţia precipitaţiilor. În mai şi iunie, ca urmare a 
ploilor abundente şi a topirii zăpezii în regiunea de munte, apele Prahovei şi ale afluenţilor săi înregistrează un 
maxim; în anii normal de ploioşi, la vărsare, debitul mediu al Prahovei nu depăşeşte 50 m3/s (dublul debitului 
mediu anual). Iarna, mai ales în decembrie şi ianuarie, debitul său scade la numai circa 15 m3/s. 

Din cei 185 km, Prahova străbate primii 40 km în zona muntoasă, 20 km în regiunea dealurilor 
subcarpatice şi 125 km în cea de cîmpie. Pe tot parcursul apele rîului coboară de la Predeal (l 032 m) pînă la 
vărsare (56 m) o diferenţă de nivel de 976 m, de unde ar rezulta o pantă medie de numai 5 m/km. În zona de 
munte ea este însă de circa 12 m/km (18—22 m/km între Sinaia şi Comarnic), iar în regiunea dealurilor 
subcarpatice (considerată de la Comarnic pînă la Băneşti) de 11,4 m/km. De la marginea colinelor pînă la 
Puchenii Mari (unde şoseaua Bucureşti — Ploieşti traversează rîul) panta Prahovei scade la 4,3 m/km, iar de 
aici pînă la vărsare aceasta se reduce la 0,64 m/km, fapt ce explică meandrarea accentuată a rîului. 

Bazinul Prahovei are o suprafaţă de 3 783 km2 şi cuprinde circa 70% din judeţul cu acelaşi nume. Cu 
excepţia micilor afluenţi de pe partea dreaptă, proveniţi din Bucegi, toţi ceilalţi afluenţi se varsă în Prahova pe 
stînga — Doftana, Teleajenul, Cricovul Sărat. Dar în trecutul nu prea îndepărtat configuraţia reţelei şi a 
bazinului era uşor diferită de cea de astăzi. În cea de-a doua parte a cuaternarului, cînd evoluţia reliefului era 
determinată de mişcări neotectonice negative în regiunea de cîmpie şi de înălţare în regiunea dealurilor 
subcarpatice, Prahova a fost silită să acumuleze un vast con de dejecţie în regiunea Ploieştilor şi să-şi schimbe 
necontenit direcţiile de curgere. A existat un moment cînd Prahova, după ce colecta apele Doftanei, se îndrepta 
spre răsărit, prin depresiunea Mislea-Podeni (Emm. de Martonne, 1907), avînd o poziţie centrală faţă de bazinul 
său, spre deosebire de prezent cînd ea are o poziţie excentrică faţă de bazin. Mai tîrziu, Prahova pendula pe 
suprafaţa conului său — respectiv Cîmpia Ploieştilor — şi a curs un timp pe valea Dîmbului mult prea largă 
pentru puterile pîrîiaşului de azi; la fel, a existat un moment cînd menţinîndu-şi direcţia NNV-SSE ea se vărsa 
în Ialomiţa pe actualul curs al Cricovului Dulce, cu peste 45 km mai sus de confluenţa de azi (Gh. Niculescu, 
1960). Tot în acele vremuri, Proviţa1, astăzi afluent al Cricovului Dulce, se vărsa în Prahova, în dreptul 
Florestilor. Invadată de nesfîrşitele aluviuni ale Prahovei, ea a fost silită să se abată spre vest şi să se verse în 
Cricov (N. Popp, 1939). După desele rătăciri pe propriile aluviuni, Prahova s-a stabilit la vest de axul conului 
său, spre marginile de vest şi sud ale bazinului. Numai în regiunea Gherghiţa apele sale sînt mai nesigure, 
urmînd albii întortocheate ce se schimbă de la o viitură la alta. 
 

ŢINUTUL STRĂBĂTUT 
 

De la izvor şi pînă la vărsare Prahova îşi schimbă succesiv direcţia, rotindu-se treptat către est. De-a 
lungul drumului său străbate regiuni cu înălţimi aşezate în trepte, cu înfăţişări deosebite: munţii, dealurile şi 
cîmpia, iar valea prin care se scurge îşi schimbă şi ea aspectul, oferind călătorului peisaje pe cît de variate, pe 
atît de inedite. 

 
MUNŢII 

 
Pînă la Comarnic, pe primii 40 kilometri, Prahova străbate regiunea muntoasă, cu cel mai variat peisaj 

geografic, şi cu cel mai mare grad de atractivitate turistică. Înălţimile reliefului cuprinse între 800—900 m şi 2 
500 m se asociază în diverse chipuri, alcătuind masive bine conturate, despărţite de văi adînci sau depresiuni. 

Pentru cei de la şes sau din ţinutul dealurilor, muntele este o lume aparte. Dar pentru to.ţi oferă un 
miraj, o chemare pe care nu poţi să nu o urmezi. Echilibrat prin însăşi natura lui, peisajul se schimbă de la loc la 
loc şi îşi reînnoieşte înfăţişarea de la anotimp la anotimp. 

                                                        
1 Aşa cum arată Iorgu Iordan (1963, p. 352) „Proviţa provine din Prahoviţa cu căderea lui h şi prin asimilaţie 
reciprocă. Stolnicul Cantacuzino redă numele Prahova sub forma Proava, de unde rezultă Proviţa prin 
strămutarea accentului pe sufix". Diminutivul Prahoviţa — Proviţa se explică prin apropierea celor două rîuri pe 
care le desparte o culme îngustă, uşor de traversat dintr-o vale în alta. 



În ţinutul munţilor de la obîrşiile Prahovei, clima este mai aspră decît în celelalte ţinuturi cutreierate de 
rîu. Temperatura medie anuală este mai mică de — 2 °C la vîrful Omu, cel mai înalt din regiune (2 505 m), 2 °C 
în Munţii Gîrbova şi 6 °C la Sinaia. Dar iarna, în luna ianuarie, temperatura scade la __6... —12° în Bucegi şi 
—6... —8 °C în Gîrbova. La vîrful Omu s-a înregistrat la 10 februarie 1929 una din cele mai scăzute 
temperaturi extreme absolute în ţara noastră: —38 °C. În lunile de vară, temperaturile aerului ating în Bucegi 
5—14 °C, iar în Munţii Gîrbova 10—14 °C. 

Precipitaţiile totalizează o cantitate de 1 000— 1 400 mm anual în Bucegi, iar în Gîrbova numai 1 
000—l 200 mm, în funcţie de altitudine. Aproximativ jumătate din precipitaţii este reprezentată de zăpadă, 
brumă şi chiciură. Stratul de zăpadă se menţine un timp îndelungat (100—150 zile în Gîrbova, 100—200 zile în 
Bucegi), favorizînd practicarea prelungită a sporturilor de iarnă. În timpul sezonului cald precipitaţii în valoare 
de 500-600 mm (aproape jumătate din cantitatea medie anuală) cad cu precădere în lunile mai,— iulie sub 
forma ploilor abundente însoţite de descărcări electrice. 

Pe culmile cele mai înalte ale munţilor, vîntul, neîmpiedecat de obstacole, bate cu precădere din V, NV 
şi SV. Frecvenţa lui este mare, aşa încît, spre exemplu, la vîrful Omu calmul atmosferic se cifrează la numai 
4%. Viteza este în general mare (10—12 m/s), iar în timpul rafalelor poate depăşi chiar 30 m/s. Efectele vîntului 
duc la apariţia unui sol spulberat pe alocuri, la o vegetaţie pitică (ierburi, tufărişuri, jepi), la marginea superioară 
a pădurii arborii fiind mai chirciţi şi foarte adesea cu silueta ,,în steag", ei avînd aspect asimetric, cu crengile 
ciuntite în partea din care bate vîntul. Iarna, zăpada este spulberată pe vîrfuri şi în şei, iar cornişele de zăpadă se 
formează sub culmi, la cel mai mic adăpost oferit de relief. 

Pentru valea superioară a Prahovei, din punct de vedere climatic trebuie reţinută Azuga cu regiunea 
imediat învecinată. Aici, în anumite condiţii meteorologice, iau contact masele de aer de la interiorul şi de la 
exteriorul Carpaţilor, aşa încît deseori în timp ce la nord de Azuga vremea este frumoasă, la sud avem vreme 
închisă sau invers. Este consecinţa rolului de baraj jucat de masivul înalt al Bucegilor în deplasarea aerului spre 
culoarul Prahovei. 

Dată fiind diferenţa mare de nivel între poalele şi patul văii, pe de o parte, şi culmile munţilor, pe de 
altă parte (l 500—2 000 m), asociaţiile vegetale se etajează în funcţie de înălţime, expunere spre soare, de 
natura salului şi a suportului său litologic. De aici rezultă o mare variaţie care sporeşte şi mai mult valoarea 
estetică a peisajului montan. În timp ce culmile înalte constituie domeniul pajiştilor şi al stîncăriei, văile şi 
poalele munţilor alcătuiesc ţinutul pădurilor întinse. Limita de sus a pădurii, cînd singură, ca în Gîrbova, cînd 
„zdrenţuită" şi confuză, ca pe pantele pietroase ale Bucegilor, desparte do.ua lumi cu înfăţişări diferite. 

De la înălţimea de 1 550—l 700 m în sus se întind pajiştile alpine şi subalpine. Pajiştile alpine ocupă 
cele mai mari înălţimi din Bucegi, la peste 2 200—2 300 m, unde vegetaţia este adaptată condiţiilor aspre ale 
climei şi are un ciclu biologic anual redus. Pe podul Bucegilor predomină pajiştile ele păruşcă, coarnă, iarba 
vîntului şi rugină, cărora li se adaugă scînteiuţele, Potentillci iernata, Geum montanum, clopoţei alpini, ghinţura 
etc. Din cauza vînturilor puternice, a zăpezii prelungite şi a solului neevoluat pliantele sînt scunde, formînd 
„perniţe", ca miliţeaua (Silene acaulis) şi Minutaria sedoides, ori colonii, ca ochiul găinii (Primula minima) la 
care se asociază clopoţelul, vioreaua alpină şi garofiţa pitică (Dianthus gelidus), endemism al Carpaţilor 
româneşti. Subarbuştii tîrîtori, pierduţi printre ierburi, sînt reprezentaţi de salcia pitică (Salix reticulata, S. 
herbacea) şi arginţica (Dryas octopetala). 

Între 2 200—2 300 m şi limita superioară a pădurii (l 700—1 750 m în Bucegi, 1 500—1 550 m în 
Gîrbova) se dezvoltă etajul subalpin caracterizat prin pajişti şi tufărişuri de jepi. Între ierburi predomină părul 
porcului, păruşca, iarba vîntului, firuţa şi altele. De asemenea, în pajiştile alpine se mai întîlnesc tufărişuri pitice 
de smirdar, mai abundente în Bucegi, înviorînd peisajul prin culoarea lor roz-violacee, de afin şi merişor. 
Tufărişurile de jepi, mai compacte spre limita pădurii, unde se întrepătrund cu arbori izolaţi sau rarişti, mai 
răzleţe şi mai scunde spre înălţimi, caracterizează etajul subalpin. Dacă în Bucegi jepul este atît de abundent 
încît a dat şi denumirea unor munţi — Jepii Mari, Jepii Mici —, în Munţii Gîrbova el absentează cu desăvîrşire, 
fiind înlocuit de ienuper. În lungul vîlcelelor care brăzdează versanţii vegetează aninul de munte, care preferă 
locurile mai umede. 

Pe pantele abrupte şi stîncoase, atît de comune Bucegilor, caracteristică este vegetaţia de stîncărie 
reprezentată de ierburi asociate cu numeroase specii de flori viu colorate: Dianthus tenuifolius, Centaurea 
pinnattfida (ambele, endemisme ale Carpaţilor româneşti), Iris ruthenica, Trifolium montanum, Scorzonera, 
roşea, floarea de colţ (Leontopodium alpinum) şi altele. Alternanţa repetată a plantelor pe mici suprafeţe 
determină ca abruptul Bucegilor, impresionant şi sever cînd este privit din văile învecinate, să fie încîntător de 
aproape, datorită gingăşiei florilor aninate de stîncile golaşe. 

Mai jos de 1 550—l 700 m, pantele munţilor sînt acoperite aproape complet de întinsele păduri 
străbătute de turişti în primele ore de drumeţie spre culmile munţilor. În valea superioară a Prahovei o 
caracteristică o constituie pădurile de amestec, în care se asociază molidul (Picea abies), bradul (Abies alba) şi 
fagul (Fagus silvatica). Deasupra lor, în Bucegi se conturează un etaj forestier cu o predominanţă a fagului, 
urmat mai sus de 1 400—l 500 m de un etaj al molidişurilor. La partea lui superioară, pe stînci, se remarcă zada 



(Larix decidua) în pîlcuri sau ca rarişti, uneori în asociaţie cu molidul. În defileul Prahovei şi pe pantele de est 
ale Gîrbovei se întind păduri de fag; deşi predominant, fagul este asociat şi cu alţi arbori cu frunze căzătoare sau 
cu conifere. Pe parterul pădurilor se întinde un bogat covor vegetal format din numeroase specii de plante cu 
flori, ciuperci, muşchi, ferigi etc. 

Pădurea constituie un bun adăpost şi mediu de viaţă pentru faună. Aici trăiesc căprioara, cerbul, 
mistreţul, lupul, vulpea, rîsul, ursul, pentru a începe cu speciile de interes cinegetic. Pe lîngă acestea întîlnim 
veveriţa, pîrşul comun, şopîrla, iar dintre păsări cocoşul de munte în pădurea de molid, ciocănitoarea, mierla, 
buha etc. 

În etajul pajiştilor alpine şi subalpine sălăşluiesc capra neagră pitulată în stîncăriile abruptului, şopîrla, 
vipera comună, şoarecele de zăpadă etc., iar în jurul culmilor înalte pot fi văzuţi rotindu-se vulturul pleşuv brun, 
acvila de munte şi uliul. Tot aici mai trăiesc fîsa de munte, fluieraşul de stîncă, brumăriţa de stîncă şi mullte 
altele, cărora li se adaugă nenumărate gîze şi fluturi. În apele reci şi repezi de munte, dintre peşti, păstrăvul este 
bine reprezentat. 

Datorită prezenţei unor endemisme, a unor plante şi animale rare, a reliefului specific şi a unor fosile 
caracteristice, în regiunea muntoasă au fost puse sub ocrotirea legii cîteva specii floristice şi faunistice şi s-au 
instituit cîteva rezervaţii naturale. 

Principala rezervaţie din Bucegi, cu caracter complex (geobotanic, forestier, faunistic, peisagistic etc.), 
ocupă o suprafaţă de circa 6 000 ha şi cuprinde în întregime abruptul stîncos, o parte din pădurile de la poale şi 
unele porţiuni de jnepeniş de pe platou. Valea Jepilor, împreună cu pantele stîncoase ale Caraimanului şi Jepilor 
Mici, constituie o zonă ştiinţifică (circa 200 ha suprafaţă) destinată cercetărilor. Tot în cadrul rezervaţiei 
principale s-au constituit două rezervaţii forestiere pentru protejarea pădurii de brad de la vest de Poiana 
Ţapului, şi pentru protejarea arborilor falnici şi bătrîni de 300—400 ani dintre Poiana Ţapului şi Sinaia, precum 
şi rezervaţia botanică de la Sf. Ana care conţine o enclavă de plante termofile reprezentate de liliacul sălbatic 
(Syringa vulgaris) asociat aici cu iedera albă (Daphne blagayana). 

Dintre numeroasele flori care încîntă ochiul drumeţului au fost declarate monumente ale naturii 
următoarele: ghinţura galbenă (Genţiana Iuţea), florea de colţ (Leontopodium alpinum), sîngele voinicului 
(Nigritella nigra şi N. rubra), clopoţelul alpin (Campanula alpina), Hieracium alpinum, Deschampsia flexuosa, 
bulbucul de munte (Trollius europaeus), narcisa (Narcissus stellaris), anghelica (Angelica archangelica), 
măseaua ciutei (Erythronium denscanis) şi altele; dintre tufărişurile pitice intră în rîndul monumentelor naturii 
smirdarul sau bujorul de munte (Rhododendron kotschyi), afinul şi merişorul (Vaccinium myrtillus, V. vitis-
idaea). Dintre arbori monumente ale naturii sînt zîmbrul (Pinus cembra), zada (Larix decidua), tisa (Taxus 
baccata), jepul (Pinus mugo) şi ienuperul (Juniperus sibirica). 

Printre elementeile faunistice ocrotite amintim capra neagră (Rupicapra rupicapra), rîsul (Felix linx), 
vulturul pleşuv negru (Aegypius monachus), acvila de munte (Aquila crysaetos), cocoşul de munte (Tetrao 
urogallus), cerbul (Cervus elaphus), căpriorul (Capreolus capreolus), ursul (Ursus arctos) şi multe altele. 
Vînarea speciilor cinegetice este reglementată prin lege. 

În afară de rezervaţia principală a Bucegilor mai amintim rezervaţiile ,,Peştera Ialomiţei", incluzînd 
cheile, peştera şi pădurile de pe munţii Cocora, Bătrîna şi Zănoaga, precum şi o serie de rezervaţii botanice 
mici, îngrădite, ca de exemplu cea de la vîrful Omu. 

Tot în Bucegi au fost instituite trei rezervaţii geologice-paleontologice cu suprafeţe mici, cuprinzînd 
blocurile de calcar recifal jurasic de pe Plaiul Hoţilor (lîngă şaua Păduchiosului) şi de pe Plaiul Domnesc (lîngă 
sanatoriul Moroeni), cu o faună extrem de bogată, precum şi calcarele din şaua Strunga, renumite pentru 
amoniţii pe care îi conţin. Alte rezervaţii sînt în curs de instituire în Munţii Gîrbova, fiind destinate protejării 
unor plante rare ca ienuperul şi narcisa. 

În regiunea de munte, Prahova străbate cîteva mici unităţi geografice ale căror aspecte particulare 
încercăm să le surprindem în cele ce urmează. 

 
Clăbucetele Predealului. Munţii de la obîrşia Prahovei formează o mică regiune montană cu înălţime 

mijlocie (circa 1 400 m), înconjurată pe trei laturi de masive mai înalte (de 1 800—l 900 m): Postăvaru şi Piatra 
Mare la N, Munţii Gîrbova la E şi Bucegii la SV cu altitudini de peste 2 400 m. Culmile lor teşite şi prelungi ca 
şi cele cîteva vîrfuri rotunjite, ceva mai înalte şi poieniţe, au primit numele de „clăbucete": Clăbucetul Taurului 
(l 451 şi 1 520 m), Clăbucetul Azugii (l 586 m) la est de Prahova, Clăbucetul Baiului (l 432 m în vf. Grecu) la 
vest de rîu. Formînd o treaptă dominată de înălţimi mai semeţe, Clăbucetele Predealului rămîn totuşi suspendate 
deasupra unor depresiuni: mica depresiune a Timişului, cu patul situat la circa 850 m şi Culoarul Rîşnovului, 
prelungire a Depresiunii Bîrsei.  

Cumpăna apelor dintre bazinul Oltului şi cel al Ialomiţei nu urmează cele mai mari înălţimi, ci 
traversează Clăbucetele Predealului coborînd la 1 070 m în Pasul Rîşnoavei, 1 032 m în Pasul Predeal şi 1 230 
m în şaua dintre Azuga şi Timiş. Anomalia se datorează luptei dintre afluenţii Oltului (Timişul şi Pîrîul Mic) şi 
cei ai Prahovei, în prezent atacul celor dintîi fiind mai puternic. G. Vâlsan (1939), analizînd configuraţia reţelei 



hidrografice de aici şi neconcordanţa dintre cumpăna apelor şi linia celor mai mari înălţimi, a demonstrat că, 
altădată, izvorul Prahovei se afla mai la nord, la 1 300—l 400 m altitudine, în şaua care despărţea Postăvaru de 
Piatra Mare (între localităţile Timişu de Sus şi Timişu de Jos). Dar eroziunea puternică a Timişului, Pîrîului Mic 
şi Pîrîului Cheii, stimulată de nivelul de bază jos şi apropiat din Depresiunea Braşov, a făcut ca obîrşiile 
acestora să încalce vechiul bazin al Prahovei, decapitînd rîul la izvor. Timişul a străpuns vechea cumpănă de 
ape ce unea vîrfurile Postăvaru şi Piatra Mare, iar Pîrîul Mic a „furat" lateral apele vechii Prahove, îndreptîndu-
le spre Rîşnov. Dacă obîrşia iniţială a Prahovei a fost distrusă de eroziune pe circa 7 km, vechea ei vale se mai 
păstrează încă de la Predeal în jos, cu lărgimea şi caracterele ei de atunci. 

Consecinţa acestor prefaceri generate de mişcările tectonice ce aveau să ducă la formarea Depresiunii 
Braşov (unde pînă în zorii cuaternarului a existat un lac) a fost crearea celor două pasuri gemene — Predeal şi 
Rîşnoava —, care au favorizat legăturile străvechi, peste munte, ale românilor din interiorul şi exteriorul arcului 
carpatic. 

 
Masivul Bucegi1. Cunoscuţi oierilor încă din cele mai vechi timpuri datorită întinselor lor păşuni, 

Bucegii au devenit în ultimul secol unul dintre masivele cele mai îndrăgite de turişti. Poziţia lor în vecinătatea 
celei mai circulate văi din Carpaţii româneşti şi impresionantul abrupt de peste 1 500 m înălţime, unic în 
România, explică renumele turistic al Bucegilor şi miile de pagini ce i-au fost închinate. Al. Vlahuţă şi G. 
Vâlsan, I. Simionescu, Bucura Dumbravă şi mulţi alţii i-au descris măreţia în cele mai potrivite cuvinte, creînd 
în jurul Bucegilor o tradiţională aureolă. 

Desfăşurat ca o potcoavă, la înălţimea de 2 000—2 500 m, prin interiorul căreia Ialomiţa curge spre 
sud, Masivul Bucegi, o, adevărată cetate a naturii, îmbină în limitele lui două lumi total deosebite: pe de o parte, 
abrupturile stîncoase cu înălţimi de 800—l 200 m îndreptate spre zările de răsărit, apus şi miazănoapte, 
sfîrtecate de torenţi gigantici şi transformate pe alocuri în colţi, „clăi" şi muchii ascuţite, iar pe de altă parte, 
„Podul Bucegilor" cu suprafeţele slab înclinate spre Ialomiţa, pe care poţi rătăci ore întregi, traversînd fără 
oboseală vîlcelele sau şeile abia adîncite. 

Cu milioane de ani în urmă, în cretacic, la marginea unui uscat azi dispărut, şi în apele unei mări în 
curs de adîncire s-au stivuit pietrişuri şi bolovănişuri pe grosimi de peste 1 000 m. Neastîmpărul scoarţei 
terestre, nenumăratele mişcări ce au urmat, a schimbat în repetate rînduri înfăţişarea paleogeografică de atunci. 
Pietrişurile şi bolovănişurile s-au cimentat, s-au cutat şi s-au înălţat, alcătuind un şir de munţi asupra căruia avea 
să se dezlănţuie eroziunea mărilor şi rîurilor. Pînă azi au reuşit să supravieţuiască doar cîteva fragmente — 
Ceahlăul, Ciucaşul, Piatra Mare şi Bucegii, toate păstrîndu-şi însă fălnicia. 

În Bucegi, conglomeratele2 se sprijină în vest pe şisturile cristaline ale Munţilor Leaota şi pe calcare 
jurasice, iar în est pe formaţiunile cretacice inferioare de fliş şistos-grezos. Ele se compun din fragmente 
rotunjite de calcare, gresii, şisturi cristaline etc., cu dimensiuni de la cîţiva centimetri la cîţiva decimetri, iar 
uneori chiar mai mult, prinse într-o matrice grezoasă-calcaroasă; deseori în masa de conglomerate se disting 
intercalaţii de gresii. La diferite niveluri, în conglomerate sînt implantate blocuri enorme de calcar care, 
degajate de eroziune, formează stînci proeminente: Mecetul Turcesc, stînca Sf. Ana din apropierea hotelului 
alpin „Cota 1 400", Piatra Arsă de la Poiana Ţapului (cîndva exploatată) şi altele. Dar şi conglomeratele 
formează pe alocuri stînci izolate cu înălţimi de 5—15 m, cu forme ciudate: Babele, Sfinxul, stînca de la vîrful 
Omu etc. Departe de a reprezenta urmele activităţii omului preistoric, aşa cum încearcă să dovedească unii 
cercetători din afara domeniului geografic-geologic, interpretîndu-le drept megaliţi, aceste stînci sînt efectul 
eroziunii ploilor, vîntului şi îngheţului asupra orizontului conglomeratelor cu rezistenţe diferite. 

Grosimea mare a conglomeratelor şi permeabilitatea acestora explică lipsa de apă resimţită pe culmi, 
ca de exemplu la vîrful Omu şi la Babele. La baza conglomeratelor şi calcarelor există o bogată pînză de apă 
care se descarcă printr-o linie de izvoare ce încinge masivul la înălţimi de 1 200— 1 400 m şi pune în evidenţă 
soclul impermeabil al Bucegilor. 

Configuraţia reliefului este strîns legată de structura formaţiunilor geologice. Acestea sînt cutate larg 
într-un sinclinal al cărui ax este urmat de Ialomiţa şi înclină uşor spre sud. Feţele de strat alcătuiesc podul 
Bucegilor, în timp ce capetele lor, expuse eroziunii, rămîn suspendate şi formează abruptul în care, la diferite 
niveluri, se schiţează brînele ce ocolesc văile şi promontoriile stîncoase pe distanţe de kilometri. Podul 
Bucegilor este ştirbit din loc în loc de obîrşia văilor tăiate în abrupturi şi este transformat într-o succesiune de 
munţi asimetrici, care atrag atenţia călătorului ce parcurge Valea Prahovei: Vînturiş (l 924 m), Vîrful cu Dor (2 
                                                        
1 Denumirea autentică este Budac, Buciaciu sau Buceci, cum apare în documente medievale (secolul al XVI-
lea) şi în lucrările mai vechi; semnificaţia ei este de pădure de fag care acoperă, într-adevăr, mare parte din 
întinderea muntelui. Denumirea actuală, denaturată, a intrat prea mult în uz pentru a se mai putea reveni la 
forma iniţială. 
2 Desfăşurate pe grosimi incredibile şi avînd caractere particulare, aceste conglomerate sînt denumite în 
literatura geologică „conglomeratele de Bucegi", respectiv „de Zăganu" ori „de Ceahlău". 



030 rn), Furnica (2 103 m), Piatra Arsă (2 044 m), Jepii Mari (2 071 m), Jepii Mici (2 134 m), cu promontoriile 
lor Claia Mare şi Claia Mică, apoi Caraimanul (2 384 m) şi Coştila (2 490 m). 

Partea cea mai înaltă a masivului, adînc fragmentată de eroziune, a determinat ca Podul Bucegilor să 
fie prefăcut în culmi înguste care se adună în vîrful culminant al masivului — vîrful Omu (2 505 m). Spre 
mijlocul cuaternarului, gheţarii formaţi în jurul vîrfului au scobit circuri mari, uşor de recunoscut după conturul 
semicircular al văilor şi după fundul lor rotunjit. Spre E, N şi V gheţarii aveau lungimi de numai l—2 km, 
ocupînd obîrşiile văilor Cerbului, Morarului, Mălăeşti, Ţigăneşti, Gaura şi Ciubotea, între acestea, culmi înguste 
şi vîrfuri semeţe formează munţii Moraru, Bucşoiu (2492 m), Padina Crucii, Scara (2422 m), Ciubotea şi Gaura. 
Numai spre sud, gheţarul Obîrşiei, care colecta de pe stînga gheţarul mic al Sugărilor, avea peste 4 km lungime 
şi a depus o frumoasă morenă frontală mai sus de cabana Peştera, ca un val arcuit, urmat parţial de poteca 
Peştera — Omu. 

În culmea de vest, Podul Bucegilor, mai înclinat şi mai puţin individualizat, formează pantele 
răsăritene ale munţilor Guţanu, Bătrîna, Strungile şi Coteanu. Dar pretutindeni el sfîrşeşte spre Culoarul 
Branului prin pereţi verticali de calcare compacte său conglomerate, la baza cărora se etalează frumoase conuri 
de grohotiş. 

Văile sculptate în abrupt sînt scurte şi repezi; la obîrşie ele sînt seci şi constituie locuri propice pentru 
avalanşele de zăpadă. Doar spre poalele masivului, acolo, unde sînt săpate în rocile impermeabile, au apă şi 
formează uneori cascade, ca de exemplu cascada Urlătoarea de lîngă Poiana Ţapului. 

Partea interioară a Bucegilor este drenată de Ialomiţa şi de afluenţii ei. Spre izvor, pîrîul, numit local 
Obîrşia Ialomiţei, parcurge valea glaciară formînd o frumoasă cascadă. După ce, mai jos, se uneşte cu pîraiele 
Sugari şi Doamnele, Ialomiţa străbate cîţiva pinteni de calcare jurasice prin chei spectaculoase — Cheile 
Peşterii, Coteanului, Tătarului, Zănoagei şi Orzei, între acestea, rîul traversează mici depresiuni, din care cea 
mai însemnată este cea de la Padina. Una dintre ele găzduieşte lacul Scropoasa, după cum cea de la Zănoaga va 
găzdui un nou lac de baraj. 

În afară de micii afluenţi ai Ialomiţei, Podul Bucegilor mai este brăzdat în lung de pîrîul Izvorul 
Dorului. Avînd obîrşia sub muntele Babele, rîul se îndreaptă spre sud printr-o vale asimetrică pentru ca apoi să 
cotească brusc spre est, să se prăvălească prin cascade pe abruptul masivului şi să se verse în Prahova la Sinaia. 
Schimbarea bruscă de direcţie şi curmătura menţinută în apropierea cotului i-au determinat pe G. Vâlsan (1939) 
şi pe Valeria Micalevich-Velcea (1961) să considere că altădată Izvorul Dorului se scurgea spre sud, prin 
curmătura amintită, vărsîndu-se în Ialomiţa, aproximativ pe valea Oboarele. Torentul viguros dinspre Vînturiş şi 
Vîrful cu Dor i-a captat apele şi a făcut ca Izvorul Dorului să devină, din afluent al Ialomiţei, afluent al 
Prahovei. 

 
Muntele Gurguiatu. În partea de SE, abrupturile pietroase ale Vînturişului şi Dichiului se prelungesc 

în jos cu cîteva culmi dintre care cea mai însemnată este Păduchiosul, înălţimile scad treptat pînă în Şaua 
Păduchiosului (l 032 m), traversată de şoseaua Sinaia — Tîrgovişte care pătrunde în bazinul Ialomiţei, urmînd 
valea Ialomicioarei, pînă la Moroeni. Aşa cum au presupus cercetătorii acestor locuri (G. Vâlsan, 1939, Valeria 
Micalevich-Velcea, 1961), la sfîrşitul terţiarului, cînd văile nu atinseseră adîncimile de azi, Prahova se îndrepta 
de la Sinaia spre SV şi se vărsa în Ialomiţa. Abia în cuaternar, un rîu cu izvoarele situate mai sus de Posada a 
reuşit să capteze apele Prahovei la Sinaia şi să le îndrepte spre SE, pe traseul actual, oferindu-i o vale tînără şi 
îngustă — defileul dintre Sinaia şi Comarnic. 

între acest defileu şi valea Ialomicioarei se întinde un relief muntos, împădurit, Muntele Gurguiatu, 
după numele celui mai înalt vîrf. Înălţimile persistă la 1 200—1 300 m (Poiana Hoţilor 1 259 m, Pleşuva 1 255 
m, Gurguiatu 1 339 m) şi numai în partea lor de SV coboară spre 1 000 m (vf. Mălău 1 079 m, Coama 
Muscelului 1 045 m). Muntele Gurguiatu se termină spre SE, către ţinutul dealurilor, printr-o denivelare de 
circa 350 m, bine vizibilă de la Comarnic. Văi înguste cu pante repezi au fragmentat muntele în culmi cu 
direcţii diferite din care, datorită intercalaţiilor de roci dure, se detaşează mai multe mameloane ca nişte 
gurguie. 

 
Munţii Gîrbova. La est de Prahova şi de Azuga, pînă în valea Doftanei, se întinde o culme orientată în 

general N-S, cu înălţimi maxime de peste 1 800 m, desfăşurată pe o lungime de mai bine de 30 kilometri. 
Munţii Gîrbova au fost desemnaţi în ultima vreme şi sub numele de Munţii Baiului, întrucît această 

denumire nu este reprezentativă, întîlnindu-se şi la vest de Prahova — Clăbucetul Baiului — noi păstrăm pentru 
aceşti munţi numele de Gîrbova, intrat în uz ele mai multă vreme1, considerîndu-l autentic şi tradiţional, prin 
faptul că pune în evidenţă aspectul „gîrbovit" al reliefului. Numele a fost dat cu rost de păstorii care păşunau de 
                                                        
1 Una din hărţile turistice editate de Touring Clubul României prin anii 1935—1940 era intitulată „Bucegi şi 
Gîrbova". Dar numele era extins şi asupra Clăbucetelor de pe dreapta Azugăi, unde şi azi există cabana 
Gîrbova. 



mult aici, pentru a-i deosebi de masivul Bucegi, care se impunea prin abruptul lui semeţ. Este adevărat că nici 
unul din vîrfuri nu apare sub acest nume pe hărţile topografice actuale şi nici pe cele vechi. Din fericire, 
denumirea figurează pe harta topografică scara l: 25 000, desemnînd o potecă bine bătută ce furcă de la Poiana 
Ţapului pe muntele Zamora — „Plaiul Gîrbovei" — şi care trebuie să fi dus neapărat într-un munte numit astfel. 
Probabil că denumirea Gîrbova, care va fi desemnat cîndva un munte sau un vîrf, azi nedenumit sau cu nume 
schimbat, „s-a pierdut" — şi cazul nu este singular — în operaţiile de identificare la teren şi de redactare a 
hărţilor (Gh. Niculescu, 1981). 

Munţii Gîrbova se înscriu în peisajul geografic prin succesiunea numeroaselor vîrfuri şi prin pajiştile 
întinse. Altădată mai reduse, ele au fost extinse prin tăierea pădurii a cărei limită se află azi la circa 1 450—l 
500 m altitudine; ca urmare, pădurea se termină prin fag sau fag şi molid. 

Munţii Gîrbova sînt constituiţi în marea lor majoritate din stratele de Sinaia (jurasic superior — 
cretacic inferior), alcătuite dintr-o alternanţă de pachete de marno-calcare, marne şi gresii care se repetă pe 
grosime de sute de metri. Cutele atît de strînse din defileul de la Posada se atenuează spre înălţimi şi în 
ansamblul lor se dispun sub forma unui anticlinal major cu direcţie SSV-NNE ce concordă cu înălţimea şi 
conformaţia reliefului. 

Culmea principală a Munţilor Gîrbova se împarte în trei sectoare. În sectorul nordic — Culmea 
Neamţu — cu direcţie N-S, se înlănţuie vîrfurile Clăbiicetu Mare (l 466 m), Tigăile (l 699 m), Turcu (l 833 m), 
Paltinu (l 900 m), Neamţu (l 923 m), Ştevia (l 907 m) şi Rusu (l 902) m). În sectorul central, cuprins între 
vîrfurile Rusu şi Cazacu, culmea ia direcţia E—V, constituind o înşeuare cu altitudini de numai 1 500—l 600 m. 
În sectorul sudic — Culmea Baiju — se îndreaptă din nou spre sud şi este formată din vîrfurile Cazacu (l 753 
m), Zamora (l 826 m), Baiu Mare (l 895 şi 1 908 m), Drăgan (l 776 m), Vornicu (l 627 m) şi Gagu Mare (l 660 
m) cu prelungirea Doamnele Titu-leni (l 403 m). Ea se termină printr-un abrupt de 300—400 m, dar, în 
continuare, culmile mai joase, formate din strate de Sinaia şi stratele şistoase-grezoase de Comarnic, cu înălţimi 
de 1000—l 100 m, se prelungesc pînă deasupra Comarnicului şi Teşi-lei, făcînd trecerea spre dealurile 
subcarpatice propriu-zise. 

De o parte şi de alta a culmii principale, o serie de culmi mai scunde coboară în trepte spre văile 
Azugăi, Prahovei şi Doftanei. Ele sînt despărţite de văi înrămurate la obîrşie, unde eroziunea torenţială a creat 
numeroase ravene cu maluri rîpoase ce pun în evidenţă roca vie, proaspăt desgolită. În lungul culmilor se 
formează depresiuni alungite ca urmare a zăpezilor ce se menţin vreme îndelungată şi exercită presiuni asupra 
materialelor afinate ce căptuşesc roca (Gh. Niculescu, 1981). 

În regiunea de munte, Valea Prahovei îşi schimbă succesiv înfăţişarea. De la Predeal, unde obîrşia 
eisălăşluieşte pe cumpăna apelor, nu pare o vale de munte, căci pantele sînt prea puţin înclinate, iar albia este 
relativ largă, cu prundişuri ca în regiunea dealurilor. Rîşnoava, primul afluent al Prahovei, are o vale 
asemănătoare. 

Aspectul îmbătrînit al văilor Prahovei şi Rîşnoavei este legat genetic de o fază generală de modelare a 
reliefului care a dus concomitent la formarea aşa-zisei platforme Predeal, reprezentată prin culmi joase şi 
pinteni ce se racordează.într-un nivel la 1 100—l 300 m, înclinat uşor spre sud, tivind marginea munţilor (G. 
Vâlsan, 1939). Abia mai jos de Predeal, Valea Prahovei ia aspect de vale de munte. După o scurtă îngustare la 
Azuga, ea se lărgeşte din nou, iar deasupra albiei se schiţează l—2 terase, pe suprafaţa cărora localitatea a găsit 
condiţii prielnice de dezvoltare. Puţin mai jos, rîul meandrează şi se furişează printr-o altă îngustare locală a 
văii, care culminează la tunelul dezafectat de la Buşteni.  

Între Buşteni şi Sinaia pantele munţilor se depărtează făcînd loc unei adevărate depresiuni: 
Depresiunea Sinaia, cu 10 km lungime şi 2—3 lăţime. Ea s-a format prin eroziunea Prahovei şi a afluenţilor ei 
desfăşurată asupra stratelor de Comarnic — formaţiune puţin dură (fliş şistos-grezos) — insinuate între 
formaţiunile mai rezistente ale stratelor de Sinaia (est) şi ale conglomeratelor de Bucegi (vest). Lunca Prahovei 
lată de 100—200 m, despletirile rîului de la Poiana Ţapului, terasele bine conturate şi conurile de dejecţie de la 
gura afluenţilor sînt explicabile. Şi tot atît de firească este înlănţuirea celor trei staţiuni climaterice, Sinaia, 
Poiana Ţapului şi Buşteni, care de fapt justifică înainte de toate înţelesul turistic al numelui generic de „Valea 
Prahovei" atît de mult intrat în uz. Ultimele clădiri ale oraşului Sinaia ocupă agestrUil (conul de dejecţie) văii 
Izvorului, înşirîndu-se în bună parte de-a lungul şoselei ce duce la Tîrgovişte. 

În continuare spre sud, Valea Prahovei ia aspect de defileu şi se strecoară printre munţii Gîrbova şi 
Gurguiatu. Apele înspumate ocolesc promontoriile stîncoase în care ondulările stratelor de Sinaia trădează 
eforturile tectonice la care au fost supuse. Calea ferată abia se strecoară între undele vijelioase şi pantele severe, 
fiind nevoită să traverseze rîul de cîteva ori. Pe stînga, cîţiva torenţi îşi revarsă şuvoaiele de apă prin cascade 
spectaculoase. Aici, în fundul văii, totul este sălbatic şi dă în vileag victoria apei asupra muntelui. Şoseaua 
naţională a fost nevoită să se anine pe pantele Munţilor Gîrbova, cu 80—120 m deasupra talvegului, folosind 
parţial micile fragmente ale unei terase înalte. 

Defileul Prahovei ia sfîrşit la circa 2 km sud de Posada, în dreptul pantelor repezi care limitează munţii 
înalţi. De aici în jos Valea Prahovei, deşi mai traversează pînă la Comarnic treapta joasă a munţilor, se lărgeşte 



în formaţiunile mai moi ale stratelor de Comarnic şi începe să capete caractere de vale subcarpatică. 
 

DEALURILE 
 

De la poalele munţilor spre sud se desfăşoară cea de a doua treaptă de relief — dealurile subcarpatice 
— pe care Prahova o străbate pe distanţa de 20—25 km. Înălţimile maxime ale reliefului au 800—900 m la 
contactul cu muntele şi scad pe nesimţite la 400—500 m spre cîmpie, unde se termină brusc deasupra şesului. 
Marginea de sud a dealurilor, în dreptul Prahovei, se retrage spre munte, în vreme ce cîteva măguri de 300—
400 m rămîn izolate în plină cîmpie la Mărgineni, Bucşani şi Ţintea. Şesul urcă în lungul Prahovei pînă la 
Băneşti şi ocoleşte dealul Gruiu de lîngă Ţintea, pătrunzînd în larga depresiune intracolinară a Misiei, încadrate 
între regiunea munoasă, împădurită şi mai slab populată, şi regiunea de cîmpie, cu aşezări compacte şi întinse 
terenuri agricole, dealurile subcarpatice se detaşează ca un ţinut aparte. Peisajul general atrage atenţia prin 
relieful nu prea accidentat, prin văile largi, cu terase, în lungul cărora localităţile se ţin lanţ, prin coastele 
ocupate de livezi de pruni, meri, peri şi nuci sau de petice de pădure. Bogăţiile ascunse în subsol (ţiţeiul şi 
gazele, sarea şi cărbunii) au dat impuls industriei şi au înviorat viaţa economică, iar peisajul a fost treptat 
îmbogăţit cu drumul de fier, cu şosele, cu turle de sonde şi coşuri de fabrici, cu linii, electrice şi noi aşezări. 
Populaţia care trăieşte şi lucrează în Valea Prahovei din regiunea dealurilor înregistrează cea mai mare densitate 
din ţară (250—500 loc/km 2). 

Ospitalitatea regiunii nu este străină de aceste performanţe. Pe lîngă relieful primitor, climatul moderat 
(temperaturi anuale de 8—10 °C), lipsit de gerurile muntelui (circa —2 °C în ianuarie), dar şi de arşiţa cîmpiilor 
(18—20 °C în iulie), a jucat, la timpul său, un rol favorabil în popularea dealurilor. Precipitaţiile totalizează 
circa 650—950 mm pe an (80—100 mm în iulie, 35—45 mm în ianuarie). Zăpezile sînt mai puţin abundente 
decît în regiunea de munte, iar stratul de zăpadă, cu grosimi de circa 10 cm spre şes şi 50 cm spre nord, durează 
60—90 zile pe an.'Dispoziţia reliefului şi orientarea văilor determină caracterul de adăpost al climei. Vînturile 
au intensitate în general redusă, iar văile canalizează curenţii de aer în lungul lor. 

În aceste condiţii climatice, pădurile sînt formate numai din arbori cu frunze căzătoare. Dacă altădată 
ele acopereau în întregime regiunea dealurilor, pe măsura populării ţinutului an fost treptat defrişate în folosul 
ogoarelor pe văi şi terase şi al întinselor livezi de pomi fructiferi. Astăzi pădurile ocupă suprafeţe restrînse pe 
creştetul dealurilor. Spre munte, pădurile de făgete pure sînt cu totul sporadice. În schimb, către sud, fagul se 
asociază cu gorunul (Quercus petraea) cam pînă în dreptul Cîmpinei şi Buştenarilor, iar de aici în jos, în păduri 
predomină gorunul cu cele trei subspecii ale sale: Quercus dalechampii, Q. petraea şi Q. polycarpa. În poieni 
pajiştile sînt alcătuite din iarba vîntului şi păiuşul roşu şi din numeroase plante cu flori multicolore ce înveselesc 
peisajul în timpul verii. Pădurea, cu tot caracterul său fragmentar, constituie mediul de viaţă al unei faune 
variate. Pe lîngă veveriţă, cerb, căprior, mistreţ, vulpe, jder, iepure, şoarece şi altele, în pădurile de fag şi de fag 
cu gorun din spre munte trăiesc ursul şi pisica sălbatică. Numeroase insecte şi păsări completează fauna, iar în 
apele Doftanei şi Prahovei din aval de Cîmpina, fauna piscicolă este reprezentată în principal de lipan şi 
moioagă. 

Privit în ansamblu, aşa cum apare după un vîrf culminant, relieful Subcarpaţilor este alcătuit din 
numeroase culmi în general rotunjite, în lungul cărora se înalţă din loc în loc vîrfuri mai înalte, iar pe alocuri 
chiar masive proeminente. Ţinutul pare o mare învolburată de talazurile încremenite, gata să se spargă în 
drumul lor spre ţărmul înalt al munţilor. Dar o privire atentă distinge în liniile culmilor mai multe schimbări de 
pantă ce se repetă pe mari distanţe, pînă în orizontul îndepărtat, punînd oarecare ordine în relieful răvăşit al 
Subcarpaţilor, înşirate pe direcţii anume, ele desenează conturul formaţiunilor geologice care alcătuiesc 
regiunea subcarpatică, precum şi raporturile lor de poziţie, aşa cum au rezultat ele în timpul mişcărilor de cutare 
şi de înălţare prelungită pînă în zorii cuaternarului. Subcarpaţii se remarcă printr-o mare varietate litologică şi 
prin formaţiuni cutate, faliate sau, pe alocuri, încălecate. Rocile mai dure (gresii, conglomerate, intercalaţii 
calcaroase) se înscriu în relief prin culmi, vîrfuri sau pinteni mai înalţi şi uneori, acolo unde sînt traversate de 
rîuri, produc îngustarea văilor şi mici repezişuri. Nisipurile dau naştere la pante repezi, în timp ce pietrişurile 
teraselor, rînduite în apropierea văilor mari, formează poduri etajate. Formaţiunile moi (argile, marne, şisturi 
argilo-marnoase) au permis lărgirea văilor şi formarea depresiunilor. Pe seama lor s-au produs şi se produc 
alunecări de teren, uşor de recunoscut prin relieful dezordonat, vălurit şi înierbat, prin nişe proaspete de 
desprindere şi prin pămîntul mişcător organizat într-un fel de limbi ce se revarsă în jos peste terenul înierbat. 

Tot pe seama formaţiunilor moi au loc procese de eroziune torenţială determinate de aversele puternice 
de ploaie, puse în evidenţă de şănţuleţe de şiroire cu viaţă efemeră, de ogaşe şi ravene care, reunite, duc la 
formarea văilor torenţiale. 

În peisajul dealurilor subcarpatice structura geologică este foarte bine marcată, înclinarea stratelor 
poate fi urmărită cu uşurinţă datorită asimetriei vîrfurilor şi culmilor. Uneori, cutarea stratelor se observă dintr-o 
singură privire, ca de exemplu în dreptul gării Cîmpina, unde bolta cunoscutului „anticlinal al gării" se 



desenează în versantul de lîngă şosea. În general, anticlinalele sînt mai strînse, înălţînd formaţiunile eocen-
oligocene (argile, marne, şisturi menilitice, gresia de Fusaru şi de Kliwa), şi nu întotdeauna se reflectă în liniile 
reliefului. În schimb, Sinclinalele sînt largi, iar formaţiunile miocene (marne, gresii, nisipuri) şi pliocene 
(marne, nisipuri, pietrişuri) corespund unor depresiuni sau ample lărgiri ale văilor, cu terase bine dezvoltate, ca 
de exemplu la Breaza, pe Prahova şi la Brebu, pe Doftana. Formaţiunile pliocene din partea externă a 
Subcarpaţilor sînt prinse în mici sinclinale suspendate la vest de Cîmpina şi la Buştenari, iar mai la sud, în 
vastul sinclinal Măgureni, corespunzător întinsei depresiuni Mislea-Podeni. 

Relieful dealurilor subcarpatice s-a definitivat abia la sfîrşitul pliocenului, cînd au avut loc ultimele 
mişcări de cutare şi cînd întreaga regiune a suferit o înălţare în bloc, împreună cu munţii, şi cînd lacul din 
Cîmpia Română a fost nevoit să-şi restrîngă suprafaţa. Ca urmare, reţeaua hidrografică s-a adîncit, iar rîurile 
mari şi-au format mai multe terase. Eroziunea dezlănţuită asupra tinerei unităţi subcarpatice a dus la 
compartimentarea ei majoră, la conturarea masivelor, culmilor şi depresiunilor pe care le recunoaştem astăzi şi 
le enumerăm în rîndurile următoare. 

Între Prahova şi Proviţa, de la marginea munţilor pînă la Măgureni, se întinde Culmea Curgă pe 
distanţă de 22—23 km. În lungul ei, la circa 600 m altitudine, se înlănţuie vîrfuri şi şei, vîrful Gurga (743 m) 
detaşînd!u-se ca cel mai înalt. Către sud, Culmea Gurga este nivelată la 450—500 m, înainte de a se termina 
brusc deasupra şesului. 

Între Prahova şi Doftana se întind Dealurile Cîmpiniţei străbătute de pîrîul cu acelaşi nume. 
Fragmentate în culmi orientate NNV-SSE ele sînt alcătuite din formaţiuni predominant miocene cu înclinări din 
cele mai diverse. Vîrful Cucuiatu (826 m), de lîngă Şotrile, îşi datorează înălţimea orizonturilor dure de 
conglomerate burdigaliene, iar frumoasele chei ale Doftanei, de la Lunca Mare, sînt tăiate în aceleaşi 
conglomerate. 

Culmea dintre Prahova şi valea Cîmpiniţei păstrează în vîrful Orădia (781 m) un petic de pietrişuri 
groase (30 m) datînd din cuaternarul inferior, reprezentînd cea mai veche aluvionare a Prahovei, cînd rîul se 
adîncea în zona de munte şi depunea la marginea acesteia mari conuri de dejecţie, ca largi şesuri piemontane (N. 
Popp, 1939; Gh. Niculescu, 1974). Un alt rest de pietrişuri se mai păstrează pe stînga Prahovei, deasupra gării 
Breaza, sub vîrful Străjiştea. 

La est de Doftana, dealurile subcarpatice ating înălţimea maximă în Masivul Măceşu (816 m), alcătuit 
din gresii şi nisipuri sarmaţiene dispuse într-un sinclinal suspendat, cu formaţiuni pliocene în ax. El domină 
Depresiunea Aluniş de la N, dezvoltată în bazinul Vărbilăului, sculptată ca şi Depresiunea Breaza în argilele şi 
tufurile miocene ale sinclinalului de Slănic. La sud, dincolo de micile depresiuni de la obîrşia afluenţilor Misiei, 
se întind Dealurile Doftăneţului, cu înălţimi de 400—500 m, cu versantul nordic abrupt, iar cel sudic mai lin, 
terminat brusc deasupra Depresiunii Mislea. Mărginită la sud de înălţimile izolate de la Băicoi, Ţintea şi 
Păuleşti, Depresiunea Mislea se prezintă ca un imens şes legat de cîmpie prin şaua de la Găgeni (Gh. Niculescu, 
1974). 

În cuprinsul dealurilor, Valea Prahovei prezintă alte caractere decît în regiunea de munte. De la Posada 
în jos rîul curge printr-o luncă largă, iar apele se scurg cînd printr-un fir, cînd se despletesc în mai multe fire, 
lăsînd între ele ostroave de pietriş, într-un singur loc, lîngă gara Breaza, lunca se îngustează pe distanţă de 
150—200 m, unde rîul curge pe sub maluri de gresii alburii. 

În regiunea dealurilor, lunca Prahovei este mărginită de cinci terase, etajate pînă aproape de culmi. 
Studiate de geografi în scopul descifrării evoluţiei văii (N. Popp, 1939), au fost numite fiecare după locurile 
unde au o dezvoltare mai mare: Băneşti, Cîmpina, Băicoi, Piţigaia şi Străjiştea-Orădia (cea mai înaltă şi cea mai 
veche). Dar terasele înclină spre sud mai mult decît lunca însăşi, dovedind că pe măsura formării lor mişcările 
scoarţei din cuaternar le-au înălţat şi le-au deformat. De exemplu, terasa Cîmpina, situată la Comarnic la 85 m 
deasupra luncii, se află la Cîmpina la 45 m, iar mai jos de Floreşti la numai 10—12 m, confundîndu-se cu 
cîmpia. La fel, terasa Băicoi scade în înălţime de la 120 m, cît are la Comarnic, pînă la 40 m în dreptul 
Floreştilor, iar în aval se ascunde sub aluviunile terasei mai noi (Cîmpina), unde a fost antrenată de mişcările 
negative din Cîmpia Ploieştilor. Asistăm, aşadar, la o basculare a teraselor în lungul văilor datorită unor mişcări 
de sens contrar petrecute în tot timpul cuaternarului — înălţare spre munte, cu un maxim la contactul lui cu 
dealurile, afundare în regiunea de cîmpie (N. Popp, 1939; Gh. Niculescu, 1960, 1974). 

Terasa Cîmpina constituie cea mai importantă terasă a Prahovei. Desfăşurată aproape continuu în zona 
dealurilor, cînd pe dreapta, cînd pe stînga văii, ea are lăţimi de pînă la 2—3 km. Localităţile Comarnic, Breaza 
şi Cîmpina s-au format pe podu) ei neted şi tot aici s-au dezvoltat culturi de cereale. Şoseaua naţională Ploieşti 
— Braşov, construită iniţial de-a lungul terasei, a fost de curînd mutată în lunca Prahovei, pe sectorul dintre 
Cîmpina şi Comarnic, evitînd localităţile şi asigurîndu-se astfel circulaţiei un trafic mai fluent. Terasa Cîmpina 
este bine reprezentată şi pe valea Doftanei la Brebu, unde,domină lunca cu 70—50 m şi are aceeaşi funcţie 
economică (Gh. Niculescu, Ş. Dragomirescu, 1961). Mai jos de Cîmpina, începînd de la Băneşti, terasa 
Cîmpina, dominată de fruntea terasei Băicoi ce se estompează spre sud, se lăţeşte pe nesimţite şi se transformă 
în vasta suprafaţă a cîmpiei. 



 
CÎMPIA 

 
Cea din urmă unitate de relief străbătută de Prahova în drumul ei spre vărsare este cîmpia, cu forme 

şterse, cu întinse suprafeţe agricole, cu păduri răzleţe şi zăvoaie înşirate în lungul apelor, cu aşezări compacte, 
dintre care unele s-au dezvoltat devenind însemnate centre industriale. Căile ferate şi şoselele o traversează în 
lung şi în lat, singurele obstacole banale fiind trecerea rîurilor. Văile au maluri scunde şi lunci largi, în care 
apele se despletesc sau se scurg leneşe prin meandrele întortocheate, la umbra plopilor şi a sălciilor. Desfăşurată 
între înălţimi de 350—400 m spre NV, unde se leagă cu terasa Cîmpina din dealuri, şi circa 60 m la confluenţa 
Prahovei cu Ialomiţa, cîmpia se dispune ca un plan uşor înclinat de la poalele dealurilor subcarpatice către 
mijlocul Cîmpiei Române. Ca urmare a altitudinii absolute reduse, clima cîmpiei este mai caldă decît cea a 
dealurilor şi prezintă oscilaţii mici de la loc la loc. Temperatura medie anuală atinge circa 10 °C (—2.... —3 °C 
în ianuarie, 20... 22 °C în iulie), iar amplitudinile termice sezoniere de 24—25 °C determină ca diferenţele 
dintre vară şi iarnă să fie mai bine resimţite decît în zo,na dealurilor şi munţilor. Precipitaţiile căzute într-un an 
totalizează 550—650 mm.225—250 mm în semestrul rece'şi 325—400 mm în semestrul cald). Ninsorile, nu 
prea abundente, fac ca stratul de zăpadă să aibă, în medie, circa 10 cm grosime şi să se menţină numai 50—55 
de zile pe an. Se constată o uşoară predominanţă a vînturilor din sectoarele nordic şi estic, iar curenţii de aer 
canalizaţi pe văile mari din Subcarpaţi se resimt în oarecare măsură la contactul dealurilor cu cîmpia. Viteza lor 
este redusă (în medie 2—4 m/s), iar calmul reprezintă 45% anual. Cu toate acestea, în timpul viscolelor, 
deplasarea aerului este violentă şi se manifestă prin rafale. 

Vegetaţia cîmpiei este reprezentată de asociaţiile de silvostepă. Pădurile, altădată foarte întinse, au fost 
defrişate de-a lungul vremii în favoarea terenului agricol, aşa încît astăzi se mai întîlnesc puţine petice, în care 
predomină stejarul (Quercus robur). Numai la sud de Ploieşti, pe dreapta Prahovei, stejarului i se alătură 
carpenul şi teiul. Vegetaţia ierbacee, menţinută printre ogoare, este formată din asociaţii de iarbă moale, coada 
vulpii, pir etc., iar cea din lunci, de asociaţiile hidrofile. În puţine păduri din cîmpie se întîlnesc exemplare rare 
de cerb şi mistreţ, tot aici fiind colonizat, pe alocuri, fazanul. În terenurile agricole sînt prezente specii de stepă 
ca popîndăul şi dihorul de stepă. 

Geografii care au studiat regiunea de la N de Ploieşti au remarcat întrepătrunderea dintre dealuri şi 
cîmpie ca un caz aproape unic în ţara noastră. Pe de o parte, cîmpia se leagă de şesurile depresiunii subcarpatice 
a Misiei prin şaua de la Găgeni şi pe Valea Teleajenului, pe de altă parte, dealurile izolate de la Bucşani, 
Mărgineni, Ţintea şi Păuleşti, cu înălţimi de 300—400 m, stau risipite în cîmpie la cîţiva kilometri sud de 
marginea compactă a înălţimilor subcarpatice. Sub cuvertura de aluviuni stratele sînt boltite, formînd anticlinale 
scurte, mai mult sau mai puţin schiţate, faliate său nu, majoritatea cu sîmburi de sare în ax, dovedind că 
tectonica din adînc nu s-a desăvîrşit încă. Anticlinalele cu sîmburi de sare tind să se accentueze şi să se înalţe, 
pentru a străpunge aluviunile recente. Uneori, sarea a reuşit să iasă la lumină (la Ţintea, Băicoi şi Floreşti), în 
timp ce la Bucşani, Mărgineni şi Boldeşti doar a boltit stratele de deasupra. Alte anticlinale abia s-au schiţat în 
adînc şi numai forajele le-au trădat existenţa — cel de la Măneşti, care s-a dovedit a conţine un zăcămînt de 
gaze, ori cel de la Tinosu (cel mai sudic), aflat la 20 km depărtare de linia dealurilor subcarpatice. Pe drept 
cuvînt s-a spus că în această regiune Subcarpaţii sînt în stare născîndă, iar Cîmpia Ploieştilor este ele fapt o falsă 
cîmpie (N. Popp, 1939). Privind comparativ cutele vechi din Subcarpaţi cu cele noi, născînde, ascunse încă sub 
aluviunile Prahovei, cu deformarea teraselor şi cu marea arie de afundare din regiunea Gherghiţa-Urziceni, unde 
se adună Ialomiţa, Praho-va, Teleajenul şi Cricovul Sărat se degajă un fapt esenţial — mişcările de înălţare 
recentă, în bloc, din regiunea de dealuri şi munţi, şi cele de afundare din cîmpie s-au desfăşurat ca o 
compensaţie, pentru echilibrarea de moment a forţelor tectonice majore. 

În aceste condiţii, Prahova, de la Băneşti în jos, şi-a răspîndit aluviunile pe mari suprafeţe, silind apde 
lacului cuaternar al Cîmpiei Române să se restrîngă. Fiecărei terase din amonte îi corespundea un vast con de 
dejecţie în aval, iar resturile lor rămase sub formă de şesuri înclinate se mai pot recunoaşte la poalele dealurilor, 
indicînd direcţiile vechi ale Prahovei (Gh. Niculescu, 1960, 1974). 

Cel mai tînăr con de dejecţie corespunde terasei Cîmpina şi se desfăşoară pe,o rază de circa 40 km, 
constituind Cîmpia Ploieştilor. Sub solul subţire de 20—40 cm se dispun pietrişuri cu grosime maximă în 
regiunea Buda (60 m), unde pînza de apă freatică se găseşte la adîncimi de peste 40—45 m. Dar aluviunile se 
subţiază treptat spre S şi SE; mănunchiul de izvoare de la S la SE de Ploieşti indică argila la mică adîncime şi 
marchează marginea conului Prahovei. 

Acumularea pietrişurilor din Cîmpia Ploieştilor s-a făcut treptat şi neomogen. Suprafaţa cîmpiei, deşi 
monotonă la prima vedere şi uşor bombată la vest de calea ferată Ploieşti — Floreşti, în amănunt prezintă 
ondulaţii care indică suprăluvionări locale şi vîlcele abia schiţate, ceea ce ne duce cu gîndul la vechi albii 
părăsite, între acestea, cea mai evidentă şi poate cea mai recentă este în lungul Dîm-bului, unde firavul pîrîu 
moşteneşte valea mult prea largă pentru puterile lui. La fel, este posibil ca Proviţa, ieşind din dealuri şi împinsă 



de aluviuni spre vest, să-şi fi stabilit traseul pe o veche albie a Prahovei. A existat şi o perioadă cînd Prahova se 
îndrepta de la Măneşti spre sud, pe valea Cricovului Dulce, pentru a se vărsa în Ialomiţa la Hăbudu (cu circa 40 
km amonte de actuala confluenţă), aşa cum dovedeşte configuraţia de detaliu a reliefului, după cum tot Prahova 
şi-a schimbat albia şi lîngă Tinosu (Gh. Niculescu, 1960). 

După numeroasele episoade de aluvionare a cîmpiei şi după desele schimbări de albii, Cîmpia 
Ploieştilor a ajuns la înfăţişarea ei de astăzi. Suprafaţa ei se înclină de la circa 400 m, cît are la Băneşti, la circa 
100 m, cît atinge la SE de Ploieşti, şi prezintă pantă generală relativ mare (7,5%0). Cu toate ondulările ei locale, 
netezimea cîmpiei este remarcabilă. Singurele accidente care reţin atenţia sînt nenumăratele movile prezente pe 
întreg cuprinsul cîmpiei. Ele au fost înălţate de locuitori, probabil ca semne de hotar, într-o perioadă cînd 
climatul era mai arid decît astăzi (N. Popp, 1938). În Cîmpia Ploieştilor, Valea Prahovei este bine conturată şi 
descrie un mare arc de cerc rotindu-se către est. Adîncită în propriul con aluvionar, la Băneşti, cu 30—35 m, pe 
măsură ce se depărtează de Subcarpaţi, valea este încadrată de maluri ce scad la numai cîţiva metri, iar rîul 
începe să aibă un curs meandrat. 

La SE de Ploieşti se întinde Cîmpia Gherghiţei cu o înclinare de numai 2,5—3 m/km; ea este traversată 
de rîuri foarte meandrate ale căror ape curg pe sub maluri abia schiţate. Desele schimbări de albii petrecute pînă 
în timpurile istorice, ca urmare a suprăluvionării cu mîluri, precum şi a rectificărilor naturale ale meandrelor 
produse sub ochii noştri la fiecare viitură, îndreptăţesc denumirea de cîmpie de divagare (G. Vâlsan, 1915)., 
Aluviunile fine argilo-nisipoase se află imediat sub sol, iar pînza de apă freatică se găseşte la mică adîncime, 
ceea ce explică abundenţa fîntînilor cu cumpănă şi întinsele culturi de zarzavat şi legume. 

De-a lungul luncilor, zăvoaiele însoţesc cursul albiilor, iar în meandrele părăsite, numite atît de plastic 
„belciuge", mai dăinuie ochiuri de apă, în jurul cărora cresc papura şi trestia. Ca urmare, acoperişurile multor 
case din regiune sînt din stuf, papura este folosită la confecţionarea rogojinilor şi împletiturilor, lemnul moale, 
la realizarea albiilor şi lingurilor de bucătărie, iar lutul argilo-nisipos la fabricarea cărămizilor. 

Marile trepte de relief traversate de Prahova oferă călătorului peisaje variate, inedite prin pitorescul lor, 
iar numeroasele monumente istorice, de cultură şi de artă, cu implicaţii în trecutul neamului românesc, 
completează acest cuprinzător tablou geografic aflat la temelia turismului prahovean. 



 

DEPĂNÎND FIRUL ISTORIEI 
 

Nu rareori se întîmplă să revii în locurile pe care le-ai îndrăgit cîndva, şi nu rareori se întîmplă să 
observi schimbări în peisaj; s-au clădit case noi, fabrici noi, s-a construit o şosea, undeva au dispărut sonde şi 
altele s-au înălţat altundeva, s-a defrişat o pădure sau s-a împădurit un teren degradat, s-a năruit o stîncă, s-a 
schimbat o potecă marcată, a apărut un teleferic, un motel etc.; şi enumerarea lor s-ar putea prelungi la nesfîrşit. 
Peisajul s-a modificat nuniai în cîţiva ani, într-un deceniu sau două. Cîţi difttre cei ce vin în fiecare an la 
vilegiatură pe Valea Prahovei şi cîţi dintre cei ce străbat des valea, în goana trenului sau a autoturismului, nu şi-
au dat seama de schimbările din ultima vreme ? 

Dar dacă azi, într-un scurt răstimp asistăm la atîtea modificări, cum va fi arătat Valea Praho.vei acum 
un secol, dar în veacurile mai de demult ? Răspunsul este greu de dat, căci aprecierile sînt deseori subiective, iar 
amintirile şi relatările transmise din generaţie în generaţie se şterg; hrisoavele, stampele şi hărţile din ultimele 
secole sînt insuficiente şi din ce în ce mai puţine, cu cît pătrunzi în vremurile îndepărtate. Iar dincolo de aceste 
dovezi, imaginarea peisajului de altădată este din ce în ce mai incertă, avînd nevoie de argumente de altă natură. 

Geografii şi geologii, prin investigaţiile lor, pot pătrunde şirul evenimentelor petrecute cu milioane şi 
zeci ele milioane de ani în urmă şi pat descrie evoluţia paleogeografică a unui teritoriu, dar nici unii, nici alţii nu 
se hazardează să reconstituie peisajul în detaliu. Spatula arheologului dă deseori la iveală obiecte ale culturii 
materiale omeneşti, de o deosebită însemnătate, căci deşi orizonturile care le includ abia ating cîţiva metri 
grosime, reprezintă istoria „concretă" a unei perioade de 1,5—2 milioane de ani. Vestigiile arheologice, situate 
la graniţa dintre geologie şi istorie, pun la îndemînă elementele reconstituirii fazelor de evoluţie ale societăţii şi 
conţin date indirecte despre mediul şi despre peisajul geografic în care trăia. 

Şi, revenind la întrebarea „cum va fi arătat Valea Prahovei de-a lungul veacurilor trecute ?", să 
încercăm să ne imaginăm aspectul ei, ce nu putea fi prea mult deosebit de cel de azi, şi să desprindem firul 
desfăşurării vieţii umane pe acest binecuvîntat tărîm, atît cît ne permit dovezile existente. Căci a privi pe om 
rupt de pămîntul pe care îl locuieşte de la origini pînă c zi ar însemna să ignorezi legătura indisolubilă dintre om 
şi natură, ar însemna să nu înţelegi peisajul geografic ca un peisaj natural transformat de om, ar însemna să te 
situezi în afara realităţii. 

În timpul cuaternarului, desfăşurat pe 1,5—2 milioane de ani, dealurile subcarpatice erau deja formate 
şi au suferit o mişcare ritmică de înălţare în bloc care a determinat formarea şi adîncirea treptată a văilor, ca şi 
formarea teraselor. Culmile munţilor înalţi erau acoperite de zăpezi permanente, iar la obîrşia văilor din Bucegi 
existau gheţari. În regiunea de cîmpie dăinuia, încă, un lac care, pe măsura înălţării ţinutului deluros şi a 
acumulării abundentelor aluviuni de către rîuri la marginea lui sub formă de delte şi conuri de dejecţie, îşi 
retrăgea ţărmurile. Era aici, la poalele dealurilor, un uscat în formare, unde apele — între care şi Prahova — îşi 
schimbau albiile şi construiau grinduri care prindeau între ele mlaştini şi o-chiuri de apă. Spre sfîrşitul 
cuaternarului, după încheierea ultimei glaciaţii, ca urmare a instalării unui climat mai blînd, formaţiunile 
vegetale au evoluat în condiţii favorabile, apropiindu-se de componenţa lor de astăzi. 

Primii locuitori ai ţinutului prahovean au trăit în regiunea deluroasă, unde mediul de viaţă era mai 
prielnic. Grupurile lor răzleţe începeau să străbată drumul lung şi anevoios al comunei primitive, mulţumindu-se 
cu hrana pe care le-o oferea natura şi îndeletnicindu-se cu pescuitul şi vînatul animalelor: mamutul, rinocerul, 
bourul, cerbul etc. (V. Teodorescu, 1981). 

Dar cele mai vechi dovezi de locuire apar abia spre sfîrşitul cuaternarului, în dealurile de lîngă Mizil1, 
la Vadu Săpat, datînd din paleoliticul mediu (100 000—40 000/35 000 î.e.n.) şi pe cîmpia recent acumulată de 
Prahova, la Tîrgşoru Vechi, unde s-au găsit unelte de silex din paleoliticul superior (40000/35000—10000 
î.e.n.). Locuitorii, puţini la număr, constituiau grupuri omeneşti înrudite care alcătuiau populaţia străveche din 
aceste ţinuturi. În dealurile dinspre obîrşia Cricovului Sărat, la Lapoş, s-au descoperit topoare şi tîrnăcoape de 
piatră, folosite la tăierea pădurilor din apropiere. Numărul lor mare, găsit în acelaşi loc, lasă să se înţeleagă că 
aici a existat un atelier pentru confecţionarea uneltelor necesare unei populaţii mai numeroase. 

Mult mai multe dovezi de locuire există din neolitic (epoca pietrei şlefuite, 6 000/5 500—2 OOO/ 1 
800 î.e.n.) reprezentate de unelte de piatră mai perfecţionate şi de resturi de ceramică, arătînd o evidentă 
dezvoltare a societăţii. Alături de cultivarea plantelor şi creşterea animalelor, pe această treaptă de evoluţie au 
apărut şi; meşteşugurile casnice (torsul, ţesutul, împletitul), dînd în vileag un trai sedentar, evidenţiat atît de 
structura locuinţelor, cît şi de diversificarea uneltelor. Numeroase vestigii neolitice au fost descoperite în multe 
locuri din dealurile şi cîmpia străbătută de Prahova (Comarnic, Tîrgşoru Vechi, Măneşti, Brazi, Balta Doamnei, 
Lacu Turcului, Drăgăneşti, Gherghiţa). Reprezentative sînt rîşniţele şi secerile (Tîrgşor), oasele de animale 
domestice, dar mai ales ceramica cu ornamentaţii caracteristice culturilor neolitice. Spre sfîrşitul epocii încep să 
apară primele unelte de metal, aşa cum atestă dălţile de la Măneşti şi tîrnăcoapele de cupru găsite lîngă gara 
Prahova. 



Trecerea de la neolitic la epoca bronzului (2500— 2000/1800 î.e.n.) se caracterizează prin apariţia 
familiei patriarhale, prin organizarea tribală şi prin separarea triburilor de păstori de cele de agricultori. Tehnica 
prelucrării metalelor a însemnat o revoluţie pe scara dezvoltării societăţii. Noile unelte diversificate, mai 
rezistente şi eficiente, au putut asigura exploatarea multilaterală a resurselor mediului, fapt care a dus la 
creşterea nivelului de trai şi totodată la sporirea populaţiei şi la înmulţirea aşezărilor. 

Din epoca bronzului (2000/1800—1200/800 î.e.n.) stau mărturie idolii şi depozitul de securi de aramă 
găsite la Sinaia, tezaurul de la Predeal (coliere, topor, spadă etc.), secerile de bronz de la Şotrile, ca şi alte 
obiecte la Breaza, Cîmpina, Măneşti etc. — pentru a enumera numai localităţile din preajma Prahovei. Relaţiile 
de producţie evoluau spre destrămarea proprietăţii comune, o dată cu creşterea puterii conducătorilor militari, 
aşa cum sugerează armele de luptă şi însemnele descoperite într-un mormînt la Drajna de Jos (V. Teodorescu, 
1981). 

În prima epocă a fierului (Hallstatt, 1200/800— 450/300 î.e.n.) aşezările deja existente se măresc 
treptat, altele noi apar atît în regiunea de cîmpie, cît şi în cea de deal, iar culturile agricole şi păşunatul iau o 
extensiune remarcabilă. În cea de a două epocă a fierului (Latene, 450/300 î.e.n. — sec. I e.n.) aceste ocupaţii s-
au dezvoltat şi mai mult din cauza cerinţelor mereu crescînde ale unei populaţii numeroase. Generalizarea 
uneltelor şi o-biectelor de fier, din ce în ce mai abundente, este pusă în evidenţă de brăzdarele de la Tinosu şi 
Coada Izvorului, de secera găsită în malul Dîmbu-lui, la Ploiesti-Nord, de catarame, zăbale, cuţite etc. şi de 
rîşniţa perfecţionată de la Tinosu. Prelucrarea lemnului pentru construcţii este dovedită de palisadă cetăţii de 
aici (R. Vulpe, 1966); olăritul se a-firmă ca un meşteşug în plină dezvoltare, mai ales datorită folosirii roatei. În 
această epocă se cunoştea şi ţiţeiul, căci o urnă funerară dintr-un mormînt din secolul al III-lea de la Tîrgşor 
conţinea „boabe" de bitum, iar pentru secolele următoare s-au descoperit şi vase cu urme de bitum (C. Boncu, 
1971). Tot în acea vreme au existat şi schimburi comerciale, neguţătorii cutreierînd ţinuturile cuprinse între 
Marea Mediterană, Carpaţii nordici şi ţărmul de nord al Mării Negre. Aşa se explică varietatea monedelor găsite 
în ţinutul prahovean: imitaţii dacice ale monedelor lui Filip al II-lea (la Ţintea), monede dacice (la Rîfov şi 
Inoteşti), est-adriatice (la Valea Călugărească), republicane romane (la Chiţorani şi Cocoşeşti) (V. Teodorescu, 
1981). 

Înflorirea culturii materiale geto-dacice este pusă în evidenţă şi de existenţa unor cetăţi ca cele de la 
Tinosu (sec. III—I î.e.n.) şi de la Coada Izvorului, distruse în timpul confruntărilor militare dintre daci şi 
romani, care au culminat cu războaiele din anii 101—102 şi 105—106 e.n. Trupele romane a-parţinînd unor 
cunoscute legiuni, al căror nume a fost imprimat pe cărămizile castrelor, au rămas aici şi după cucerirea Daciei, 
nu departe de teritoriul dacilor liberi. Castrul roman de la Tîrgşor, ca şi cele de pe Teleajen, împreună cu 
drumurile dintre ele, făceau parte dintr-un sistem de apărare şi control destinat să menţină stăpînirea romană şi 
să împiedice năzuinţa spre libertate şi autonomie a poporului dac. 

Convieţuirea daco-romană a dus la împletirea celor două civilizaţii şi la o evidentă prosperitate 
economică. Stau mărturie dezvoltarea aşezărilor deja existente şi apariţia altora, precum şi dezvoltarea centrelor 
meşteşugăreşti, între care cel proto-româ-nesc de la Budureasca — legat de reducerea minereului de fier, de 
făurirea uneltelor de fier, dar şi a podoabelor de tip romano-bizantin — prin amploarea lui are o deosebită 
semnificaţie (V. Teodorescu, 1981). 

Cu toate impedimentele generate de migraţi a popoarelor, obştile săteşti au dăinuit de-a lungul vremii, 
îndreptîndu-se spre conturarea unor nuclee politice şi spre închegarea voievodatelor. Pentru secolul al VI-lea, 
cronicarul bizantin Teofilact Simocata, aminteste de un oarecare Mousokios, şeful unui nucleu politic la N şi 
NE de rîul Paspirios (Prahova), după cum prin secolele VIII—X, în bazinul Drajnei (afluent al Teleajenului) 
exista un voievodat — voievodatul de la Sion (V. Teodorescu, 1981). 

Pe teritoriul succesiv invadat de popoarele migratoare, aşa cum atestă descoperirile arheologice, între 
care şi cele de la Tîrgşor, în secolele XII— XIV, populaţia a dăinuit pe locurile de baştină, iar viaţa economică 
şi socială şi-a urmat firul ascendent, în concordanţă cu afirmarea primelor relaţii feudale. Agricultura se 
continuă ca principală ramură a economiei. Culturile de cereale, plante furajere, viţă de vie şi pomi fructiferi 
ocupau suprafeţe apreciabile, iar creşterea vitelor constituia şi ea una din preocupările de bază ale populaţiei. 
Totodată, exploatarea zăcămintelor de sare de la Telega şi din alte locuri, ca şi a izvoarelor de păcură, luase o 
oarecare amploare. La Tîrgşor, spre exemplu, s-au găsit urme de bitum pe un fragment de ceramică de tip dacic 
(C. Boncu, 1971). 

Concomitent, meşteşugurile s-au amplificat datorită unei noi tehnologii, s-au diversificat ajungîndu-se 
la specializări stricte, de la care au derivat şi numele unor aşezări: Olari, Sărari, Cojocari, Ro-gojinari etc. 
(Const. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, 1974, 1976). 

Comerţul a luat un avînt remarcabil, iar drumurile neguţătorilor traversau Carpaţii pe căile Dîmboviţei, 
Teleajenului şi Buzăului şi, străbătînd dealurile şi cîmpia, ajungeau la Dunăre. În actele comerciale ale vremii 
sînt amintite din ce în ce mai multe tîrguri importante, printre care Tîrgşorul şi Gherghiţa, situate la întretăierea 
drumurilor principale. 

Pe teritoriul actual al judeţului Prahova, cel puţin din secolul al XIV-lea existau două judeţe: Prahova 



şi Teleajen, acesta din urmă, cu reşedinţa la Vălenii de Munte, primind mai tîrziu numele de Săc sau Săcuieni, 
în legătură cu afluxul masiv al populaţiei româneşti din Transilvania ce-şi părăsea lacurile de baştină din cauza 
opresiunilor. În timp ce judeţul Săc cuprindea ţinuturile de deal şi de munte din bazinele Teleajenului şi 
Buzăului, prin care ,,ungurenii" se deplasau în mod curent în Ţara Românească, judeţul Prahova se întindea pe 
meleagurile rîurilor Prahova şi Doftana, înglobînd, pe lîngă dealuri şi munţi, şi o bună parte din zona de cîmpie. 

Numeroase au fost evenimentele politice desfăşurate în secolele XV—XIX pe meleagurile prahovene, 
iar urmărirea lor pe firul vremii ar ocupa multe pagini. Dar simpla enumerare a cîtorva cu rezonanţă anume este 
în măsură să arate că şi plaiurile prahovene s-au înscris în lupta dusă de Ţara Românească pentru apărarea 
independentei şi integrităţii sale ameninţată de marile imperii vecine, că şi aici au avut loc ample acţiuni în 
vederea afirmării drepturilor naţionale şi sociale ale poporului român. 

Astfel, Vlad Ţepeş (1456—1462; 1476), unul din dîrjii apărători ai independenţei naţionale, şi-a 
cîştigat domnia în urma luptei din vara anului 1456, purtată lîngă Tîrgşor, cînd l-a înfrînt pe Vladislav al II-lea 
(1447—1448; 1448—1456). La Vodnău (Cursul Apei), nu departe de Gherghiţa, Ştefan cel Mare (1457—1504) 
a cîştigat bătălia împotriva lui Radu cel Frumos (1462—1473; 1473—1474) în noiembrie 1473. 

Tîrgşorul, important centru comercial şi cel mai mare oraş al judeţului Prahova pînă pe la 1600, a 
devenit reşedinţa domnească a cîtorva voievozi din veacurile XV—XVI, între care şi Neagoe Basarab (1512—
1521). Tot la Tîrgşor, în anul 1526, s-a semnat pacea dintre Radu de la Afumaţi (1522—1529, cu intermitenţe) 
şi Ştefăniţă (1517—1527), domnul Moldovei. 

În anul 1596, Mihai Viteazul (1593—1601) bate pe tătari la Gherghiţa, iar în anul 1599 îşi strînge cea 
mai mare parte a oastei la Ploieşti înainte de a trece munţii, în campania din Transilvania, ce avea să ducă la 
prima unire politică a tuturor românilor. 

La Gherghiţa, Ploieşti şi Brebu (pe Doftana), Matei Basarab (1632—1654) a înălţat cîteva biserici, 
considerate astăzi valoroase monumente de arhitectură. De asemenea, la Brebu, Matei Basarab şi, apoi, 
Constantin Brîncoveanu (1688—1714) au avut Curte domnească. 

Nu departe de malurile Prahovei se întîlnesc şi azi urmele palatelor ce au aparţinut familiei 
Cantacuzinilor, ale cărei obîrşii urcă firul istoriei pînă la tronul Bizanţului (împăratul Ioan Angelus Com-nenus 
Cantacusenus, 1341—1355). Familia Cantacuzinilor a dat Ţării Româneşti, timp de cîteva secole, renumiţi 
oameni politici şi cărturari, cel mai ilustru dintre ei fiind stolnicul Constantin Cantacuzino, un binecunoscut 
învăţat umanist şi un abil diplomat. Curţile lor de la Măgureni, Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Tîrg şi 
Mărginenii de Jos au fost deseori legate de acţiunile politice şi diplomatice desfăşurate în Ţara Românească şi 
au constituit, la vremea lor, însemnate centre culturale. 

Pînă la sfîrşitul secolului al XVII-lea, în valea superioară a Prahovei, singurele aşezări erau cîteva 
schituri. Hrisoavele pomenesc încă din secolul al XV-lea de o bisericuţă săpată în stîncă, sub abruptul 
Bucegilor, probabil în poieniţa de la Sf. Ana, nu departe de actualul hotel alpin „Cota 1400". Schimnicii de aici 
veneau din cînd în cînd la schitul Lespezi (Posada Veche) de lîngă Comarnic, un schit mai mare, înfiinţat, 
probabil, mai de timpuriu, pe la sfîrşitul secolului al XIV-lea. Un document din anul 1581, emis de Mihnea 
Turcitul (1577—1583; 1585—1591) întăreşte o danie făcută schitului Sf. Nicolae situat în locul Molomoţ, aflat 
undeva la poalele muntelui Furnica1. La sfîrşitul veacului al XVII-lea spătarul Mihai Cantacuzino a ridicat 
mănăstirea Sinaia şi „...chilioare pentru a fi călugărilor şi călătorilor odihnă", a cărei construcţie s-a încheiat în 
anul 1695. Acestea erau singurele aşezări, localităţile de astăzi apărînd mai tîrziu. 
Dar valea superioară a Prahovei, în ciuda codrilor deşi, aproape de nepătruns, a constituit din totdeauna un loc 
de trecere între Transilvania şi Ţara Românească. Pe aici mocanii din Rîşnov îşi mînau turmele pe o potecă ce 
urma valea Rîşnoavei pînă la capătul sudic al Predealului de azi, de unde coborau pe Valea Prahovei şi apoi pe 
cea a Ialomiţei pînă în bălţile Dunării şi în Dobrogea. La Comarnic, această potecă se întîlnea cu drumul oilor 
ce venea dinspre obîrşia Doftanei (Trăisteni — Teşila — Secăria), evitînd sălbaticul defileu dintre Teşila şi 
Brebu (Mara Popp, 1930; N. Popp, 1930). Înseşi numele localităţii Comarnic şi al pîrîului Belia sînt legate de 
terminologia oierilor: Comarnic = încăperea sau locul unde se mulg oile sau se păstrează caşul; Belia = locul 
unde se belesc (adică se jupoaie) oile. De asemenea, toponimele Dealul Lînii şi Valea Căşăriei din apropierea 
localităţii dovedesc convergenţa potecilor ciobăneşti. 

Tot pe aceste căi au migrat „ungurenii" — corect ar fi „ungurenenii" — şi secuii din Transilvania prin 
secolul al XVII-lea, înfiinţînd sate în Ţara Românească, cu numele de Mocani sau Ungureni, aproximativ de-a 
lungul drumurilor urmate de oi. 

Prin pădurile de la obîrşia Prahovei se ascundeau tîlharii care furau vite mai ales, ori jefuiau 
mănăstirile, iar mai tîrziu atacau pe boierii plecaţi în pribegie sau pe negustori. Şi tot prin aceşti codri au trăit 
vreme îndelungată haiducii secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, ca Nicolae Grozea din Breaza sau din Brebu şi 
Stanciu al Bratului din Dîmboviţa, pomeniţi în cîntecele populare. 
                                                        
1 Molomoc (citeşte Molomoţ) este cuvînt slav şi înseamnă furnică; după Radu Ştefan Ciobanu (1971) acest loc 
s-ar afla lîngă Gherghiţa. 



Ca drum comercial, poteca de pe valea superioară a Prahovei este amintită încă din veacul al XV-lea, 
cu ocazia unor privilegii acordate negustorilor braşoveni de către Stibor de Stiboricz, voievodul Transilvaniei 
(1412) şi de către Mircea cel Bătrîn (1413 şi 1414), acesta din urmă arătînd că astfel de privilegii mai fuseseră 
acordate şi de „strămoşii" săi. Deci este sigur că negustorii urmau acest drum chiar şi în secolul al XIV-lea 
(Radu Ştefan Ciobanu, 1971). În 1476, într-o scrisoare adresată de Vlad Ţepeş braşovenilor, domnitorul scria: 
„...şi v-a slobozit Dumnezeu pretutindeni drumurile, şi pe la Rucăr, şi pe Prahova, şi pe Teleajen, şi pe Buzău, 
deci umblaţi acum slobozi pe unde vă place şi hrăniţi-vă". Drumul de negoţ este pomenit şi în 1593 într-un 
hrisov, din care reiese că la acea dată, la Cîmpina se ţinea tîrg, iar localitatea avea şi funcţie de vamă. Alte 
documente relatează numele unor negustori din Cîmpina în anii 1530, 1542 şi 1545. Documentul din 12 martie 
1674, semnat de Duca Vodă, arată că „...drumul Cîmpinei este numai potecă şi scală de neguţători". După 
mărturiile spătarului Mihai Cantacuzino (1695), „drumul cel mare", adică drumul lat şi bătut, totodată şi drum 
de poştă, se termina la Cîmpina; între Cîmpina şi Comarnic era foarte rău, abia putîndu-se merge cu căruţa, dar 
numai pe timp uscat, iar de la Comarnic pînă la Predeal era o potecă ce urca pe plai, făcînd transportul mai uşor 
decît pe valea strîmtă şi împădurită. Distanţa Cîmpina — Braşov se parcurgea cu caii în 11 ore (N. Popp, 1930). 

Din secolul al XVII-lea pînă în mijlocul secolului al XIX-lea, în Valea Prahovei şi în teritoriile 
învecinate s-au petrecut schimbări însemnate. Creşterea populaţiei datorată nu numai sporului natural ci şi 
imigrărilor din Ţara Bîrsei, mai ales din Rîşnov şi Săcele (Breaza şi Comarnicul au fost întemeiate de mocani), 
a dus la mărirea aşezărilor existente, situate de preferinţă în văi şi pe terase, şi la apariţia a numeroase cătune noi 
la confluenţa apelor. Pădurile şi-au micşorat suprafeţele în favoarea pomiculturii, agriculturii şi păşunatului, 
drumurile s-au înmulţit, iar parte din ele s-au lărgit şi s-au îmbunătăţit. 

În 1728 austriecii au făcut drum de căruţă de la Cîmpina pînă la Comarnic, iar în 1838 s-a deschis, în 
continuare, drumul de la Comarnic la Timiş, prin lărgirea şi rectificarea vechii poteci. În aceste condiţii, vama 
de la Cîmpina, care a funcţionat aici timp de două secole şi jumătate (cel puţin din 1593), se mută în 1842 la 
Breaza, avînd ca punct ds control postul de la Posada, la intrarea în munţi. Şo-seluirea sectorului de drum 
Comarnic — Timiş, în perioada 1843—1847, a făcut posibil transportul de călători şi poştă cu diligenţa între 
Bucureşti şi Braşov (N. Popp, 1930). Cu toate acestea, regiunea de munte era slab populată. În afară de 
mănăstirea Sinaia, înălţată în 1695, ia fiinţă schitul Predeal, în 1774, ridicat de un schimnic ce sihăstrea prin 
aceste locuri. Primul cătun — Izvoru, azi cartier al oraşului Sinaia — a fost întemeiat abia în 1782 din porunca 
domnitorului Mihai Şuţu; cele 24 familii de scutelnici aduse de pe valea Doftanei pentru a apăra mănăstirea 
Sinaia de prădăciunile Tîlharilor şi-au înjghebat gospodăriile pe tăpşanul de la vărsarea pîrîului Izvoru Dorului 
în Prahova. 

De-a lungul drumului pe care se transportau mărfuri au luat naştere prin secolul al XVIII-lea hanuri, 
germenii actualelor localităţi. Hrisoavele menţionează între Sinaia şi Predeal mai multe hanuri şi anume: hanul 
Iancului şi hanul de la Crucea Ciobanului la Sinaia, în apropierea mănăstirii, Slonul de Piatră (la Poiana 
Ţapului), două hanuri la Buşteni, hanul Căciula Mare la Între Prahove (Azuga) şi două la Predeal, pe valea 
Teascului (N. Popp, 1930). Cătunele s-au înfiripat mai tîrziu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 
Catagrafia din anul 1810 atestă că în afara cătunului Izvoru, numărul locuitorilor din zona de munte a Văii 
Prahovei nu atingea 100 (D. Fotino citat de N. Popp, 1930). Statistica din anul 1835 menţionează cătunele 
Izvoru şi Predeal (unde prima casă s-a construit lîngă schit, în anul 1830), cu un număr total de 47 familii (circa 
235 locuitori). Harta rusă (1835) figurează drumul de la Comarnic în sus, care trecea pe lîngă schitul Lespezi şi 
prin cătunele Posada, Floria (Floreiu ?), Izvoru (24 familii), Slonu de Piatră, Drăguşeşti (20 familii), Tres-tieni 
(29 familii, pe locul Buştenilor), Intre Prahove (Azuga) şi Predeal (G. Vâlsan, 1929, citat de N. Popp, 1930). 
Populaţia totală nu depăşea 500 locuitori. 

Ca urmare a şoseluirii drumului din valea superioară a Prahovei (1847) şi a reglementării circulaţiei 
între Bucureşti şi Braşov, vama se mută din nou, în anul 1858, de la Breaza la Predeal, aproape de vechea 
graniţă, iar fostul post vamal de la Posada se desfiinţează. 

Iată deci cum Valea Prahovei şi-a cîştigat treptat importanţa ei economică pe măsură ce locuitorii şi 
drumul pătrundeau în teritoriul muntos acoperit de codri seculari. 

Înfiinţarea Ploieştilor la sfîrşitul secolului al XVI-lea (1597) şi dezvoltarea lui rapidă au determinat 
decăderea vechilor tîrguri, printre care cel dintîi se numără Tîrgşorul. Mutarea definitivă a capitalei ţării de la 
Tîrgovişte la Bucureşti a produs schimbări importante în ceea ce priveşte drumurile comerciale din Ţara 
Românească. Deschiderea drumului pe Valea Prahovei a făcut ca legăturile cu Braşovul să treacă cu prioritate 
pe aici, ruta de pe Teleajen, împreună cu tîrgurile Văleni şi Bucov, înregistrînd un declin. Ploieştii au atras spre 
ei drumul Prahovei, care trecea iniţial prin Tîrgşor şi Filipeştii de Tîrg, dar curînd- au atras şi circulaţia spre 
Brăila şi Moldova, aşa încît, dacă vechiul trafic se efectua prin Gherghiţa şi Urziceni, după 1861 avea să treacă 
tot prin Ploieşti (Gh. Zagoriţ, 1913; Ecaterina Zahareşcu, 1923). Pe la 1830, Ploieştii ajunseseră cel de-al treilea 
oraş al Ţării Româneşti după Bucureşti şi Craiova, iar poziţia lui la numai 2—3 km de marginea fostului judeţ 
Prahova devenise anacronică. Desfiinţarea judeţului Săcuieni, cu atribuirea teritoriului său judeţelor Buzău şi 
Prahova, nu făcea decît să oficializeze o situaţie de fapt, asigurînd noului centru economic, politic şi 



administrativ un teritoriu mai mare, pe măsura importanţei lui. Astfel, după 1 ianuarie 1845, noul judeţ Prahova 
îşi mărea suprafaţa, înglobînd bazinele Teleajenului, Cricovului Sărat şi Istăului în limitele aproximative ale 
judeţului actual, iar Ploieştii căpătau o poziţie centrală faţă de teritoriul pe care îl administrau. 

Documentele secolelor XVII—XVIII deţin suficiente mărturii referitoare şi la activitatea culturală 
desfăşurată pe aceste meleaguri, viaţa culturală afirmîndu-se treptat şi cunoscînd un curs ascendent. Ca şi în 
celelalte regiuni ale ţării, şi în zona Prahovei, pe lîngă mănăstiri au apărut primele şcoli. Scrierile bisericeşti, 
urmate de cde laice, reprezentate mai cu seamă de cronici au putut fi multiplicate în tiparniţele vremii, iar 
circulaţia lor pe întregul pămînt locuit de români a contribuit la întărirea ideii unităţii de neam şi limbă a 
întregului popor. Biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino de la Mărgineni, ca şi opera acestui mare erudit 
erau binecunoscute. Construcţiile religioase, ctitorii ale unor voievozi ca Neagoe Basarab, Matei Basarab, 
Constantin Brîncoveanu, împreună cu palatele domnitorilor sau ale boierilor, precum şi necesitatea împodobirii 
acestora au conturat liniile arhitecturii româneşti pentru o epocă îndelungată. 

Pe planul evoluţiei generale a arhitecturii, a succesiunii şi suprapunerii de stiluri, arhitectura medievală 
românească atît de bine relevată de unele lăcaşe de cult sau construcţii domneşti şi boiereşti s-a afirmat cu 
vigoare. Tradiţiile româneşti, cu rădăcini adînci în arhitectura populară, au răzbătut prin vreme şi, îmbogăţite cu 
elemente de inspiraţie apuseană, au dus la cristalizarea stilului brîncovenesc. În domeniul picturii religioase se 
schiţează un nou curent, realist, laicizant, reprezentat de pictura lui Pîrvu Mutu, întîlnită aproape la toate 
ctitoriile cantacuzine de pe meleagurile prahovene. 

începînd din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, exploatarea resurselor naturale şi dezvoltarea 
industriei au produs noi mutaţii în Valea Prahovei. Natura însăşi, cu peisajul ei patriarhal, cunoştea noi prefaceri 
sub influenţa unei vieţi trepidante. 

Exploatarea din ce în ce mai intensivă a zăcămintelor de sare şi petrol, apariţia maşinii cu aburi, 
precum şi multe alte invenţii au concurat la dezvoltarea industriei şi la modificarea relaţiilor sociale. O 
catagrafie din anul 1814 menţionează că la ocna de sare din Telega lucrau 305 muncitori, din care 110 
„ciocănaşi" (cei ce spărgeau sarea cu ajutorul ciocanelor) şi 118 „măglasi" (cei ce stivuiau bolovanii de sare în 
magie — grămezi), de unde reiese că extracţia sării avea aici o mare amploare. Sarea, trimisă în porturile 
dunărene pe aşa-numitele drumuri ale sării, lua apoi calea exportului. Spre deosebire de sarea de la Slănic, 
transportată de obicei la Olteniţa, cea de la Telega era dusă la Zimnicea de către căruţaşii care, asociaţi într-o 
adevărată caravană, străbăteau ruta Filipeştii (de Tîrg) — Văleni (= Poenarii Burchii) — Podul lui Petrache (pe 
Dîmboviţa) — unul din cele patru poduri existente peste Argeş — Smîrdioasa — Zimnicea (N. Simache, 1971). 

În ceea ce priveşte ţiţeiul, călătorii străini vizitatori ai ţărilor române în secolele XVI-XVIII indică în 
jurnalele lor „uleiul mineral" şi „fabricile de gudron" din dealurile Ţintei, precum şi faptul că la Cîmpina ţiţeiul 
izvora din mijlocul cîmpului. Prima atestare documentară datează din 22 noiembrie 1517 cînd Neagoe Barasab 
întărea o ocină „mănăstirii lui Drăghici dan Cricov", specificînd hotarele: „...peste Dîmbul la pacuri... de ia 
pacuri în sus". Alte hrisoave din veacurile XVII-XIX menţionează prezenţa petrolului în valea Puturosu de lîngă 
Buştenari, la Cîmpina („fîntînile lui Petco Braşoveanu"), la Doftăneţu („gurile de puţuri ale moşnenilor"), la 
Ţintea (mulţimea de puţuri"), la Teiega şi Lilieşti. O catagrafie din 22 ianuarie 1930 arată că în „Siliştea 
Păcureţi de lîngă Cîmpina" se exploatau „22 puţuri de păcură" (C. Boncu, 1971). Deşi mijloacele de extracţie a 
petrolului erau rudimentare, datorită multiplelor lui întrebuinţări (ungerea osiilor, călăfătuirea corăbiilor, 
iluminarea curţilor domneşti şi boiereşti, a vămilor şi a vadurilor, iar mai tîrziu şi a ocnelor, prepararea unor 
leacuri pentru animale), ţiţeiul începuse sa devină un produs de preţ, un monopol al domniei, şi să atragă atenţia 
negustorilor. Comerţul se efectua prin vămile de la Cîmpina şi Vălenii de Munte, iar transportul se făcea în 
condiţii grele, cu căruţa. În anul 1832 s-au extras şi s-au vîndut din Ţara Românească „35 800 vedre de ţiţei" 
estimate la 179000 lei, comerţul cu ţiţei ocupînd locul al doilea, după cel cu sare. Pînă la Regulamentul organic 
o bună parte din cantitatea de petrol se transporta la Dunăre, de unde, cu corăbiile, era trimisă în Austria şi în 
Imperiul otoman (C. Boncu, 1971). 

Extracţia ţiţeiului se extinde în secolul al XIX-lea cînd se deschid noi puţuri (între 1830—1860 la 
Cîmpina existau 48 puţuri), ca urmare a distilării petrolului şi a folosirii lui pentru iluminat. Prima „fabrică de 
gaz", proprietatea lui Marin Mehedinţeanu şi apoi a fratelui său Teodor, a luat fiinţă în anul 1856; ea funcţiona 
la Ploieşti, la bariera Rîfov, iar gazul lampant produs aici era utilizat pentru iluminarea Capitalei şi a altar oraşe, 
printre care şi Cîmpina. Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea capitalul străin pătrunde în extracţia şi prelucrarea 
petrolului, Iar forajul mecanic se aplică de către societatea „Steaua" (cu capital german) la Cîmpina, Băicoi, 
Buştenari, Ţintea, Telega şi Doftana. Locul numeroaselor şi rudimentarelor fabrici de gaz — în România anului 
1894 fiinţau 87 — este luate de rafinăriile moderne, cu posibilităţi de diversificare a produselor petroliere, între 
acestea, rafinăria „Steaua" din Cîmpina, inaugurată în anul 1897, a avut o deosebită importanţă pentru 
exploatarea şi prelucrarea petrolului la sfîrşitul veacului trecut, aici înregistrîndu-se cea mai mare producţie de 
gaz lampant şi derivate (C. Boncu, 1971). 

În afară de exploatarea şi prelucrarea ţiţeiului, apariţia diferitelor ramuri industriale în Valea Prahovei a 
determinat dezvoltarea oraşelor care atrăgeau tot mai multă mînă de lucru. Abundenţa produselor industriale, 



dezvoltarea comerţului intern şi a legăturilor comerciale ale României cu ţările vecine, precum şi cu restul 
Europei ridicau problema acută a unor căi de comunicaţie, mai eficiente, îndreptate atît către porturile dunărene, 
cît şi peste Carpaţi. Or, acest nou imperativ, nu putea fi realizat decît prin intermediul drumului de fier ce 
cunoscuse deja o largă extindere în tot cuprinsul continentului. 

Primele căi ferate prahovene Cîmpina — Telega şi Buda — Slănic au fost construite în anul 1883, în 
legătură cu exploatarea masivelor de sare. Darea în folosinţă a unei căi ferate pe Valea Prahovei, care să asigure 
legătura între Ploieşti şi Braşov (cea pe ruta Bucureşti — Ploieşti — Galaţi fusese terminată în anul 1872) 
apărea ca o stringentă necesitate. Construirea ei ridica însă probleme complexe şi implica dificile şi numeroase 
lucrări tehnice şi de artă (tunele, viaducte, diguri de protecţie etc.). Cu toate acestea, cîteva societăţi străine şi-au 
oferit serviciile şi, în cele din urmă, concesiunea a fost preluată de societatea britanică „Crawley Company", 
construirea liniei începînd în martie 1876. Din cauza întîrzierilor şi nerespectării termenelor, autorităţile române 
au încredinţat pînă la urmă lucrarea francezului Leon Guilloux şi asociatului său G. Bresson, iar la 10 iunie 
1879 s-au dat în folosinţă sectoarele de cale ferată Ploieşti — Cîmpina şi Sinaia — Predeal, acesta din urmă 
făcînd joncţiunea cu linia Braşov — Predeal, terminată în luna martie a aceluiaşi an. La 1 decembrie 1879 s-a 
dat în circulaţie şi sectorul Cîmpina — Sinaia, făcîndu-se posibilă parcurgerea integrală a întregului traseu 
Bucureşti — Braşov (C. Botez, D. Urmă, I. Saizu, 1977). Deschiderea circulaţiei moderne pe Valea Prahovei 
prin construirea şoselei (1847),şi a căii ferate (1879), precum şi construirea castelului Peleş (1875—1883) au 
constituit factorii primordiali pentru dezvoltarea economică rapidă, chiar spectaculoasă, a văii superioare a 
Prahovei. Cătunul Izvoru şi cătunele înfiripate în jurul hanurilor risipite de-a lungul şoselei şi-au înmulţit 
gospodăriile, iar populaţia a înregistrat o adevărată explozie demografică, numărul locuitorilor înzecindu-se în 
numai 50 de ani. Dacă pe la 1835 populaţia din valea superioară a Prahovei era ele aproximativ 500 locuitori, în 
anul 1889 ca atingea 7 126 locuitori, dovedind o creştere anuală de 195% (N. Popp, 1930). În ultimele două 
decenii ale secolului al XIX-lea, în afara carierelor de piatră, au luat fiinţă fabricile de salam, caşcaval, bere, de 
ciment şi de postav de la Azuga, cele de mucava şi hîrtie de la Buşteni şi cele de cherestea şi cuie de la Azuga, 
ce aveau să crească necontenit în veacul nostru, impunîndu-se atît ele mult în peisaj, încît nu ne-am putea 
închipui azi Valea Prahovei fără atributul său industrial. În acelaşi timp s-au dezvoltat şi localităţile din regiunea 
dealurilor, dintre care Cîmpina devenise cel mai important centru. 

În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, viaţa culturală afirmată în epoca precedentă s-a 
dezvoltat în ansamblu şi s-a diversificat. După Unirea din anul 1859, reformele înfăptuite de Alex. I. Cuza, în 
special reforma învăţămîntului — care introducea obligativitatea şi gratuitatea cursului primar şi introducea 
alfabetul latin —, au avut o deosebită însemnătate, învăţămîntul şi, în general, activitatea culturală, pînă atunci 
apanaj al claselor conducătoare, începînd să cuprindă, treptat, şi celelalte pături sociale. Dintre personalităţile 
remarcabile ale vieţii cultural-artistice şi ştiinţifice ale timpului legate de teritoriul prahovean amintim pe B. P. 
Hasdeu şi N. Grigorescu. 

Dezvoltarea industriei în Valea Prahovei, ca ele altfel şi în alte regiuni ale ţării, a dus la conturarea 
muncitorimii ca clasă. Muncitorii şi-au revendicat drepturile încă din prima jumătate a veacului trecut, cînd au 
avut loc protestele lucrătorilor de la salinele din Telega şi Slănic. La începutul secolului nostru lupta 
muncitorimii s-a accentuat, îmbrăcînd forma grevelor: la fabrica ele postav din Azuga, la rafinăria „Steaua 
Română” (1910) şi la „Creditul petrolifer' (1912) din Cîmpina. Nemulţumirile ţărănimii au culminat cu răscoala 
din 1907, izbucnită pe meleagurile prahovene la Gherghiţa, Ariceşti, Filipeştii cU' Tîrg, Nedelea, Măgureni, 
Comarnic etc. 

Primul război mondial a curmat pentru moment dezvoltarea economică a Văii Prahovei. Intrarea 
României în război alături de Antantă, în vederea realizării dezideratului secular, constituirea statului naţional 
unitar, a dus la un masiv atac al forţelor germano-austro-ungare, ofensiva Puterilor Centrale desfăşurîndu-se în 
lungul Cernei, Jiului şi Oituzului. Armatele inamice au reuşit şi o străpungere a Carpaţilor pe la Predeal, cu 
operaţiuni secundare pe valea Rîşnoavei şi prin pasurile Predeluş şi Tabla Buţii, dar trupele române au stăvilit 
cu eroism şi abnegaţie forţarea Văii Prahovei, apărînd cu preţul vieţii pămîntul străbun. 

Între cele două războaie mondiale dezvoltarea economică a Văii Prahovei şi-a reluat firul. Rînd pe rînd 
au apărut noi întreprinderi industriale, iar cele vechi şi-au mărit capacitatea de producţie, atrăgînd tot mai multă 
mînă de lucru. Exploatarea petrolului s-a amplificat, în regiunea de contact a dealurilor cu cîmpia apărînd 
adevărate păduri de sonde la Cîmpina, Telega, Buştenari, Ţintea, Băicoi, Ariceşti, iar rafinăriile de la Cîmpina, 
Brazi şi Ploieşti s-au modernizat şi şi-au mărit producţia. Lignitul exploatat la Filipeştii de Pădure, ca şi 
reziduurile petrolului erau folosite în termocentralele de la Cîmpina şi Ploieşti; de asemenea, s-au deschis 
numeroase cariere de calcar, gresie, marnă ce furnizau materie primă pentru materialele de construcţie. 

În preajma celui de-al doilea război mondial, cîteva lacalităţi dobîndiseră funcţie industrială, 
contribuind cu ponderi însemnate la economia judeţului şi a ţării. Printre ele se numără Azuga (fabrici de 
ciment, sticlă, cherestea, postav, mezeluri, brînzeturi şi bere), Buşteni (fabrici de celuloză, hîrtie şi mobilă), 
Sinaia (fabrici ele cuie, nituri, şuruburi şi piuliţe, cherestea, ipsos, var şi salam), Comarnic (fabrici de ciment, 
ipsos, cărămizi refractare, faianţă şi cherestea), Cîmpina (rafinării, fabrici de acid sulfuric, ateliere mecanice şi 



de turnătorie). Aproape fiecare localitate avea cîte o întreprindere şi e suficient să amintim Breaza cu fabricile 
de ciment, ipsos şi jucării şi Floreştii cu fabrica de cauciuc (Enciclopedia României, 1938). 

Necesităţile de sporire a circulaţiei produselor şi călătorilor au determinat dublarea căii ferate din 
lungul Prahovei, operaţiune efectuată în două etape: mai întîi sectorul Ploieşti — Cîmpina (terminat în anul 
1906), apoi sectorul Cîmpina — Braşov (încheiat în anii 1939—1941); apariţia automobilului şi perfecţionarea 
lui rapidă au dus la modernizarea drumului principal de pe Valea Prahovei, ceea ce a implicat nu numai 
asfaltarea lui ci şi rectificări ele traseu şi efectuarea unor lucrări de artă. 

Frămîntările politice din perioada interbelică au avut loc şi în Valea Prahovei, unde muncitdrii 
organizaţi în sindicate şi-au manifestat deseori nemulţumirile faţă de patroni prin proteste şi greve. O dată cu 
făurirea Partidului Comunist Român, mişcarea muncitorească a luat o nouă amploare, a cunoscut noi forme de 
luptă şi organizare superioară. Petroliştii s-au aflat alături de muncitorii ceferişti în timpul marilor bătălii de 
clasă din ianuarie— februarie 1933. După ce Partidul Comunist Român a fost trecut în ilegalitate, în anul 1924, 
autorităţile au încarcerat la penitenciarul Doftana de llîngă Cîmpina numeroşi luptători comunişti ce au avut de 
suportat aici un regim special de detenţie. Lupta clasei muncitoare a continuat însă, în preajma celui de-al doilea 
război mondial desfăşurîndu-se mai multe greve şi alte conflicte de muncă în întreprinderile industriale din 
zonă. De asemenea, în timpul războiului s-au înregistrat numeroase acte de sabotaj la rafinării, la fabricile de 
armament, precum şi în transporturile pe căile ferate. 

În primăvara anului 1944, zona petroliferă a Văii Prahovei a suferit repetate bombardamente efectuate 
de aviaţia anglo-americană care, prin „covoarele de bombe", a reuşit să afecteze grav industria prelucrării 
ţiţeiului, lovind astfel interesele Germaniei hitleriste. Declanşarea actului istoric de la 23 August 1944 a 
determinat ca Valea Prahovei şi teritoriul înconjurător să constituie teatrul unor operaţiuni militare pentru 
eliberarea ţării de trupele germane. Ca regiune cu importanţă deosebită din punct de vedere strategic, Valea 
Prahovei a devenit o zonă de rezistenţă a trupelor germane. În pădurea de la Păuleşti fuseseră masaţi peste 10 
000 de soldaţi, cu misiunea de a păstra sub control şi a recîştiga poziţiile pierdute la Ploieşti şi de-a lungul 
Prahovei. 

Dar acţiunile militare ale unităţilor române aparţinînd Corpului 5 Teritorial — comandant general C. 
Vasiliu-Răşcanu, şef de stat major colonelul Toma Zotter — ajutate de formaţiunile de luptă patriotică, au 
reuşit, în urma unor crîncene încleştări, să nimicească rezistenţa inamică în pădurea Păuleşti. Trupele române 
din Gruparea Băicoi şi unităţi ale Regimentului 32 Dorobanţi au tăiat retragerea armatelor germane spre Braşov 
(general-maior C. Popa şi colab., 1965). Luptele desfăşurate în mai multe alte puncte din vecinătatea Prahovei, 
la Drăgăneşti, Gherghiţa, Pucheni, Tîrgşor, Cîmpina şi Comarnic au contribuit la anihilarea totală a acţiunilor 
militare germane şi la eliberarea definitivă a teritoriilor ocupate. 

În anii de după război, efortul tuturor românilor a fost îndreptat spre refacerea economică a ţării, iar 
unul din primele obiective a constat în restabilirea ponderii industriale a Văii Prahovei. Pe lîngă exploatarea 
raţională a resurselor solului şi subsolului, refacerea vechilor întreprinderi, reprofilarea lor parţială în funcţie de 
noile necesităţi, ca şi construirea de noi fabrici şi uzine cu alte utilaje şi tehnologii au. situat Valea Prahovei 
printre primele regiuni economice ale ţării noastre. În plus, modernizarea căilor de comunicaţii — electrificarea 
liniei ferate Bucureşti—Ploieşti—Braşov, terminată la 15 februarie 1969, şi lărgirea şoselei, cu darea în 
folosinţă a noi variante — facilitează transportul rapid de călători şi mărfuri, favorizînd totodată dezvoltarea în 
continuare a turismului, devenit astăzi o însemnată ramură a economiei naţionale.  

Apărut timid chiar la sfîrşitul veacului trecut, dar luînd amploare după primul război mondial, turismul 
s-a manifestat mai întîi prin drumeţii în masivele muntoase cu peisaj deosebit, între care Bucegii, Postăvaru şi 
Piatra Mare ocupau un loc de frunte. Acţiunile de adevărat pionierat întreprinse de primele asociaţii turistice, ca 
marcarea potecilor, construcţia cabanelor, editarea hărţilor turistice şi apariţia unei literaturi de popularizare a 
frumuseţilor regiunii au stat la baza înfiripării turismului şi a dezvoltării lui. În scurtă vreme drumeţia de munte 
a fost completată cu turismul rutier şi datorită unor recente do.tări (hoteluri, restaurante, mijloace de transport 
pe cablu) turismul, ca modalitate de cunoaştere a istoriei şi culturii româneşti, a frumuseţilor patriei, a căpătat 
un caracter de masă. Valea Prahovei, iniţial simplă arteră de pătrundere în frumoasele masive de la obîrşia ei, 
constituie astăzi un obiectiv turistic în sine, oferind, în afară de peisajul fermecător, nenumărate locuri de 
agrement, muzee, case memoriale, monumente istorice, de arhitectură şi artă reprezentative pentru trecutul şi 
prezentul ţării noastre. 

Deşi cutreierată în lung şi în lat, deşi intrată de mult în tradiţia turistică, Valea Prahovei, cu pitorescul 
ei şi cu istoria ei seculară, atrage în mrejele sale noi şi noi generaţii de turişti. Şi orice nouă excursie pe Valea 
Prahovei smulge călătorului mereu aceeaşi promisiune: „Voi mai veni pe aici !". 



 

ÎNAINTE DE PLECARE 
 
Pentru vizitarea Văii Prahovei am ales ca punct de plecare municipiul Ploieşti, ţinînd seamă de o sumă 

de realităţi. Deşi situat lateral faţă de Prahova şi fără o poziţie centrală în raport de izvorul şi vărsarea rîului, 
oraşul este cea mai mare localitate din apropiere, aflat pe şoseaua naţională ce lagă Capitala cu Braşovul. 
Locuitorii Ploieştilor (227 714 la 1 iulie 1982) sînt cei dintîi care se bucură de frumuseţile Văii Prahovei, mai 
ales la sfîrşit de săptămînă, favorizaţi de distanţele relativ mici pînă la Sinaia şi Predeal. Pentru cei ce îşi încep 
itinerarul din Bucureşti, ca şi pentru cei ce vin dinspre Buzău sau Constanţa, oraşul, ca loc obligator de trecere, 
prilejuieşte deseori un scurt popas. Totodată, Ploieştii sînt cel mai indicat punct de plecare pentru vizitarea 
regiunilor riverane Prahovei în zona ei de cîmpie. 

Dispunînd ele o bună bază de cazare în oraş şi în împrejurimi şi fiind situaţi la răscrucea unor şosele cu 
trafic intens, deţin ateliere de reparaţii auto şi staţii de alimentare cu carburanţi, devenind şi în această privinţă 
un punct de sprijin pentru turismul rutier. 

 
Distanţele dintre Ploieşti şi principalele localităţi de interes turistic din lungul Prahovei nu sînt prea 

mari, aşa încît durata transportului este relativ redusă, iar vizitarea efectivă a obiectivelor se poate face pe 
îndelete. Astfel, faţă de Ploieşti, localitatea Băicoi se află la 20 km, Cîmpina la 32 km, Breaza la 42 km, Sinaia 
la 64 km, Buşteni la 72 km şi Predeal la 851 km. De la Predeal pînă la Braşov mai sînt 24 km prin Timiş. 
Localităţile Filipeştii de Pădure şi Drăgăneşti, ca puncte extreme ale unor trasee în circuit prin regiunea de 
cîmpie, se află la 30 şi, respectiv, 41 km de Ploieşti. 

Accesul auto pe Valea Prahovei se face rapid pe drumul modernizat ce duce la Braşov. Dacă începînd 
din 1847, cînd s-a şoseluit sectorul cel mai dificil între Comarnic şi Timiş, s-a asigurat pentru prima oară 
circulaţia directă între Ploieşti şi Braşov, în prezent şoseaua de pe Valea Prahovei a devenit cea mai circulată 
şosea din ţara noastră. Traficul intens a determinat lărgirea sa, rectificări ilocale şi lucrări de artă, precum şi 
asfaltarea (în cel de-al treilea deceniu al secolului nostru), fapt care i-a conferit calitatea de şosea naţională (DN 
1) şi totodată internaţională (E 15), legînd centrul şi sud-estul Europei. Ultimele îmbunătăţiri i s-au adus de 
curînd, cînd a fost lărgită pe unele porţiuni şi cînd, pentru o mai mare fluenţă a traficului, între Băneşti şi 
Comarnic s-a construit o. nouă variantă pe firul văii, evitînd oraşele Cîmpina şi Breaza. 

Între Ploieşti şi Predeal şoseaua se desfăşoară pe o diferenţă ele nivel de 882 m (150 m Ploieşti şi 1 032 
m Pasul Predeal), din care 430 m în regiunea de munte. Declivităţi mari se întîlnesc pe mici porţiuni, în locurile 
unde drumul trece de pe terase în luncă şi invers, angajîndu-se în serpentine, ca la nord de Cîmpina şi la nord de 
Breaza. 

Şoselele secundare (judeţene sau comunale), ce permit atingerea unor puncte de interes turistic, sînt 
asfaltate aproape în întregime şi uşurează parcurgerea lor în cele mai bune condiţii. Puncte de alimentare cu 
carburanţi se întîlnesc destul de frecvent de-a lungul şoselelor, în oraşe sau la marginea acestora: Ploieşti, pe 
Şoseaua Vestului nr. 3, la km 6 (respectiv 66 de la Bucureşti) pe şoseaua spre Cîmpina, la km 3 pe şoseaua spre 
Buzău şi la km 56,5 pe cea spre Bucureşti, vizavi de Hipodrom; Băicoi, în partea de vest a oraşului, vizavi de 
cimitir; Cîmpina, înainte de centru, pe bd. N. Bălcescu nr. 60 şi pe bd. 23 August nr. 177, la intersecţia cu str. G 
Martie; Breaza, în partea de nord (Breaza de Sus), bd. Republicii nr. 195, la km 105,5; Sinaia, după centru la 
km 123,8; între Sinaia şi Poiana Ţapului, la km 127,6; Predeal, în centru, bd. Gh. Gheorghiu Dej nr. 32 (km 
142,8). 

Staţii de autoservice se găsesc în Ploieşti pe bd. Republicii nr. 295, pe str. Găgeni nr. 90, pe str. 23 
August nr. 240, precum şi pe şoseaua spre Bucureşti, la capătul nordic al localităţii Tătărani; în Cîmpina, la 
marginea sudică, pe bd. N. Bălcescu, şi dă marginea nordică, la gura văii Cîmpiniţa; la Sinaia, pe bd. Carpaţi, în 
spatele cinematografului; la Buşteni, lîngă miliţie, bd. Libertăţii nr. 174. 

Punctele de cazare din lungul văii Prahovei sînt numeroase şi variate ca grad de confort. În Ploieşti 
amintim hotelurile „Prahova" (str. Dobrogeanu-Gherea nr. 11) şi „Central" (bd. Republicii nr. 1). În 
împrejurimile oraşului menţionăm popasurile „Km 6", la 6 km NV de centru (20 locuri în căsuţe) pe şoseaua 
spre Cîmpina; „Bucov" şi „Plaja Teleajen", la 6 km NE de centru, pe şoseaua spre Buzău (50 şi respectiv 20 
locuri în căsuţe); „Hanul Prahova" în pădurea Păuleşti, la 11,5 km de centru, pe şoseaua spre Ţintea şi Băicoi 
(36 locuri în căsuţe) şi „Româneşti", la 11,5 km sud de centru, pe şoseaua către Bucureşti (52 locuri în căsuţe)2. 

De-a lungul itinerarului spre Predeal se întîlnesc succesiv următoarele puncte de cazare: 
— Floreşti, hanul (motel, camping) „Paralela 45", la km 80 (16 locuri în motel, 116 în căsuţe). 
                                                        
1 Distanţele pe calea ferata sînt foarte puţin diferite de cele rutiere. 
2 Pretutindeni în Valea Prahovei, cazarea în căsuţe este posibilă numai în timpul verii, de la 1 mai la 1 
septembrie sau 1 octombrie. 



— Cîmpina, hotelul „Muntenia", str. 23 August nr. 61. 
— Breaza, hotelul „Parc", str. Republicii nr. 65. 
— Popasul „Poiana Frăsinet", la km 101 (16 locuri în căsuţe). 
— Comarnic, „Popasul Cernica" la km 110,8 (26 locuri în căsuţe). 
— Hanul (motel, camping) „Izvorul Rece" la km 117,8 (39 locuri în motel, 40 în bungalouri, 160 în căsuţe). 
— Sinaia, hotelurile „Palas" (str. 30 Decembrie nr. 4), „Sinaia" (bd. Carpaţi nr. 8), „Montana" (bd. Carpaţi nr. 
24), „Păltiniş" (bd. Carpaţi nr. 67), „Caraiman" (bd. Carpaţi, nr. 4), „Internaţional" (str. Avram Iancu, nr. 1), la 
care se adaugă hotelul alpin „Cota 1 400" la 10 km, în afara localităţii. 
— Hanul „Vadul Cerbului", la km 'l26,2 (128 locuri în han şi 80 în căsuţe) 
— Buşteni, hotelurile „Caraiman" (bd. Libertăţii nr. 89), „Carmen" (idem, nr. 37), „Silva" (str. Industriei nr. 
45). 
— Popasul „Azuga", la km 133,2 (40 locuri în căsuţe) 
— Predeal, hotelurile „Bulevard" (bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 129), „Rozmarin" (idem, nr. 159), „Cioplea" (bd. 
Republicii nr. 102), „Căprioara" (idem, nr. 98), „Orizont" (str. Trei Brazi nr. 6), „Cirus" (str. Avram Iancu nr. 
6), la care se adaugă cabanele „Clăbucet—Sosire", „Clăbucet—Plecare" şi „Trei Brazi" din afara localităţii. 

La Sinaia, Buşteni şi Predeal cazarea poate fi asigurată şi în case de odihnă (vile) de către dispeceratele 
de cazare respective. De asemenea, cabanele turistice din apropierea acestor localităţi, la care se ajunge cu 
mijloace auto, şi cabanele din Munţii Bucegi constituie tot atîtea posibilităţi de cazare. 

Pe valea Doftanei (pe drumul Cîmpina—Teşila) există „Hanul Paltinu", la circa 500 m aval de baraj 
(16 locuri în căsuţe) şi „Popasul Paltinu" situat pe malul lacului, la gura văii Păltinoasa (22 locuri în căsuţe). 

Pentru informaţii şi servicii de natură turistică stau la dispoziţia vizitatorilor următoarele unităţi ce 
aparţin oficiilor judeţene de turism Prahova sau Braşov: 
— Ploieşti, Agenţia de turism, Piaţa 16 Februarie nr. 3; Agenţia de turism internaţional, str. Doftanei nr. 1 şi 
Punctul turistic Ploieşti Sud, bd. Bucureşti nr. 20; 
— Băicoi, Biroul de turism, str. Republicii, nr. 265; 
— Cîmpina, Agenţia de turism, str. Republicii nr. 2; 
— Breaza, Biroul de turism, str. Republicii nr. 80 şi Dispeceratul ele cazare, bd. Eroilor nr. 16; 
— Sinaia, Oficiul Judeţean de Turism — Prahova şi Dispeceratul de cazare, bd. Carpaţi nr. 19; 
— Buşteni, Agenţia de turism, bd. Libertăţii nr 135 şi Dispeceratul de cazare, bd. Libertăţii nr. 202; 
_ Predeal, Oficiul Judeţean de Turism — Braşov, bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 74 şi Dispeceratul de cazare, 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 125. , 



 

LA DRUM! 
 

DE LA PLOIEŞTI LA CÎMPINA 
 

Drumul de la Ploieşti la Cîmpina se parcurge în două variante. Prima urmează şoseaua naţională spre 
Braşov şi are o lungime ele 32 km. Cea de a doua variantă, prin Băicoi, cu numai 3 km mai lungă, oferă un 
peisaj mai variat, urmînd îndeaproape marginea dealurilor subcarpatice. 
 

PLOIEŞTI - MOVILA VULPII - CÎMPINA 
 

Pornim spre Cîmpina din centrul oraşului (Piaţa 16 Februarie), din faţa Consiliului popular judeţean şi 
orăşenesc sau a hotelului „Central" şi urmăm bd. Republicii. Trecem succesiv pe lîngă Palatul Culturii, Casa 
sindicatelor, catedrala Sf. Ioan, monument al eroilor prahoveni şi, după intersecţia în unghi ascuţit cu str. Gh. 
Doja (altădată numită Calea Oilor, în legătură cu drumul turmelor de la munte spre bălţile Dunării) străbatem 
noul cartier de locuinţe Ploieşti Nord. Bulevardul larg, cu peluze pe mijloc, ne conduce spre marginea de NV a 
oraşului unde, pe stînga, depăşim Institutul de cercetări, inginerie tehnologică şi proiectări rafinării, 
întreprinderea ,,Cablul Românesc", autoservice ,,Dacia" şi staţia meteorologică. 

Chiar de la marginea oraşului ne întîmpină un orizont larg deschis, cu ultimele planuri din ce în ce mai 
diafane. În stînga şi în faţă, la oarecare depărtare, se văd cîteva petice ele pădure, resturi ale codrilor de 
odinioară, iar jumătate dreapta, două dealuri nu prea înalte: Dealul Păuleşti (337 m) şi Dealul Gruiu, de lîngă 
Ţintea (403 m), primele înălţimi ale Subcarpaţilor. În spatele lor, dealurile compacte formează în ansamblu o 
treaptă mai înaltă, din care Măceşu (816 m) este cel mai proeminent. În zilele senine de toamnă, ori în cele de 
primăvară, cînd în cîmpie zăpada a dispărut de mult, în fund, în ultimul plan, se văd munţii, încă albind de nea. 
Firul'şoselei ne conduce privirea în piramida teşită a Munţilor Leaota, urmată imediat la dreapta de conturul 
asimetric al Bucegilor. În timp ce podul Bucegilor este încă copleşit de strălucirea zăpezii, coastele priporoase 
cenuşii-găl-bui anunţă parcă şi acolo sosirea iminentă a primăverii. Privirea continuă spre dreapta pe creştetul 
ceva mai scund al munţilor şi desluşeşte mai întîi Gîrbova, apoi Munţii Grohotiş, cu mai multă pădure şi mai 
puţină zăpadă, conturînd fiecare înălţime. 

La 2 km de la marginea oraşului se desprinde spre dreapta şoseaua de centură a Ploieştilor (ramura 
spre Vălenii de Munte), iar puţin mai departe, pe stînga, trecem pe lîngă popasul turistic „Kilometrul 6"1. În 
continuare, întîlnim pe stînga staţia de benzină şi postul de control al circulaţiei, în locul unde se desprinde 
şoseaua de centură a Ploieştilor (ramura spre Bucureşti). 

După încă 2 km ajungem la o nouă răspîntie. Drumul asfaltat spre dreapta duce la Hanul „Prahova", 
din pădurea Păuleşti, la 3 km de şoseaua naţională. La km 70 traversăm calea ferată Buda—Slănic, unde, pe 
dreapta, se înalţă o coamă ce domină şesul cu 5—7 m, iar pe stînga se află întreprinderea avicolă „Movila 
Vulpii". 

Continuăm călătoria pe şoseaua dreaptă, mărginită de arbori, şi la 3 km distanţă de calea ferată 
traversăm paralela 45. Nepusă prin nimic în evidenţă, această linie imaginară, dar cu importante semnificaţii 
geografice, marchează riguros jumătatea distanţei dintre Polul Nord şi Ecuator. Mai mare însemnătate are însă 
faptul că ţara noastră este străbătută de respectiva paralelă, fapt ce situează România în plină zonă temperată, cu 
condiţii naturale echilibrate. De aici decurge caracterul climei, regimul apelor, componenţa florei şi faunei etc., 
fiecare participînd la peisajul de ansamblu, în care relieful variat introduce diferite nuanţări pe verticală. Şi toate 
laolaltă formează un cadru favorabil de desfăşurare a activităţii locuitorilor acestui pămînt. La 400—500 m mai 
departe întîlnim, abătîndu-se spre dreapta, drumul asfaltat ce duce la Băicoi. Pe coastele dealului Gruiu, care 
domină localitatea, printre livezi şi păşuni, se înalţă numeroase turle de sonde, indicînd exploatarea ţiţeiului. 
Chiar la răspîntie, pe stînga, se găseşte Movila Vulpii, una dintre cele mai mari movile ce împînzesc Cîmpia 
Ploieştilor. Spre V şi NV, dincolo de calea ferată Ploieşti—Braşov, încep să se contureze dealurile de pe dreapta 
Prahovei şi Proviţei, rînduite ca un front continuu de înălţimi, începe să se schiţeze Valea Prahovei. 

După încă 5 km de mers, şoseaua coteşte larg spre dreapta. La km 79,5 depăşim drumul ce vine de la 
Băicoi (a doua variantă a itinerarului Ploieşti—Cîmpina) şi după cîteva sute de metri ajungem la hanul „Paralela 
45 °". 

Situat pe stînga, la 7 km depărtare de punctul unde am intersectat paralela 45, hanul, care îşi poartă 
„ilegal" numele, constituie un bun punct de popas. Continuăm călătoria pe firul drept al şoselei. De aici pînă la 
Băneşti, şoseaua este însoţită de un mal care abia schiţat în dreptul hanului, se înalţă, treptat, pînă la peste 20 m 
deasupra cîmpiei. Este Malul Urletei şi el reprezintă fruntea terasei Băicoi, de fapt un con de dejecţie mai vechi 
                                                        
1 Numele ,,Kilometrul 6" desemnează distanţa la care se află popasul de centrul oraşului Ploieşti. 



al Prahovei. 
La circa 400 m depărtare de han se desprinde către stînga şoseaua spre Moreni şi Tîrgovişte (o vom 

parcurge parţial în cadrul traseelor prin cîmpia străbătută de Prahova, p. 226). În drumul nostru către Cîmpina 
distingem fabrica de anvelope „Victoria", profilată pe fundalul dealurilor de pe dreapta Prahovei. Pe măsură ce 
înaintăm spre NV şesul se îngustează şi se transformă într-o terasă cu 20—40 m mai înaltă decît lunca Prahovei, 
înainte de a intra în localitatea Băneşti, pe stînga şoselei se află un monument ridicat în memoria lui Aurel 
Vlaicu, unul dintre promotorii aviaţiei româneşti. 

Monumentul lui Aurel Vlaicu a fost înălţat pe locul unde primul aviator român şi-a găsit moartea în 
tragicul accident din 13 septembrie 1913. Originar de pe meleagurile Orăştiei, Aurel Vlaicu s-a născut la 19 
noiembrie 1882 în satul Binţinţi, localitate care azi îi poartă numele, încă de copil, aşa cum remarcaseră părinţii 
săi, Dumitru şi Ana, iar mai tîrziu profesorul său Onisifor Gheorghiu, A. Vlaicu avea un vădit spirit inventiv. 
Jucăriile construite de el singur în şopronul casei părinteşti sau în odaia transformată în atelier, cazanul cu aburi 
confecţionat ca elev, discul mare dinţat aplicat la pedalele bicicletei pentru sporirea vitezei şi diminuarea 
efortului, precum şi „şaldoza" (doza perfecţionată a gramofonului), realizată ca student, dovedesc aplicaţia lui 
pentru tehnică şi deosebite calităţi de inventator. 

După terminarea primelor clase la Binţinţi şi a liceului la Orăştie şi Sibiu, A. Vlaicu s-a înscris, în anul 
1902, la Şcoala Politehnică din Budapesta; de aici, în anul următor s-a transferat la aceeaşi şcoală din Munchen 
(oraş unde Muzeul tehnic l-a atras în mod special), pe care o absolvă cu diploma de inginer. După satisfacerea 
stagiului militar, în anul 1908, s-a angajat la fabrica de automobile Opel din Russelsheim, unde, prin spiritul său 
inovator, a contribuit la perfecţionarea maşinilor de curse. În toamna aceluiaşi an s-a întors acasă pentru a se 
dedica pasiunii sale: realizarea unei „maşini de zburat". Ajutat de fratele său Ion a construit apoi un planor cu 
care a făcut încercări în lunca Mureşului. În anul 1909, tras de cai, la cîrma planorului, A. Vlaicu s-a desprins de 
sol şi a zburat, această reuşită întărindu-i încrederea în forţele proprii şi în îndeplinirea planurilor viitoare. 
Zborurile următoare, din acelaşi an, de la Binţinţi şi Orăştie, au făcut vîlvă. Autorităţile austro-ungare i-au 
propus să construiască un avion, însă A. Vlaicu a refuzat, întrucît dorea să realizeze maşina de zburat pentru 
statul român. 

În toamna anului 1909, însoţit de prietenul şi colegul său de scoală Octavian Goga, A. Vlaicu vine la 
Bucureşti. Iniţial a fost întîmpinat cu răceală şi scepticism, dar zborurile demonstrative ale aeromodelului său au 
convins oficialităţile că invenţia nu e o himeră, ci trebuie luată în seamă. La intervenţiile lui O. Goga, Spiru 
Haret, ale lui Al. Cotescu şi ale colonelului D. Iliescu, guvernul a aprobat fondurile necesare pentru construirea 
primului avion românesc în atelierele Arsenalului armatei. 

Spre deosebire de alte aparate de zbor realizate în străinătate, aparatul lui A. Vlaicu, denumit ,,Vlaicu 
I", avea o construcţie originală. Corpul avionului era format dintr-un singur tub de aluminiu pe care erau fixate 
piesele componente; avionul avea forma unei săgeţi cu profundorul şi cîrma în faţă, iar cele două elici ce 
încadrau aripa erau legate în tandem, rotindu-se în sens contrar. Aparatul avea o lungime de 12 m şi o greutate 
de 200 kg. În decembrie 1909 Aurel Vlaicu pleacă la Paris pentru a cumpăra motorul. Aici face aprecieri asupra 
avionului lui Bleriot şi tot aici cunoaşte pe Traian Vuia, constructorul primului avion din lume (1903), care la 
18 martie 1906 reuşise să se desprindă de sol. La sugestia lui Traian Vuia, Aurel Vlaicu cumpără un motor 
rotativ (în stea) de 50 cai putere, care a sosit în ţară abia în mai 1910. 

Ziua de 17 iunie 1910 se înscrie în istoria tehnicii aeronautice ca una din cele mai lumioase. Pe cîmpul 
de la Cotroceni, la volanul „maşinii de zburat", acţionată de motor, Aurel Vlaicu — fără să fi făcut în prealabil 
scoală de pilotaj — s-a înălţat în aer în uralele prietenilor care îl asistau. Ziarele vremii consemnează şi 
comentează evenimentul de neuitat în cuvinte entuziaste. Stimulat de succes, Vlaicu se antrenează pentru zbor 
la Chitila, alături de alţi piloţi români şi străini. Calităţile lui de zburător au ieşit la iveală cu acest prilej, cînd în 
exerciţiile efectuate a întrecut pe renumiţii piloţi G. V. Bibescu şi M. Mola. 

Preocupat de perfecţionarea avionului său, Vlaicu începe construcţia unui nou aparat, „Vlaicu II", cu 
care a făcut un zbor demonstrativ la Blaj, în cadrul sărbătoririi semicentenarului asociaţiei ASTRA. În aclamaţia 
bogatei asistenţe din care făcea parte N. Iorga, D. Zamfirescu, O. Goga, I. L. Caragiale, G. Coşbuc,.V. Eftimiu 
şi alţii, noul avion a zburat deasupra Cîmpiei Libertăţii, semnificînd şi prevestind parcă dezrobirea românilor 
din graniţele Imperiului austro-ungar, eveniment ce avea să se producă în curînd. În acelaşi an şi în anul 
următor, Aurel Vlaicu a făcut un adevărat turneu triumfal, zburînd la Arad, Alba Iulia, Haţeg, Orăştie, Sibiu, 
Braşov etc., pretutindeni stîrnincl entuziasm şi un înflăcărat elan patriotic. 

Concursul internaţional de la Aspern, lîngă Viena, organizat între 23—30 iunie 1912, cu participarea a 
43 piloţi de renume din şapte ţări, i-a adus lui A. Vlaicu consacrarea pe plan internaţional: premiul I la proba de 
aruncare a unui proiectil la ţintă terestră, premiul al II-lea la proba de viraje strînse şi aterizare la punct fix şi trei 
premii II la probele preliminare. 

Întors în ţară plin de glorie pentru sine, dar mai ales pentru neamul al cărui fiu era, Aurel Vlaicu începe 
construirea la Bucureşti a unui nou tip de avion, cu două locuri — „Vlaicu III" — primul avion de construcţie 
metalică din lume, capabil de noi performanţe, între care traversarea Carpaţilor. Preocupat de lucrări, anunţase 



deja că nu va putea participa la serbările asociaţiei ASTRA de la Orăştie, de la 14 septembrie 1913. Dar la 
insistenţele prietenilor de peste munţi, după frămîntări sufleteşti, a pornit totuşi, cu aparatul „Vlaicu II" („Vlaicu 
III" nu era gata). Conştient că aparatul era de-acum uzat şi obosit, s-a înţeles cu prietenii săi C. Magnani şi C. 
Silişteanu să-i urmărească zborul mergînd cu automobilul pe şosea; la caz că nu ar fi putut cîştiga înălţimea 
necesară, urma să aterizeze lîngă drum, pentru a putea fi uşor reperat. În după-amiaza zilei de 13 septembrie a 
decolat de la Cotroceni şi, după escala de la Ploieşti pentru alimentare cu benzină, s-a îndreptat către Braşov. Se 
pare că în regiunea Cîmpina, A. Vlaicu şi-a dat seama că aparatul nu putea prinde înălţime suficientă şi s-a 
întors din drum, virînd cu motorul oprit pentru a ateriza lîngă şosea, conform înţelegerii. Din cauze insuficient 
elucidate, între care şi un eventual atac de cord, Aurel Vlaicu s-a prăbuşit cu avionul care îi adusese atîta glorie, 
de la înălţimea de 50 m (P. Baltagi, 1973). Masca sa mortuară a fost executată de, sculptorul Tudor Gheorghe, 
originar din Breaza. 

Inginerul constructor de avioane şi cel dintîi aviator român a rămas înscris în istoria tehnicii 
aeronautice prin numeroase invenţii şi inovaţii; printre acestea, capota metalică a motorului, frînele pe roţile 
avionului şi bechia au reprezentat la timpul respectiv premiere mondiale. Prin toată activitatea sa, Aurel Vlaicu 
ocupă în istoria neamului românesc un loc de frunte, între marile personalităţi, meritele lui deosebite fiind 
recunoscute de Academia Română, care i-a conferit premiul „Năsturel" (1909) şi l-a ales, post-mortem, membru 
al său. 

În apropiere de Băneşti, pe locul accidentului, s-a ridicat monumentul care aminteşte trecătorilor că 
aici s-a curmat viaţa temerarului aviator în drumul său peste munţi, purtînd cu sine simbolul unirii tuturor 
românilor de dincolo şi de dincoace de Carpaţi. 

Monumentul este un obelisc rotunjit în partea superioară. În vîrf, un vultur cu aripile întinse, gata să-şi 
ia zborul spre munţi, simbolizează încercarea lui Aurel Vlaicu de a trece Carpaţii. Pe faţadă este redată figura 
lui A. Vlaicu într-un medalion ele bronz, iar pe placa montată mai jos se află inscripţia: „Pe acest loc, în ziua de 
13 septembrie 1913, s-au frînt aripile sburătorului AUREL VLAICU din satul Binţinţi, Transilvania, în 
încercarea lui eroică de a trece cel dintîi în zbor Carpaţii înlănţuiţi, cu pasărea de fier făurită de mintea şi mîinile 
lui, «Simbol profetic al desrobirii care trebuia să vină». Patria recunoscătoare". 

Monumentul lui Aurel Vlaicu inspiră admiraţie şi recunoştinţă pentru cel ce a dus fala neamului 
românesc în arena mondială a aeronauticii la începuturile veacului al XX-lea, cînd printre alte căutări, încercări 
şi înfăptuiri de atunci, cele ale inginerului şi aviatorului român au rămas înscrise cu litere de aur. 

Reluăm traseul spre Cîmpina. Străbatem localitatea Băneşti, coborîm şi traversăm rîul Doftana. 
Şoseaua naţională se angajează în lunca Prahovei şi se alătură rîului pînă la Comarnic. Dar noi cotim la dreapta 
pe şoseaua ce urcă malul terasei şi intră în Cîmpina, oraş în care, pentru vizitarea unor muzee şi monumente de 
interes turistic, ca şi pentru parcurgerea unor itinerare colaterale, putem rămîne, dacă timpul ne permite, o zi sau 
chiar două. 
 

PLOIEŞTI - BĂICOI - CÎMPINA 
 

A doua variantă a traseului spre Cîmpina începe tot din centrul oraşului, din Piaţa 16 Februarie, şi 
urmează iniţial bd. Republicii. Depăşim catedrala Sf. Ioan, o luăm la dreapta pe str. Carpaţi şi apoi la stînga, pe 
Calea Văleni. Intersectăm str. Gh. Doja şi după cîteva sute de metri ajungem la o răspîntie. Ne îndreptăm 
jumătate stînga pe str. Găgeni, care ne conduce spre marginea de NV a oraşului. Lăsăm pe dreapta Spitalul 
judeţean şi după 2 km traversăm şoseaua de centură a Ploieştilor. 

Spre dreapta se ridică molcom primele dealuri: Dealul Păuleşti, iar în faţă Dealul Gruiu, dincolo de 
care se profilează în depărtare ţinutul colinar compact şi munţii, îndată trecem Dîmbul şi lăsăm pe stînga 
întreprinderea INTEX, profilată pe producţia de ţesături din în şi cînepă, una dintre cele mai mari din ţară, apoi 
intrăm în comuna Păuleşti pe care o străbatem de la un cap la altul. 

Monumentul eroilor de la Păuleşti se găseşte pe dreapta şoselei, la ieşirea din localitate, lîngă 
stadion, şi a fost ridicat în memoria ostaşilor români căzuţi la datorie în timpul operaţiunilor militare de la 23 
August 1944 pentru nimicirea unităţilor militare germane, masate în pădurea Păuleşti. Foarte adesea însemnul 
memorial nu este observat de trecători din cauza gardului de pe marginea drumului. Monumentul, sobru, are 
forma unui trunchi de piramidă, iar pe placa de marmură albă o inscripţie aminteşte evenimentele din august 
1944 ce au dus la independenţa naţională a ţării şi la eliberarea poporului român. 

La cîteva sute de metri mai departe intrăm în pădure. Un drum scurt spre stînga conduce la Hanul 
Prahova, unul din locurile preferate ale ploieştenilor în zilele însorite de sfîrşit de săptămînă. Ieşim din pădure şi 
străbatem localitatea Găgeni, după care ajungem în larga şa dintre dealurile Păuleşti şi Gruiu. Prin aceasta 
Cîmpia Ploieştilor pătrunde spre nord în depresiunea Misiei, arătînd că pe aici se scurgeau apele Teleajenului la 
sfîrşitul cuaternarului. De altfel spre sud, în dreptul şeii, în faţa gării Găgeni a existat pînă acum 20—30 ani un 
lac mic, cuibărit probabil în bucla unui vechi meandru. 

Traversăm calea ferată Bucla—Slănic şi ajungem la o răspîntie: spre dreapta şoseaua duce la Plo-peni 



şi Slănic, iar jumătate stînga, drumul nostru. În faţă se înalţă Dealul Gruiu (403 m) cu poalele împădurite său 
cultivate cu vii, cu rezervoarele din vîrful lui şi cu sonde aglomerate în dezordine pe pante. Drumul îl ocoleşte 
prin stînga şi pătrunde ia Ţintea, localitate componentă a oraşului Băicoi. 

Localitatea Băicoi există cel puţin din timpul Jui Mihai Viteazul, cînd moşnenii din Ploieşti au primit 
în schimb de la domn, în locul moşiei lor din cîmpie, pe care au cedat-o pentru înfiinţarea noului tîrg, moşia 
Băicoi, întinsă pe dealuri şi pe terasele Prahovei. Pe la sfîrşitul secolului al XVIII-lea Băicoii erau Stăpîniţi de 
biv-vel postelnicul Constantin Ghica, aşa cum reiese dintr-un hrisov emis ele Mihai Vodă Şuţu în mai 1792, 
prin care se încuviinţa înfiinţarea unui tîrg săptămînal, fapt însemnat pentru dezvoltarea localităţii. Dar 
importanţa ei avea să crească în secolul al XIX-lea, ca urmare a exploatării zăcămintelor de petrol. Documentele 
consemnează la timpul lor puţurile de extracţie ale moşnenilor din Ţintea (1815), zăcămîntul de la Liliesti 
(1825) şi producţia de ţiţei (100 t anual) la Băicoi (1862). În 1886 exista aici distileria lui Nae Coconea, 
înfiinţată la 1 august 1884 şi un atelier pentru instalarea sondelor, iar în 1894 producţia de ţiţei din schela Băicoi 
se ridica la 6 250 t anual, ocu -pînd locul al doilea, după cea a schelei Bustenari (C. Boncu, 1971, M. Rachieru, 
El. Negulescu, 1969). După introducerea forajului mecanic (1894), industria extractivă, ca şi construcţia şi 
repararea utilajului petrolier, deţinea întîietatea în activitatea economică. Pe lîngă acestea, agricultura, 
pomicultura şi creşterea animalelor se alătură îndeletnicirilor de azi ale locuitorilor. 

Localitatea Băicoi a devenit oraş în anul 1949, iar în prezent aceasta înglobează localităţile Ţintea, 
Liliesti, Dîmbu, Schela (Cotoiu) şi Tufeni, dintre care primele patru îşi contopiseră deja vetrele. Oraşul are azi o 
lungime de aproape 7 km, iar populaţia lui era de 19 159 locuitori la 1 iulie 1982. 

Ne angajăm să străbatem oraşul şi intrăm mai întîi în fosta comună Ţintea. Traversăm Dîmbul a cărui 
vale este adîncită în tăpşanul de la poalele dealului şi după circa 750 m ajungem la băile Valea Stelei, situate pe 
dreapta drumului. Ca reper avem şi piatra kilometrică (km 6, numărătoarea fiind făcută invers faţă de sensul 
nostru de mers), pe care o depăşim cu aproximativ 150 m. 

Staţiunea balneoclimaterică Valea Stelei prezintă interes local, cu toate că printre miile de vizitatori 
mulţi provin din regiunile mai îndepărtate ale ţării. Băile Valea Stelei s-au reamenajat recent pe valea cu acelaşi 
nume, în jurul unui lac sărat, în plină schelă petrolieră. De altfel şi astăzi, în jurul băilor peisajul este specific 
zonelor petrolifere, în care, printre loturile de porumb, vie şi livezi, se înalţă turlele sondelor. 

Apele minerale folosite în cura balneară sînt cloro-sodice, iodurate, bromurate şi stau în legătură cu un 
masiv de sare aflat la mică adîncime între Ţintea şi Floreşti. La băi este folosit, în principal, nămolul sapropelic. 
Climatul de deal şi cîmpie corespunzător altitudinii de 260—280 m, cu efectul său sedativ-indiferent, şi 
caracteristicile hidrochimice ale apelor, fac ca staţiunea Valea Stelei să fie recomandată în afecţiuni 
reumatismale şi reumatismale posttraumatice, neurologice şi ginecologice. 

Staţiunea dispune de un pavilion de băi calde şi ele două lacuri, între care cel mic conţine năiiol 
sapropelic, plaje, cabinet medical, duşuri cu apă dulce, cabine-vestiar, tonete alimentare şi de artizanat etc. 
Peluzele dintre aleile betonate, cu iarbă şi arbuşti tunşi şi vaze cu ornamente din mozaic divers colorat, ca şi 
sălciile şi plopii din apropiere, conferă staţiunii un aspect plăcut. Lîngă băi există un restaurant şi bufet, 10 
căsuţe pentru cazare şi loc de instalare pentru corturi proprii. Băile sînt deschise în perioada mai—septembrie. 
Cazarea pentru cură se t poate face — şi acesta este.cazul cel mai frecvent — la localnici. 

În continuare, drumul nostru, după aproape 1 km, ajunge la răspîntia de la Lilieşti. Spre stînga se abate 
un drum care iese în şoseaua naţională, la Movila Vulpii (4 km), iar spre dreapta, un drum ce duce la Bordeni. 
Noi mergem însă înainte pe str. Republicii, trecînd pe lîngă blocurile noi. Aproximativ la km 2,7 ne abatem spre 
dreapta într-un unghi de peste 90° şi urcăm dealul către Consiliul popular. O dată cu terminarea pantei oprim în 
faţa bisericii, de care sînt legate unele din primele picturi ale lui Nicolae Grigorescu. 

Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, monument de arhitectură şi artă, datează de la mijlocul 
veacului trecut. Ea s-a zidit în anii 1850—1853 pe moşia principesei Kleopatra Trubeţkoi, proprietara moşiei 
Băicoi. Principesa descindea din familia Ghica, care a dat ţărilor române mai mulţi domnitori. Soţul ei, prinţul 
Trubeţkoi, nepotul ţarului Nicolae I, a fost omorît de turci la Brăila în 1828, iar principesa s-a refugiat în Rusia, 
întoarsă în ţară, se recăsătoreşte cu colonelul Kostache Kălinescu şi împreună ctitoresc biserica, pentru locuitorii 
satului. 

Datele despre istoricul edificiului s-au pierdut; cel mai vechi document este pisania preotului Gh. 
Mihail, din 1902. În urma reparaţiilor şi a îmbunătăţirilor aduse prin anii 1896—1899 biserica a căpătat aspectul 
de astăzi. Ea are plan de navă şi o singură turlă, pe pronaos. Pereţii exteriori văruiţi în alb au o ornamentaţie 
sobră. Intrarea se face printr-un mic pridvor cu arcade semicirculare. 

În interior tavanul este boltit, iar peretele dintre pronaos şi naos este format din doi stîlpi de susţinere 
pe care se sprijină trei arcade semicirculare. Tîmpla este din lemn ele stejar şi are o frumoasă ornamentaţie; ea 
înlocuieşte, începînd din 1899, tîmpla originală din zid şi a fost sculptata de Costache Dumitrescu şi de fiul său 
Vasile, din Ploieşti. Biserica a fost parţial pictată de Nicolae Grigorescu în anul 1853, pe atunci în vîrstă de 15 
ani. După reparaţiile de la sfîrşitul secolului trecut, pictura originală a fost refăcută de Toma Vintilescu, în anul 
1902, care ,,a revenit coborînd şi reparînd stricăciunile, păstrînd numai liniile compoziţiei", iar tavanul a fost 



pictat de pictorul Marquetti. 
Dacă pictura murală a lui N. Grigorescu nu s-a mai păstrat, în pronaos pot fi văzute sase icoane mari, 

între care cea din stînga, reprezentînd pe Sf. Gheorghe, conţine textul: „Nicu Grigorescu şi Nicu Popiascu — 
zugravi", iar în altar se află o icoană a lui Iisus şi 12 prăznicare pictate pe ambele feţe. S-au conservat şi picturi 
din vechea catapeteasmă care, în urma expertizei, s-au dovedit că aparţin tot lui N. Grigorescu. O parte din ele 
se găsesc agăţate pe pereţii pronaosului, iar uşile înpărăteşti sînt expuse în naos. 
Picturile lui N. Grigorescu aflate în biserica de la Băicoi, ca şi cele de la Zamfira, executate cu trei ani mai 
tîrziu, şi de la Pucheni! Mari, constituie piese reprezentative pentru formarea artistică a marelui nostru pictor. 
Ele marchează prima sa perioadă, dedicată picturii bisericeşti. Dar chiar dacă temele tratate sînt de factură 
religioasă, din ele transpar trăsăturile naturale ale figurilor sătenilor noştri. În această perioadă se zămisleau 
talentul şi personalitatea sa, iar picturile lui, ce se abat de la canoanele tradiţionale, ascund pe marele artist din 
perioada de maturitate, care avea să se afirme cu putere în pictura românească. 

În curtea bisericii, lîngă scurta alee mărginită de tei, sub un acoperiş de şindrilă suspendat pe bîrne s-a 
ridicat o cruce de lemn în memoria băicoienilor căzuţi în războiul din 1916—1918. În spate se află mormîntul 
preotului Gh. Mihail, care — adus de principesa Trubeţkoi — a slujit în acest locaş din 1880 pînă în 1932. 

Din curte, privirea îndreptată spre sud, pe sub coroanele pomilor, îmbrăţişează întinsa Cîmpie a 
Ploieştilor cu rarele ei petice de pădure, străbătută în lung de şoseaua naţională, uşor de recunoscut prin 
nesfîrşitul şir de arbori ce o mărgineşte. Iar ca fundal, în zilele senine, dealurile subcarpatice de pe dreapta 
Prahovei închid orizontul. 

Prin valoarea sa, biserica Sf. Împăraţi din Băicoi rămîne cel mai însemnat obiectiv turistic din 
localitate. Continuîndu-ne itinerarul, la cîteva zeci de metri dăm în str. Unirii, în dreptul farmaciei, de unde ne 
îndreptăm către stînga. Ajungem îndată la Consiliul popular orăşenesc (pe partea dreaptă), lîngă care se află 
Şcoala generală nr. 2. În faţa acesteia există o frumoasă statuie ele bronz cu soclu de marmură înfăţişînd pe 
învăţătorul Stoica Alexandrescu (1840—1915), prinos de recunoştinţă al „învăţăceilor" săi. 

Puţin mai departe, str. Unirii traversează fostul parc al principesei Trubeţkoi, care se întindea mai ales 
pe stînga, în jurul conacului. Vechile construcţii de influenţă neoclasică au căpătat astăzi o nouă destinaţie: Casa 
pionierilor şi şoimilor patriei. Vizavi, terenul este terasat, iar o alee ne conduce printre arbori la ruinele capelei 
principesei, o construcţie cu vădită influenţă gotică. Ridicată în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
ea avea plan în formă de navă, cu o. intrare pe peretele vestic, adăpostită de un mic pridvor, şi una monumentală 
pe faţada sudică. Printre caracteristicile arhitecturale ale edificiului se remarcă frontonul triunghiular al zidului 
de vest, cu trei ferestre rotunde, portalurile, ferestrele ogivale şi contraforturile de susţinere. Tencuiala 
exterioară păstrată în unele locuri lasă să se întrevadă ancadramentele portalurilor şi ferestrelor. Principesa 
Trubeţkoi a fost înmormîntată în incinta bisericii, iar soţul ei, colonelul Kostache Kălinescu, în curte. 

După vizitarea ruinelor, reluăm itinerarul nostru spre Cîmpina. Urmăm în continuare str. Unirii care, 
după cîteva sute de metri, se uneşte cu str. Republicii. În dreapta, un lac îşi face simţită prezenta printr-un întins 
păpuriş. După alte cîteva sute de metri întîlnim pe dreapta staţia PECO, iar pe stînga, cimitirul oraşului. 

De aici o luăm la stînga (drumul din dreapta duce la Tufeni). trecem pe lîngă birourile Schelei de 
extracţie şi pe lîngă întreprinderea de utilaj pentru prelucrarea cauciucului, ieşim din oraş şi coborîm fruntea 
terasei Băicoi, ajungînd în şoseaua naţională. 

În continuare traseul este comun cu cel al primei variante Ploieşti—Cîmpina (vezi p. 69). 
 
ORAŞUL CÎMPINA 
 
În apropiere de vărsarea Doftanei în Prahova, pe şesul larg, suspendat deasupra luncilor, se întinde 

Cîmpina, cel mai mare oraş de pe Valea Prahovei în regiunea dealurilor subcarpatice. Cuprins între Dealul 
Muscelului (circa 560 m) la NE, dealul Ciobu (618 m) la SE şi culmea înaltă de 500—650 m de la vest de 
Prahova (Culmea Gurga) şesul formează fundul unei depresiuni, îmbietor loc de popas pentru călătorii 
veacurilor trecute. 

La prima vedere s-ar crede că numele oraşului este legat de aspectul de cîmpie al terenului pe care este 
aşezat. Dar studiile lingvistice arată că apropierea dintre ,,cîmpie" şi „Cîmpina" este numai întîmplătoare. Aşa 
cum precizează I. Iordan (1952, 1963), numele localităţii derivă din termenul vechi slav kopina, care 
însemnează rug (de mure). Ar rezulta deci că aşezarea de azi a luat fiinţă pe un teren altădată acoperit cu rugi. 
După îndepărtarea acestora, ea a găsit condiţii prielnice de dezvoltare: netezime, loc ferit de inundaţii, izvoare la 
baza pietrişurilor de terasă şi apă la mică adîncime, teren bun pentru agricultură, circulaţie lesnicioasă etc. 

Oraşul Cîmpina, cu o populaţie de 37 029 locuitori la 1 iulie 1982, se află la 32 km depărtare de 
Ploieşti şi s-a dezvoltat pe terasa cu acelasi nume de la confluenţa Doftanei cu Prahova. Podul terasei ocupînd 
circa 10 km2 este mărginit de frunţi abrupte, mîncate de torenţi sau modelate de alunecări. Două văi scurte 
aliniate pe direcţia VSV—ENE coincid cu direcţia unei înguste lame de sare prinsă în formaţiuni miocene şi 
sînt singurele accidente de teren care perturbă netezimea terasei. În lungul acestora se găsesc, de la vest la est, 



lacul Curiacu, Lacul Bisericii (în parcul oraşului) şi Lacul Peştelui. 
Cîmpina se află la o înălţime absolută de 400— 470 m şi la 40—50 m deasupra albiilor Prahovei şi 

Doftanei. Dealul Muscelului, situat la nord, este şi el nivelat de terasele înalte Piţigaia şi Străjiştea, puse în 
evidenţă nu numai de netezimea podurilor, dar şi de pietrişurile şi luturile gălbui-roşcate. Culmile ceva mai 
înalte de dincolo de Prahova şi de Doftana au profil agitat, iar detaliile reliefului pun în evidenţă înclinările 
formaţiunilor geologice. Neregularităţile minore ale terenului se datoresc în cea mai mare parte alunecărilor de 
teren insinuate printre pinteni mai stabili. Pădurea acoperă mai ales dealurile de pe dreapta Prahovei; în rest, 
livezile de pomi fructiferi, peticele de vie, fîneţele şi păşunile naturale, tufărişurile şi micile crînguri se 
întrepătrund şi fac ca peisajul din orizontul local al Cîmpinei să fie plăcut şi atrăgător. 

Prahova şi Doftana, adîncite în terasa Cîmpina, fac parte parcă dintr-o altă lume. Luncile largi şi bine 
prunduite, cu ape despletite ce curg printre zăvoaie, sînt străbătute de calea ferată şi de şosele, însoţite 
îndeaproape de hale, poduri rulante, macarale şi sonde, amintind călătorului că se află în preajma unui oraş în 
care industria şi-a pus amprenta cu putere. Blocurile cubiste, înalte şi albe, ascunse parţial de arbori, se 
rînduiesc deasupra malurilor repezi marcînd marginea de vest a oraşului. Originile oraşului Cîmpina se pierd în 
negura vremii. Aşezarea este menţionată pentru prima dată în anul 1503, cînd pe lista tîrgurilor din Ţara 
Românească ce aveau relaţii comerciale cu Braşovul figurează şi Cîmpina. Dar dacă în 1503 Cîmpina era deja 
tîrg bine cunoscut, ea exista cu mult mai înainte. În 1593, aşa cum menţionează un hrisov emis de Alexandru cel 
Rău, la Cîmpina era vamă, tîrgul fiind în acea vreme capăt de drum de care şi locul de întîlnire al „potecilor 
ascunse" din munţi, pe care unii negustori braşoveni le foloseau mai înainte pentru a se sustrage taxelor vamale. 
Hrisovul lui Duca Vodă din 12 martie 1674 aminteşte că „drumul Cîmpinei este numai potecă şi scală de 
neguţători", fapt care explică bîlciurile de aici şi dezvoltarea economică a aşezării. Miron Costin în lucrarea 
Istoria în versuri polone despre Moldova şi Ţara Românească (1684) enumără Cîmpina printre oraşele din acea 
vreme, iar stolnicul Constantin Cantacuzino îl figurează ca atare pe harta tipărită la Padova în 1700. 

În secolul al XVIII-lea Cîmpina devenise cel de-al treilea oraş al judeţului Prahova, după Ploieşti şi 
Tîrgşor, datorită funcţiei sale comerciale şi vamale, mai ales că după 1728 chervanele negustorilor puteau 
ajunge pînă dă Comarnic, pe drumul nou construit de austrieci. Aici existau două hanuri, unul spre Valea 
Curiacului, celălalt spre sud, lîngă Slobozia, administrat de călugări, care a funcţionat pînă la mijlocul secolului 
trecut. La început reşedinţă a unui vameş şi a unui clucer (1633), a unui vătaf de plai (1640)'şi a unui comis 
(1653) (N. Popp, 1930), Cîmpina devine în cele din urmă reşedinţa plaiului (plăsii) Prahova, subunitate 
administrativă a judeţului cu acelaşi nume. 

Avîntul exploatărilor de sare în ocnele de la Telega a făcut necesară construirea căii ferate Telega—
Cîmpina (1883), dar impetuoasa dezvoltare a Cîmpinei se plasează în cea de a doua jumătate a secolului XIX-
lea, ca urmare a exploatării petrolului. Dacă prima informaţie despre existenţa păcurii la Cîmpina, care 
„izvorăşte din fîntîni'', datează din 1697, un document din 1775 menţionează puţurile de ţiţei ale lui Petcu 
Braşoveanu, iar în condicile vremii petrolul apare ca produs de export. Unele lucrări referitoare dă ţările 
române, printre care şi cea a lui J. A, Vaillant, arată că petrolul se scotea din fîntîni adînci pînă la 20—30 m. În 
1861 Cîmpina începe să fie luminată cu petrol lampant (al şaselea oraş din ţară). Pe locul vechii fabrici de gaz 
„Dumitru Hernea" fondată în 1866, s-a construit rafinăria „Steaua", cu capital german (1897) — prima din 
Europa la acea dată, avînd utilaj de distilare în vid. În 1897 schela Cîmpina a produs 27363 t petrol (C. Boncu, 
1971), ceea ce reprezenta 26% din producţia, judeţului şi respectiv 20,4% din producţia totală a ţării. 

Dacă în catagrafia din 1810 Cîmpina este consemnată cu numai 485 locuitori, în 1899 ea atingea o 
populaţie de 3 779 locuitori. Aşa cum arată Dicţionarul geografic al judeţului Prahova (1897), la sfîrşitul 
secolului trecut, în Cîmpina funcţionau şcoli de băieţi şi fete (prima şcoală s-a înfiinţat în 1827), judecătorie de 
pace, spital, farmacie, staţie telegrafo-poştală, gară şi tot aici era reşedinţa unei companii de dorobanţi. 

În deceniile următoare industria s-a diversificat treptat. Prin 1939 existau aici ateliere mecanice şi de 
turnătorie, ateliere de tîmplărie, o fabrică de teracotă şi una de acid sulfuric, o uzină termoelectrică, iai la Poiana 
erau cuptoare de var şi ipsos (Enciclopedia României, voi. II, 1938). Bombardamentele din cel de-al doilea 
război mondial au produs distrugeri rafinăriei, întreprinderilor industriale şi oraşului. Dar după 1944 
reconstrucţia generală a ţării a adus Cîmpinei, ca şi tuturor localităţilor, o înviorare a economiei şi mai cu seamă 
a industriei. 

În prezent, ponderea industrială cea mai mare revine construcţiilor de maşini şi prelucrării metalelor, 
ramuri legate în bună parte de industria extractivă, şi reparaţiilor auto. Exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi 
şi rafinarea petrolului conferă oraşului şi astăzi o bună parte din atributul său tradiţional. Industria chimică este 
reprezentată prin fabrica de acid sulfuric, cea a prelucrării lemnului, prin fabrici de mobilă şi ambalaje, cea 
textilă şi a confecţiilor, prin fabrica de ciorapi, iar cea alimentară, prin întreprinderi de panificaţie, de rachiuri 
naturale etc. 

Dar Cîmpina nu este cunoscută doar prin funcţia sa economică. Aici au locuit şi au lucrat personalităţi 
de seamă ale culturii româneşti, între care amintim pe B. P. Hasdeu şi N. Grigorescu. Alături de muzeele şi 
monumentele care relevă viaţa şi activitatea acestora, şcolile, liceele, bibliotecile, cinematograful, teatrul, Casa 



ştiinţei şi tehnicii şi alte instituţii contribuie la desfăşurarea din ce în ce mai largă a vieţii culturale actuale. 
Oraşul oferă obiective turistice şi culturale de valoare care nu lipsesc din programul curent al excursiilor 
organizate. Pentru vizitarea acestora, dar şi a altora mai puţin cunoscute, în cele ce urmează descriem 
principalele puncte turistice, urmînd două trasee, cu plecare din centrul oraşului, de la hotelul „Muntenia". 

 
Fig 01 
Pornim în partea de nord a oraşului urmînd str. 23 August. Lăsăm pe stînga clădirea Poştei cu micul 

parc din faţă, iar pe dreapta, şirul de magazine şi la 300 m distanţă de hotel ajungem la intersecţia cu str. 
Doftanei. 

Bustul lui Nicolae Grigorescu, amplasat în intersecţie, executat cu deosebită fineţe, este lucrat în 
bronz, în mărime naturală, într-o factură clasică, cu o mare expresivitate. Fruntea artistului, cu arcadele uşor 
proeminente, privirea pătrunzătoare, mustaţa arcuită, depăşind cu puţin colţul buzelor, şi bărbia o.vală redau 
înfăţişarea pictorului din ultima parte a vieţii sale. Bustul este aşezat pe un soclu înalt de marmură albă cu 
chenare ornamentale, compus din volume suprapuse înscrise într-un trunchi de piramidă. Pe soclu se află 
aplicată o placă de bronz cu numele pictorului. Monumentul este înconjurat de lanţuri de fier dispuse în 
ghirlande. 

Bustul, o frumoasă operă de artă plastică, a fost realizat de sculptorul Tudor Gheorghe (1882—1944), 
originar din Breaza, care — după ce a urmat Şcoala de belle-arte din Florenţa — a funcţionat un timp la 
societatea „Steaua" din Cîmpina, între operele de artă ce-i aparţin, legate de ţinutul prahovean, a-mintim, în 
afară de bustul lui N. Grigorescu, monumentul funerar al aviatorului St. Bratti de la Comarnic şi masca 
mortuară a lui Aurel Vlaicu (M. Apostol, M. Vulpescu, 1971). 

Urmăm în continuare strada 23 August care coteşte larg spre dreapta, trecînd prin faţa spitalului 
orăşenesc şi cinematografului, situate pe partea stîngă. 

Statuia lui Aurel Vlaicu se găseşte în micul scuar de lîngă cinematograf şi a fo.st aşezată aici în anul 
1968, cu ocazia comemorării a 55 ani de'la moartea sa. Sculptura în piatră îl înfăţişează pe Aurel Vlaicu într-o 



manieră modernă, cu stilizări în care predomină linia verticală, simbolizînd aspiraţia spre înălţimi. Poziţia 
dreaptă şi suplă a corpului, mîinile lipite strîns pe corp, capul uşor dat pe spate, încununat de ochelarii de 
aviator, redau în mod sugestiv ş4 cu multă măiestrie dîrzenie şi tenacitate feciorului de la Binţinţi, cel care a 
încercat să zboare peste Carpaţi cu maşina lui înaripată (M. Apostol, M. Vulpescu, 1971). Statuia se sprijină pe 
un soclu înalt pe care este aplicată o placă de marmură cu numele lui Vlaicu şi cu datele naşterii şi morţii sale. 
Monumentul a fost realizat de talentata sculptoriţă Doina Lie din Bucureşti. 
Bustul lui N. Grigorescu şi statuia lui A. Vlaicu, situate la mică distanţă, amintesc trecătorilor că unele dintre 
personalităţile remarcabile ale poporului român şi-au dat parcă mîna pe meleagurile prahovene, îmbinînd într-un 
carolar arta, ştiinţa şi tehnica românilor de pretutindeni şi simbolizînd unitatea spirituală a fraţilor de dincolo şi 
de dincoace de Carpaţi. 

Continuăm traseul pe str. 23 August pînă la intersecţia cu str. Goleşti, unde întîlnim o biserică 
înconjurată de brazi.  

Biserica de la Han, aşa cum arată şi numele, a fost ridicată în apropierea unui han, astăzi dispărut1. 
Asupra datei construirii bisericii există controverse. N. Stoicescu (1970), bazat pe data consemnată în pisanie, 
menţionează anul 1833. Dar istoricul clădirii întocmit de preotul Stclian Izvoranu, îi atribuie o vechime mai 
mare, căci, pe piatra de mormînt a ctitorului ei, biv-vel stolnicul Constantin Lupoianu, aflată lîngă strană, este 
însemnată data morţii acestuia: 27 februarie 1808. De asemenea, testamentul fiicei lui C. Lupoianu, Maria, 
căsătorită cu boierul Gr. Bujoreanu, datat 20 februarie 1827, consemnează că acesta a donat o parte din averea 
sa pentru întreţinerea şcolii din curtea Bisericii de la Han. Reiese deci că înaintea construcţiei actuale a existat 
un alt locaş monahal — respectiv „Mănăstirea Lupoienilor", menţionată deja în documentele vremii. În chiliile 
din jur funcţiona o şcoală unde învăţau greceşte şi româneşte un număr de 60 copii. După moartea lui Gr. 
Bujoreanu, singurul epitrop rămas, arhimandritul Calinic, stareţul mănăstirii Cernica, reface edificiul, iar în 
noua inscripţie menţionează că aceasta „a fost zidită din temelii" în anul 1833, fără a aminti nimic de vechea 
mănăstire. 

 
 

                                                        
1 După opinia arhitectului Călin Hoinărescu din Ploieşti s-ar părea că hanul a existat pe locul gogoşeriei din 
apropiere (informaţie verbală). 



 
Fig 02 
Biserica de la Han are, după refacere, plan triconc cu abside mici. La intrare există un pridvor bogat 

ornamentat, încadrat de coloane cu capiteluri sculptate şi arce în acoladă, iar streaşina adăposteşte traforuri de 
lemn ce amintesc ornamentaţia tradiţională a caselor de munte. Pereţii clădirii sînt decoraţi la exterior cu 
coloanele angajate dispuse, mai puţin obişnuit, în două registre; în cel inferior a-cestea sînt unite prin arce. Cele 
două turle cu secţiune octogonală au ferestrele încadrate şi de de mici coloane angajate şi arce. 

În interior, naosul nu este despărţit de pronaos. Iconostasul, cu cele trei registre ale sale, este bogat 
ornamentat, între obiectele de valoare menţionăm un epitaf din catifea neagră, cu dimensiuni de aproximativ 2 
X 1 m, cusut cu fir de aur şi argint, cumpărat de enoriaşii cîmpineni „în vremea zaveragiilor" (1821) de la un 
turc venit din Balcani, care îl folosise drept şa. El este agăţat de balustrada cafasului (balconul destinat corului), 
împreună cu două icoane din vechea mănăstire. 

Pictura originală, în frescă, acoperită în 1905 de o pictură mai nouă, în ulei, aparţinînd lui Toma 
Vintilescu, a fost scoasă la lumină în anul 1969, exceptînd picturile din pridvor şi două medalioane în interior, 
pe peretele intrării. 

Păstrînd frumoasele impresii pe care ni la lasă liniile arhitecturale armonioase ale Bisericii de la Han, 
pictura, precum şi trecutul ei istoric, ne îndreptăm pe str. Goleşti (în care putem ieşi direct din curte) pentru a 
vizita un alt obiectiv turistic de o factură similară. 

Biserica romano-catolică Sf. Anton se evidenţiază prin stilul arhitectonic aparte. Construirea ei este 
legată de exploatarea petrolului din regiunea Cîmpinei. Începînd de prin anul 1860 s-au stabilit aici specialişti în 
petrol, între care unii aveau confesiunea romano-catolică. În 1899 a luat fiinţă parohia romano-catolică cu o 



capelă şi o şcoală primară într-un imobil închiriat, deservind la acea dată circa 500 familii. Inginerul petrolist 
Anton Raki de la Societatea „Steaua" a întocmit planurile bisericii actuale şi a cumpărat terenul cu o suprafaţă 
de 6 500 m2 pentru înălţarea edificiului, construcţia lăcaşului fiind executată între anii 1903—1906. Afectată de 
cutremurele din 1940 şi 1977, precum şi de bombardamentele din 1943—1944, biserica a fost recent reparată. 

 
 

 
 Fig 03 

Privită din stradă, singurul loc care oferă o imagine de ansamblu, clădirea are un aspect monumental. 
Atrage atenţia în primul rînd turnul înalt şi masiv cu ornamentaţie variată şi bogată. Acoperişul lui în formă de 
piramidă cu patru feţe este încadrat de turnuleţe asemănătoare. O primă secţiune a turnului dominînd acoperişul 
bisericii conţine ornamentele ştreaşini! şi chenarele ferestrelor grupate două cîte două. Dar şi în secţiunile 
inferioare, mărginite de contraforturi înalte, ornamentaţia bogată este grupată pe registre bine definite, fiecare 
cu ferestre şi ancadramente de forme variate. 

În stînga, faţada se termină printr-un fronton triunghiular asimetric cu stucaturi şi muluri ce înconjură o 
rozetă, fereastra şi uşa de la intrare. Un turn în miniatură, rotund şi suspendat, cu acoperiş conic se dispune la 
colţul pereţilor şi dă edificiului un aspect de mică fortăreaţă. Biserica, împreună cu casa parohială de lîngă turn, 
a fost construită în stil roman şi se compune din pronaos, naos şi presbiteriu (altar). Zidurile sînt alcătuite din 
blocuri de calcar de Albeşti—Muscel, iar ancadramentele uşilor din blocuri de piatră aduse din cariera de la 
Rusciuk (azi Ruse). 

Interiorul edificiului constituie în ansamblu o neîntrecută operă de artă. În pronaosul relativ îngust ne 
atrage atenţia agheasmatarul de marmură albă în fo.rmă de scoică, un frumos vitraliu pe peretele din stînga 
(probabil singurul original care s-a păstrat), iar în dreapta, scara care urcă l-a balcon, unde se află armoniul. 
Naosul, cu lăţime de 12 m şi înălţime maximă 10 m, reprezintă un excelent ansamblu arhitectural şi pictural, în 
care culoarea bej a pereţilor se armonizează cu culorile mai închise ale brîielor de marmură şi cu cafeniul închis 
al bîrnelor artistic îmbinate ce sprijină tavanul în două ape. Coloane angajate susţin aceste bîrne şi arcele 
semicirculare, împărţind pereţii laterali în trei secvenţe. Registrul de jos este încadrat de un brîu, o plintă de 
marmură neagră şi de un brîu de marmură roşie, iar între acestea se rînduiesc splendide contururi ornamentale 
din stucatură ce imită ferestre rotunde la partea superioară, fiecare cu cîte o rozetă. În registrul de sus se găsesc 
ferestrele, grupate două cîte două, cu sticla galbenă ce oferă o lumină plăcută, încadrate de mici coloane 
angajate şi arce semicirculare. Pe coloane sînt montate aplice în chip de lumînări şi medalioane conturate de 
linii frînte şi curbe. Presbiteriul, mai îngust, este mărginit spre naos de două coloane masive de marmură roz, 
deasupra cărora se deschide o boltă rotundă. O fereastră circulară, în care se înscrie o rozetă, este plasată sus, în 
dreptul axului bolţii. Piesele de valoare, ca amvonul şi suprastructura lui, statuile, basoreliefurile, coloanele şi 
brîul din marmură ro.şie, bogata ornamentaţie în stucatură fină şi armoniul confecţionat din lemn de Canada, 
precum şi cele trei clopote, din care s-a mai păstrat cel mic, cu greutate de două tone, au fost executate în 
atelierele Stuffleser din Gardena (Italia). 

Întregul ansamblu lasă o puternică impresie asupra vizitatorilor. Pe drept cuvînt, arhiepiscopul Rey-
mond Netzhamer aprecia că biserica romano-catolică din Cîmpina constituie al doilea monument arhitectonic 
catolic din România. La 30 aprilie 1973 o comisie de stat a R. S. România a declarat biserica monument 
arhitectonic unicat pentru originalitatea şi frumuseţea ei. 

În continuarea traseului nostru prin partea de nord a oraşului, urmăm str. Goleşti spre stînga, traversăm 



str. 23 August şi dăm în str. V. L Lenin. În colţ, pe stînga, remarcăm o clădire înaltă, un vechi hotel, astăzi 
dezafectat. 

Hotelul vechi din Cîmpina, cu trei niveluri, a fost clădit în jurul anului 1900, o dată cu intensificarea 
exploatărilor de petrol şi cu construirea rafinăriei ,,Steaua", şi a aparţinut unui anume Pălămida. După înfăţişare, 
se pare că avea iniţial numai parter şi etaj, ulterior adăugîndu-i-se cel de-al treilea nivel. La camerele de la 
parter se pătrundea direct din curte, în timp ce la cele de la etaj accesul se făcea dintr-un cerdac lung, mărginit 
de o balustradă de lemn, înfrumuseţată cu motive geometrice. Camerele de la ultimul etaj sînt mansardate şi au 
ferestre mici imediat sub streaşină. 

Observînd în treacăt specificul clădirii, cotim la stînga pe str. V. I. Lenin, traversăm calea ferată pe la 
capătul de vest al staţiei Cîmpiniţa şi după ce lăsăm pe dreapta biserica Sf. Voievozi (datînd din anul 1827) 
coborîm uşor şi traversăm parcul oraşului pe lîngă Lacul Bisericii. 

Urcăm spre stînga, pe str. I. Heliade Rădulescu şi ieşim din nou în str. 23 August, pe care o urmăm la 
dreapta cîteva zeci de metri.  

Muzeul memorial N. Grigorescu se află pe str. 23 August, nr. 166, în casa locuită permanent de artist 
începînd din anul 1892, cînd s-a stabilit definitiv la Cîmpina. Clădirea, construită în anul 1904, a fost incendiată 
de trupele germane în timpul primului război mondial. Refăcută în anii 1954—1955 şi reamenajată în forma 
avută în ultimii ai vieţii lui N. Grigorescu, casa a devenit monument memorial şi muzeu în anul 1957. 

Nicolae Grigorescu (1838—1907), unul dintre cei mai reprezentativi pictori români din secolul trecut, 
s-a născut în satul Pitaru, judeţul Dîmboviţa, într-o familie de ţărani. Ucenicia de „zugrav" a început-o la vîrsta 
de numai 10 ani sub îndrumarea lui Anton Chladek, cunoscut miniaturist, pictor de icoane şi portretist. La vîrsta 
de 15 ani, tînărul N. Grigorescu se dedică picturii murale, devenind „zugrav" de biserici. Pictura sa religioasă 
are însă un evident spirit laic, abătîndu-se de la canoanele tradiţionale. Chipurile sfinţilor, redate cu căldură şi 
naturaleţe, sînt luminoase, iar în de se recunosc cu uşurinţă trăsăturile sătenilor români, N. Grigorescu folosind 
modele vii, din partea locului unde lucra, ceea ce, aşa cum el însuşi mărturisea, îl ajuta să surprindă „figura şi 
atitudinea cerută; Al. Vlahuţă, subliniind realismul pictorului, afirma: „Sfinţii lui Grigorescu sînt vii, omeneşte 
vii". 

Pînă la vîrsta de 22 ani cutreieră ţinutul Prahovei pictînd ctitoria Cleopatrei Trubeţkoi de la Băicoi 
(1853), mănăstirea Zamfira (1856—1857), bisericile de la Puchenii Mari (1860—1861) şi de la Mărginenii de 
Jos. Pictura mănăstirii Agapia, executată în anii 1858—1860, a fost remarcată de Mihail Kogălniceanu, pe 
atunci ministru al Cultelor şi Instrucţiei, pasionat colecţionar de artă care, impresionat de talentul tînărului, îi 
obţine o bursă în străinătate. 

În anul 1861, N. Grigorescu pleacă la Paris unde în primul an studiază la Şcoala de arte frumoase, în 
atelierul lui Sebastien Cornu. Atras de natură, ca şi în copilărie, se alătură tendinţelor realiste ale pictorilor de la 
Barbizon. Se întoarce în ţară unde stă trei ani (1864—1867), iar în perioada 1867—1870 îl găsim, din nou, în 
Franţa, unde devine din ce în ce mai cunoscut prin lucrările sale. Împăratul Napoleon al III-lea îi cumpără două 
tablouri, iar la expoziţia din anul 1870 lui N. Grigorescu i se acordă medalia de aur pentru tabloul care o înfăţişa 
pe domnişoara Millet, intitulat „O floare printre flori". 

Revenit în ţară, creează noi opere şi participă cu peste 140 tablouri la expoziţia organizată la Bucureşti 
de Societatea amicilor bele-artelor. Cu banii obţinuţi din vînzarea tablourilor întreprinde o călătorie prin Europa 
(1873—1877), vizitînd nordul Franţei, Italia, Grecia şi Turcia, pictînd şi achizi-ţionînd obiecte de artă. În timpul 
războiului pentru independentă (1877—1878), N. Grigorescu se află pe front, unde surprinde în schiţele şi 
pînzele sale atmosfera sumbră a războiului, precum şi actele de bravură ale soldaţilor români. După război, în 
anul 1881, îl găsim pentru a patra oară în Franţa, la Vitre, unde în mai multe tablouri redă imaginea peisajului 
breton. În anul 1887 organizează o expoziţie personală, făcîndu-şi astfel cunoscută opera, care-l consacră ca 
pictor de valoare europeană. 

Tot în anul 1887 se stabileşte la Posada, unde pictează timp de cîţiva ani, iar din anul 1892 se stabileşte 
la Cîmpina, unde va locui pînă la sfîrşitul vieţii. Acum, o parte din temele sale preferate sînt executate în serie şi 
capătă un caracter idilic datorită tonurilor deschise, diafane, fiind încadrate de criticii de artă în aşa-numita 
„perioadă albă". 

Creaţia sa îl înscrie pe N. Grigorescu printre marile personalităţi artistice ale neamului românesc. 
Temele tratate de pictor cuprind o gamă variată, de la icoane (care îl reprezintă în prima sa perioadă) pînă la 
natură statică, flori, portrete, peisaje, dintre ultimele nelipsind carul cu boi sau turmele de oi, păstori şi ţărani în 
diferite ipostaze, scene de război etc. 

Cea mai mare parte a tablourilor sale constituie o frescă a pămîntului românesc şi a vieţii ţăranului, iar 
portretele, cu o largă şi intensă expresivitate, relevă fondul psihologic al personajelor reprezentate. Pe drept 
cuvînt, Al. Vlahuţă l-a denumit pe N. Grigorescu „rapsod al pămîntului nostru". Prin bogata paletă de culori, 
prin jocul de umbră şi lumină, care degajă optimism, prin contururile uneori precise, alteori diafane, N. 
Grigorescu s-a arătat un neîntrecut maestru al picturii româneşti şi universale, întreaga creaţie a lui N. 
Grigorescu, dominată de sensibilitate, sinceritate şi prospeţime, conturează un curent inovator în pictura noastră, 



pînă la el îngrădită de schemele rigide ale academismului. Opera sa a exercitat o puternică influenţă 
stimulatoare în formarea artiştilor de frunte ai vremii şi, totodată, a jucat un mare rol în formarea interesului şi 
gustului marelui public pentru pictură. 

Clădirea în,care s-a amenajat muzeul a fost construită în stilul arhitecturii populare tradiţionale din 
regiune. Ea are două niveluri, planul casei fiind în formă de T. Una din laturi cuprindea holuri şi atelierele de 
pictură, cealaltă era destinată camerelor de locuit. La etaj se remarcă un frumos cerdac cu balustradă şi stîlpi de 
lemn sculptat, sprijinit pe console tot din lemn. Sub streaşină atîrnă ghivece de flori ce înfrumuseţează casa. 
Acoperişul, în două şi patru ape, este lucrat din şindrilă şi adăposteşte spre stradă o mansardă cu un mic balcon. 

Reconstruirea clădirii în anii 1954—1955 s-a efectuat după planurile arhitectului Gh. Popişteanu, pe 
fundaţia vechii case incendiată în anul 1918; pentru reconstituirea interioarelor (tavane de lemn şi bîrne, 
duşumeaua, mobilierul etc.) restauratorii au folosit peste 130 fotografii obţinute de la urmaşii pictorului, precum 
şi informaţiile furnizate de Nae Goage din Cîmpina, băiatul de şevalet al lui N. Grigorescu. Intrarea în muzeu se 
face printr-o terasă cu balustradă de lemn şi printr-o mică verandă, de unde pătrundem într-un hol şi apoi în 
încăperea din stînga — atelierul pictorului —, cu care începem vizitarea. 

 

 
 
Fig 04  

 
În atelierul pictorului, mobilierul, simplu, este alcătuit din două scrinuri, oglinda şi scaune din lemn sculptat, o 
vîrtelniţă şi un ceas cu cuc, precum şi o lampă cu abajur din porţelan. Aici se găseşte expusă trusa de pictură a 
lui N. Grigorescu, în sertarele deschise putîndu-se vedea pensule mari şi mici, tuburi de vopsea, un bidonaş de 
ulei, ochelarii artistului şi un sigiliu cu iniţialele N.G. De asemenea, sînt expuse două şevalete. Pe unul din 
pereţi se află o frumoasă tapiserie de mari dimensiuni. 



între tablourile aparţinînd diferitelor perioade de creaţie menţionăm trei icoane, care cu boi, ciobani, 
păstoriţe şi ţărănci, peisaje, o compoziţie reprezentînd pensule aşezate într-un borcan, Ghiocel — boul ce i-a 
servit drept model —, portrete de bărbaţi, autoportretul din 1868, precum şi portretul domnişoarei Millet („O 
floare între flori"). Sînt expuse şi două copii după maeştri străini, între care „Fuga în Egipt" de Rubens. Pe 
şevaletul mic se află un tablou reprezentînd flori de măr, iar pe cel mare, ultimul tablou al pictorului, rămas 
neterminat, intitulat „La izvor". 

Holul de la intrare are un mobilier sumar. Pe măsuţa de lîngă uşă sînt aşezate cîteva obiecte — o cutie 
cu intarsie, a călimară ornamentată de o poartă ţărănească sculptată de Nae Goage, tampoane etc. În încăpere se 
află obiecte de artă colecţionate de pictor în timpul călătoriei la Istanbul (ceainice, arme cu intarsii, o narghilea, 
haine turceşti, o pendulă etc.), toate figurate în tabloul de pe perete, intitulat „Interior turcesc". De asemenea, 
aici putem admira tablouri cu diferite teme ca: „La fîntînă", „Copil culcat", „Bragagiul", „Ţărănci" etc., precum 
şi picturi reprezentînd scene de război" („Călăraşi", „Soldat la atac", „Convoi de prizonieri", „Dorobanţul"), 
inspirate de momentele trăite de artist pe front, în timpul războiului de independenţă. 

În fosta sufragerie, prin care se trece la celelalte încăperi, se remarcă un dulap cu vase orientale, 
policioare cu farfurii germane şi franceze, precum şi unele obiecte personale ale lui N. Grigorescu (ochelari, 
paletă, călimară portativă), iar pe pereţi tablourile reprezintă ciobănaşi, care cu boi, flori etc. Din culoarul aflat 
în prelungire pătrundem în fosta cămară, în care, în fiecare trimestru, unele lucrări ale pictorului — studii 
(schiţe în creion) şi portrete — sînt expuse prin rotaţie. 

În fosta bucătărie, azi bibliotecă, se află peste 200 volume privind creaţia lui N. Grigorescu, iar din 
tablouri amintim un nud, un portret de fată, portretul soţiei pictorului şi altele. În mijlocul camerei este amplasat 
un birou sub geamul căruia sînt grupate exponate ce alcătuiesc o temă actuală — N. Grigorescu şi filatelia 
(reproduceri miniaturale de artă în mărci poştale, plicuri ,,prima zi", ilustrate maxime); tot aici se poate vedea şi 
un bilet de bancă realizat după originalul întocmit de N. Grigorescu. 

La etaj, deasupra atelierului lui N. Grigorescu, era atelierul fiului său, iar deasupra celorlalte camere, 
dormitoarele. În aceste încăperi sînt expuse fotografii şi fotocopii după documente ce evocă momente şi etape 
din viaţa şi creaţia artistului, scrisori, volume ale lui I. L. Caragiale, Al. Vlahuţă, B. St. Delavrancea şi alţi 
scriitori oferite pictorului cu dedicaţii etc. Se remarcă aici albumul întocmit de Al. Vlahuţă ce cuprinde 266 
reproduceri fotografice ale tablourilor lui N. Grigorescu, document de seamă pentru istoria picturii româneşti. 

În curte, în faţa clădirii, cu ocazia comemorării semicentenarului morţii artistului (1957), s-a amplasat 
o frumoasă statuie realizată în bronz de sculptorul I. Vlad. Pe soclul de marmură albă este reprezentat N. 
Grigorescu ţinînd în mîini pensula şi paleta de culori. 

După vizitarea Muzeului memorial N. Grigorescu ne continuăm trasetil însoţiţi de impresiile de neuitat 
lăsate de frumoasele opere de artă admirate. Urcăm pe str. 23 August spre nord şi, după ce lăsăm pe stînga staţia 
de benzină, situată colţ cu str. 6 Martie, puţin mai sus întîlnim o construcţie de o factură aparte în care se va 
redeschide în curînd un muzeu memorial. 

Muzeul memorial B. P. Haşdeu, situat pe str. 23 August, nr. 199, a fost organizat şi deschis pentru 
prima oară în anul 1965, în castelul construit de renumitul savant în memoria fiicei sale Iulia. Cutremurul din 
martie 1977 a avariat clădirea aflată azi în fază de reconstruire după planurile originale. În scurtă vreme, o dată 
cu terminarea restaurării, muzeul privind viaţa şi activitatea lui B. P. Hasdeu va putea fi din nou vizitat. 

Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838—1907) s-a născut în localitatea Cristineşti — Hotin (R.S.S. 
Moldovenească) într-o familie de intelectuali. A urmat şcoala primară la Viniţa şi Cameniţa, fapt care l-a făcut 
ca încă de copil să cunoască la perfecţie limbile română, rusă şi polonă. A devenit apoi elev al liceului din 
Chişinău şi student al Universităţii din Harkov. În anul 1857 se stabileşte definitiv în Principatele Române, unde 
a, ocupat, succesiv, diferite funcţii: judecător la Cahul (1858), profesor de istorie, geografie şi statistică la liceul 
din Iaşi, custode al bibliotecii Universităţii ieşene (1860), director al Arhivelor Statului (1876), profesor 
universitar; în anul 1877 a fost ales membru al Academiei Române. 

Om de vastă cultură, înzestrat cu un ascuţit spirit combativ, B. P. Hasdeu a militat pentru unirea 
Principatelor şi pentru dreptate socială, sprijinind împroprietărirea ţăranilor şi secularizarea averilor 
mănăstireşti, şi a luptat împotriva oligarhiei, corupţiei clerului, politicienilor burghezi şi monarhiei. 
Convingerile sale politice şi spiritul său critic se reflectă în coloanele unora dintre publicaţiile periodice pe care 
le-a condus: „România" (1858), „Traian" (1869—1870), „Columna lui Traian" (1870—1877 şi 1882—1883) şi 
în revistele satirice „Aghiuţă" (1863—1864) şi „Satyrul" (1866). Alte reviste al căror fondator şi conducător 
era: „Foaea de istorie română" (1859), „Foiţa de istorie şi literatură" (1860), „Din Moldova" şi apoi „Lumina" 
(1862—1863), „Arhiva istorică a României" (1864 şi 1867—1868), „Revista literară şi ştiinţifică" (1876) şi 
„Revista nouă" (1887—1895) pun în evidenţă formaţia şi preocupările literare şi istorice ale lui B. P. Haşdeu. 

Prin vasta sa cultură şi prin activitatea sa multilaterală (lingvistică, filologie, literatură, folclor, istorie), 
B. P. Haşdeu este una dintre cele mai proeminente personalităţi ale secolului al XIX-lea. Printre meritele lui 
cele mai de seamă se numără faptul de a fi aşezat pe baze ştiinţifice lingvistica, filologia şi lexicografia 
românească. Sprijinit pe metodele comparative, Haşdeu a realizat primul tratat de lingvistică generală şi a 



formulat teoria circulaţiei cuvintelor. Lucrarea sa în trei volume Cu-vente den bătrâni (1878—1881) cuprinde 
nepreţuite date despre limba vorbită şi texte ale cărţilor poporane româneşti din secolul al XVI-lea, însoţite de 
comentarii, precum şi principii de lingvistică. Minuţiozitatea cercetării şi ampla documentare l-au dus pe 
Hasdeu spre întocmirea cdlui mai vast dicţionar al limbii române: Etymologicum Magnum Romaniae. Tratarea 
monografică a cuvintelor şi analiza meticuloasă a lor au făcut ca cele patru volume apărute (1886—1898) să nu 
poată cuprinde decît termenii de la „A" pînă la cuvîntul „bărbat". Rămasă neterminată, cum era şi firesc, această 
operă de nepreţuită valoare nu a fost egalată pînă azi de nici o lucrare de acest gen. 

Preocuparea pentru literatură a lui Hasdeu a îmbrăţişat un cîmp vast, iar opera sa cuprinde poezii 
(Poesie, 1873, Sarcasm şi Ideal, 1897 etc.), proză (Ursita, Duduca Măriuca, Micuţa, Vornicul Iancu Motoc, 
Ionaşcu Vodă etc.), teatru (Domniţa Roxandra, Trei crai de la răsărit, Răzvan şi Vidra), traduceri din Ovidiu, 
între lucrările sale, aşa cum consideră G. Călinescu (1982), Duduca Măriuca şi Răzvan şi Vidra rămîn în istoria 
literaturii române ca cele mai de valoare lucrări ale lui Hasdeu. Opera sa (literară are şi ea un caracter militant, 
căci evocarea trecutului istoric, cu aluzii critice la realităţile vremii sale, şi aspiraţia spre libertate şi dreptate 
socială străbat lucrările sale. 

Ca istoric, B. P. Hasdeu are marele merit de a fi publicat numeroase documente slave din izvoare 
ruseşti, sîrbeşti şi polone privind istoria ţărilor române în revista sa „Arhiva istorică a României". „Enorma lui 
străduinţă de a culege documente, îndeosebi slave, în a sa Arhivă istorică a României, consuiltabiilă şi azi — G. 
Călinescu (1982) — tehnica de editare a acestor documente, conjugarea, apoi, a istoriei arhivistice cu filologia 
şi arheologia, introducerea unei filosofii a istoriei în sinteza faptelor sînt elemente care fac din el un mare 
precursor". Luînd drept model lucrarea lui N. Bălcescu referitoare la Mihai Viteazul, B. P. Hasdeu dedică, în 
anul 1865, o scriere monografică lui Ioan Vodă cel Viteaz (1572—1574). Folosind un număr impresionant de 
izvoare, B. P. Hasdeu elaborează Istoria critică a românilor (1873, 1875), operă fundamentală de o deosebită 
valoare, în care a adîncit istoria desfăşurată pe teritoriul locuit de români cu o putere de sesizare a faptelor puţin 
obişnuită. 

Prin preocupările sale multilaterale, prin spiritul enciclopedist şi prin lucrările sale B. P. Hasdeu a dat 
un considerabil impuls culturii noastre moderne, deschizînd drumuri noi ştiinţei şi literaturii. Decesul fiicei sale 
Iulia, în vîrstă de numai 19 ani, o fată cu inteligenţă precoce, absolventă a Universităţii Sorbona, poetă, 
graficiană şi talentată pianistă, survenit la 17 septembrie 1888, schimbă cursul vieţii remarcabilului savant, 
îndurerat şi zdruncinat sufleteşte, B. P. Hasdeu cade pradă misticismului şi îşi consumă activitatea într-un 
domeniu steril — spiritismul — fapt care i-a atras numele de „magul de la Cîmpina". În amintirea fiicei sale 
construieşte, în anii 1893—1896, după propriile sale planuri şi fantezii, un castel ce reprezenta un templu cu 
elemente simbolice. În anul 1899 se retrage de la Arhivele Statului, în anul 1900 părăseşte catedra universitară, 
iar după moartea soţiei (1902) trăieşte izolat în casa din spatele castelului din Cîmpina, unde moare la 25 august 
1907. 

Castelul Iulia Haşdeu, cu dimensiuni de aproximativ 20 x 15 m, are aspectul unei mici fortăreţe 
medievale din cauza donjonului central şi a crenelurilor. Clădirea pare construită din piatră datorită faptului că 
este placată cu lespezi de gresie cenuşie şi degajă, în ansamblu, o înfăţişare severă. Accesul în castel se face 
printr-o terasă, mărginită şi ea cu creneluri. Ferestrele se termină în partea de sus în acoladă, iar uşa centrală de 
granit masiv, ce se rotea în jurul unui ax median, precum şi portalul au ornamentaţie de factură mistică. 
Deasupra uşii, pe fondul unui ochi înscris într-un triunghi cu raze stilizate, este consemnată data construcţiei: 
1893—1896. Pe uşă, două eşarfe negre cu inscripţiile E pur şi muove şi Pro fide et patria încadrează un blazon 
care, într-un compartiment, cuprinde stema Moldovei, arătînd astfel originea familiei Hasdeu. În faţa uşii de 
granit, pe două lespezi de piatră sînt incizate „Legea moralei" şi „Legea religioasă". 
Devastat în timpul primului război mondial, castelul a fost restaurat şi declarat monument memorial. În interior, 
iatacul, salonul de primire, camera de lucru, sufrageria şi dormitorul găzduiau nenumărate exponate referitoare 
la viaţa şi opera lui B. P. Hasdeu. Se găseau aici, înaintea avariilor generate de seismul din martie 1977, 
genealogia familiei, a cărei obîrşie coboară pînă în secolul al XVII-lea, portretele părinţilor savantului — 
Alexandru şi Elisabeta Haşdeu —, fotografii de familie, documente, scrisori, manuscrise, primele scrieri aie 
învăţatului, numerele din ziarele şi revistele conduse de B. P. Haşdeu, mobilier de epocă, masa de lucru a 
istoricului pe care se aflau condeiul, călimara, ţigareta. De asemenea, erau expuse unele lucrări ale lui B. P. 
Haşdeu ca: Ioan Vodă cel Cumplit, Răzvan şi Vidra, Istoria critică a românilor, Etymologicum Magnum 
Romaniae s.a., afişe de teatru pentru piesele Răzvan şi Vidra şi Trei crai de la răsărit, în distribuţia cărora 
figurau Aristizza Romanescu şi Grigore Manolescu. În cupola castelului exista un mic observator astronomic. 
Printre alte piese de valoare se numărau portretul lui B. P. Hasdeu, realizat de N. Grigorescu, şi cel al fiicei sale, 
Iulia, executat de Sava Henţia, precum şi ultima fotografie a savantului, pe patul de suferinţă, cu numai şase zile 
înaintea morţii (V. Firoiu, 1969; M. Apostol, M. Vulpescu, 1971). 

Cu siguranţă că piesele, de o deosebită valoare, vor putea fi văzute în muzeu, după restaurarea 
castelului şi redeschiderea acestei instituţii de cultură. În grădina din faţa castelului se află bustul lui B. P. 
Hasdeu, lucrat în bronz, în anul 1937, de sculptorul N. Plămădeală. Bustul savantului, plin de expresivitate, este 



amplasat pe un soclu placat cu calcar gălbui, aşezat pe un postament alcătuit din două trepte. 
Cu vizitarea castelului Iulia Hasdeu se încheie traseul turistic în partea de nord a oraşului, unde am 

putut vizita monumente dintre cele mai interesante. 
Traseul din partea sudică a Cîmpinei porneşte tot din faţa hotelului ,,Muntenia" şi urmează str. 23 

August în aval. Pentru început ne atrage atenţia grupul de blocuri noi din centru cu aspect arhitectonic adecvat 
regiunii de dealuri; acoperişurile roşii, cu înclinări mari, maschează din loc în loc ultimul etaj. 

La primul colţ pe stînga depăşim sediul Agenţiei de turism şi A.C.R. şi după ce parcurgem cîteva sute 
de metri întîlnim, pe dreapta, blocurile înalte, cubiste, construite într-o fază de sistematizare mai timpurie a 
Cîmpinei. Am intrat deja pe bd. Nicolae Bălcescu. Trecem de staţia de benzină şi de Casa ştiinţei şi tehnicii, o 
clădire modernă, cu un frumos mozaic pe unul din pereţi. În colţ, cumpăna unei sonde de petrol fără turlă se 
leagănă ritmic amintind de zăcămintele de ţiţei aflate în adîncuri, simbol al faimei oraşului de altădată, precum 
şi al renumelui de astăzi.  

O privire aruncată dincolo de Casa ştiinţei şi tehnicii descoperă autogara, iar ca fundal, dealurile cu 
pantele lor repezi, împădurite sau acoperite cu pajişti. În continuare, bulevardul este încadrat de plopi, iar pe 
stînga lăsăm în urmă, succesiv, bazinul de înot, Stadionul tineretului, atelierele de reparaţii auto şi Dacia 
service. Ajungem la o răspîntie: spre dreapta, şoseaua principală coboară panta terasei pentru a se racorda cu 
şoseaua Ploieşti — Braşov, iar înainte, drumul vechi duce spre Băneşti, străbătînd cârtitul Slobozia. În dreptul 
micului scuar de la răspîntie noi o luăm la stînga pe str. Cîmpului şi apoi la dreapta, pe str. Nucilor. 

Schitul Slobozia, monument de arhitectură, azi biserică de mir, se află la capătul străzii, aproape de 
marginea terasei ce domină valea Doftanei. Inscripţia de pe placa de marmură din pridvor menţionează: „S-a 
ridicat această biserică cu hramul ŞI Nicolae, numită Schitul Slobozia, la 1714, prin dania preotului Preda 
Pătraşcu, ca metoc al mănăstirii Sinaia". În jurul micului schit şi al chiliilor care adăposteau cîţiva călugări se 
întindeau, pe suprafaţa de 25—30 ha, teren arabil, vii şi livezi, iar mai tîrziu, şi o plantaţie de nuci (de unde şi 
numele străzii); la schit se creşteau vite, se făcea brînză, se prepara ţuica şi alte produse necesare aprovizionării 
mănăstirii Sinaia. La confluenţa Doftanei cu Prahova schitul deţinea o moară, iar lîngă drumul principal, un han 
administrat de călugări. Beciurile pentru păstrarea vinului (cel mare cu o capacitate de 15 vagoane) se află şi 
astăzi sub casa parohială, şi ea monument de arhitectură, construită în anul 1840. 

Muncile curente erau executate de cîteva zeci de familii ce locuiau în preajmă. Schitul avea stăreţie şi 
trapeză (casă de oaspeţi) şi datorită aerului bun aici veneau la odihnă preoţi şi călugări din diferite părţi ale ţării. 

În anul 1896 schitul a devenit biserică de mir. Biserica pe care o vedem astăzi are plan triconc, cu 
absidde laterale dreptunghiulare şi cu un mic pridvor închis. Peretele de la intrare este încadrat de doi stîlpi 
groşi de rezistenţă ce străpung acoperişul. Zidurile au ornamentaţie simplă constituită din chenare mari şi din 
ancadramentele ferestrelor. Acoperişul este în două ape, iar turla cu aspect masiv, cu opt faţete, se termină în 
partea de sus în formă de clopot. 

Pictura din interior, refăcută în anul 1981, aparţine pictorului Tomescu. Pictura catapetesmei, realizată 
în anul 1861, este datorată lui I. Pîrvulescu, iar catapeteasma de stejar a fost sculptată în atelierele de la 
Plumbuita (Bucureşti) şi prezintă o frumoasă ornamentaţie. Clopotniţa, de asemenea monument de arhitectură, 
este construită din zid la bază, cuprinzînd intrarea largă, cu boltă semicirculară, şi din lemn în partea superioară. 
 

PRIN ÎMPREJURIMILE CÎMPINEI 
 

Cele două mici trasee parcurse prin oraş ne-au prilejuit cunoaşterea localităţii şi vizitarea edificiilor şi 
monumentelor de interes turistic legate de trecutul istoric, economic şi cultural al Cîmpinei. Pentru cei ce 
poposesc aici două-trei zile recomandăm cîteva excursii în afara oraşului, menite să întregească valoarea 
turistică a localităţii şi a împrejurimilor ei, în care peisajul geografic te cheamă să porneşti din nou la drum, 
oferindu-ţi posibilitatea de a-ţi îndrepta gîndurile spre evenimentele din trecut, ce stau la baza înfăptuirilor de 
astăzi. 
 

ORAŞUL VĂZUT DE SUS: CÎMPINA - VOILA (MUSCEL) – ŞOTRILE 
 
Traseul se desfăşoară în partea de nord a Cîmpinei şi se parcurge pe drum modernizat pînă la Voila (6 

km) şi pe drum pietruit pînă la Şotrile (8 km). Pînă la Voila pot fi folosite şi autobuzele I.G.O., cu plecare din 
piaţa centrală a oraşului, iar pînă la Şotrile şi cursele I.T.A., cu plecare din autogară. 

Pornim din faţa hotelului Muntenia către Braşov, pe strada 23 August, şi din dreptul bustului lui N. 
Grigorescu o luăm spre dreapta, pe Calea Doftanei. Trecem pe lîngă liceul „N. Grigorescu" (dreapta), apoi 
traversăm calea ferată Cîmpina — Telega. În continuare, drumul începe să coboare şi după 500—600 m de la 
barieră cotim la stînga pe strada Voila. Cîteva serpentine ne readuc pe podul terasei pe care şoseaua o 
traversează, mărginită de plopi şi de case din ce în ce mai rare şi ajungem în dreptul unui lac. 



Aici se desprinde spre dreapta şoseaua ce duce pe valea Doftanei, la Tesila şi Trăisteni. Dar noi urmăm 
drumul în continuare, urcînd Dealul Muscelului pînă la o intersecţie. 

De aici ne putem abate spre stînga cîteva sute de metri pentru a avea o frumoasă perspectivă asupra 
oraşului Cîmpina. Drumul urcă şi coboară uşor pe relieful ondulat; lăsăm pe dreapta Lacul Cocorului şi trecem 
pe lîngă satul de vacanţă al şcolarilor şi preventoriul pentru copii Muscel. După cîteva zeci de metri cuprindem 
cu privirea o bună parte din Valea Prahovei. 

Spre nord-vest şi vest contrastul dintre Valea Prahovei cu întinsa ei terasă şi dealurile care o mărginesc 
este izbitor; de o parte şesul neted, de cealaltă, pantele dezordonate ale dealurilor acoperite de păduri şi livezi, 
întrerupte pe alocuri de păşuni şi fîneţe. De aici, de sus, ne putem dă seama de întinderea Cîmpinei, desluşind 
noile cartiere cu arhitectura lor net diferită de cea a clădirilor vechi; desluşim, de asemenea, reţeaua de străzi şi 
şoseaua principală însoţită de plopi în afara oraşului, rafinăria şi celelalte întreprinderi industriale cu halele lor 
mari şi coşurile înalte, calea ferată ce însoţeşte Prahova şi gara. Se surprinde de aici chiar freamătul marelui 
centru industrial în care viaţa pulsează frenetic, spre deosebire de liniştea romantică a dealurilor, poienilor şi 
pădurii. 

Dincolo de Prahova, din Poiana Cîmpina, două drumuri aruncate parcă de-a curmezişul Culmii Gurga 
suie cu greu pantele dealurilor, ocolind vîlcele şi dîmburi, şi după ce se odihnesc în culme dispar şi se îndreaptă 
pe ascuns spre Proviţa şi Drăgăneasa. În fund se înalţă semeţ vîrful Sultanul, împădurit şi singuratic, privind la 
dealurile mai mărunte din jur, iar spre dreapta, vîrful Gurga, sub care se zăreşte crucea eroilor, străjuieşte şesul 
întins de la Breaza. 

Privirea lunecă spre nord şi, deasupra Dealurilor Cîmpiniţei, pătrunde în depărtare pînă în coastele 
munţilor. Către răsărit, dincolo de Doftana, în dealurile frămîntate, dominate de masivul Măcesu, se deschide 
şaua de la Telega, în dreptul unui lac, nu departe de podul căii ferate şi de fosta închisoare Doftana. În stînga, 
terasa de la Brebu pare un podiş suspendat, iar către sud, dincolo de vîrful Ciobu, se vede cum şesul Cîmpinei 
se prelungeşte spre miazăzi pierzîndu-se în cîmpie. De la Băneşti în jos, şoseaua naţională, cu nesfîrşitul şir de 
pomi, şi calea ferată, apărută pe neaşteptate, se pierd în zări. 

Încheind turul de orizont, ne întoarcem la intersecţie. De aici ne continuăm drumul spre nord şi după 
un urcuş lin de 500—600 m ajungem în dreptul Castelului Voila, fosta proprietate a prinţului Ştirbei, astăzi 
sanatoriu, apoi intrăm în pădure. Pînă la Şotrile, drumul merge pe culmea cînd plată, cînd ştirbită de obîrşiile 
văilor îndreptate spre Cîm-piniţa sau spre Doftana. Către dreapta se vede localitatea Brebu cu casele răsfirate 
de-a lungul terasei. Drumul nostru străbate satul Plaiu Cîmpinei şi, pe deasupra pantelor repezi din dreapta, urcă 
lin prin poieni. În stînga se înalţă vîrful Cucuiatu, pe care şoseaua îl ocoleşte şi apoi intră în comuna Şotrile, ale 
cărei gospodării ocupă creştetul dealurilor la înălţime de aproximativ 800 m. 

Vîrful Cucuiatu (826 m) este cel mai proeminent din regiune. Pantele lui nordice sînt abrupte şi 
pietroase, punînd în evidenţă strate groase de conglomerate puternic înclinate, în schimb cele sudice sînt mai 
line şi înierbate. Prin înălţimea sa, vîrful, care poate fi atins plecînd din şosea în numai 10—15 minute, oferă un 
foarte bun punct de perspectivă. Din vîrf, privirea se desfată urmărind către nord munţii, de la masivul pietros al 
Bucegilor la culmile mai scunde şi pleşuve ale Gîrbovei, tivite spre poale de înălţimile dinspre Secăria, între 
acestea Gîlma Secăriei (l 149 m) se remarcă prin proeminenţa ei, urmată la dreapta de valea Doftanei. Jos pe 
vale, barajul de la confluenţa Doftanei cu Secăria şi Păltinoasa stăvileşte apele rîului, iar puţin în aval, casele 
satului Seciuri stau aninate pe un pinten de terasă. Dincolo de vale se înalţă Munţii Grohotiş terminaţi spre sud 
cu vîrfurile Păltineţ şi Trifoiu, ambele cu creştetul poienit. Spre răsărit se întind dealurile subcarpatice în care, la 
poalele munţilor se cuibăresc depresiunile Brebu şi Aihmiş. Sub noi, lunca Doftanei este dominată de terasa de 
la Brebu pe lungime de 7 km. În dreptul aceloraşi conglomerate ce formează vîrful Cucuiatu, rîul şi-a tăiat 
cheile pitoreşti de lîngă Lunca Mare, pe care le vom străbate într-un alt traseu. Către sud privirea distinge Plaiul 
Cîmpinei cu şoseaua pe care am venit, iar spre apus, dincolo de valea Cîmpiniţei, Plaiul Cornului ascunde 
parţial Valea Prahovei; pe fundal, dealurile subcarpatice sînt dominate de vîrful Sultanu. 

Satisfăcuţi de orizontul larg deschis şi de varietatea peisajului, coborîm la şosea şi ne întoarcem la 
Cîmpina pe acelaşi drum. 

 
CÎMPINA - POIANA CÎMPINA - Vf. POIENII - Vf. TALGA - PODU VADULUI - CÎMPINA 
 
Acest traseu în circuit prilejuieşte vizitarea unor vechi monumente de arhitectură şi petrecerea cîtorva 

ore în aer liber, prin poieni şi păduri, departe de viaţa citadină, la înălţime de peste 600 m, de unde Cîmpina şi 
ţinutul învecinat pot fi cuprinse într-o singură privire. El se parcurge cu autobuzul, la plecare şi întoarcere, 
urmînd ca cea mai mare parte a traseului (7—8 km) să fie străbătută pe jos. 

Din centrul oraşului luăm autobuzul ce duce la gara şi după ce traversăm pe un viaduct şoseaua 
naţională şi Prahova, coborîm la stadion (o staţie înainte de gară), de unde începem excursia pe jos. 

Mai întîi trecem pe sub calea ferată, cotim imediat la dreapta şi apoi la stînga şi ajungem la răspîntia de 
la Postă. Aici lăsăm drumul principal, spre Proviţa, să cotească la stînga şi o luăm la dreapta. Trecem pe lîngă 



consiliul popular al comunei Poiana Cîmpina (stînga) şi pe lîngă întreprinderea pentru reparaţii de tractoare 
(dreapta), după care un mic urcuş ne scoate într-o stradă pe care o urmăm la dreapta pînă la Şcoala generală nr. 
1. Aici ne atrag atenţia un zid ruinat şi o poartă cu arcadă. Este poarta vechiului schit Poiana. 

Schitul Poiana, monument de arhitectură de o remarcabilă importanţă, a fost construit în anul 1690 de 
spătarul Toma Cantacuzino, nepotul voievodului Şerban Cantacuzino, domn al Ţării Româneşti (1678—1688). 
Pisania cu litere chirilice, sculptate în piatră, care consemnează ctitorul şi data construcţiei, a fost montată abia 
în 1841 deasupra uşii de la intrare. Schitul, clădit pe micul pod al terasei de pe dreapta Prahovei, a fost 
înconjurat cu ziduri de un metru grosime, construite din cărămizi înguste, iar către bază, din cărămizi ce 
alternează cu bolovani de rîu, aşa cum se observă în multe locuri, dar mai ales lîngă intrarea în incintă. Din 
vechea clopotniţă a schitului s-a mai păstrat numai poarta cu arcada ei semicirculară. Chiliile călugărilor au 
dispărut, dar în colţul de NV se mai recunoaşte beciul cu bolţile lui subterane. Biserica a fost afectată de 
cutremurele din 1802, 1940 şi 1977, dar reparaţiile şi consolidările au respectat în general aspectul iniţial al 
construcţiei. 

Privită din afară, biserica se impune prin înălţime, supleţe şi ornamentaţie. Edificiul are plan treflat, cu 
o mică gîtuitură în faţa absidelor laterale. Pridvorul deschis, mărginit de stîlpi înalţi cu arcade, construit şi 
decorat în aceeaşi manieră, a fost adăugat după cutremurul din 1940. Dar la consolidarea din 1982—1983 s-au 
zidit arcadele, pentru mai multă rezistenţă. Ornamentaţia exterioară constă în coloane angajate şi arce 
semicirculare care dau dădirii o anume supleţe. Sub streaşină, o friză imită pînza de ferăstrău. Turlla cu 8 fete, 
căptuşită cu scîndură, se dispune pe un postament pătrat cu friză similară şi muluri decorative, iar acoperişul 
este din şindrilă. 

După ce suim cele cîteva trepte, în pridvor ne reţin atenţia ancadramentul de piatră all uşii şi lunga 
inscripţie de deasupra, în care, în dreapta jos, se citeşte numele ctitorului Toma Cantacuzino, cu litere chirilice. 
Pronaosul nu este despărţit de naos, iar turla, în interior cu secţiune rotundă, este susţinută de patru arce de 
rezistenţă. 

 

 
 
 
Fig 05.  
 
Prima pictură a schitului Poiana a fost realizată de Pîrvu Mutu, dar, din păcate, s-a distrus complet. În 

urma reparaţiilor, biserica a fost din nou pictată în frescă, dar şi din această pictură se mai păstrează numai 
arhanghelii de pe peretele din dreapta. După consolidarea din 1941 interiorul a fost pictat pentru a treia oară de 
pictorul Gh. Boboleanu din Bucureşti. Scenele biblice redate pe un fond închis sînt încadrate în chenare 
ornamentale sinuoase de culoare gălbuie, ceea ce dă picturii un aspect original şi plăcut. 

Schitul Poiana a funcţionat ca atare pînă în 1863, cînd a fost transformat în biserică de mir, sub 
administraţia Eforiei spitalelor civile. În curte, lîngă intrare, se află o clopotniţă improvizată din fier, care 
susţine două clopote. Cel mic, fisurat şi sudat, conţine o inscripţie pe patru rînduri, din care reiese că a fost 
donat schitului la 25 octombrie 1878 de eforii spitalelor civile, printre care sînt menţionaţi „Gregore 
Cantacuzino şi medicul general Carol Davila". 

După vizitarea schitului ne întoarcem către Cîmpina. Trecem de strada pe care am urcat şi la 



următoarea intersecţie o luăm la dreapta cotind aproape 180 ° pe şoseaua ce duce la Proviţa. 
 

 
Fig 06. 
 
Din intersecţie se desprinde o uliţă scurtă care coboară la fostele băi Poiana Cîmpina, astăzi 

dezafectate. Urmăm drumul spre Proviţa şerpuind uşor pe un pinten de deal sub care se deschide o vale cu 
alunecări de teren acoperite de livezi. Trecem pe lîngă o fîntînă, ieşim din comună şi după cîteva sute de metri 
şoseaua se roteşte spre dreapta la obîrşia văii amintite şi ajunge într-o şa, la circa 575 m altitudine. 
De aici încolo traseul urmează coama dealului către NV. La început mergem pe un drum de pămînt, apoi curînd 
ne abatem spre dreapta pentru a atinge Vîrful Poienii (617 m). Din vîrf surprindem frumoasa panoramă a Văii 
Prahovei şi a dealurilor subcarpatice. La poalele pantelor pe care le-am urcat se distinge Prahova cu lunca'ei 
prunduită şi cu firul de apă despletit în dezordine. Ea este dominată de terasa Cîmpina, un adevărat şes mărginit 
de maluri abruote, ce se urmăreşte în susul văii, la Cornu, dar mai ales în josul acesteia, la Cîmpina, şi se pierde 
pe nesimţite în întinsul cîmpiei. Privim cartierele recent sistematizate din Cîmpina, cu blocuri de noi locuinţe, 
halele întreprinderilor industriale, coşurile de fabrici şi gara, în dreptul căreia, în malul abrupt, se schiţează 
stratele boltite ale cunoscutului „anticlinal al gării". Oraşul este dominat de Dealul Muscelului, şi el netezit, iar 
în dreapta lui, dealurile de dincolo de Doftana cu şaua adîncă de la Telega sînt dominate de masivul Măceşu. În 
stînga Muscelului, valea Cîmpiniţei îşi roteşte spre nord obîrşiile printre culmile împădurite pînă la marginea 
munţilor Gîrbova. 

Către vest şi sud-vest se deschide valea Proviţei cu şoseaua pe care am părăsit-o în sa, coborînd 
sinuoasă pînă la Proviţa de Jos. Iar dincolo de ea, culmile subcarpatice, cînd împădurite, cînd cu poieni sau cu 
livezi, se succed pînă la orizontul înceţoşat, străjuite de vîrful Sultanii. 

În continuare, urmăm culmea dealului către NV pe drumul de care. El ne conduce paşii prin fîneaţa 
împestriţată cu flori ce răspîndesc un parfum suav. După aproape 1 kilometru ajungem la marginea pădurii de 
stejar, unde întîlnim pe dreapta o bancă şi o fîntînă cu ghizd de lemn, cu apă tulbure. Drumul intră în pădure, 
străbate în lung o poieniţă şi se roteşte uşor spre stînga, lăsînd în dreapta cota 678 m. În dreptul acesteia părăsim 
drumul (care peste puţin coboară la Proviţa de Sus) şi atingem cota pe o cărare mai puţin bătută, lungă de numai 
80 m. Din vîrful marcat de o bornă forestieră, coborîm spre nord pe o pantă scurtă şi ieşim din pădure. 

În faţa noastră se ridică vîrful Talga1 stînd stavilă între Valea Prahovei şi cea a Proviţei, iar dincolo de 

                                                        
1 Denumirea Talga nu ni se pare autentică. Ne întrebăm, ţinînd seama de forma ascuţită a vîrfului, dacă nu 
cumva denumirea originară nu ar fi Ţagla, denaturată din greşeală de cartografii secolului trecut prin omiterea 
sedilei şi intervertirea literelor g şi l. 



el se profilează vîrful Gurga cu pintenul lui pe care distingem o cruce — monumentul eroilor — de deasupra 
oraşului Breaza. Pantele Talgăi sînt vălurite pe mari suprafeţe din cauza alunecărilor care se rînduiesc de o parte 
şi de alta, îndreptîndu-se spre văi mai conturate. 

Traversăm un drum de care în şa şi urcăm vîrful Talga, de fapt o culme de cîteva sute de metri 
lungime, de unde orizontul se deschide larg spre toate zările. Coborîm în curmătura de la nord şi urmăm către 
dreapta un drum de care; după circa 1 km ajungem în localitatea Podu Vadului, la magazinul universal, situat pe 
şoseaua Cîmpina — Breaza, în faţa căruia este staţia autobuzelor I.T.A. 

Dacă timpul ne îngăduie mai putem vizita o bisericuţă veche aflată la numai 100 m depărtare de 
magazin, dincolo de şosea, aproape de lunca Prahovei. Biserica din Podu Vadului a fost ridicată în zilele 
prealuminatului domn Constantin Basarab Voievod (Constantin Brîncoveanu), aşa cum reiese din inscripţia de 
pe piciorul mesei din altar, probabil pe locul unei biserici mai vechi, căci satul este atestat documentar în anul 
1510. O altă inscripţie consemnează pe clopot anul 1810, cînd a fost donat bisericii. 

Biserica, construită din cărămidă şi piatră, a fost pictată şi la exterior în frescă. În interior, tîmpla este 
de zid, iar tavanul, scund (la 3,5—4 m înălţime), conţine picturi cu scene biblice. Cu excepţia celei din altar, 
pictura a fost executată în ulei, în 1878, de pictorul Zarimba din Telega, peste pictura mai veclie, în frescă, din 
care se mai cunosc cîteva fragmente de formă pătrată deasupra ferestrelor. Prin dimensiunile ei reduse şi prin 
vechime, biserica din Podu Vadului constituie un monument ce evocă vechile aşezări din Valea Prahovei. Ne 
întoarcem la Cîmpina cu autobuzul, trecînd prin Poiana Cîmpina şi pe lîngă schitul Poiana. 

 
CÎMPINA - DOFTANA - TELEGA - BREBU 
 
În partea de est şi nord-est a Cîmpinei se găseşte un mănunchi de locuri de interes turistic ce 

îndreptăţeşte parcurgerea unui traseu relativ scurt, pe drumuri modernizate care, dus-întors, cu ramificaţiile 
respective, totalizează 24 km. 

Pornim din centrul oraşului spre nord, pe str. 23 August şi apoi pe str. Doftanei. Trecem calea ferată 
Cîmpina — Telega, lăsăm spre stînga drumul către Voila (pînă aici,.vezi detalii la p. 103), şi mergem înainte, 
paralel cu calea ferată. Cîteva serpentine ne coboară în lunca largă a Doftanei. Traversăm din nou calea ferată ce 
duce pe vale, în sus, şi rîul, şi ajungem la intersecţia de la restaurantul ,,Zorile", lîngă fosta gară Telega, 
transformată azi în ţesătorie de covoare. Către stînga, şoseaua duce la Brebu, însă noi vom continua drumul 
înainte, prin satul Doftana, către Telega. 

La numai 100 m mai sus, pe stînga, se află lacul Doftana, un lac sărat, cu contur foarte sinuos. Format 
într-o veche exploatare de sare, abandonată în anul 1900, al cărei tavan s-a năruit, lacul are adîncimea maximă 
de 24,5 m, lăţimea de circa 140 m şi suprafaţa de 9 200 m2. Salinitatea în stratul superficial de apă, cu grosime 
de 4—5 m, este redusă (3—11 g/l), iar temperatura oscilează de la zi la noapte şi de la sezon la sezon. De la 
circa 5 m în jos, salinitatea creşte brusc, atingînd pe fundul lacului 204 g/1. La adîncimea de peste 10 m are loc 
fenomenul de homotermie, temperatura apei rămînînd constantă (14—15 °C) indiferent de anotimp (P. 
Gâştescu, B. Driga, 1969). 

 
 



 
Fig 07.  
 
Ocna unde s-a format lacul Doftana face parte dintr-un sistem mai amplu de exploatare, axat iniţial pe 

valea Telega şi extins în anul 1865 şi în valea Doftanei. Situată la mică adîncime, sarea de la Telega era 
cunoscută încă din vechime. Exploatarea ei s-a făcut iniţial la întîmplare, din versanţi sau de sub terenul 
alunecat, iar mai tîrziu prin ocne. 

Satul Telega a fost atestat documentar pentru prima oară într-un hrisov emis de Petru cel Tînăr 
(1559—1568) la 16 aprilie 1560 în legătură cu „vama de sare" atribuită mănăstirii Drăghiceşti (Mărgineni) 
împreună cu localitatea. Harta stolnicului Constantin Cantacuzino din anul 1700 şi harta rusă din anul 1835 
consemnează saline la Telega. Ocnele de sare de aici constituiau totodată un loc de detenţie pentru haiducii şi 
ţăranii răzvrătiţi, aşa cum reiese dintr-un document din anul 1790 care pomeneşte „punerea în ocnă a unor 
ucigaşi". Un alt document din anul 1791, emis de Mihai Şuţu, însărcina pe căminarul Moscu „să facă zapt1 tot 
venitul acestor ocne pe seama cămarei domniei mele" (Paulina Brătescu şi colab., 1897), ceea ce denotă 
interesul acordat de domnitori exploatărilor de sare. În a doua jumătate a veacului trecut, cantităţile mereu 
sporite de sare, în bună parte transportate cu căruţele pînă la Zimnicea (N. Simache, 1971), au făcut necesară 
construirea căii ferate Telega — Cîmpina (1883). 

                                                        
1 A face zapt = a însuşi cu forţa. 



Exploatarea sării se efectua prin excavaţii în formă de clopot a căror adîncimi putea ajunge sau chiar 
depăşi 100 m. Munca la ocne era specializată, documentele vremii menţionînd mai multe categorii de lucrători 
— ciocănaşi, măglaşi (stivuitori de bolovani), fumari (cei ce asigurau iluminatul), iar scoaterea bolovanilor de 
sare la suprafaţă se făcea cu ajutorul crivacului1. Din anul 1865 s-a deschis ocna de la Doftana unde s-a aplicat 
un nou sistem de exploatare, prin puţuri cu galerii, obţinîndu-se un randament sporit. Ocna de la Doftana a 
funcţionat concomitent cu ocna de la Telega pînă.în anul 1872, cînd ultima a fost definitiv abandonată. În anul 
1900 ca urmare a inundării ei, s-a ajuns şi la părăsirea salinei de la Doftana. 

Datorită condiţiilor grele de lucru şi a accidentelor de muncă repetate, la 1 octombrie 1832, ciocănaşii 
de la Telega s-au răzvrătit şi au încetat munca; ei şi-au reluat activitatea numai după întocmirea unui regulament 
care le satisfăcea o parte din revendicări. Cunoscută ca centru opoziţionist şi revoluţionar, Telega a fost aleasă 
de N. Bălcescu în rîndul localităţilor unde urma să izbucnească simultan revoluţia de la 1848. În legătură cu 
evenimentele desfăşurate aici lîngă lacul Doftana s-a inaugurat de curînd un monument. 

Monumentul comemorativ al revoluţiei de la 1848 se află peste drum de lacul Doftana şi aminteşte 
de momentele de început ale revoluţiei. La 6 iunie 1848, N. Bălcescu, plecat din Bucureşti pentru a difuza 
proclamaţii revoluţionare, s-a întîlnit cu Al. Cristofi, comandantul închisorii Telega, undeva între Cîmpina şi 
salină. Aici i-a înmînat un bilet din partea lui Christian Tell care îl îndemna: „Scoală-te dacă îţi iubeşti ţara ! 
Acum e vremea". O ştire din 21 iunie menţiona că ciocănaşii încetaseră lucrul; tot la Telega, C. Telegescu 
ridicase la luptă muncitorii şi soldaţii din paza salinei (Prahova. Tradiţii de luptă şi înfăptuiri socialiste, 1974). 

Monumentul comemorativ este constituit dintr-o placă de marmură montată pe un soclu de beton, în 
care este incizat textul: „Lîngă lacul format pe locul fostei saline, în acest loc unde se afla salina, a venit în 
zilele începutului de iunie 1848 Nicolae Bălcescu pentru a organiza şi porni revoluţia cu cio-cănaşii şi măglasii 
din Tolega". Monumentul este împrejmuit cu un mic gard de lemn de formă circulară prelungit către intrare cu 
un intrînd. 

Urmăm traseul în continuare îndreptîndu-ne spre Telega. Şoseaua urcă lin printre gospodăriile satului 
Doftana şi, după circa 250 m, lăsă în dreapta drumul ce duce la Muzeul Doftana, pe care-l vom vizita la 
întoarcere. Aşadar continuăm urcuşul şi ajungem în curmătura ce separă vîrful Telega (597 m), înălţat în stînga, 
semeţ şi împădurit, de culmea domoală din dreapta — Culmea Paraschiva — terminată spre sud cu vîrful 
Ciobu, deasupra Băneştilor. Şaua pe care o traversăm se află cu numai 50 m deasupra albiei Doftanei şi văii 
Telega. 

Din curmătură, şoseaua coboară cotind pînă în centrul comunei Telega, printre case cu cerdac şi 
traforuri, dar şi printre case noi, spaţioase. Din centru o luăm la stînga, înainte de a traversa rîul, mergem în 
susul apei circa 500 m şi ne oprim în faţa pavilionului băilor Telega. 

Băile Telega, cunoscute cel puţin din secolul trecut, au luat fiinţă în jurul lacurilor sărate formate în 
vechile ocne Mocanu, Palada, Stavrică, Lacul Dulce şi Lacul Baia Centrală. Toate au fost folosite de localnici în 
mod rudimentar pentru tratament, datorită calităţilor terapeutice ale apelor. Cu timpul însă, o parte s-au degradat 
(alunecările de teren au astupat două dintre ele) şi numai unul a fost amenajat, constituind actualele băi. 

Lacul are forma ovală, cu lungime de 50 m, lăţime maximă de 38 m şi suprafaţă de 1 334 m. 
Adîncimea lui atinge 45 m (I. Pişota şi colab., 1969). La 10 m adîncime salinitatea apei este de 135,8 g/l. Pe 
lîngă sare, apa lacului conţine iod, fier şi calciu. În stratul superficial, considerat pînă la adîncimea de 3 m, 
temperatura apei în timpul verii este de 23—25 °C şi ajunge uneori chiar la 27 °C, pentru a scădea spre toamnă 
la 18—19 °C. La adîncimi de peste 5 m are loc, şi aici, fenomenul de homotermie, temperatura în jur de 15 °C 
nefiind influenţată de variaţiile sezoniere ale temperaturii aerului. 

Situate într-un climat sedativ — indiferent de dealuri, la altitudine de 420 m, Băile Telega sînt indicate 
în afecţiuni reumatismale, neurologice şi ginecologice. Dacă în 1893 au vizitat Telega, pentru băi, 20 familii 
(Paulina Brătescu şi colab., 1897), în prezent localitatea găzduieşte anual cîteva mii de vizitatori (cu cazare la 
particulari) veniţi din împrejurimi, dar şi din locuri mai îndepărtate, ca urmare a amenajărilor făcute şi a unui 
tratament medical dirijat. 

În faţa lacului se întinde o mică plajă cu nisip, iar de o parte şi de alta sînt plasate cabine şi duşuri cu 
apă dulce. 

O podea de lemn înconjură lacul. În pavilionul băilor sînt amenajate cele 28 de camere pentru băi 
calde, la cadă de lemn sau de fontă, camere de sudaţie şi cabinetul medical. Băile funcţionează în perioada 1 
mai — 1 octombrie. Prin mineralizaţia apelor şi calităţile terapeutice, ca şi prin dotări, Băile Telega au frumoase 
perspective de dezvoltare. 

De la băi, ne întoarcem în centrul comunei şi urmăm acelaşi drum prin şaua dintre vîrful Telega şi 
Culmea Paraschiva, apoi începem coborîşul spre lunca Doftanei. Cu 250 m înainte de Monumentul 
comemorativ al revoluţiei de la 1848, cotim la stînga spre Muzeul Doftana. Această scurtă ramificaţie urcă uşor 
                                                        
1 Dispozitiv alcătuit dintr-un tambur cilindric cu ax vertical pe care se înfăşură un otgon de cînepă, la capetele 
căruia se legau burdufurile sau podurile de sare. Dispozitivul era acţionat de 3—4 perechi de cai. 



printre casele satului Doftana şi ajunge pe un platou neted, mic rest din terasa Cîmpina. 
Muzeul Doftana s-a deschis în noiembrie 1949, în fostul penitenciar, înfiinţat iniţial ca loc de detenţie a 

răufăcătorilor condamnaţi la muncă silnică în ocnele de la Telega; ulterior, aici aveau să fie închişi răzvrătiţii şi 
luptătorii împotriva nedreptăţilor politice şi sociale ale regimului burghezo-moşieresc — ţăranii răsculaţi în 
1907, organizatorii grevei generale din 1920, iar după intrarea în ilegalitate a Partidului Comunist Român, 
luptătorii revoluţionari comunişti şi antifascişti. Din 1924, în închisoarea Doftana s-a aplicat un „regim special", 
caracterizat prin accentuarea teroarei împotriva deţinuţilor politici, aşa încît aceasta a devenit o adevărată 
„Bastilie românească". Printre militanţii comunişti întemniţaţi la Doftana se afla şi tovarăşul Nicolae Ceauşescu 
în perioada 1936—1938 (în 1936 secretar al Comitetului regional Prahova al U.T.C.) şi Ilie Pintilie, membru al 
C.C. al P.C.R. Dar concentrarea luptătorilor comunişti la Doftana a făcut ca închisoarea să devină o adevărată 
şcoală de partid, căci, cu toată severitatea pazei, între zidurile închisorii erau introduse operele clasicilor 
marxism-leni-nismului, reviste şi ziare editate de P.C.R., opere literare, manifeste etc., care circulau pe ascuns 
din celulă în celulă, însăşi organizaţia de partid din închisoare a scos ziare proprii scrise de mînă ca „Doftana 
Roşie", „Buletinul", „Antifascistul încătuşat" şi altele. 

Închisoarea a fost construită din blocuri de piatră în anii 1894—1897 pe o suprafaţă de 8 000 m2, după 
un model belgian. Ea cuprindea 8 secţii desemnate de la A la H, dintre care numai trei primeau lumină directă 
(„secţiile luminoase"). Pentru construcţie s-a alocat din bugetul statului suma de 865 000 lei. 

În planul închisorii se remarcă un compartiment central de forma unei potcoave închise, din care se 
desprind radiar alte compartimente, ale căror capete sînt unite cu un prim rînd de ziduri. Către intrare este o 
curte prin care se făcea accesul deţinuţilor spre celule. Aceasta comunică cu un culoar semicircular ce înconjură 
corpul central, mărginit la exterior de al doilea rînd de ziduri înalte de 5 m, cu 9 turnuri de observaţie, din care 
paznicii sesizau cea mai mică mişcare. La intrare este pavilionul care cuprindea cancelaria, camera de apel a 
deţinuţilor, vorbitorul şi încăperi cu alte destinaţii. 

 

 
Fig 08  
 
Cutremurul din 22 octombrie 1940 a produs avarii grave penitenciarului. Cu toate insistenţele 

deţinuţilor de a fi mutaţi în alte închisori, nu s-a luat nici o măsură, aşa încît la cutremurul din noaptea 9/10 
noiembrie 1940, zidurile şubrezite s-au năruit, prinzînd sub dărîmături numeroşi militanţi comunişti, printre care 
se afla şi Ilie Pintilie. Cei ce şi-au pierdut viaţa au fost înmormîntaţi lîngă închisoare, în cimitirul „La Trei 
Pruni". După cel de-al doilea război mondial, închisoarea a fost restaurată şi transformată în muzeu, filială a 



Muzeului de istorie a partidului comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România. 
Intrarea în muzeu se face prin extremitatea dreaptă a pavilionului din faţă, iar vizitarea se desfăşoară 

conform săgeţilor indicatoare. La intrare, în mijlocul unei încăperi este macheta închisorii, cu dimensiuni de 
circa 3 X 4 m, care formează vizitatorului o imagine de ansamblu a penitenciarului. Trecem apoi în fosta 
cancelarie, unde pe birou sînt aşezate călimara, tocul, ştampile şi dosare. În continuare, urmează camera de 
gardă, vorbitorul, celule cu paturi suprapuse şi diferite obiecte ale deţinuţilor —haine vărgate, lanţuri de 7—16 
kg etc., — precum şi atelierul de tîmplărie cu utilajul respectiv. 

Traversăm curtea interioară şi pătrundem în compartimentul central, unde se găsesc celulele 
deţinuţilor, grupate pe secţii. În secţiile luminoase A şi B, construite cu trei etaje, se rînduiesc celule cu 
dimensiuni de 3 x 1,5 m, în fiecare aflîndu-se un pat de fier cu rogojină, o strachină, un vas şi un opaiţ. Uşa este 
prevăzută cu o ferestruică prin care gardienii controlau pe deţinut, într-una din încăperile secţiei A este expusă 
sacaua cu care deţinuţii aduceau apă din Doftana, dar care era folosită deseori pentru introducerea în închisoare 
a materialelor de partid. Tot aici sînt expuşi saboţi de lemn şi greutăţi cu lanţuri ce se legau la picioarele 
deţinuţilor, cazane de bucătărie, bastoane pentru bătaie, puşti şi altele. Tablourile de pe pereţi ilustrează 
tratamentul şi viaţa celor închişi. 

Străbatem culoarul semicircular ale cărui ferestre ce dau spre curtea interioară sînt vopsite în negru, 
ajungem în secţiile G şi H. În secţia H, celulele şi mai mici (2 X 1,5 m) nu aveau pat, ci o rogojină aşternută pe 
jos, împreună cu o strachină şi un vas. Celulele umede şi întunecoase sînt lipsite de ferestre către exterior. 
Singură ferestruica de deasupra uşii lasă să pătrundă lumina slabă din culoarul cu geamuri vopsite în negru. 

În secţia G sînt expuse cîteva exemplare din aşa-zisa „măgăreaţă", un băţ în vîrful căruia era legat un 
săculeţ, cu care se transmiteau, de la o celulă la alta materiale de partid şi alimente sosite din afară. Un tablou 
semnat de A. Atanasiu pune în evidenţă modul în care se foloseau aceste „măgăreţe". 

În corpul central al închisorii, la parter există trei săli în care numeroase exponate înfăţişează condiţiile 
de viaţă ale deţinuţilor, activitatea politică şi organizatorică a comuniştilor închişi aici, viaţa de partid, aspectul 
închisorii în diferite momente etc. Printre aceste exponate reţin atenţia panourile în care sînt menţionate 
măsurile represive aplicate în închisoare, revendicările revoluţionare ale deţinuţilor etc. De asemenea, registre, 
copii de pe sentinţe, foi de carceră, procese verbale, articole din ziarele vremii, amprente digitale, fotografii ale 
deţinuţilor şi altele. O fotografie înfăţişează aspectul Doftanei după cutremurul din 1940, iar un alt exponat redă 
ocna de la Telega, aşa cum arăta la începutul secolului al XIX-lea, într-o altă sală sînt expuse tablouri care 
prezintă viaţa din închisoare şi numeroase obiecte confecţionate în atelierele de tîmplărie şi fierărie ale 
închisorii — tăvi, casete sculptate, tacîmuri, cutii şi piese de şah, aplice făcute la traforaj, călimări, scrumiere şi 
altele. O piesă alegorică ilustrează eliberarea proletariatului: pe globul terestru, un capitalist însoţit de cîinele 
său fixează în pămînt lanţul cu care este legat un proletar; un alt proletar sfărîmă lanţul robiei cu un ciocan. 

În curtea închisorii se văd temeliile zidurilor năruite la cutremur şi se poate circula pe sub turnurile de 
pază. De la Muzeul Doftana coborîm pe acelaşi drum în şoseaua Cîmpina — Telega, pe care o urmăm spre 
stînga, trecem din nou pe lîngă Monumentul comemorativ al revoluţiei de la 1848 şi pe lîngă lacul Doftana şi 
ajungem iarăşi la răspîntia de la restaurantul „Zorile". 

De aici ne îndreptăm spre dreapta mergînd paralel cu Doftana. După 600—700 m traversăm pîrîul 
Lupa, pe care îl urmăm în sus cîteva sute de metri, apoi, prin serpentine strînse, urcăm o diferenţă de nivel de 60 
m şi ajungem pe podul unei întinse terase. Nu peste mult timp întîlnim primele case din comuna Brebu. Prin 
gospodăriile sale mari, multe cu arhitectură tradiţională, prin curţile şi grădinile largi, localitatea Brebu ocupă 
aproape în întregime podul terasei cu suprafaţă de circa 6 km2. Deşi neconsiderată ca atare, comuna Brebu, 
datorită cadrului natural, poziţiei laterale faţă de calea ferată şi faţă de sursele poluante ca şi datorită climatului 
blînd, este o veritabilă staţiune climaterică, asemănătoare cu Breaza. Urmăm şoseaua dreaptă pe distanţa de 3,5 
km şi ajungem în centru, la vechea Curte domnească. 

Aşezarea Brebu datează din timpuri străvechi, deşi este menţionată abia în secolul al XVI-lea, la 8 
octombrie 1564, într-un document emis de Petru cel Tînăr, şi la 20 august 1596, într-un altul, emis la Tîrgovişte 
de Mihai Viteazul. Numele localităţii provine de la numele comun breb (castor), animal de apă dulce răspîndit 
şi la noi în ţară pînă acum cîteva secole; poate că el trăia chiar în lacul din localitate. 

Pe la mijlocul secolului al XVII-lea Brebu devine reşedinţă domnească întărită. Matei Basarab se 
simţea mai în siguranţă aici, aproape de poalele munţilor. În vreme de restrişte el s-ar fi putut retrage uşor în 
Transilvania aliată, pe drumul din lungul Doftanei, care numai după 40 km l-ar fi scos la hotar, în Pasul 
Predeluş. Pe proprietatea sa de la Brebu, cumpărată de la moşnenii brebeni, Matei Basarab începe aşadar 
construcţia reşedinţei sale de vară, avînd ca ispravnici pe căpitanul Mogoş şi pe postelnicul Antonie din Popeşti 
(viitorul domn al Ţării Româneşti). 

Reşedinţa domnească se compune din casa domnească, mănăstirea şi clopotniţa, toate reunite într-o 
incintă întărită cu ziduri ce conferă întregului complex arhitectural aspectul unei cetăţi cu o evidentă funcţie de 
apărare. După N. Simache, lucrările au fost începute în 1650 de Matei Basarab şi terminate în 1690 de 
Constantin Brîncoveanu, cu meşteri din Brebu şi din Bertea. Din unele hrisoave reiese însă că mănăstirea ar 



data din 1640. 
Complexul arhitectural Brebu, aflat în centrul comunei cu acelaşi nume, este unul dintre cele mai 

reprezentative monumente din secolul al XVII-lea. Construcţia şi ornamentaţia specifice celor trei edificii 
componente pun în evidenţă arta unei epoci înfloritoare, priceperea şi gustul estetic al celor ce le-au conceput şi 
al meşterilor care le-au executat. 

Vizitarea complexului începe cu clopotniţa pe sub care trecem pentru a intra în curtea mănăstirii, 
respectiv a Curţii domneşti. 

Clopotniţa, înglobată zidului de incintă, avea înainte de toate rol de apărare. Ea are o înălţime de 27 m 
şi o lăţime la bază de 8,50 m. Soclul constituie primul nivel al construcţiei în care, flancat de contraforturi, se 
deschide portalul larg cu boltă semicirculară. Deasupra urmează turnul propriu-zis, cu secţiune octogonală, care 
conţine alte trei niveluri: camera de gardă, încăperea clopotelor, de unde în caz de nevoie se suna „alarma" şi o 
încăpere-observator (N. Simache). Cu toată masivitatea ei, clopotniţa are un aspect plăcut datorat ornamentaţiei 
variate dispusă în patru registre. Deasupra portalului, un rînd de mici firide este urmat de o cornişă ce imită 
dinţii de ferăstrău şi de un mic acoperiş. În registrele următoare se dispun chenare pătrate, firide scunde, 
terminate în semicerc şi firide similare îmbucate, mai înalte, care conturează ferestrele. Acoperişul are aspect de 
clopot. Accesul în turn se face pe scara exterioară, alipită zidului, care conduce la intrarea în camera de gardă. 

Zidurile de incintă au înălţime de 7—8 m, grosime de 0,90 m; de sînt construite din cărămidă şi 
bolovani de rîu şi susţinute la exterior de contraforturi. În structura zidului se remarcă bolţi semicirculare, iar în 
partea de sus se rînduiesc ferestre late în interior, înguste în afară, de unde se trăgea cu arme de foc. Se recunosc 
şi golurile în care erau montate bîrnele de stejar ce susţineau podeaua pe care stăteau soldaţii. Pe latura de vest a 
incintei, se recunosc fundaţiile unor încăperi mici, ataşate zidului, care au constituit chiliile mănăstirii şi 
camerele pentru ostaşi. 

Mănăstirea Brebu, ctitoria lui Matei Basarab (1632—1654), este un monument de arhitectură de o 
remarcabilă originalitate. Cele trei pisanii, două în pronaos şi una în altar, rezumă o parte din istoricul 
edificiului. Prima, în limba slavă, săpată în piatră şi aşezată pe zidul dintre pronaos şi naos menţionează că: 
„Io... Matei Basarab Voievod... Împreună cu soţia domniei mele Elena... am ridicat acest atotcinstit şi 
dumnezeiesc hram... Întru cinstirea şi pomenirea... celor patru stăpînitori de rînduri ostăşeşti, arhistegarul 
Mihail, Gavril,... În luna lui iunie 27 zile anul 7158 (1650), sub cel dintîi egumen, chir Vasile monahul, 
ispravnic jupîn Mogoş şi jupîn Antonie postelnic". 

A doua pisanie de pe peretele din stînga pronaosului arată că în zilele domnului Gh. Bibescu ,,s-au 
tencuit biserica şi s-au zugrăvit peste tot, cum şi casele domneşti... şi clopotniţa... la anul 1843, august 15". A 
treia inscripţio, din altar, menţionează că tîmpla şi icoanele au fost terminate o dată cu repararea bisericii la 17 
octombrie 1843. Matei Basarab a înzestrat mănăstirea cu moşii, între care Brebu şi Podu Cheii. În 1752 
mănăstirea a fost închinată ca metoc spitalului Sf. Pantelimon, iar în 1863 a fost transformată în biserică de mir, 
averile ei trecînd sub administraţia Eforiei spitalelor. Cutremurele din 1790 şi 1802 au produs avarii însemnate, 
iar reparaţiile din secolul al XIX-lea au schimbat întrucîtva aspectul iniţial al bisericii. Dar restaurarea făcută în 
perioada 1955—1960 i-au redat înfăţişarea originală. 

Biserica are plan treflat şi este construită din ziduri extrem de groase (2 m) la temelie. La exterior, 
paramentul de cărămidă aparentă are ornamentaţie cu motive geometrice. Un brîu triplu împarte decoraţia 
exterioară a zidurilor în două registre. În cel superior ornamentaţia este formată din baghete de cărămidă 
conturînd firide puţin adînci, semicirculare în partea de sus, cu centrul marcat de ciubuce. Registrul de jos este 
alcătuit din contururi dreptunghiulare limitate la bază de un fascicul de baghete ce alcătuiesc soclul. Acest 
registru cuprinde ferestrele înguste şi înalte, cu ancadramente de piatră sculptată. 

Pe peretele intrării, decoraţia din registrul superior este complicată de baghete rectangulare care 
ocolesc o firidă ocupată de stema Ţării Româneşti. Registrul de jos cuprinde portalul de piatră al intrării cu 
ornamentaţie geometrică, elegantă. Pe montantul stîng al portalului se distinge semnătura meşterului Lupu, pe 
două rînduri, care a lucrat la înălţarea şi înfrumuseţarea edificiului. 

Acoperişul bisericii este de şindrilă, iar turlele, două mici cu cîte 6 faţete şi cea mare cu 12, dau supleţe 
construcţiei. Ele se dispun pe subasemen-te pătrate ornate cu frize şi ocniţe. Ferestrele turlelor, şi de înguste şi 
înalte, ocupă centrul firidelor îmbucate. Acoperişul turlelor are formă de clopot. 

 



 
Fig 09.  
 
Biserica a fost construită într-o mică depresiune, iar înconjurul ei se face pe o alee în formă de 

potcoavă. În ansamblu, construcţia şi decoraţia exterioară fac din mănăstirea Brebu un veritabil monument de 
artă, constituind o bijuterie a arhitecturii româneşti din secolul al XVII-lea şi un model de importanţă deosebită 
pentru evoluţia construcţiilor de acest gen în etapele următoare. Suim cele cîteva trepte de la intrare şi admirînd 
încă o dată portalul de piatră pătrundem în interior. Pronaosul este despărţit în două compartimente inegale de 
două coloane masive, cu secţiune octogonală, care susţin două rînduri de arcade ce lasă între de goluri 
suprapuse. Deasupra, tavanul este boltit; pe compartimentul mic al pronaosului se dispun cele două turle mici. 
Naosul este încăpător, iar absidele, cu contur poligonal la exterior, sînt semicirculare la interior. 

O altă originalitate a construcţiei este tîmpla de zid, care prezintă în plan sinuozităţi pronunţate, în aşa 
fel încît uşile împărăteşti se dispun mai în faţă decît cele laterale. 



Pictura iniţială, aşa cum menţiona o catagrafie de la sfîrşitul veacului al XVII-lea, era în stare rea, aşa 
încît biserica a fost repictată în tempera de către zugravul Toma Eliadi în anii 1837—1843. Un adaus al 
inscripţiei din altar menţionează că tîmpla şi altarul au fost pictate în ulei de Sava Henţia în 1901—1902. 

Casa domnească se află în partea de NV a incintei şi a fost construită concomitent cu mănăstirea, 
probabil de aceiaşi meşteri. Construcţia are aspectul unei case ţărăneşti mari, cu cerdac şi foişor, cu stîlpi de zid 
şi arcade largi. Ea are două niveluri; parterul înălţat cuprinde camere cu diferite destinaţii, locuite de voievod în 
timpul verii: odaia de lucru a domnitorului şi cea a secretarului, dormitorul, camera de primire a solilor şi 
pridvorul unde aveau loc judecăţile. Fiecare încăpere dispunea de o ieşire separată în cerdac. Al doilea nivel 
este pivniţa întinsă sub toată casa, cu stîlpi centrali şi arcade de susţinere. Accesul la pivniţă se face printr-o 
poartă dublă de stejar, ascunsă sub o arcadă largă, şi prin gîrliciul boltit, situat sub foişor. 

Acoperişul în patru ape este construit din şindrilă şi are cîteva lucarne. Dimensiunile clădirii sînt de 
30,20 m lungime şi 11,80 m lăţime. Casa domnească, restaurată în anul 1843, o dată cu mănăstirea, de către Gh. 
Bibescu, a suferit unele modificări, dar restaurarea din anii 1962—1963 a rea-dus-o la forma originală. 

Casa domnească de la Brebu, iniţial cu funcţie de reşedinţă de vară a voievodului, a fost utilizată ca 
stăreţie şi arhondaric, iar după anul 1853 a cunoscut diverse destinaţii, între care şi cele de azil şi preventoriu 
T.B.C. Aici a pictat un timp St. Luchian (1868—1916), care a surprins pe pînzele sale peisajul rustic, 
reprezentat între altele de tabloul „Fîntîna de la Brebu". 

Colecţia muzeală „Istoria epocii Matei Basarab — Constantin Brîncoveanu" a fost organizată în casa 
domnească, după ultima restaurare, prin iniţiativa, stăruinţa şi strădania regretatului profesor N. Si-mache. După 
ce urcăm scara de lîngă foişor, începem vizitarea cu camera din stînga unde, la intrare, ne întîmpină chipul lui 
Matei Basarab, reprodus după Evangheliarul din 1643, precum şi stema lui Şerban Cantacuzino, preluată după 
Biblia care-i poartă numele. 

În prima încăpere, două hărţi ne informează asupra economiei Ţării Româneşti în secolele XVII— 
XVIII şi asupra răspîndirii ogoarelor, ţarinelor şi morilor în veacurile XIV—XVI. Într-o vitrină sînt expuse 
hrisoave referitoare la exploatarea minereurilor de la Baia de Fier şi Baia de Aramă. Fotorepro-ducerile de pe 
pereţi prezintă creuzete pentru topirea metalelor, unelte, pive, emblemele unor bresle etc.; în vitrine se găsesc 
unităţi de măsură, un cîntar roman, monede străine aflate în circulaţie la noi în epoca respectivă, precum şi 
pungile în care se păstrau ele. Într-o mică firidă, în mod omagial, este expusă fotografia profesorului N. 
Simache, cercetător neobosit şi colecţionar de documente şi piese vechi, iniţiatorul multor muzee din judeţul 
Prahova. 

Sala a doua, prin reproduceri fotografice după stampe, desene şi tipărituri, înfăţişează categoriile 
sociale ale vremii — ţărani, negustori, boieri în costume de epocă —, precum şi documente privitoare la 
extinderea domeniului feudal. 

În sala a treia sînt grupaţi domnitorii mai de seamă ai Ţării Româneşti din veacurile XVII—XVIII 
(pictori, gravuri, stampe), iar dintre exponate amintim buzduganul — însemn al puterii —, săbii, pumnal etc. 

Sala a patra este destinată culturii şi prezintă pe cărturarii români din perioada respectivă, precum şi 
lucrări ca Varlăm şi loasaf, Letopiseţul cantacuzi-nesc al lui Stoica Ludescu, Cronica anonimă brînco-venească, 
Istoria Ţării Româneşti de învăţatul stolnic Constantin Cantacuzino, Evangheliarul greco-român din 1693 şi 
altele, toate cu deosebită importanţă pentru istoria şi literatura română. Două vitrine sînt consacrate 
postelnicului Constantin Cantacuzino şi stolnicului Constantin Cantacuzino. Sînt expuse, de asemenea, portrete 
ale membrilor familiei Cantacuzino, un portret al stolnicului cu semnătura originală în litere latine, file din 
caietele de studii şi matricola acestuia de la Universitatea din Padova, pe care a upmat-o ca „spudeu" (student), 
o gravură a universităţii etc. 

Sala a cincea este consacrată tiparului. Sînt înfăţişate aici o ,,moară" de hîrtie", o tipografie din secolele 
XVII—XVIII şi o tiparniţă din veacul al XVII-lea. Pe pereţi, o serie de diapozitive conţin reproduceri din unele 
tipărituri (Liturghierul grec din vremea lui Constantin Brîncoveanu, cel grec din anul 1631, cel slavon din anul 
1642 şi altele), precum şi portretele mitropoliţilor Varlăm, Dosoftei, Petru Movilă şi Antim Ivireanu, ilustre 
figuri ale culturii noastre, care au luptat pentru introducerea limbii române în biserică, au depus o intensă 
activitate de tipărire a cărţilor şi au făcut primele încercări de versificaţie. În vitrine sînt expuse tipăriturile de 
seamă ale epocii ca Viaţa şi petrecerile sfinţilor de Dosoftei şi Cazania lui Varlăm în limba română, ambele 
tipărite la Iaşi, Evanghelia lui Antim Ivireanu, tipărită la Snagov, Biblia de la Bucureşti din anul 1688 şi multe 
altele. 

Sala a şasea pune în evidenţă arhitectura unor monumente specifice epocii brîncoveneşti, o serie de 
diapozitive înfăţişînd palatul de la Mogoşoaia, precum şi mănăstirile Hurezi, Gherghiţa, Cornetu ş.a. 

Sala a şaptea este consacrată picturii (icoane pe lemn, reproduceri din liturghiere etc.) şi 
reprezentanţilor ei. Reţine atenţia autoportretul lui Pîrvu Mutu, pictorul de curte al Cantacuzinilor. 

Sala a opta relevă o serie de aspecte ale artei brîncoveneşti; întîlnim aici motivele ornamentale a-
plicate la cerdacuri şi pridvoare, evocînd Renaşterea tîrzie şi barocul, sculpturi decorative în lemn şi piatră, 
broderii, costume mirene şi boiereşti, mai multe obiecte ornamentale. 



După ce am încheiat vizitarea camerelor de la parter ne îndreptăm spre pivniţa casei domneşti. Gîrliciul 
de sub foişor şi compartimentul de vest au fost şi de amenajate muzeistic. În acest sector sînt expuse portretele 
lui Mircea cel Bătrîn, Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul, şi gravuri şi hărţi tactice scot în evidenţă 
lupta poporului român şi marile sale bătălii pentru independenţă şi unitate. 

Muzeul de la Brebu prezintă în ansamblu o frescă a unei însemnate epoci ce îmbrăţişează de fapt două 
secole, iar prin tematica sa monografică sintetizează particularităţile ei esenţiale. Busturile de piatră ale lui 
Matei Basarab şi Constantin Brîncoveanu, opere ale sculptorului Gh. Coman din Urlaţi, ambele amplasate în 
curte, ne îndreaptă gîndurile spre cei doi mari domnitori rămaşi în istorie nu atît prin războaie şi fapte de arme, 
cît mai ales prin rolul lor însemnat în formarea şi dezvoltarea culturii româneşti. 

După vizitarea muzeului, recomandăm o scurtă plimbare prin livada din spatele casei domneşti, unde 
se ajunge, fie prin uşa ce se deschide din cerdac, fie ocolind complexul arhitectonic prin partea de est. O potecă 
ne conduce printre pruni şi meri, apoi coboară la marginea lacului Brebu. Avînd o suprafaţă de 3,8 ha, lacul 
apare ca un element inedit în peisaj. El s-a format într-o depresiune ovală, adîncită în podul terasei cu circa 20 
m; deschisă spre est, ea permite scurgerea din lac a unui firicel de apă ce se varsă în pîrîul Lupa. Apa lacului 
este dulce, deşi undeva în adîncime se întîlnesc strate de gips şi sare. Cuveta lacului, cu adîncimea maximă de 
12 m, s-a format, după cît se pare, prin dizolvarea sării şi gipsului, fapt care a produs tasarea şi prăbuşirea 
depozitelor de deasupra şi crearea unei depresiuni (P. Gâştescu, B. Driga, 1969). 

Privit din livadă, de lîngă curtea domnească, lacul ne trezeşte parcă imaginea voievozilor Matei 
Basarab şi Constantin Brîncoveanu care, desigur, nu o dată vor fi venit pe malul lui să-şi descreţească frunţile, 
să-şi alunge pe moment grijile şi să-şi umple sufletul de liniştea acestui loc. Şi tot aici, privind unda neadormită 
şi ascultînd clipocitul apei, cîte gînduri nu vor fi fost ţesute pentru propăşirea neamului românesc ? 

Cu aceste evocări ne întoarcem în faţa clopotniţei, de unde vom porni la Cîmpina pe acelaşi drum. 
 
DIVERTISMENT PE VALEA DOFTANEI: CÎMPINA - TEŞILA - TRĂISTENI 
 
Deşi Doftana şi teritoriul străbătut de ea depăşesc geografic cadrul Văii Prahovei, datorită 

mănunchiului de locuri de interes turistic vizitabile, în mod curent de la Cîmpina, am inclus-o în seria 
itinerarelor prahovene. Considerăm incursiunea pe valea Doftanei nu numai oportună ci şi necesară, căci dacă 
traseele precedente au avut în atenţie vizitarea unor monumente istorice şi de artă, acest traseu reprezintă o 
evadare în natură, oferind variate peisaje de deal şi munte. Traseul se desfăşoară pe şosea asfaltată pînă la 
Trăisteni, pe lungime de 28 km. 

Pornim din faţa hotelului „Muntenia" către Predeal şi, după ce parcurgem 300 m, cotim la dreapta pe 
str. Doftanei, traversăm calea ferată şi la circa 800 m o luăm la stînga, spre Voida (vezi detalii p. 103), urcînd 
cîteva serpentine (înainte, drumul duce la Doftana şi Telega). Străbatem cel mai nordic cartier al Cîmpinei şi 
după ce ieşim din oraş, lîngă un lac năpădit de vegetaţie, ajungem la o intersecţie. Spre stînga, drumul duce la 
Voila şi Şotrile, dar noi cotim la dreapta şi coborîm uşor prin pădurea cu poieni în lunca Doftanei, unde se află o 
fabrică de cherestea. 

De aici înainte drumul nostru merge pe sub maluri sfîrtecate de torenţi şi de alunecări acoperite de 
petice de păduri şi de livezi. Pe stînga lăsăm clădirile staţiei de distribuire a apei către Cîmpina şi către 
Complexul petrochimic Brazi. Pe dreapta se desfăşoară lunca Doftanei în care, puţin mai sus, apele au fost 
stăvilite de un mic baraj. Ea este dominată de versantul înalt al terasei de la Brebu, în care se recunosc stratele 
subţiri şi albicioase de gips, puternic ondulate. 

Peste puţin timp ajungem în Lunca Mare. Aici, podul terasei care ne-a însoţit pe distanţă de cîţiva 
kilometri este curmat brusc de Valea Rea. Dar, dincolo de aceasta, terasa se continuă cu aceeaşi netezime. Pe ea 
se afdă aşezarea Podu Cheii, ai cărei nume este pe deplin justificat de configuraţia reliefului, căci la nord de 
Lunca Mare valea Doftanei se îngustează brusc, formînd o cheie adîncită cu 65—70 m în podul terasei. 

Deşi lungă de numai 20—30 m, Cheia Doftanei, consemnată uneori şi sub numele de Cheile Brebului, 
dă un pitoresc deosebit regiunii, îngustimea ei a obligat şoseaua (respectiv calea ferată îngustă de altădată, al 
cărei terasament l-a moştenit), să străpungă pintenul stîncos de pe dreapta rîului printr-un tunel. Privită de la 
Lunca Mare, Cheia Doftanei este spectaculoasă. Stîncile din stînga, dintre care cea mai proeminentă seamănă cu 
o căpăţînă de zahăr, se întrerup brusc în dreptul apei, în timp ce la dreapta Podu Cheii contrastează cu acestea 
prin netezimea sa. Poziţia şi înfăţişarea pitorească a cheii se datorează faptului că aici Doftana traversează un 
strat dur de conglomerate de vîrstă miocenă (conglomeratele de Brebu) puternic redresate, pe care le-am întîlnit 
în vîrful Cucuiatu, urmînd traseul Cîmpina—Şotrile. 

Trecem prin tunel şi îndată valea Doftanei se lărgeşte din nou, săpată de data aceasta în formaţiuni mai 
moi, paleogene. Şoseaua se menţine în continuare pe dreapta albiei, furişîndu-se pe sub pinteni înalţi de gresie. 
O cotitură spre dreapta ne oferă imaginea de ansamblu a barajului Păltinoasa1. Barajul este semisferic şi 
                                                        
1 Denumirea barajului Paltinu, dată fără discernămînt de constructori, nu este corectă. Barajul se află puţin în 



impresionează prin înălţimea lui maximă de 108 m şi prin lungimea de 465 m la coronament. El a fost terminat 
în anul 1971 şi formează în spatele lui un lac cu un volum maxim de 56 milioane m'5 şi cu o lungime de peste 3 
km. Deşi construit în principal pentru apă industrială, la baza lui există o mică centrală electrică cu o putere 
instalată de 10,2 MW. Încastrat între pante repezi de gresie dură, barajul a folosit o îngustare a văii numită „La 
Tocile", loc din care se exploata gresia pentru pietre de moară. 

În drumul nostru spre baraj întîlnim pe stînga cîteva barăci, iar pe dreapta „Hanul Paltinu" care, 
împreună cu cele 11 căsuţe, îşi aşteaptă oaspeţii. Puţin mai sus, traversăm firul de apă ce se scurge de la 
hidrocentrală şi prin mai multe serpentine strînse ajungem la nivelul coronamentului. Un scurt popos la capătul 
barajului ne dă prilejul să privim temerara construcţie, şi peisajul din jur. 

Către sud privirea distinge albia aproape seacă a Doftanei străjuită de pante repezi, împădurite. Pe 
versantul drept, căsuţele satului Beciuri stau aninate pe micile resturi de terasă, suspendate la peste 70 m 
deasupra talvegului, iar dincolo de de se înalţă piramida ascuţită a vîrfului Cucuiatu ce domină nivelul1 general 
al dealurilor. Spre nord, oglinda lacului, în timpul apelor scăzute, mulează vechea valea a Doftanei şi îşi 
prelinge valurile pe netezişul resturilor de terasă şi în lungul văilor Secăria şi Păltinoasa. În fund se înalţă munţii 
din apropiere: Gîlma Secăriei (l 149 m) în stînga, cu vîrful poienit, din care o muchie coboară pînă la gura văii 
Secăria, lîngă baraj; pintenul desprins din vîrful Crăiţei, în dreapta, şi el pleşuv pe creştet. În susul-văii îşi face 
loc o depresiune, dincolo de care coamele munţilor se retrag în zare pînă la Pasul Predeluş. 

Reluăm călătoria ocolind lacul prin partea de răsărit, traversăm valea Păltinoasa, invadată de ape, pe un 
viaduct, suim uşor prin pădure şi ajungem pe pajiştea unui tăpşan la „Popasul Paltinu". Lîngă bufet se rînduiesc 
opt căsuţe. Dacă timpul ne permite putem poposi aici cîtăva vreme în mijlocul peisajului încîntător. 

Şoseaua se anină, în continuare, de versantul stîng al văii şi traversează cîteva vîlcele, dintre care cea 
mai însemnată este Vîlceaua Vlădişor. Aici, spre coada lacului, Doftana şerpuieşte vijelioasă printre mall'uri de 
piatră, înainte de a-şi găsi liniştea în unda lacului. În buclele meandrelor, mici terase se etajează oferind bune 
locuri de fîneaţă. La 3,5 km de Popasul Paltinu, traversăm rîul şi, pătrunzînd în larga Depresiune a Teşilei, 
intrăm în comuna Valea Doftanei. 

Comuna Valea Doftanei, întinsă pe circa 8 km lungime, este formată din două aşezări: Teşila, în sud, şi 
Trăisteni, în nord, apărute, din vechime, în depresiunea dintre Munţii Gîrbova şi Grohotiş. A-vînd 2—3 km 
lărgime, depresiunea s-a format prin eroziune, la contactul stratelor de Sinaia (vest) cu stratele predominant 
grezoase ale flişului curbicortical (est.) Lunca Doftanei are lăţime de 150—250 m, iar terasele, conurile de 
dejecţie de la gura afluenţilor şi tăpşanele de sub pantele repezi au constituit locuri bune pentru înfiriparea 
gospodăriilor unei populaţii ce trăia, înainte de toate, din creşterea vitelor. Aici se adunau şi de aici plecau 
turmele de oi pentru iernat în bălţile Dunării, urmînd drumul spre Comarnic, prin Secăria, căci valea îngustă a 
Doftanei, cu cheile şi repezişurile ei sălbatice, era prea greu de străbătut. Abia cînd tăierea pădurilor a luat avînt, 
s-a construit pe aici, cu multă caznă, calea ferată îngustă, pe lîngă rîu, înlesnind accesul locuitorilor spre 
Cîmpina, dar circulaţia tradiţională s-a menţinut peste munte, la Comarnic. Abia în ultimii 20 de ani s-a tăiat 
şoseaua modernizată de azi, în legătură cu construcţia barajului de la Păltinoasa. 

În prezent, pe lîngă creşterea vitelor, locuitorii comunei Valea Doftanei lucrează la exploatările 
forestiere din bazinul superior al văii, iar o bună parte, la întreprinderile din Cîmpina. În Teşila, în Trăisteni şi în 
cătunele din jur, alături de portul popular şi de casa veche românească, au apărut îmbrăcămintea nouă şi casele 
mai confortabile. Străbătînd localităţile chiar şi în fugă, observăm casele vechi cu cerdac şi foişor mic, cu 
acoperiş de şindrilă, cu pereţii dinspre nord căptuşiţi, de asemenea, cu şindrilă. Dar în spaţiile dintre 
gospodăriile vechi, casele construite din cărămidă sau bîrne, acoperite cu ţiglă ori cu tablă, cu verandele închise 
cu ornamentaţii de fier forjat şi împodobite cu ghivece de flori, s-au înmulţit în ultima vreme. 

În ultimele două decenii au apărut noi construcţii edilitare (şcoli, dispensare medicale etc.) care au 
schimbat viaţa satului de altădată. Tot aici îşi are sediul ansamblul artistic „Crăiţele", care a făcut cunoscute 
cîntecele, jocurile, obiceiurile şi portul popular din valea Doftanei nu numai în ţară, ci şi peste hotare, unde a 
obţinut distincţii ce îl onorează. Reprezentaţiile în aer liber sau pe scenă fac legătură trainică între trecutul 
etnografic autentic şi prezentul frumoasei regiuni, împletind tradiţia folclorică cu tendinţele actuale de viaţă. 

Şoseaua asfaltată străbate în lung localitatea Teşila mai bine de 5 km. Pe un dîmb, din ea se desprinde 
spre stînga drumul pietruit către Secăria şi Comarnic ce urcă în serpentine pînă sub Gîlma Secăriei. În centrul 
Teşilei ne atrage atenţia Monumentul eroilor, ridicat în 1975. Este un obelisc cu linii geometrice verticale, ce 
străpunge spre bază un volum cilindric suspendat, pe care se află basoreliefuri în bronz cu scene de luptă şi 
următoarea inscripţie: „Glorie vitejilor ostaşi români care s-au luptat cu eroism şi s-au jertfit pentru unitatea şi 
independenta naţională, pentru viitorul luminos al patriei". 

În drumul nostru spre nord trecem printre pantele muntelui Rusu (stînga) şi pintenii munţilor Crăiţa, 
Secara şi Negraşu, despărţiţi de valea Irmeneasa (dreapta). Peisajul este oarecum asemănător cu cel al 
depresiunii Sinaia, dar fîneţe întinse şi pădurea zdrenţuită emană parcă mai multă clădură. Ajungem astfel la 
                                                                                                                                                                            
aval de pîraiele Secăria şi Păltinoasa, afluenţi ai Doftanei. Denumirea corectă ar fi deci Păltinoasa şi nu Paltinu. 



capătul de nord al Teşilei, acolo unde apele Negraşului şi Prislopului se întîlnesc cu cele ale Doftanei. Şi tot aici 
drumurile se despart apucînd pe afluenţii amintiţi, urmînd terasamentele fostelor căi ferate forestiere. Sîntem la 
capătul sudic al satului Trăisteni1. Drumul asfaltat urcă în sat, pe şesul înalt al terasei dintre Doftana şi Negraş, 
şi sfîrşeşte după circa 2 km (capătul liniei de autobuz Cîmpina—Trăisteni). 

Aici se încheie şi traseul nostru. Dar de la confluenţa rîurilor, am putea continua drumul forestier de-a 
lungul Doftanei spre obîrşie, străbătînd minunatul peisaj de munte pînă sub Pasul Predeluş (încă 14—15 km). 
Respectiva variantă o recomandăm însă celor care, găzduind la localnici, ar putea întîrzia mai mult prin aceste 
locuri. În caz contrar, ne întoarcem, pe acelaşi drum, la Cîmpina, depănînd în sens invers frumoasele peisaje 
doftănene. 

Cu vizitarea oraşului Cîmpina şi a împrejurimilor sale se încheie prima etapă a traseului pe Valea 
Prahovei. Următoarea, de la Cîmpina la Comarnic, o putem parcurge în două variante, fie urmînd vechea şosea 
naţională (azi judeţeană) prin Breaza, fie străbătînd DN l, ce însoţeşte îndeaproape albia Prahovei. 

                                                        
1 Pe multe hărţi,vechi, dar chiar şi azi în unele lucrări, localitatea este numită Trestieni. Nu ştim dacă greşeala 
provine dintr-o eroare de cartografie sau dacă nu cumva se datorează pronunţiei locale, cu îndulcirea lui e 
(Trăistieni). Oricum denumirea autentică este Trăisteni, de la traistă, obiect indispensabil ciobanilor şi 
oamenilor de la munte, 



 

DE LA CÎMPINA LA COMARNIC, PRIN BREAZA 
 
Pornim din centrul Cîmpinei pe str. 23 August, re văzînd succesiv, din fuga maşinii, bustul lui N. 

Grigorescu, statuia lui A. Vlaicu, Biserica de la Han, Casa memorială N. Grigorescu şi castelul lu-liei Hasdeu. 
Strada, dreaptă, ne conduce la capătul de nord al oraşului aflat la marginea terasei. Prin serpentine coborîm în 
valea Cîmpiniţei, traversăm rîul şi ne îndreptăm spre NV, pe sub malul aceleiaşi terase, continuată la Cornu. Pe 
distanţă de aproape 1 km mergem paralel cu şoseaua naţională (DN 1), o traversăm, apoi trecem Prahova şi 
calea ferată şi intrăm în Podul Vadului, localitate componentă a oraşului Breaza. 
 

POPAS LA BREAZA 
 
Ar fi fost de mirare ca pe terasa de pe dreapta Prahovei, desfăşurată pe circa 7 km lungime, să nu se fi 

înfiripat din vechime vreo aşezare. Şesul neted, suspendat cu 50—60 m deasupra Prahovei, dealurile nu prea 
înalte din jur, clima blîndă, fără contraste mari de temperatură şi fără vînturi puternice, propice agriculturii, 
livezilor şi creşterii animalelor sînt tot atîtea condiţii care au favorizat înfăţişarea şi dezvoltarea localităţii. 
Răsfirat pe aproape întreaga suprafaţă a terasei, oraşul Breaza a căpătat dimensiunile actuale prin contopirea a 
două comune mari — Breaza de Sus şi Breaza de Jos — precum şi a unor mici sate şi cătune. 

Apariţia şi dezvoltarea acestor aşezări sînt legate de vechiul drum de pe Valea Prahovei care, de la 
Cîmpina, trecea prin Poiana Cîmpina şi ajungea la Comarnic, încă din vremuri îndepărtate, cînd pe valea 
superioară a Prahovei exista doar o potecă, pe întinsul pod al terasei se înfiripa o mică aşezare — Breaza de Sus. 
Ca şi Comarnicul, Breaza a fost înfiinţată de mocanii din ţinutul Rîşnovului şi Bîrsei, aşezaţi aici, pe drumul 
oilor, şi mult timp, prin tradiţie, la bisericile din Breaza slujeau preoţi ardeleni (N. Popp, 1930). 

Aşa cum arată Iorgu Iordan (1963), denumirea localităţii provine din termenul slav breza, care 
înseamnă mesteacăn, arbore întîlnit frecvent în regiune, dar ea poate proveni, aşa cum crede E. Pe-trovici 
(1970), şi din bulgarul braz (= Breazu, respectiv, Breaza), ca nume de persoană. 

Aşezarea este atestată documentar pentru prima oară într-un hrisov emis de Vlad cel Tînăr (1510— 
1512) la 27 mai 1510, prin care domnitorul dădea unui anume jupan Neagoe mai multe sate, printre de 
numărîndu-se şi Breaza. Fiind vorba de un act de danie, înseamnă că localitatea trebuie să fi existat mai de mult. 
Un alt document, din anul 1799, aminteşte de prezenţa unor pive pentru bătut sumane, de unde reiese vechimea 
unei ocupaţii tradiţionale a locuitorilor. Situată pe drumul comercial al Prahovei, Breaza a cîştigat din 
importanţă o dată cu mutarea vămii de la Cîmpina, în anul 1842, sub domnia lui Alexandru Ghica (1834—
1843); vama a funcţionat aici pînă în anul 1858, cînd a fost mutată la Predeal. La Breaza de Sus, Gheorghe 
Bibescu (1843—1848) şi-a construit un palat (azi transformat în hotel) şi un frumos parc, iar primele şcoli de 
băieţi şi de fete s-au înfiinţat în anul 1850 la Breaza de Sus şi în anul 1856 la Breaza de Jos (N. Simache, M. E. 
Stăn-cioiu, 1971). Importanţa localităţii pe drumul Prahovei este relevată şi de faptul că Breaza de Jos a 
dobîndit şi funcţie administrativă, devenind reşedinţa plaiului Prahova. Ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor 
erau dulgheria, şindrilăria, rotăria, do-găria, fabricarea varului, a rachiului, creşterea vitelor şi, într-o mai mică 
măsură, agricultura. Pe lîngă aceste ocupaţii, practicate şi în prezent, o bună parte din localnici lucrează la 
întreprinderea de mecanică fină din Breaza de Sus sau la fabricile de var şi chituri de la Gura Beliei, iar femeile, 
în industria ţesăturilor şi confecţiilor. Breaza şi-a cîştigat un bun renume pentru cusăturile populare, pentru 
confecţionarea costumelor tradiţionale şi a covoarelor lucrate de mînă. Cooperativa „Arta Populară", înfiinţată 
în anul 1947, cuprinde astăzi patru secţii (ţesătorie mecanică, covoare, broderie şi croitorie), produsele ei fiind 
apreciate în ţară şi peste hotare. În plus, dansul popular „Ca la Breaza" de o remarcabilă vioiciune, originar, 
cum arată numele, din a-ceastă regiune, îmbogăţeşte patrimoniul folcloric românesc şi este nelipsit din 
repertoriul ansamblurilor artistice de aici şi din alte părţi. 

De asemenea, Breaza este cunoscută de multă vreme ca staţiune climaterică. Situată în plină zonă de 
dealuri, la altitudinea de 480—600 m şi fiind favorizată de un climat propice, Breaza este recomandată pentru 
tratamentul afecţiunilor neurologice, respiratorii, otorinolaringologice, digestive, hepato-biliare, de nutriţie şi 
metabolism, precum şi în anemii şi convalescenţă. În prezent, ea dispune de 10 case de odihnă, între care 
pensiunea „Liliacul", administrate de O.J.T. Prahova, cu o capacitate de 130 locuri. Tot aici se organizează în 
fiecare an tabere de copii, scalari şi studenţi, care desfăşoară activităţi de cură şi cultural-sportive. 

Îndată ce traversăm Prahova şi calea ferată, şoseaua coteşte uşor la dreapta şi începem să parcurgem 
localitatea Podu Vadului. Din faţa magazinului universal ne putem abate pe uliţa din dreapta pentru a vizita 
biserica satului, aflată la circa 100 m, vechi monument de arhitectură (p. III). 

Şoseaua urcă lin şi coteşte larg pentru a ocoli o-bîrşiile unor vîlcele şi în curînd ajunge pe podul 
terasei. De o parte şi de alta, în curţile mari privim casele localnicilor cu nenumărate flori pe prispă sau la 
ferestre şi distingem liniile arhitectonice caracteristice regiunii. 



Fundaţia casei, construită din lespezi de gresie, a-duse de obicei din prundul gîrlei, este uşor înălţată; 
pereţii sînt din bîrne şi şipci, iar acoperişul, mai puţin înclinat ca în zona de munte, este confecţionat din 
şindrilă. Casa bătrînească din Breaza are în compunere o tindă şi două odăi, dintre care una este „casa mare" sau 
,,casa bună". La casele mai noi, în spatele uneia din cele două camere se mai adaugă şi o a treia — bucătăria. 
Dar casa cea mai evoluată are patru odăi despărţite de o tindă lungă; odăile din faţă sînt mari (dormitorul 
părinţilor şi „casa mare"), iar cele din spate (odaia copiilor şi bucătăria) au dimensiuni mai mici. Prispa înălţată, 
cu foişor, întinsă de obicei pe toată faţada, alteori însoţind doi pereţi ai casei, constituie o caracteristică locală. 
Stîlpii prispei au, deseori, iscusite sculpturi, iar balustrada şi „frontonul" foişorului sînt traforate cu motive 
geometrice care denotă, pe lîngă talentul meşterilor, şi simţul lor estetic. La împodobirea dădirii se adaugă şi 
nelipsitele muşcate, divers colorate, ce fac şi mai plăcută odihna în cerdac şi dau întregii locuinţe un aer vesel, 
ospitalier. Pivniţa, unde se intră pe sub foişor, este încăpătoare şi boltită, întinzîndu-se adesea sub toată casa, iar 
mărimea ei stă în legătură cu păstrarea şi valorificarea fructelor atît de abundente în zona subcarpatică. Multe 
din casele noi, construite din cărămidă şi acoperite cu tablă sau ţiglă, deşi sînt mai trainice şi au un grad sporit 
de confort, respectă frecvent planul tradiţional al arhitecturii brezene. 

La 3 km de viaductul de la Podu Vadului, respectiv la km 101,2, avem prilejul să vizităm unul din cele 
mai reprezentative muzee din Valea Prahovei. 

Muzeul de artă populară din Valea superioară a Prahovei, situat pe str. V. L Lenin, nr. 81, vizavi 
de Ocolul silvic, a fost inaugurat la 17 august 1969, ca secţie a Muzeului de istorie al judeţului Prahova; aceeaşi 
clădire găzduieşte şi Colecţia de artă plastică contemporană, donaţia inginerului profesor N. Bărăscu. 

Casa în care se află muzeul are în faţă o curte cu pomi fructiferi, ceea ce face ca adesea muzeul să 
treacă neobsevat. Construită în stil românesc, clădirea are două niveluri, cărora în colţul de NV li se adaugă un 
al treilea, formînd un turn. În faţa casei, o terasă se prelungeşte spre dreapta cu o prispă încadrată de coloane şi 
arcade trilobate. Ferestrele mari şi luminoase sînt rectangulare, cu excepţia celor de la etajul al doilea, trilobate 
în partea de sus. 

Recomandăm vizitarea începînd cu etajul (Muzeul de artă populară), unde sînt expuse costume, 
broderii, ţesături, precum şi sculptură în lemn. 

Portul popular este reprezentat prin costumul femeiesc vechi şi nou şi prin costumul bărbătesc. Portul 
femeiesc vechi sau „costumul mocănesc" se compune din patru piese principale: hondrocul (rochia) din dimie 
de culoare închisă, cu 4—6 clini şi 2—8 cerculeţe pe poale; ia de pînză de în şi cînepă împodobită cu rîuri său 
cu motive geometrice ori florale; leibărica, o haină scurtă din stofă de lînă, fără mîneci, pentru a se putea vedea 
broderiile ei; „scurteică", de fapt o haină lungă pînă aproape de pămînt. Dacă în broderia ei predomină roşul şi 
negrul, leibărica şi scurteică au culori închise, vădind originea transilvăneană a costumului. 

La portul femeiesc nou, „de Breaza", se remarcă ia încreţită în jurul gîtului, ornată cu fluturaşi, 
mărgeluşe şi broderie de arnici; mînecile sînt şi de frumos împodobite. Fota de lînă sau fir este plisată şi are la 
poale o bandă lată, roşie, încadrată de bentiţe înguste roşii şi negre. Fota de Breaza se aseamănă întrucîtva cu 
cea din regiunile Vlascăi şi Branului, dovedind influenţa artei populare într-un sens şi într-altul, de-a lungul 
Prahovei. Betele, un brîu cu lăţime de circa 6 cm ce se înfăşoară de cîteva ori în jurul mijlocului, sînt ţesute din 
lînă colorată, cu motive geometrice sau florale. Ştergarul (marama) din bumbac şi borangic, alb sau gălbui, are 
alesături la capete. 

Portul bărbătesc, de fapt costumul regiunii muntoase, este format din mai multe piese: căciula 
mocănească din blană de miel, cafenie sau neagră; cămaşa din în sau cînepă cu guler, împodobită pe piept cu 
şiruri de cerculeţe şi broderii; cioarecii din dimie său postav; „fusta" sau „fustarul" care se poartă peste 
pantaloni, o pînză lungă de 12 coţi, cu tiv lat şi broderii la poale, plisată ca şi fota femeilor, este piesa originală a 
costumului şi se poartă mai ales în zilele de sărbătoare; opincile cu găurele şi ajur la carîmb se leagă de picior 
cu tîrsîne. 

La acestea se mai adaugă minteanul pentru vreme rea, bunda şi cojocul frumos împodobit cît bucăţele 
de piele colorată, brîul roşu de lînă şi chimirul lat, de piele, cu bumbi metalici. Toate aceste piese sînt expuse 
separat sau asamblate pentru a dă o imagine cît mai completă asupra portului popular şi pentru a evidenţia 
particularităţile costumului din Valea Prahovei şi regiunile învecinate. 

Într-o încăpere mai mică se prezintă odaia ţărănească cu mobilierul specific: masa de lemn sculptat, 
acoperită cu o faţă de masă ornamentată cu flori roşii şi tişlaifăr cu fluturaşi, patul cu cearşaful gros cu dantelă 
şi pernele brodate cu roşu şi negru sau gri, laviţa de lemn incizată cu motive geometrice, din care nu lipseşte cel 
stilizat al soarelui. Tot aici se mai găsesc o vîrtelniţă şi un război de ţesut. O altă încăpere este destinată 
covoarelor munteneşti, producţie de seamă a locuitorilor, care relevă gustul ales şi măiestria lor. Spre deosebire 
de covorul oltenesc (în care predomină motivele florale şi chenarul lat) şi de cel moldovenesc (cu motive florale 
şi antropomorfe), covorul muntenesc de pe Valea Prahovei este caracterizat în primul rînd prin ornamente 
geometrice, mai ales romburi izolate sau în serie, lăsînd impresia unor rîuri diferit colorate ce imită pînza de 
ferăstrău. Dar şi motivele florale abundă, însă, spre deosebire de cele olteneşti şi moldoveneşti, redau numai 
floarea, fără tulpină şi frunze. Adesea, etola (mijlocul covorului) este încadrată de un chenar îngust. Culorile, cu 



un diapazon larg, sînt armonios îmbinate şi tind spre nuanţe deschise. În aceeaşi cameră mai pot fi văzute 
ştergare din borangic sau pînză ţărănească cu broderii aplicate, ample, unele cu fir de beteală şi rîuri de fluturaşi 
sau mărgele, piese cu evident scop decorativ, fiind aşezate pe pereţi sau deasupra ferestrelor. Şi aici predomină 
roşul şi negrul, conturînd motivele geometrice sau vegetale. La ştergarele mai noi intervin ramurile de stejar, 
frunze de arţar, măr, cu fructele respective şi viţă de vie cu ciorchini de struguri (N. Simache). 

 
 

 
 
Fig 10. 
 
Sculptura în lemn este reprezentată prin lăzi de zestre cu decoraţii incizate, furci de tors, fluiere, 

cavalc, linguri, ploşti etc., toate ca manifestări artistice valoroase ce nu puteau lipsi într-o regiune bogată în 
păduri. 

Colecţia de artă plastică contemporană ocupă parterul clădirii. Cîteva sculpturi de ipsos sau piatră, de 
factură clasică sau modernă, aparţin sculptorilor A. Popovici, Gh. Apostu, Corneliu Temeli şi altora. Pictura 
este mai bogat reprezentată prin tablouri în ulei, tempera sau acuarelă: peisaje, portrete, naturi statice etc. Între 
acestea amintim tablouri semnate de C. Piliuţă (între de şi un autoportret), Al. Ciucurencu, Rodica Lazăr, Tr. 
Brădean, Florenţa Pretorian, I. Sălişteanu, E. Popa şi alţii. 

Muzeul alătură două genuri diferite — arta populară tradiţională şi arta plastică populară; privite 
laolaltă de îmbină valori artistice ce se completează într-o fericită ambianţă, întărindu-ne convingerea că muzeul 
din Breaza constituie unul din cele mai însemnate obiective de pe Valea Prahovei. Treptat, ne apropiem de 
centrul oraşului. În drum, ne atrage atenţia crucea — monumentul eroilor — de pe dealul Gurga, asemănătoare 
întrucîtva monumentului de pe Caraiman. Către dreapta privirea distinge coama dealurilor de deasupra 
localităţii Cornu şi vîrful Străjiştea, cu văile torenţiale de sub el, tăiate în bancuri de gresie albicioasă. La 1,250, 
km de muzeu traversăm vîlceaua care desparte Breaza de Jos de cea de Sus şi după încă 150 m ajungem la 
răspîntie, în dreptul bisericii (km 102,5); de aici se desprinde spre dreapta strada Gării. Facem un scurt popas 
pentru a vizita cel mai vechi monument de arhitectură din Breaza. 

Biserica Sf. Nicolae din Breaza de Sus a fost construită, după tradiţie, pe locul unui schit de lemn. 
Inscripţia consemnează că „...s-a zidit din temelie şi s-a înfrumuseţat cu zugrăveală după cum se vede în zilele 
prea înălţatului domn Alexandru Ipsilanti de robii lui Dumnezeu Ivan dohomnicul ot Breza... la 15 noiembrie 
1777". 



Lăcaşul, cu planul în formă de navă (cu singura absidă la altar), are ziduri groase din cărămidă şi 
acoperişul din şindrilă, cu pantă mai mică spre margini. Turla cu şase faţete este învelită în lemn, iar acoperişul 
în formă de piramidă prezintă şi el o domolire de pantă spre streaşină. La intrare, pridvorul deschis iniţial, cu 
coloane şi arcade în semicerc, a fost închis cu ferestre. 

Ornamentaţia murală exterioară conferă bisericii o notă originală. În partea de sus a zidurilor se separă 
un registru încadrat de două brîie în relief, unul zugrăvit cu motive florale stilizate, iar muchiile zidurilor 
pridvorului sînt colorate, imitînd cărămizi ţesute, procedeu des întîlnit la casele de locuit. Registrul conţine nu 
număr de 35 medalioane rotunde pictate ce înfăţişează personaje biblice, iar la intrare, icoana de hram 
dreptunghiulară. În registrul de jos, ornamentaţia se restrînge numai la pridvor, unde arcadele sînt dublate de 
chenare semicirculare adîncite în zid, înfrumuseţate de o pictură cu motive geometrice, ca şi ţesăturile şi portul 
caracteristic regiunii. În pridvor ne reţin atenţia ancadramentul de piatră cu chenarul îngust al uşii, terminat în 
acoladă, şi pictura tavanului semicilindric. În interior, pronaosul, scund din cauza cafasului (balconul pentru 
cor), este despărţit de naos prin două coloane şi trei arcade. Pe tîmpla de zid sînt agăţate i-coanele, aidoma 
tablourilor, iar partea ei de jos este împodobită cu scoarţe ţărăneşti în roşu şi negru. Zugrăveala a fost executată 
în frescă de Manole diaconul şi Răducanu Tudorache, menţionaţi pe peretele proscomidiei din altar. 

La mică distanţă de biserica Sf. Nicolae, există un al doilea monument de arhitectură religioasă, vechi 
de peste 150 ani. Pentru a-l vizita, urmăm şoseaua spre Cîmpina pînă la braseria „Breaza", de unde o luăm la 
dreapta pe strada Sunătorii, pînă fla intersecţia cu strada Col. dr. Popovici. 

 

 
Fig 11. 
 
Aici, lîngă biserică,se află un mic monument ridicat în amintirea unor personalităţi brezene, printre 

care Ion Ştefănescu (1850—1935), învăţător în Breaza de Sus începînd din 1870, care a întreprins acţiuni 
energice pentru construirea noului local al şcolii (N. Simache, M. E. Stăncioiu, 1971). Tot lîngă răspîntie se află 
sediul renumitei cooperative „Arta casnică". 

Biserica Sf. Gheorghe şi Sf. Împăraţi din Breaza de Jos, aşa cum se menţionează în pisanie, „s-a 
zidit din temelie în zilele prealuminatului nostru domn Grigore Dimitrie Ghika voievod, cu osteneala şi 
cheltuiala domnului Nicolae Saegiu şi mai pe urmă împodobindu-se cum se vede prin alergătura şi osteneala... 



părintelui P. P. Stoica. Leat 1830, iulie 22". 
Biserica are multe asemănări cu cea vizitată anterior, deşi a fost construită cu 53 ani mai tîrziu: planul, 

ancadrsmentul uşii cu chenarul încheiat în acoladă, despărţirea prin coloane şi arcade a naosului de pronaos, 
tavanul (semicilindric). Dar se remarcă şi unele deosebiri. În pridvorul adăugat ulterior se află piatra de mormînt 
a preotului Stoica (ctitorul ei) şi a soţiei sale Stanca, datată 20 martie 1831, iar turla cu secţiune rotundă se află 
direct pe pridvor. 

Ornamentaţia exterioară constă în coloane angajate, grupate două cîte două, cu capiteluri simple. 
Numai la intrare coloanele sînt unite printr-o mulură cu profil complicat. Pe peretele central al altarului a fost 
pictat Sf. Gheorghe, între două coloane angajate. 

Pictura interioară, executată în tempera de Radu Vintilescu, a fost parţial restaurată în 1963 (altarul, 
tîmpla şi partea de jos a pereţilor naosului) de pictorul Călinescu. 

Cele două biserici din Breaza sînt mărturii concrete ale satelor de altădată, pe atunci despărţite. 
Dimensiunile lor relativ mici arată o populaţie nu prea numeroasă, deşi Breaza începuse să capete importanţă 
economică. Modul de construcţie şi ornamentele arhitecturale şi picturale de inspiraţie populară denotă iscusinţa 
meşterilor de a dă clădirilor un aspect plăcut, izvorît din frumuseţea peisajului oglindit în inima şi conştiinţa lor. 

Revenind la intersecţia din faţa bisericii Sf. Nicolae, înainte de a relua traseul către munte, mai 
prelungim popasul cu încă 10 minute. 

Casa în care a locuit actorul Ion Manolescu (1881-1959) se găseşte la cîţiva zeci de metri depărtare de 
intersecţie, pe str. Gării la nr. 5. Ion Manolescu s-a născut în Breaza la 17 februarie 1881. A urmat şcoala 
primară în oraşul natal, apoi la Sinaia, iar liceul la Ploieşti, înzestrat cu un deosebit talent, Ion Manolescu se 
înscrie la Conservatorul din Bucureşti, unde a studiat cu C. Nottara, căruia i-a şi succedat ca profesor al catedrei 
de declamaţie. Debutul său în teatru l-a avut în trupa teatrală a Aristizzei Romanescu. Începînd cu anul 1906 
este angajat la Teatrul Naţional. Timp de 20 de ani, între 1909 şi 1929, îl găsim actor în diferite companii de 
teatru, după care revine definitiv la Teatrul Naţional, bucurîndu-se de un binemeritat renume, datorită forţei sale 
dramatice şi frazării impecabile. Calităţile saile de excepţional actor au făcut ca Ion Manolescu să rămînă adînc 
întipărit în memoria marelui public, iar amintirea lui aureolată să dăinuie şi astăzi. De neuitat au rămas 
interpretările rolurilor din „Moartea civilă" de Giacometti, „Strigoii" de Ibsen, „Cadavrul viu" de Tolstoi, 
„Hamlet" şi „Richard al III-lea" de Shakespeare şi altele. 

Deşi în plină vigoare artistică, pensionat temporar pentru cîţiva ani, Ion Manolescu se retrage la Breaza 
unde, în calitate de primar al oraşului, desfăşoară o activitate edilitară încununată de succes. 

Casa în care a locuit marele actor, lîngă intrare, are o placă de aramă cu inscripţia: „Aici a locuit 
profesor ION MANOLESCU, artist al poporului, 1881—1959", înconjurată cu chenar ce stilizează un lujer cu 
frunze mici, răsfirate. În curte, flori de toate culorile abundă, iar deasupra vîrfurilor lor se detaşează două 
statuete: un amoraş cu faţa senină şi părul uşor răvăşit de vînt şi un adolescent ce ţine în mîna dreaptă o torţă-
felinar. 
 

DOUĂ MICI EXCURSII DIN BREAZA 
 
Ca staţiune de odihnă, în afara vizitării celor cîteva puncte de interes turistic din oraş descrise mai sus, 

Breaza oferă, mai ales vara, multe plimbări pe străzile oraşului, pe marginea terasei, pe coastele însorite sau în 
lunca Prahovei, ca şi pe colinele din apropiere. Aceste excursii scurte sînt reconfortante şi recomandabile mai 
ales celor obişnuiţi cu drumeţia. În afara mişcării propriu-zise, desfătarea spiritului cu frumoasele imagini ale 
peisajului deluros, în aer liber, dă satisfacţii nebănuite, deşi ne aflăm departe de ineditul sever al muntelui. 
Dintre acestea descriem două excursii pe jos, cu durată de 3—6 ore care, ca şi la Cîmpina, ne fac să cunoaştem 
mai bine oraşul apărut în inima dealurilor subcarpatice, într-un cadru specific şi pitoresc. Descriem cele două 
excursii începînd de la hotelul „Parc", aflat în centrul oraşului, lîngă intersecţia str. Republicii cu str. Ocinei, 
respectiv de lla Casa de Cultură. 
 

LA VÎRFUL GURGA 
 
Vîrful Gurga (743 m) este cunoscut nu numai prin înălţimea proeminentă, ci şi prin crucea aflată pe 

unul din pintenii lui, aidoma renumitului monument al eroilor de pe Caraimanul Bucegilor. Pornim de la hotel şi 
urmăm str. Republicii către Cîmpina, trecînd pe lîngă biroul de turism, Consiliul popular, supermagazin şi poştă 
(stînga), restaurantul „Temperanţa" şi Şcoala profesională (dreapta), şi ajungem la biserica Sf. Nicolae. Urmînd 
drumul în continuare, traversăm o vîlcea pe pasarela ce dublează podeţul şoselei şi îndată ajungem la braseria 
„Breaza". 

De aici cotim la dreapta pe str. Sunătorii ce ne îndreaptă mai întîi către biserica Sf. Gheorghe, de unde 
vedem la dreapta localul Cooperativei de producţie meşteşugărească „Arta Casnică" (str. Col. dr. Popovici nr. 



4). Trecem de biserică şi cotim la stînga, urmînd în continuare str. Sunătorii. Traversăm o vîlcea (Cacova), 
trecem de intersecţiile cu str. Ardealului (dreapta) şi cu str. Poieniţei ce duce la şoseaua naţională şi ajungem la 
o nouă răspîntie, unde str. Sunătorii se pregăteşte să traverseze o nouă vîlcea. Aici o luăm la dreapta pe str. 
Moldovei. Urcăm pieptiş şi după circa 500 m întîlnim venind din dreapta str. Banatului. 

Sîntem la capătul oraşului, unde am ajuns după aproximativ 40 minute de la plecare. De aici înainte 
drumul suie pe sub pantele sudice ale dealului Gurga, pentru a atinge şaua de sub acesta, unde un mamelon 
izolat, de forma unei căpiţe, ne reţine atenţia. Cotim la dreapta şi apoi la stînga pentru a ocoli o vîlcea. Ajunşi 
aici, urmăm (fără potecă) firul vîlcelei în sus, sau unul din versanţi prin poiană şi printre pomi răzleţi, sau pe la 
marginea păduricii. Urcuşul este pieptiş dar scurt şi ne scoate la cîteva zeci de metri de Crucea eroilor. 

Monumentul eroilor de pe Gurga are înălţime de 10—11 m şi a fost construit din calcar. Pe soclul înalt 
de 2,5 m se află o placă de bronz cu o inscripţie care arată că monumentul s-a ridicat în anul 1930 de către 
Societatea „Cultul Eroilor" din Bucureşti, pentru „credinţa şi jertfa fiilor acestui neam de-a lungul veacurilor 
spre întregirea lui şi a ţării". 

De la monument, avem o cuprinzătoare privelişte asupra Văii Prahovei. Spre nord, dincolo de nivelul 
general al munţilor în care valea pare o uriaşă despicătură, se profilează ca fundal Bucegii şi Gîrbova, cu 
crestelelor înzăpezite pînă către începutul verii. Din ţinutul dealurilor se conturează înălţimile împădurite de la 
Comarnic, oraş marcat de fumul alb al fabricii de ciment ce se răsfiră în lungul văii. Coamele Subcarpaţilor se 
urmează de la nord la sud, cînd domoale, cînd străpunse parcă de piscuri mai înalte, de obicei împădurite, dar 
sfîrtecate de sumedenie de văi bine desenate spre obîrşii sau, din contră, pierdute în nişele alunecărilor de teren. 
Din loc în loc, rîpe pietroase relevă stratele înclinate remarcate prin culoarea roşcată a argilei sau prin albul 
strălucitor al gresiei, ca la gara Breaza. Către sud-est dealurile par a se domoli pentru moment, dar spre cîmpie 
noi înălţimi împădurite domină ţinutul, expresie a rocilor dure, înălţate pe aliniamente de falii, toate purtînd 
amprenta vitregiei episoadelor geologice ce aveau să ducă la înfăţişarea de astăzi a Subcarpaţilor. 

În relieful atît de variat, Valea Prahovei, cu lunca ei albicioasă şi cu întinsa ei terasă desfăşurată 
alternativ pe stînga şi pe dreapta, formează un culoar bine definit, înscris în peisaj ca o desăvîrşită personalitate 
geografică. Calea ferată şi panglica şoselei însoţesc lunca, iar podul terasei Cîmpina, atît de larg extins încît 
formează o adevărată cîmpie ce pătrunde pînă la marginea munţilor, a adunat pe şesul său noianul aşezărilor 
compacte sau răsfirate.  

Oraşul Breaza cu străzile, cînd drepte, cînd şerpuite pentru a ocoli denivelările terenului, ocupă podul 
terasei. Şirurile de case adunate la stradă, cu curţi mari, alternează cu livezi şi grădini. Spre nord distingem 
cvartalul de blocuri albe cu acoperişuri roşii, iar mai încolo, halele întreprinderii de mecanică fină. Dacă spre 
dealuri marginea oraşului este sinuoasă şi oarecum confuză, spre Prahova este precisă şi conturată de însăşi 
fruntea terasei. În dreptul gării se apropie mult de malul stîng al Prahovei, unde gresiile masive au forţat valea 
să se îngusteze, întocmai cum Doftana, mai sus de Brebu, se îngusta în conglomerate. Către SE, pe măsură ce 
terasa de la Breaza se îngustează, pe stînga văii se lărgeşte, formînd un şes întins pînă la Cîmpina, unde oraşul, 
deşi în contra luminii, nu e greu de desluşit, căci blocurile înalte din centru se văd foarte bine. Dincolo de 
Cîmpina, dealul Ciobu se desenează ca ultim promontoriu al Subcarpaţilor spre cîmpie, în timp ce dincoace, pe 
dreapta Prahovei, dealurile Ducu, Talga şi vîrful Poienii se succed în depărtare, formînd culmea Gurgăi. 

După multele minute de desfătare a ochilor, ne întoarcem în oraş pe acelaşi drum. 
 

BREAZA - TERASA STRĂJIŞTEA - DEALU FRUMOS - FRĂSINET - BREAZA 
 

Dacă dealul Gurga constituie un bun punct de perspectivă asupra oraşului Breaza şi asupra Văii 
Prahovei, excursia pe dealurile de la est de Prahova este un excelent traseu la altitudine de 600—700 m, de unde 
peisajul variat şi orizontul larg deschis oferă călătorului impresii de neuitat. De-a lungul celor 2—3 km parcurşi 
pe culme, peisajul se schimbă cu fiecare sută de metri şi putem privi oraşul sub diferite unghiuri. 

Începem traseul din centru, îndreptîndu-ne spre sud pe str. Republicii. De la biserica Sf. Nicolae o 
luăm la stînga pe str. Gării, trecem pe lîngă casa în care a locuit artistul poporului Ion Manolescu şi pe lîngă 
monumentul de la intersecţia cu str. Plevnei, care cinsteşte memoria unor cetăţeni de vază ai oraşului Breaza. 
Printre aceştia este menţionat popa „Din" (1800—1874), nume familiar sub care era cunoscut de locuitori 
Constantin Popescu, „duhovnicu ot satu Breaza", care a pus bazele scolii de fete şi de băieţi din Breaza de Jos în 
anul 1856 (N. Simache, M. E. Stăncioiu, 1971). În drumul nostru privim casele autentice brezene care ne 
întîmpină cu tradiţionalul cerdac şi foişor, împodobite cu nelipsitele ghivece cu flori. La marginea terasei 
şoseaua coboară panta abruptă prin cîteva serpentine pe care le putem tăia prin scurtături (trepte de beton cu 
balustradă) şi ajungem la gară. Traversăm calea ferată şi Prahova pe o punte şi a-juntfem la şoseaua naţională. 

De la intersecţie urmăm şoseaua naţională spro stînga (în continuare urcă un drum în satul Cornu de 
Sus). Pe distanţă de aproape o jumătate de km ne strecurăm pe sub pereţi de gresie alb-cenuşie de vîrstă 
helvetiană, pe ale căror fete de strat sînt aninate tufărişuri şi arbori. Gresiile se întîlnesc şi pe partea cealaltă a 



Prahovei, în fruntea terasei, înclinate spre nord. producînd gîtuirea văii. În acest loc calea ferată traversează rîul 
şi se alătură şoselei naţionale în dreptul km 90. Continuăm drumul pe şosea încă aproximativ 500 m, pînă cînd 
malul împădurit din dreapta, susţinut de un dip, se mai domoleşte. Apoi începem urcuşul spre dreapta, urmărind 
liziera pădurii şi îndreptîndu-ne exact spre cele două mameloane mici din culme. După aproape 1 km de urcuş 
ajungem în şaua de sub mamelonuil din dreapta, traversată de o potecă bine bătută. Din şa, ne îndreptăm către 
dreapta prin pădurea de stejar şi mesteacăn; urcăm lin şi după 300 m sosim pe o coamă despădurită care ne 
oferă una dintre cele mai frumoase imagini asupra Văii Prahovei. 

Coama relativ îngustă, însoţită pe stînga de un gard de sîrmă ghimpată şi de un brîu de pini, reprezintă 
terasa Străjiştea păstrată ca un rest din cea mai veche şi cea mai înaltă terasă a Prahovei. Sub stratul gros de 
prundişuri amestecate la suprafaţă cu nisip şi mîl roşcat, menţinut aici ca prin minune, se deschide abisul unui 
puternic bazin torenţial ce sfîrtecă gresiile, dincolo de care se înalţă vîrful Străjiştea. Către vest, şesul, desfăşurat 
pe 7 km lungime şi ocupat aproape în întregime de oraşul Breaza, este suspendat cu 50—60 m deasupra 
Prahovei, fiind mărginit de maliuri festonate de alunecări şi torenţi mărunţi. În luncă, rîull se despleteşte 
formînd ostroave. Spre sud oraşul pare mai puţin compact, căci casefe se înşiră în lungul unor străzi mici şi rare, 
dar către centru şi spre nord clădirile ce rînduiesc în lungul străzilor lungi şi dese întretăiate, formînd o ţesătură 
cu ochiuri ocupate de grădini şi livezi. Deşi gara nu se vede, fiind ascunsă în îngustimea văii, se observă bine 
serpentinele străzii ce urcă în oraş, flancată pe stînga de valea Cacovei. Cu răbdare, desluşim clădirile mai 
înalte, parcul oraşului şi cartierul de blocuri, Iar mai departe, întreprindrea de mecanică fină. 

Pretutindeni, terasa şi oraşul sînt mărginite în fund de coastele dealurilor. De la stînga la dreapta se 
înalţă pe rînd, în culise, vîrfurile Poiana Cîmpina, Talga, Ducu şi Gurga cu monumentul eroilor, toate avînd 
pante ştirbite de alunecări şi torenţi, împestriţate de păşuni, fîneţe, livezi şi petice de pădure. La nord de Gurga 
culmea dealurilor se domoleşte, relieful este mai scund şi mai teşit, iar prin curmătura joasă se furişează şoseaua 
ce duce la Valea Tîrsei, Ocina şi Adunaţi. Larga depresiune dintre Gurga şi Comarnic corespunde unui amplu 
sinclinal de sedimente miocene — sinclinalul de Slănic, cum este cunoscut în regiunea Teleajenului — bine pus 
în evidenţă de înclinările inverse ale gresiilor masive de la gara Breaza şi dinspre Gura Beliei. Mai la nord, 
dealurile se înalţă din nou în părţile Comarnicului, unde Gurguiatul şi Bucegii se ridică dintr-o dată, mărginind 
binecuvîntatul ţinut al pometurilor. Nicăieri mai bine ca aici, de pe terasa Străjiştea, nu poţi cuprinde dintr-o 
singură privire un orizont cu deschidere de peste 180°. Peisajul, pe care ochiul nu se mai satură să cuprindă, cu 
liniile lui mari şi cu sumedenia de detalii, este completat de trunchiurile albe ale mestecenilor din apropiere şi 
de mirosul pinilor din preajmă. Ciripitul discret sau dezinvolt al mierlei, cintezoilor şi privighetoarei, fluturii cu 
zborul lor ce desenează linii frînte, parfumul suav al florilor, toate laolaltă te învăluie într-o lume mirifică, pe 
care cuvintele nu ajung şi nu reuşesc să o evoce pa deplin. Dar freamătul liniştitor este străpuns din cînd în cînd 
de cîntecul cocoşilor care răzbate pînă aici sau de vuietul trenurilor ce trec pe podul de la Breaza. Ce poate fi 
mai plăcut ca de aici, din ungherul ascuns la umbra unui pin, să „savurezi", neştiut de nimeni, farmecul naturii 
patriarhale şi generoase, cuprinsă într-o adevărată simfonie pastorală, care îşi găseşte o intimă rezonanţă în 
propria-ţi fiinţă ? Şi oare nu aceasta este cea mai mare satisfacţie a drumeţiei de care poate prea arareori ne dăm 
seama ? 

Cu cugetul împlinit de minunata privelişte, ne întoarcem circa 300 m pe cărarea pe care am venit şi 
coborîm în şa. Menţinînd direcţia, urmăm poteca ce ocoleşte cele două mici mameloane alcătuite şi de din 
prundişuri, rotindu-ne uşor către dreapta, sub Piscul lui Iordan, şi ajungem la o răspîntie, de unde traseul nostru 
continuă în două variante. 

Prima variantă o recomandăm numai în cazul în care nu dispunem de timp suficient, sau dacă apar 
cumva semne evidente că s-ar strica vremea. În acest caz mergem pe potecă înainte, coborîm într-o şa, 
traversăm prin pădure dealul Străjiştea, ocolind cele patru mameloane ale lui. Ieşim din pădure, coborîm spre 
sud pe marginea bazinului torenţial şi intrăm în Cornu de Sus. Traversîndu-l pe uliţele întortocheate apucăm pe 
drumul care ne scoate la gara Breaza. 

În caz că vremea se menţine bună şi avem timp suficient, de la răscruce continuăm traseul cotind la 
stînga. Drumul ocoleşte Piscul lui Iordan şi se angajează apoi pe culmea Dealului Frumos. În cărare întîlnim 
mici lespezi alb-strălucitoare de gips. Excursia prin aceste locuri este plăcută, căci drumul urcă şi coboară sau 
ocoleşte micile mameloane. Spre stînga, pantele despădurite ne lasă să surprindem imaginea Brezei, care se 
schimbă cu încetul, căci urmînd direcţia nord defilăm prin dreptul oraşului. În schimb, spre dreapta, pantele 
dinspre valea Cîmpiniţa sînt împădurite, iar din rarişti urmărim peisajul nu mai puţin atrăgător. Dincolo de vale 
remarcăm Plaiul Măgurii, încheiat la nord cu vîrful Cucuiată, uşor de recunoscut după înălţime şi pantele lui 
asimetrice. Sub el se înşiră gospodăriile comunei Şotrile. 

În direcţia noastră de mers (NNV), zărim, nu departe, un vîrf proeminent, ca o cuşmă; este vîrful 
Orădia (781 m), şi el: cu creştetul clădit din aceleaşi prundişuri de la Străjiştea, iar în spatele Hui se înalţă culmi 
împădurite la circa 1 000 m, aşternute ca o prispă la poalele munţilor înalţi. Ajungem într-o mică şa deasupra 
unei case (stînga), pe care o ocolim urmînd drumul îngrădit şi coborîm într-o şa mai largă, de unde un pîrleaz 
înlesneşte accesul în poiana rotundă de pe dreapta. De la pîrleaz drumul continuă către Orădia, dar noi ne 



îndreptăm jumătate stînga, începînd coborîşul spre Prahova. Traversăm neregularităţile terenului şi apucăm pe 
drumul de care ce coboară pe lîngă Pîrîul lui Marinică şi intrăm în satul Frăsinet, localitate componentă a 
oraşului Breaza. După circa 1 km ajungem la şoseaua naţională în dreptul gării Nistoreşti. La 500 m sud de 
aceasta (km 101) se află popasul „Poiana Frăsinet", dotat cu bufet şi 8 căsuţe (16 locuri). 

Pentru a ne înapoia la Breaza putem urma şoseaua naţională către sud pînă la gara Breaza (3 km), sau 
putem traversa Prahova pe puntea din dreptul gării Nistoreşti. În această ultimă alternativă, urcăm malul abrupt 
pe serpentinele unui drum său pe scurtătura amenajată ru scări. Ajunşi sus, după circa 400—500 m pătrundem 
în str. Republicii, pe care o urmăm către sud cale de 1 km, trecînd pe lîngă cartierul de blocuri şi pe lîngă Liceul 
militar „D. Cantemir", încheiem circuitul în centrul oraşului la hotel „Parc". Popasul la Breaza, cu variatele lui 
posibilităţi de vizitare a localităţii şi împrejurimilor, constituie oricînd un divertisment plăcut, mai ales în cadrul 
turismului de sejur. Dar şi pentru cei aflaţi în tranzit, acest divertisment este recomandabil, chiar dacă el poate fi 
realizat numai parţial. 

Continuăm drumul către Comarnic şi, de aici către obîrşia Prahovei, pornind de lia hotelul „Parc". În 
drumul nostru trecem pe lîngă Liceul „D. Cantemir” , iar mai sus pe stînga remarcăm întreprinderea de 
mecanică fină, retrasă în poalele colinelor. La km 105,5 se află staţia de benzină; după ce lăsăm pe stînga o 
biserică, coborîm de pe terasa oraşului prin serpentine strînse şi ajungem la Gura Beliei, situată — aşa cum arată 
şi numele — la vărsarea pîrîului Belia în Prahova. Drumul nostru lasă pe dreapta cîteva coline izolate cu pante 
repezi, dincolo de care se găsesc gara şi fabricile de var şi chituri. În continuare, spre nord, întîlnim un dîmb 
alcătuit din argile roşii şi verzui (stratele de Gura Beliei), exploatate de multă vreme şi folosite la fabricarea 
varului hidraulic. Şoseaua coteşte pe dreapta, traversează calea ferată şi apoi Prahova şi intră în şoseaua 
naţională. O luăm la stînga şi ajungem în Comarnic. 



 

DE LA CÎMPINA LA COMARNIC, PRIN FRĂSINET 
 
În cea de a doua variantă a traseului Cîmpina— Comarnic, care evită localitatea Breaza, pornim tot de 

la hotelul „Muntenia" spre nord, pe str. 23 August. După ce depăşim castelul luliei Hasdeu ieşim din oraş. 
Şoseaua descrie două serpentine pentru a coborî fruntea terasei, traversează pîrîul Cîmpiniţa şi se angajează spre 
nord pe sub malul terasei de la Cornu, mergînd paralel cu şoseaua naţională aproape 1 km. Dar în loc de a o 
traversa pentru a ajunge la Breaza (traseul precedent), cotim la dreapta, urmînd şoseaua prin lunca Prahovei 
pînă la Comarnic. 

Şoseaua se aşterne pe sub malul abrupt, modelat de aulinecări, împădurit sau cu livezi şi împestriţat de 
case izolate. Pe stînga remarcăm ostroavele de pietriş parţial acoperite cu răchită şi cătină, iar dincolo, coama 
teşită a terasei de la Podu Vadului, greu de distins din cauza vegetaţiei. Valea Prahovei se îngustează brusc în 
dreptul gării Breaza, fiind nevoită să taie bancuri groase de gresie, iar rîul se strecoară tumultuos pe sub maluri 
abrupte pe distanţă de cîteva sute de metri. Tot aici, calea ferată trece pe partea stîngă, alăturîndu-se şoselei la 
km 99. 

Valea se lărgeşte din nou şi este dominată de terasa de la Breaza pe care se distinge oraşul. Din loc în 
loc, torenţi şi alunecări de teren dezvăluie stratele înclinate ce formează în ansamblu sincli-nalluffl de Slănic. Pe 
partea dreaptă, pantele dealurilor sînt mai domoale şi vălurite de alunecări. La km 101 întîlnim popasul „Poiana 
Frăsinet" (bufet şi căsuţe), iar după încă 500 m lăsăm pe stînga halta Nistoreşti. Calea ferată care ne-a însoţit 
fidel circa 5 km traversează din nou Prahova îndreptîndu-se spre Gura Beliei. 

Şoseaua se menţine, în continuare, pe stînga rîului, adunînd parcă drumurile şi potecile ce vin din 
satele risipite pe dealuri. Trecem pe lîngă rîpile roşcat-verzui ale stratelor de Gura Beliei, lăsăm pe stînga 
şoseaua judeţeană ce vine din Breaza (prima variantă a traseului Cîmpina—Comarnic) şi ajungem la Comarnic. 

 
ORAŞUL COMARNIC 

 
Comarnicul se întinde astăzi pe o suprafaţă considerabilă, ocupînd fragmentele terasei Cîmpina aflate 

mai ales pe stînga văii, la înălţimi relative de peste 70 m. Ele sînt netede şi au constituit locuri bune pentru 
extinderea aşezării. Termenul de „pod", care desemnează tocmai netezimea terasei, în contrast cu pantele repezi 
din jur, a fost dat diferitelor aşezări de pe ele, azi înglobate Comarnicului sau Brezei: Podu Lung, Podu 
Neagului, Podu Corbului, Podu Vîrtos. Oraşul se întinde pe verticală între 600 şi 800 m, dar gospodăriile izolate 
urcă şi mai sus. 

Primele case ca aveau să constituie nucleul aşezării au apărut în preajma potecilor ciobăneşti ce 
traversau munţii şi se întîlneau aici. Numele localităţii şi toponimia din jur legată de terminologia oierilor 
confirmă această realitate (vezi. p. 47). Ca şi Breaza, Comarnicul a fost înfiinţat de mocanii transilvăneni care, 
în mişcarea lor de transhumanţă, poposeau aici înainte de a-şi mîna turmei pe drumul cel mare al oilor, spre 
bălţile Dunării. Şi tot aici se făcea şi tunsul oilor, cel puţin pînă în secolul al XVIII-lea. În secolul al XV-lea, 
Comarnicul era deja constituit ca aşezare. O bună parte din locuitori se ocupa cu cărăuşia, transportînd, cu caii, 
mărfurile negustorilor, pe potecile de munte numai de ei ştiute, sau spre Cîmpina, iar mai tîrziu, după 
construirea drumului, cu chervanele. Cărăuşia comăr-nicenilor devenise un fel de monopol, căci dacă negustorii 
braşoveni nu-i angajau pentru transport, aceştia le făceau şicane. Pentru astfel de fapte braşovenii se plîngeau, la 
1775, lui Alexandru Ipsilanti împotriva „comărnicenilor zurbagii" (N. Popp, 1930). Drumul comercial şi 
cărăuşia au făcut din Comarnic o aşezare importantă. Menţiuni din 1674 îl arată ca un sat foarte mare, ce avea 
să ajungă în 1810 la 761 locuitori. După populaţie, Comarnicul a fost cea mai mare comună din Valea Prahovei 
pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea, întinzîndu-şi teritoriul pînă la Predeal şi avînd 4 469 locuitori, în timp ce 
Cîmpina, numai 3 779. Industria petrolieră din Cîmpina i-a adus acesteia un spor considerabil de populaţie 
(8742 locuitori în J 912), Comarnicul rămînînd cu numai 4 884 locuitori (N. Popp, 1930). 

Comărnicenii aveau îndeletniciri diferite. În afară de creşterea vitelor şi de prelucrarea lînei, se ocupau 
cu şindrilăria, dogăria, cu cioplitul lemnului şi pietrei, înfiinţarea, în veacul trecut, a unui ferăstrău şi a fabricii 
de var hidraulic şi ciment (1878) a oferit locuitorilor noi îndeletniciri.  

În prezent Comarnicul a devenit un centru important prin industria materialelor de construcţii, care 
deţin 60% din ponderea lui industrială. Fabrica de ciment, extinsă şi reutilată conform cerinţelor noi, începînd 
din anul 1964 produce ciment aluminos, folosit între altele la obţinerea betoane-lor refractare. Tot aici a luat 
naştere întreprinderea „Vulturul", profilată pe fabricarea cărămizilor refractare. La aceasta se adaugă industria 
prelucrării lemnului cu o pondere de circa 12%. Dar şi prelucrarea lînii şi-a găsit ecou în ansamblul economic al 
oraşului, unde, în 1950, s-a înfiinţat întreprinderea „Covorul popular", cu secţii specializate în confecţionarea 
ţesăturilor şi cusăturilor naţionale, a covoarelor şi a costumelor populare atît de apreciate pentru frumuseţea lor. 

Dezvoltarea industriei a avut consecinţe favorabile asupra condiţiilor de viaţă şi a creşterii populaţiei; 



la 1 iulie 1982 Comarnicul număra 13 835 locuitori. Situat în plină zonă geografică de interferenţă carpato-
subcarpatică, Comarnicul a căpătat o fizionomie aparte, rezultată din varietatea peisajului şi a resurselor 
mediului, a ocupaţiilor, obiceiurilor, îmbrăcămintei etc. Printre localităţile din Valea Prahovei, Comarnicul îşi 
păstrează cel mai bine trăsăturile tradiţionale. Dacă costumul popular poate fi surprins mai rar, arhitectura casei 
ţărăneşti se menţine încă nealterată, constituind trăsătura specifică a localităţii şi o atracţie turistică de primă 
importanţă. 

Casa ţărănească din Comarnic nu diferă prea mult de cea din Breaza, însă apropierea de munte şi clima 
mai rece şi mai umedă, ca şi îndeletnicirile localnicilor uşor diferite, au impus unele deosebiri. Casa de locuit se 
compune şi aici din tindă şi două odăi, din care una este „casa mare" destinată oaspeţilor şi păstrării zestrei 
fetelor. Temelia este din lespezi de piatră, iar pereţii din bîrne şi şipci. Prispa înălţată, cu foişor, lasă loc 
gîrliciului şi beciului încăpător. Construcţia casei, deseori în pantă, face ca prispa să fie şi mai înălţată, iar la 
casele mai mari, chiar dacă sînt clădite pe loc şes, să apară două niveluri de locuit, prispa situîndu-se la etaj. 

Precipitaţiile abundente au făcut ca acoperişul, din şindrilă sau din tablă, să aibă pante mai înclinate. 
Casele sînt orientate de preferinţă cu faţada către sud, pentru a primi mai multă lumină. Spre nord, acoperişul se 
prelungeşte adesea pînă la sol formînd poiata folosită drept cămară, magazie, loc de depozitare a lemnelor sau 
uneori chiar grajd pentru vite mici. În curtea comărnicenilor se mai întîlnesc saiaua, un grajd pentru vite mici, şi 
coşarul (grajdul pentru vite mari) care deasupra are un patul încăpător, pentru depozitarea fînului; alteori patului 
constituie o clădire separată. Curtea este pavată cu lespezi de piatră sau are cărări de lespezi, ce lasă între de 
ronduri de flori sau parcele pentru zarzavat sau legume. Dar ceea ce dă o notă personală clădirilor din Comarnic 
este abundenţa ornamentaţiei de lemn ce împodobeşte streaşina, prispa şi foişorul. Stîlpii cerdacului, cu muchii 
ascuţite sau teşite, au o sculptură simplă, geometrică, adesea fără capiteluri. Streaşina care adăposteşte foişorul 
este de multe ori însoţită de o arcadă semicirculară cu decoraţie traforată, mai ales dacă foişorul este închis. 
Arcada poate apărea şi la parter, cînd casa are două niveluri. Dar decoraţia principală se aplică parmalicului 
(balustradei), care închide prispa, şi porţiunii de sub streaşină. Motivele ornamentale prezintă o mare varietate. 
Golurile balustradei sînt alungite sub forme rombice simpfle său simu-lînd profile de brazi, dispuse uneori 
alternativ în 2—4 şiruri; alteori au formă de lacrimi, cu vîrful în sus şi în jos. Printre de se intercalează alte 
goluri mai mici, geometrice, imprimînd ornamentaţiei şi mai multă fineţe. Un alt gen de decoraţie lasă impresia 
unui basorelief, datorită faptului că desenul pare o împletitură aplicată pe o tăblie ce constituie balustrada însăşi. 

 

 
Fig 12.  



 
Fig 13. 
 
Brîul traforat de sub streaşină se compune din ornamente de dimensiuni mici care, alăturate, au 

aspectul unor arabescuri sau al unei dantelării de mare fineţe. Se disting aici 2—3 registre cu motive geometrice 
armonios împletite. Sînt utilizate cercuri mici cu patru raze şi centrul plin sau perforat, asociate într-o bandă 
subţire, de la un capăt la altul al cerdacului. Registrde late au cercuri mai mari cu şase raze unite de ondulări cu 
grosimi şi mlădieri de un deosebit efect estetic. 

La casele cu foişorul închis de geamlîc, ansamblurile ornamentale identice sau diferite sînt încadrate de 
bîrne care se întretaie formînd poligoane. Efectul ornamental sporeşte şi mai mult cînd tra-forurile au culori 
pastelate (roz, verzui, bleu, bej), în contrast cu cafeniul balustradelor, stîlpilor sau diferitelor registre decorative. 
Traforurile sînt aplicate adesea şi la coşare, dar mai ales la pătule. Arta decorativă a caselor din Comarnic îşi 
găseşte izvorul în tradiţia de veacuri a locuitorilor, meşteri neîntrecuţi în cioplirea şi fasonarea lemnului. 
Bogăţia motivelor geometrice (înrudite oarecum cu cele ale covoarelor) relevă nu numai un nelimitat spirit 
inventiv, ci şi un anume rafinament artistic. Prin arhitectură şi prin decoraţia ei, casa tradiţională de la Comarnic 
rămîne cel mai reprezentativ şi original obiectiv turistic de acest gen în Valea Prahovei. 

Îndemnăm pe iubitorii artei decorative populare să parcheze maşina la gară şi să parcurgă pe jos cîteva 
sute de metri. Atragem atenţia asupra clădirii cu etaj de vizavi de gară (hanul de altădată) în care funcţionează 
restaurantul şi asupra celor două clădiri situate cu 50—100 m mai sus, dar mai ales asupra caselor de pe str. 



Secăriei (de primii 200— 300 m), care începe urcuşul în serpentine la numai 200 m amonte de gară. 
 
DOUĂ MICI EXCURSII DIN COMARNIC 

 
În afara plimbărilor ce ne relevă comorile etnografice ale oraşului, din Comarnic recomandăm două 

mici abateri de la traseul rutier general al Văii Prahovei: una pe muntele Dealul Lînii, alta la schitul Lespezi, cel 
mai vechi aşezămînt monahal din cursul superior al văii. 
 

CĂTRE SECĂRIA, PE DEALUL LÎNII 
 
Strada Secăriei se continuă cu drumul ce duce în comuna Valea Doftanei, respectiv la Teşila, şi ne 

oferă posibilitatea să descoperim în continuare numeroase case tipice din Comarnic; ea constituie, totodată, o 
frumoasă excursie pe înălţimile din a-propierea oraşului. Pînă la Secăria (8 km) drumul este pietruit şi poate fi 
parcurs pe jos sau cu autobuzele I.T.A. Excursia pe jos, dus-întors, nu durează mai mult de 2½—3 ore. Drumul 
dintre Secăria şi Teşilia (6 km), deşi străbate locuri minunate, nu îl recomandăm, căci de cînd teşilenii preferă să 
meargă la Cîmpina direct, în lungul Doftanei, nu a mai fost întreţinut. 

Strada Secăriei se desprinde din şoseaua naţională, către dreapta, la numai 200 m N de gară şi, după ce 
coteşte în loc de mai multe ori, ajunge pe podul terasei, unde gospodăriile se îndesesc. Chiar de aici, din oraş, se 
poate observa cum casele Comarnicului au ocupat cu precădere podurile terasei, sub care Valea Prahovei se 
deschide în toată splendoarea ei. Deasupra acestora, coastele repezi şi pe alocuri stîncoase, ca la Colţul 
Pietricelei, se înalţă pînă la 950—l 000 m altitudine. Urmînd strada, trecem de ulicioara care duce la biserică, o 
construcţie impozantă prin dimensiunile sale, cu arhitectură sobră, construită în 1902 pe locul alteia mai vechi. 
După 350 m ajungem la o răscruce unde întîlnim o fîntînă cu roată, iar pe partea cealaltă o troiţă şi un sfeşnic 
adăpostite într-o încăpere de scînduri. 

De aici strada Secăriei (respectiv şoseaua) coteşte la dreapta cu 90°, dar noi facem o scurtă abatere de 
la traseu pînă în cimitirul nou al oraşului. Urmăm, aşadar, str. Eternităţii în lungul căreia ne surîd căsuţele 
înviorate de flori la fiecare pas şi după 500 m ajungem la cimitir. Intrăm pe sub clopotniţa de lemn unde, 
conform datinei, se păstrează un timp coroanele mortuare agăţate de tavan şi pătrundem în cimitirul propriu-zis. 
Pe aleea principală, la 20 m distanţă, pe dreapta se întîlneşte frumosul monument funerar al aviatorului Ştefan 
Bratti, de arhitectura lui sobră, în care predomină linia dreaptă şi volume rectangulare. Mormîntul este acoperit 
de o placă de marmură orizontală cu o cruce în relief. Un soclu de marmură de formă trapezoidală susţine în 
colţuri două ghivece pentru flori, iar în centru, bustul aviatorului, redat cu figura senină, avînd capul acoperit cu 
casca şi ochelarii de zbor; eşarfa din jurul gîtului pare fluturată de vînt. Bustul a fost realizat în bronz de 
sculptorul Tudor Gheorghe, acelaşi care a realizat masca mortuară a lui Aurel Vlaicu. Pe soclul monumentului 
este gravată inscripţia „Locotenentului aviator Ştefan Bratti, 1907—1936, căzut în accident de avion". Alături 
se află o altă piatră de mormînt de marmură neagră a colonelului aviator Cezar Bratti şi a soţiei sale. 

După scurta abatere revenim la răspîntia de la fîntînă şi o luăm spre stînga, pe str. Secăriei. Trecem pe 
lîngă bufet şi începem urcuşul pe coastele repezi. Pentru a le învinge, şoseaua descrie curbe şi în cele din urmă 
atinge culmea, îndreptîndu-se către nord. Casele se răresc, iar ultimele gospodării de la marginea oraşului le 
întîlnim la înălţime de 830—840 m. Şoseaua se anină de pantele muntelui prelung din stînga, numit Dealul 
Lînii1, ocolind vîlcelele insinuate printre valuri de alunecare. În dreapta, livezile şi grădinile se răsfiră pînă în 
firul văii Comarnicului, dincolo de care se înalţă culmi şi mameloane rotunjite, cu păşuni şi poieni, ce stăruie la 
înălţime de 900—l 050 m. Aproape de obîrşia văii, la numai 500 m de şa, din şosea se desprinde spre stînga un 
drum de care, pe care îl urmăm pentru a atinge punctul culminant al Dealului Lînii, cu altitudine de circa 1 025 
m. 

Orizontul larg deschis ne oferă o frumoasă perspectivă asupra regiunii de interferenţă între munţi şi 
dealuri, constituită aici ca o treaptă uşor vălurită la 1 000 m altitudine absolută, înălţimea şi ondulările molcome 
ale reliefului, ca şi alunecările şi ogaşele, te fac să crezi că te afli într-un ţinut deluros. Gresiile şi marnele 
calcaroase ale stratelor de Sinaia specifice munţilor şi funcţia pastorală a regiunii, trădată de păşunea întinsă şi 
de numele locurilor, te fac să crezi că te afli deja în munte. Regiunea constituie însă o treaptă relativ înaltă ce se 
urmăreşte pe mare distanţă, formînd o prispă de mai mulţi kilometri la poalele Gurguiatului, Gîrbovei şi 
Munţilor Grohotiş (Gh. Niculescu, 1971). 

De pe Dealul Lînii privirea se roteşte începînd de la relieful înalt al Gîrbovei, cu văile lui torenţiale 
adîncite în trupul muntelui şi poteci ce se urmăresc cu uşurinţă, spre bazinul de obîrşie al Secăriei, o adevărată 
depresiune suspendată. Aici s-a cuibărit localitatea cu acelaşi nume, avînd gospodăriile cînd grupate, cînd 
răsfirate de-a lungul uliţelor, sau risipite pe pante. La SE, valea Secăriei se adînceşte brusc într-un defileu, la 

                                                        
1 Pe unele hărţi apare denumirea greşită de Dealul Laancii. 



capătul căruia distingem o frîntura din oglinda lacului Paltinu. Deasupra Secăriei, un munte proeminent şi 
pleşuv, alcătuit din gresie dură, mărgineşte spre sud curmătura largă de circa 4 km, prin care treapta de relief pe 
care ne aflăm pătrunde în Depresiunea Teşila. Dincolo de aceasta se înalţă Munţii Grohotiş, cu culmile netede, 
rînduite în amfiteatru pînă la peste 1 700 m. Spre SV zărim Comarnicul, aşternut pe poduri şi pe pante pînă jos, 
în Valea Prahovei, unde coşurile fabricii de ciment revarsă vălătucii fumului alb care, mînaţi de vînt, cuprind 
tăinuitele văi ale muntelui sau se răsfiră spre miazăzi, învăluind în ceaţă diafană frumoasa staţiune climaterică 
Breaza. 

Din vîrful Dealului Lînii ne întoarcem la sosea urmînd acelaşi drum pînă la Comarnic sau putem 
parcurge culmea prelungă a dealului pînă la intrarea în oraş, de unde pe strada Secăriei ajungem la şoseaua 
naţională. 

 
LA SCHITUL LESPEZI 

 
Din locul în care strada Secăriei se desprinde din şoseaua naţională continuăm traseul spre nord, 

parcurgînd oraşul în continuare, şi după aproape 3 km, întîlnim pe dreapta popasul „Cernica", sub coasta 
dealului cu acelasi nume. De aici începe abaterea către schitul Lespezi, azi biserică de mir. El nu este deschis 
decît în zilele de sărbătoare, dar vizitarea lui în zi de lucru (şi avem în vedere interiorul) se poate face apelînd la 
preotul paroh care locuieşte lîngă popasul Cernica. La schit putem merge cu maşina pe drum forestier, cale de 
1,5 km, dar putem ajunge şi pe jos, făcînd o scurtă excursie de circa o oră. Pornim pe şosea în sus şi după cîteva 
sute de metri, din dreptul km III, se desprinde spre stînga un drum pe care îl urmăm, trecînd mai întîi calea 
ferată apoi Prahova. În malul rîului remarcăm stratele de Sinaia în care orizonturile subţiri de gresii şi 
marnocalcare, străpunse de vinişoare albe de calcit, sînt uimitor de cutate pe numai cîţiva metri, ca şi cînd ar 
vrea dinadins să facă trecătorilor o lecţie de tectonică ,,pe viu", îndată ce trecem podul ajungem Ila o răspîntie. 
Spre stînga drumul urcă în satul Podu Neagului, iar noi o luăm la dreapta, pe drumul care duce prin faţa 
întreprinderii de prelucrarea lemnului şi o ocoleşte prin partea de sus. După cîteva serpentine tăiate în coasta de 
la confluenţa Pîrîului Obielei cu Prahova ajungem la schitul Lespezi. 

De la răspîntie putem ajunge la schit mai direct, pe poteca lată, amenajată cu trepte, care porneşte de 
lîngă gardul fabricii şi taie serpentinele drumului. În traseul nostru întîlnim şi cîteva semne de marcaj turistic 
(punct roşu) care suie pe pantele vîrfului Pleşuva. 

Schitul Lespezi, împreună cu clădirile din jur — clopotniţa şi casa parohială — constituie un valoros 
monument de arhitectură şi de artă aflat la circa 75 m deasupra luncii Prahovei, pe un mic rest din terasa 
Cîmpina. În timp ce pantele terasei sînt repezi şi împădurite, podul ei este neted şi acoperit de o poiană însorită, 
minunat loc de recreere şi odihnă, mai ales că sub coasta muntelui Pleşuva (l 255 m) este captat un izvor cu apă 
cristalină. 

Intrăm în curtea schitului pe lîngă clopotniţă, o construcţie nu prea înaltă, căptuşită cu scîndură, la care 
se disting două registre despărţite de o mică streaşină. Clopotniţa are acoperişul de şindrilă cu formă de 
piramidă rotunjită şi adăposteşte clopotul cu următoarea inscripţie: ,,Acest clopot l-a prefăcut Ieremia 
Ispravnicul, 7252 (1744)". Vizavi este casa parohială, clădită la marginea de SE a terasei. 

Biserica propriu-zisă ocupă centrul poienii. Pisania originală a schitului nu s-a mai păstrat, iar 
documentele bisericii s-au pierdut în vitregia războaielor ruso-turce. Inscripţia pictată pe peretele din spre 
pronaos şi naos este mai nouă şi datează probabil din 1906, cînd biserica a fost rezugrăvită. Se ştie sigur, însă, 
din alte documente, că schitul Lespezi, cu hramul Sf. Treime, a început să fie construit în anul 1665 (poate pe 
locul altuia mai vechi), de către vel spătarul Drăghici Cantacuzino, fiul cel mare al postelnicului Constantin 
Cantacuzino, fiind terminată de fiul acestuia, Pîrvu vel logofăt, în anul 1675. 

Schitul Lespezi este primul aşezămînt monahal din valea superioară a Prahovei, de unde cîţiva călugări 
au pornit să slujească la mănăstirea Sinaia, ridicată trei decenii mai tîrziu. Lîngă schit a luat fiinţă cel mai vechi 
sat din cursul superior al Prahovei, Podu Neagului (denumirea iniţială a Comarnicului), al cărui teritoriu se 
întinde pînă la Predeal, pe crestele munţilor. De-a lungul vremii, schitul a suferit multe reparaţii, dintre care 
amintim pe cea din 1798, cînd paharnicul Dinu Cantacuzino a refăcut acoperişul şi a construit tîmpla din 
zidărie; pe cea din anul 1819, cînd egumenul Calinic a adăugat noi chiftii (azi dispărute); pe cea din anul 1906, 
cînd Eforia spitalelor a refăcut tîmpla şi zidăria casei parohiale şi a acoperit zugrăveala iniţială cu una nouă. Cu 
toate acestea, construcţia şi-a păstrat forma originală, iar ultima restaurare (1949-1952) a scos la lumină pictura 
iniţială aparţinînd lui Pîrvu Mutu. 

Biserica are plan treflat, cu dimensiuni reduse (13,5 X 5 m), iar zidurile, din cărămidă şi piatră, au 1 m 
grosime. Arhitectura ei surprinde trecerea de la stilul bizantin vechi, utilizat în construcţia bisericilor, la genul 
nou. Printre elementele vechi se numără absenţa pridvorului, o singură deschidere între naos şi pronaos şi cei 
patru stîlpi de susţinere a arcadelor şi turlei în naos; elemente noi sînt reprezentate de arcele din pronaos 
sprijinite pe console puţin proeminente. 

La exterior, pereţii sînt lipsiţi aproape total de ornamente. Se disting doar un soclu scund şi o cornişă 



simplă sub streaşina. Numai peretele dinspre vest cuprinde oarecare decoraţii. Remarcăm aici chenarul de piatră 
al uşii şi firida de deasupra cu mica ei arcadă în relief. În firidă exista iniţial icoana de hram a schitului (aflată 
azi la muzeul mănăstirii Sinaia); N. Iorga, apreciind calitatea şi buna orînduire a culorilor, fineţea faldurilor 
veşmintelor şi expresia omenească a figurilor, o considera ca „cea mai veche şi desigur cea mai frumoasă icoană 
românească". De asemenea, reţine atenţia uşa de lemn, cu două mici sculpturi, dintre care una reprezintă semnul 
soarelui. Turla, bine proporţionată faţă de dimensiunile edificiului, are secţiune octogonală, pe fiecare faţetă 
înscriindu-se cîte o fereastră îngustă şi înaltă. Cupola, cu formă de clopot, cu muchii discrete, acoperă o mică 
cornişă. 

În interior, legătura între pronaos şi naos se face printr-o deschidere mică cu arcadă semicirculară, iar 
în firida de deasupra se află pictată inscripţia cu litere chirilice. Turla, situată deasupra naosului, are în interior 
secţiune rotundă şi se sprijină pe patru arce; ea este integral pictată. 

Pictura originală, executată în frescă de Pîrvu Mutu (1657—1735), readusă la lumină cu ocazia ultimei 
restaurări, îşi menţine valoarea zugrăvelii iniţiale. Dar şi aici, ca şi în alte locuri, pictura lui Pîrvu Mutu se 
caracterizează prin atenţia acordată chipurilor, de unde rezultă expresia vie a figurilor ce relevă stările sufleteşti 
ale personajelor înfăţişate. Astfel, Pîrvu Mutu, abătîndu-se de la rigiditatea tradiţională a personajelor biblice, 
devine un inovator în evoluţia picturii româneşti, introducînd portretul în arta religioasă. 

Schitul Lespezi a funcţionat ca atare pînă în anul 1863, cînd — în urma legii de secularizare a averilor 
mănăstireşti — a devenit biserica satului Podu Neagului. În ansamblu, schitul Lespezi, cu dimensiunile lui mici 
şi situat într-un cadru pitoresc, constituie una din bijuteriile Văii Prahovei, el părînd a fi desprins din frumoasele 
miniaturi ce decorează vechile tipărituri româneşti. 

De la schit ne întoarcem pe acelaşi drum la popasul Cernica, de unde vom continua itinerarul pe Valea 
Prahovei. 

 

DE LA COMARNIC LA BUŞTENI 
 
De la Comarnic pînă la Buşteni itinerarul nostru străbate regiunea de munte ce se afirmă printr-un 

peisaj variat. Relieful înalt cu pante repezi, transformîndu-se în abrupturi stîncoase, văile înguste, rîurile cu ape 
învolburate şi cascade, clima ceva mai rece, cu atît mai plăcută vara, pădurile întinse de fagi şi conifere, urmate 
spre culmi de pajişti presărate cu stîne, şi localităţile aşezate pe terase sau tăpşane însorite, toate laolaltă conferă 
regiunii un plus de atractivitate. De-a lungul celor 20 km drumul nostru urmează mai întîi defileul Prahovei, 
adîncit între coastele munţilor Gîrbova şi Gurguiatu, şi apoi Depresiunea Sinaia, aşternută la poalele Bucegilor, 
în care fiecare localitate înseamnă un punct de plecare al potecilor turistice spre înălţimile masivului. 

Îndată ce părăsim Comarnicul (km III), şoseaua naţională începe să urce pe versantul stîng al Prahovei, 
lăsînd calea ferată să însoţească fidel albia rîului. Ea se strecoară pe sub fîneţe şi pîlcuri de pădure şi traversează 
valea Floreiului. Îndată după pod observăm un indicator de marcaj (bandă roşie), de unde porneşte, spre dreapta, 
poteca ce suie în muntele Doamnele Tituleni, cel mai sudic din Munţii Gîrbova. Puţin mai departe, prin două 
cotituri mai strînse (la prima ne întîmpină un izvor şi un mic loc de parcare), şoseaua intră în localitatea Posada, 
aşezată pe un fragment al terasei Cîmpina. Numele localităţii este justificat de funcţia acesteia din trecut, căci, 
în generali, posadă înseamnă loc de trecere, trecătoare în regiunea de munte, în apropiere de graniţă (I. Iordan, 
1963). Într-adevăr, localitatea a apărut pe drumul Prahovei, urmat de ciobani şi negustori, în locul unde valea se 
îngustează. Dar termenul posadă şi-a îmbogăţit înţelesul pe parcurs, desemnînd şi loc de vamă. Şi din acest 
punct de vedere numele localităţii este îndreptăţit, căci Posada a avut un timp, aşa cum menţionează hrisoavele, 
şi funcţie de control vamal la intrarea în munte, cînd vama propriu-zisă se găsea la Breaza. Casele s-au înmulţit 
în secolul trecut o dată cu şo-seluirea drumului (1847), cu ridicarea unui castel de către domnitorul Gh. Bibescu 
şi o dată cu darea în folosinţă a căii ferate (1879). Într-una din aceste case a locuit o vreme N. Grigorescu, care 
cu penelul său a surprins pe pînză minunatul peisaj al locurilor, ca fundal al carelor trase de boi. 

Străbatem mica localitate şi ne menţinem, în continuare, deasupra văii, iar din loc în loc zărim rîul şi 
calea ferată furişîndu-se pe sub pantele pietroase. În defileu, şoseaua foloseşte micile fragmente ale terasei 
Cîmpina (60-80 m înălţime) sau urcă deasupra lor. Traversăm văile Conciu şi Orăţi pe viaducte cu deschideri 
largi, sub care apele înspumate se scurg vijelioase spre Prahova. După ce trecem Valea lui Bogdan, la km 117,8 
ne întîmpină hanul Izvorul Rece (motel şi camping) situat pe un tăpşan. Poziţia pitorească şi peisajul promiţător 
al Bucegilor, ce se anunţă prin Vîrful cu Dor, Furnica şi Piatra Arsă, fac ca Izvorul Rece să fie şi pentru noi un 
loc de popas. 

Mormîntul lui Badea Cârţan se află la numai 200 m mai sus de han, în cimitirul oraşului Sinaia. 
Dincolo de temerara călătorie pe jos lia Roma, Badea (Gheorghe) Cârţan a rămas în istoria neamului nostru ca 
neobosit răspînditor al culturii româneşti peste munţi, în Transilvania dinaintea anului 1918, unde populaţia 
românească era silită să înveţe carte în limba maghiară. 

Gheorghe Cârţan s-a născut la 24 ianuarie 1849 în satul Oprea-Cîrţişoara (azi Cîrţişoara), în perioada 



acelor frămîntări sociale şi politice care au cutremurat Europa anului 1848. Era cioban şi îşi păştea turmele pe 
întinsele plaiuri ale munţilor Făgăraş. La 16 ani, în 1865 trece graniţa cu oile sale dincolo de creste, în mod 
ilegal, prin „vama cucului" sau pe “cărarea ursului", cum se exprima el însuşi, pentru a cutreiera şesurile 
Munteniei. Cu mintea lui de copil nu putea înţelege de ce nu toţi românii sînt în aceeaşi ţară. Atras de istorie, 
„descoperind" în cărţi originea poporului nostru şi intuind situaţia politică a românilor din Transilvania, 
Gheorghe Cârţan este cuprins de neastîmpăr, dorind să îndrepte cumva nedreptăţile pe care le cunoscuse în 
locurile lui natale. 

În acea vreme, revistele „Tribuna", „Biblioteca Tribunei" şi „Foaia Poporului" jucau un considerabil 
rol în dezvoltarea culturii şi conştiinţei naţionale în Transilvania, iar la Bucureşti luase fiinţă „Liga pentru 
unitatea culturală a tuturor românilor", avînd ca preşedinte pe istoricul V. A. Urechia. În aceste împrejurări, 
Gheorghe Cârţan îşi ia sarcina de a răspîndi în Transilvania cartea românească. Vizat de autorităţile imperiale ca 
agitator, Cârţan este anchetat şi arestat pentru cîteva zile. Îndîrjit, prin aceeaşi „vamă a cucului” trece munţii în 
1895 şi ajunge la Bucureşti, unde doarme noaptea lîngă soclul statuii lui Mihai Viteazul din piaţa Universităţii, 
întruchipare a visurilor sale. Este primit cu amabilitate de V. A. Urechia, care îi conturează mai clar originea 
poporului român. Acesta îl numeşte Badea Cârţan, nume sub care a rămas cunoscut. La Bucureşti cunoaşte pe 
Gr. Tocilescu, I. Slavici, G. Coşbuc, Sp. Haret, V. Babeş, N. Iorga şi alţii, cu care prilej a văzut că şi aici dorinţa 
unirii românilor într-o singură ţară este tot atît de arzătoare ca şi în Transilvania. 

Badea Cârţan se întoarce acasă cu desagii plini de ziare şi cărţi, de abecedare, manuale de istorie, 
geografie, gramatică şi literatură, difuzîndu-le românilor din Transilvania. De atunci pînă la sfîrşitul vieţii 
Badea Cârţan a trecut munţii de nenumărate ori încărcat cu cărţi procurate de la Bucureşti, de la profesori sau 
elevi, cumpărate din librării sau de la anticari. Avea în capitală trei depozite (unul în Cişmigiu pe Tocul 
actualului restaurant Monte Carlo), depozite ascunse în munţi şi la Cîrţişoara. Urmărit de autorităţi este 
percheziţionat în 1904—1905 şi arestat timp de două luni. În urma plîngerii la Viena şi Budapesta, Badea 
Cârţan este judecat pentru activitate contra statului maghiar şi condamnat la un an închisoare, pedeapsă care i se 
reduce la jumătate, la intervenţia regelui Carol I pe lîngă împăratul Francisc Iosif. O mare parte din cărţile 
confiscate au fost arse în piaţa din Braşov. Un inventar al acestora, găsit la Biblioteca Academiei R. S. 
România, consemnează un număr de 76 700 exemplare. Se deduce, fără exagerare, că Badea Cârţan trebuie să fi 
trecut peste munţi în desagii săi circa 100 000 exemplare (I. Dianu, 1979). 

Urmărit de ideea originii poporului român, Badea Cârţan s-a dus pe jos la Roma, în 1895, să vadă pe 
Columna lui Traian imaginile strămoşilor neamului nostru. Aici a depus ofrandă un pumn de grăunţe de grîu şi 
un bulgăre de pămînt românesc. Ca şi la Bucureşti a dormit noaptea lîngă soclul columnei în semn de omagiu. 
Patru ani mai tîrziu, cînd s-a ţinut Congresul orientaliştilor, avea să revină aici pe neaşteptate, să depună o 
coroană de bronz (1899). Dar Badea Cârţan a mai călătorit prin Europa pînă la Paris pentru a cunoaşte şi alte 
popoare de gintă latină, şi la Ierusalim. 

La 7 august 1911 Badea Cârţan se stinge din viaţă la Poiana Ţapului în regretele celor care l-au 
cunoscut şi ajutat să-şi îndeplinească ţelurile sale patriotice, după ce, în 1910, traversase pentru ultima oară 
munţii, de la Poiana Ţapului la Cîrţişoara şi înapoi. A fost înmormîntat ia Sinaia, după propria-i dorinţă. Fără 
îndoială, Badea Cârţan a trecut în posteritate ca un personaj de legendă. A fost un răzvrătit şi a încercat să 
îndrepte lucrurile de unul singur luptînd, în felul lui, cu o armă neobişnuită; „trafic" de slovă românească în 
tocurile natale, unde românii erau ameninţaţi în propria lor existenţă naţională. A fost un adevărat apostol al 
cărţii, iar pasiunea lui exacerbată pentru ea îl situează în rîndul iluminiştilor (I. Dianu, 1979). Cuvintele lui N. 
Iorga îi conturează crezul şi fapta cum nu se poate mai bine: „Şi după urma lui va rămîne aceasta: credinţa 
sălbatică pe care un ţăran a avut-o pentru visurile cărturarilor din vremea lui şi nemărginita-i evlavie pentru 
cartea în care vedea lumină şi mîntuire". 

Mormîntul lui Badea Cârţan se găseşte în cimitirul oraşului Sinaia, pe aleea principală, al treilea pe 
partea stîngă, la umbra a trei molizi falnici şi a unui măr. La căpătîi se află o cruce de marmură, cu centrul 
rotund, încadrată de două felinare. În mijloc, fotografia lui Badea Cârţan este înconjurată de o coroniţă de 
frunze în relief, de care atîrnă o panglică, iar mai jos un basorelief figurează o flloare stilizată şi un con de brad. 
Pe soclull de piatră este săpată inscripţia: „G. Badea Cârţan doarme visînd la întregirea neamului său", iar pe 
una din laturile grilajului cercul „Turing Club" (pendinte de Casa de cultură a sectorului 4, Bucureşti) a montat, 
în anul 1972, o altă inscripţie: „Omagiul nostru marelui patriot". 

Cu gîndurile la viaţa şi faptele lui Badea Cârţan, care în simplitatea sa s-a dăruit unui ţel mărinimos, ne 
întoarcem la han şi reluăm călătoria spre obîrşia Prahovei, îndată ce trecem de cimitirul oraşului Sinaia şi de 
cimitirull eroilor (1944— 1945) de vizavi, şoseaua începe să coboare, pregătindu-se să pătrundă în Depresiunea 
Sinaia. Bucegii se arată în toată splendoarea, etalîndu-şi vîrfurile începînd cu asimetricul Vînturis şi terminînd 
cu impresionantul abrupt al Caraimanului şi Coştilei. La poale, sub culmile împădurite de cetini, apar rînduindu-
se şi răsfăţîndu-se în soare primele case ale oraşului Sinaia. Cotim la stînga şi, angajîndu-ne pe un viaduct, 
traversăm Prahova şi calea ferată, apoi intrăm în cel mai sudic cartier al oraşului — Izvor — cel dintîi nucleu al 
oraşului de astăzi. 



 
SINAIA 

 
De la primele începuturi ale localităţii Sinaia, devenită Perlă a Carpaţilor, s-au scurs aproape trei 

secole. Pînă la sfîrşitul veacului al XVII-lea, codrii întinşi de fag şi cetini acopereau toată valea superioară a 
Prahovei şi erau străbătuţi de o potecă prin care se făcea legătura între Ţara Românească şi Transilvania. Pe ea 
umblau mocanii cu oile în peregrinările lor transhumante, precum şi negustorii cu mărfurile încărcate pe cai. Tot 
pe această potecă tîlharii atacau deseori pe trecători şi tot pe aici, protejaţi de ascunzătorile codrilor, în 
nenumărate rînduri se refugiau dincolo de munţi boierii persecutaţi de fanarioţi, său chiar voievozi plecaţi în 
pribegie. 

Urme şi mai vechi de locuire au existat în valea superioară a Prahovei, aşa cum mărturisesc depozitul 
de topoare descoperit la Sinaia şi tezaurul de la Predeal, datînd din epoca bronzului. Dar pînă la sfîrşitul 
secolului al XVII-lea, singurii locuitori permanenţi ai acestor locuri erau pustnicii. Grota Zgarburei, Peştera lui 
Bogdan, Poiana Pustnicului şi Sfînta Ana, precum şi alte toponime uitate şi dispărute de pe hărţi, amintesc de 
locuri care adăpostesc pe schimnicii retraşi departe de lume, ducînd o viaţă austeră. În poiana de sub stînca Sf. 
Ana, se întîlneau deseori rugîndu-se împreună într-o mică bisericuţă de lemn (I. Bălan, 1982). La poalele 
muntelui Furnica a existat un schit, pe locul căruia se spune că haiducul Nicolae Grozea din Brebu sau din 
Breaza ar fi ridicat, în secolul dl XVI-4ea, o bisericuţă sub numele de Sf. Nicolae, aflat în locul numit Molomoţ 
(= Furnica) (vezi şi p. 47), distrus apoi în timpul războiului ruso-turc din 1788. Se crede că acest loc era în 
punctul numit „La Cruce", mai sus de cazarma din Sinaia (M. Lehrer, 1967). 

În 1695 spătarul Mihai Cantacuzino ridică mănăstirea Sinaia şi chiliile din jur, cu aspect de Cetăţuie. 
Pentru apărarea ei de tîlhari (în regiune există o bogată toponimie care îi atestă: Plaiul Hoţilor, Bordeiul 
Haiducilor etc.), în 1701 Constantin Brîncoveanu atribuie mănăstirii 40 de puşcaşi pe care îl scuteşte de dări, iar 
Mihai Sutu, în 1782, scuteşte de dări cele 24 de familii ale paznicilor din cătunul Izvor. Aşadar, cătunul Izvor, 
înfiripat pe tăpşanul de la vărsarea Izvorului Dorului în Prahova, b constituit nucleul iniţial al localităţii Sinaia. 
Un alt nucleu a fost cătunul Furnica, consemnat şi el în documentele vremii. 

În lungul „drumului Prahovei" existau hanuri, dintre care două la Sinaia, „pentru a conăci pe cei 
proşti", căci „obrazele cinstite găzduiau la monăstire". Se afla aici hanul Iancului, în dreptul văii cu acelaşi 
nume, cam unde se găseşte azi hotelul „Păltiniş" şi hanul „La crucea ciobanului", la ieşirea spre Poiana Ţapului, 
aproximativ unde este în prezent hanul turistic „Vadul Cerbului". Poteca între Comarnic şi Braşov, din ce în ce 
mai umblată de negustori, iar în secolul al XVIII-lea şi de băjenari, este transformată în drum adevărat între anii 
1838—1847 din porunca lui Alexandru Ghica, care însărcinase cu aceste lucrări pe căpitanul Blaremberg, 
„inginerul Prinţipatului". 

Pînă în anul 1864 Sinaia făcea parte din comuna Podu Neagului, care cuprindea toate satele din valea 
superioară a Prahovei, cu reşedinţa la Podu Neagului, pînă în 1833 cînd aceasta s-a mutat la Buşteni. După 
1864, satele Podu Neagului şi Posada s-au desprins de comună şi s-au alipit Comarnicului, cu toate că amintita 
comună şi-a păstrat numele de Podu Neagului pînă în 1876, cînd reşedinţa ei se mută de la Buşteni la.Sinaia şi 
cînd a primit numele noii reşedinţe. În scurt timp, Sinaia devine autonomă, iar în 1880 avea să fie declarată 
oraş, ca cea mai însemnată localitate din zona de munte a Văii Prahovei. Ea este desemnată ca reşedinţă a 
plaiului Peleş din judeţul Prahova şi are judecătorie de ocol, ocol silvic şi o unitate militară de dorobanţi 
(Paulina Brătescu şi colab., 1897). 

Secularizarea averilor mănăstireşti şi trecerea lor în patrimoniul Eforiei spitalelor civile au fost urmate 
de împroprietărirea locuitorilor din satele Izvor (1864) şi Furnica (1880). Alături de aceasta, modernizarea 
şoselei, construirea castelelor Peleş (1875—1883) şi Pelişor (1899—1903) şi a căii ferate Ploieşti—Braşov 
(1879) au avut consecinţe favorabile dezvoltării localităţii; în 1871—1872 s-au construit trei hoteluri, iar după o 
scurtă întrerupere, vile, alte hoteluri — „Caraiman" (1881), ,,Palas" (1911), Hotelul Băilor — restaurante, 
Cazinoul (1912), după modelul celui din Monte Carlo, şi şoseaua pînă la Poiana Stînii; în 1882 se înfiinţează 
şcoala, care funcţionează la mănăstire pînă în 1899, apoi într-un local propriu; se construieşte un spital (1893—
1896). Concomitent apar primele întreprinderi industriale: două fabrici de cherestea (1879), o fabrică de var, o 
alta de var hidraulic, fabrica de cuie (1892), proprietăţi ale lui Costinescu, se deschide cariera de la Piatra Arsă 
şi ia fiinţă uzina electrică. 

În secolul al XX-lea, dar mai ales după cel de-al doilea război mondial, Sinaia capătă treptat înfăţişarea 
şi ponderea economică actuală. În prezent uzinele metalurgice profilate pe fabricarea pompelor de injecţie 
pentru motoare Diesel (circa 65% din ponderea industrială a oraşului), unităţile industriei materialelor de 
construcţii şi industriei textile, întreprinderea de preparate şi conserve de carne au făcut ca Sinaia să devină un 
însemnat centru industrial. 

Desfăşurat între altitudini de 800 şi 1 000 m, într-un cadru nespus de pitoresc, şi dezvoltat treptat 
datorită industriei, oraşul Sinaia are astăzi peste 15 000 locuitori (15125 locuitori la 1 iulie 1982). Dar, mai mult 



decît prin economie, Sinaia este cunoscută prin funcţia sa turistică, ca una din cele mai importante staţiuni 
dlimaterice dinţară. Descoperirea apelor minerale în Valea Cîinelui şi în Valea Rea, pe stînga Prahovei, şi 
calităţile lor terapeutice au făcut ca Sinaia să devină şi staţiune balneră, aşa încît astăzi ea este recomandată în 
tratamentul unei game largi de afecţiuni: neurologice, cardiovasculare, respiratorii, digestive şi hepato-biliare, 
renale, endocrine, pentru convalescenţă şi anemii. 

Dacă iniţial turismul, manifestat mai ales sub forma drumeţiei, a fost stimulat de construirea majorităţii 
cabanelor din Bucegi în perioada 1922—1935, acum el s-a diversificat şi amplificat, ca uram re a dotărilor din 
ultimii 30 de ani. În prezent, Sinaia dispune de şase hoteluri mari (,,Internaţional", „Sinaia", „Montana", 
„Caraiman", „Palas" şi „Păltiniş"), cu o capacitate totală de peste 2 100 locuri La cele 52 case de odihnă (circa 1 
300 locuri) se mai adaugă tabăra de copii, hanurile turistice şi cabanele din apropiere, precum şi hotelul alpin 
„Cota 1400". Printre dotările sportive şi turistice din ultima vreme amintim pîrtiile de schi şi pîrtia de sanie şi 
bob, unde au Joc competiţii naţionale şi internaţionale. Rectificarea şi modernizarea şosdlei pînă la hotdhil 
allpin, telecabina, telescaunul şi teleschiul reprezintă tot atîtea facilităţi care sporesc importanţa turistică a 
Sinaiei. Sediul! Oficiului judeţean de turism Prahova în localitate este pe deplin justificat. 

Dar Sinaia deţine şi unele obiective de interes turistic deosebit, legate de trecutul istoric al localităţii şi 
de activitatea unor personalităţi culturale ce au locuit şi au creat aici, pe care le vom trece în revistă în cele ce 
urmează, parcurgînd mici trasee prin oraş, cu plecare din centru, din faţa hotelului Sinaia, respectiv din faţa 
Oficiului judeţean de turism Prahova. 

Chiar în centrul oraşului se află parcul, între bd. Carpaţi şi str. 30 Decembrie, loc agreat de 
vilegiaturişti şi de localnici, întins pe o lungime de 350 m şi pe lăţimi ce variază între 100 şi 150 m, este 
străbătut de alei insinuate printre molizi, fagi, castani şi peluze de gazon cu ronduri de flori. Fîntîna arteziană de 
lîngă hotelul Caraiman, vazele mari de ceramică dau parcului o notă romantică. Sub bolţile arborilor sau în 
luminişuri se întîlnesc statui, adevărate opere de artă, reprezentînd cîteva personalităţi culturale (I. Creangă, M. 
Eminescu, A. Puşkin, N. Bălcescu, P. I. Ceaikovski). 

 
 



 
 
Fig 14. 
 
Între acestea remarcăm bustul actorului Iancu Brezeanu — cetăţean de onoare al oraşului Sinaia — 

aflat aproape de intrarea în parc. Bustul a fost executat în bronz de sculptorul D. Paciurea, iar pe soclul de piatră 
se află o placă de metal cu următoarea inscripţie: „Ion Brezeanu, artist pe viaţă al Teatrului Naţional, cetăţean 
de onoare al Sinaiei, nemuritorul cetăţean al lui Caragiale (1869-1940"), consemnînd unul din marile roluri care 
i-au adus actorului un deosebit renume. Născut la Micşuneşti, în fostul judeţ Ilfov, Iancu Brezeanu s-a afirmat 
ca unul din marii noştri actori prin amplul său registru artistic şi prin promovarea realismului în teatrul epocii 
sale. Din bogatul său repertoriu amintim rolurile cetăţeanului turmentat din „Scrisoarea pierdută", al lui Ion din 
„Năpasta" de I. L. Caragiale, al lui Ciubăr din „Despot vodă" de V. Alecsandri, al lui Harpagon din „Avarul" lui 
Moliere, al bufonului din „Regele Lear" de Sha-kespeare şi altele, în care Iancu Brezeanu a creat personaje 
nemuritoare. Arta lui I. Brezeanu a rămas ca un remarcabil jalon în istoria teatrului românesc. 

Muzeul „Rezervaţia Bucegi", din parc, expoziţie permanentă a Muzeului de ştiinţele naturii al 
judeţului Prahova, face cunoscut vizitatorilor mediul natural din Masivul Bucegi şi din regiunile învecinate. 
Muzeul este constituit dintr-o sală mare şi dintr-un spaţiu în aer liber, şi a luat fiinţă în anul 1973, la iniţiativa şi 
prin grija profesoarei emerite Margareta Moşneaga, cu sprijinul Comitetului judeţean de cultură şi educaţie 
socialistă. 

În mijlocul sălii ne întîmpină harta în relief a Munţilor Bucegi, care prezintă configuraţia masivului, 
etajele de vegetaţie, cabanele, potecile turistice, iar pe cele patru laturi, constituţia geologică cu structura şi 



vîrsta formaţiunilor. 
Pe peretele din faţă este redat bazinul hidrografic al Prahovei, într-o hartă înconjurată de imagini care 

surprind varietatea peisajului. De o parte şi de alta sînt prezentate elementele floristice şi faunistice ocrotite, cu 
numele lor popular şi ştiinţific. În pereţii laterali, cîteva diorame înfăţişează flora şi fauna din mediile naturale 
caracteristice Bucegilor. În vitrine sînt prezentate, prin eşantioane, principalele roci care constituie Bucegii, 
cîteva fosile, ciuperci comestibile şi otrăvitoare, iar deasupra, panouri ce invită pe vizitatori la protejarea naturii. 

Muzeul „Rezervaţia Bucegi" este amenajat cu gust. Exponatele, dioramele şi trunchiurile de mesteceni 
care tapisează pereţii, precum şi micile balustrade de mesteacăn din faţa dioramelor, conferă încăperii o 
ambianţă plăcută şi te introduc parcă în mijlocul naturii. 

În faţa muzeului s-a constituit o grădină botanică în miniatură; pe suprafeţe restrînse sînt asociate 
plante caracteristice pajiştilor montane, stîncăriilor şi pădurilor, formînd o imagine sintetică a vegetaţiei 
Bucegilor şi îndemnînd la drumeţie spre culmi, pentru a admira gingăşia florilor acolo sus, în mediul lor natural. 

După vizitarea micului muzeu din parcul oraşului, o plimbare în circuit ne oferă posibilitatea 
cunoaşterii unor obiective de mare interes turistic. Aşadar, pornim în sus, pe bd. Carpaţi, ocolind parcul. 
Drumul ne conduce prin faţa hotelului Caraiman (stînga) şi a policlinicii (dreapta). Lăsăm apoi spre dreapta 
staţia de benzină şi strada ce coboară pe ocolite la gară (str. Gării); după circa 250 m traversăm pîrîul Peleş şi 
ajungem la o răspîntie. Aici părăsim şoseaua principală şi o luăm la stînga pe str. Peleşuîlui. Practic, am ieşit din 
oraş, căci strada, urmînd îndeaproape pîrîul, se strecoară pe la marginea pădurii. La circa 600 m de la intersecţie 
ne abatem la stînga pentru a vizita un alt muzeu. 

Muzeul Peleş — Colecţia de artă decorativă străină din Europa, funcţionează într-una din vechile 
clădiri-anexă ale fostului castel regal. În cele cinci camere ale muzeului sînt reunite obiecte din ceramică, sticlă 
şi metal provenite din ţări europene (secolele XIX şi XX), precum şi panouri explicative şi diapozitive ce 
îndreaptă atenţia vizitatorilor către începuturile meşteşugurilor din secolele anterioare. 

Prima sală cuprinde obiecte din ceramică, majolică, faianţă florentină, faianţă emailată şi prezintă 
platouri, farfurii, boluri, vaze, jardiniere, ceşti, plăci decorative, cahle etc., multe din de cu bogată ornamentaţie 
policromă în relief, provenind din Olanda, Spania, Italia, Franţa, Anglia, Ungaria şi Germania. Cîteva 
diapozitive înfăţişează un atelier de faianţă din Italia (secolul al XV-lea), din Delft (Olanda, secolul al XVII-lea) 
şi cuptoare de la Meissen (Germania, secolul al XVIII-dea). 

Obiectele din porţelan ocupă în întregime cea de-a doua sală şi parţial cea de-a treia, oferind o bogată 
varietate, rod al imaginaţiei, inventivităţii, gustului rafinat şi talentului meşterilor care le-au creat, întîlnim aici 
servicii de ceai, legumiere, tacîmuri cu mîner de porţelan, bibelouri, platouri cu portrete sau picturi, servicii de 
masă din renumitul porţelan de Sevres, servicii de cafea, amfore, statuete, casete ornate, precum şi numeroase 
figurine de diferite provenienţe (Germania, Austria, Boemia, Franţa, Rusia, Anglia şi Danemarca). 

În continuare trecem în revistă obiectele din sticlă (cristal baccarat şi de Boemia, sticlă de Bava-ria şi 
Murano, veneţiană, sticlă opalină şi matisată), prelucrate cu artă şi rafinament. La numeroasele servicii, vase, 
cupe, vaze decorative, bomboniere, flacoane de parfum etc. se adaugă frumoasele vitralii din sala a patra, 
reprezentînd cavaleri în costume de epocă, luptători, toboşari, sau constituind ornamente complexe ce filtrează 
lumina şi răspîndesc culori discrete şi o plăcută ambianţă. 

A cincea cameră grupează obiecte din argint ciocănit, argint aurit, metal argintat, în ornamentaţia 
cărora se disting incluse pietre preţioase, semipreţioase şi sidef. Şi tot aici, cîteva diapozitive prezintă ateliere de 
orfevrărie, de prelucrare a aurului şi argintului din secolele XVII-XIX. În aceeaşi încăpere ne atrag în mod 
deosebit porţelanurile chinezeşti şi japoneze, ale căror forme şi decoraţii pun în evidenţă neîntrecuta artă a 
Extremului Orient. 

Părăsim muzeul şi, după numai 300 m, ajungem la răspîntie lîngă podeţul peste pîrîul Peleş, de unde 
vom putea privi castelul cu acelaşi nume. 

Castelul Peleş atrage atenţia prin aspectul lui monumental şi prin arhitectura sa — împrumutată ulterior 
la construcţia vilelor din oraş — ca şi prin poziţia lui izolată, într-un loc retras dar pitoresc. El a fost ridicat la 
dorinţa domnitorului Carol I, de a avea aici, la poalele Bucegilor, reşedinţa sa de vară. În 1873—1874 s-a făcut 
amenajarea foarte costisitoare a terenului mlăştinos şi bogat în izvoare de pe versantul stîng al pîrîului Peleş, iar 
construcţia a început în 1875, după planurile arhitectului vienez Wilhelm Doderer. O dată cu realizarea 
fundaţiei lucrările au fost continuate sub conducerea arhitectului Johann Schultz şi a sculptorului M. Stohr. 
Castelul a fost terminat în anul 1883 şi inaugurat la 7 octombrie, dar a suferit ulterior transformări radicale (mai 
ales cu începere din 1896), care au dus la mărirea şi înfrumuseţarea lui succesivă pînă în 1914, conducerea 
lucrărilor noi fiind încredinţată arhitectului ceh Karel Liman (M. Lehrer, 1967; C. Ştefănescu, 1968). 

Imaginea actuală a castelului diferă fundamental de înfăţişarea sa din anul 1883. Arhitectura exterioară 
se încadrează predominant în stilul Renaşterii germane, mai puţin terasele dispuse în amfiteatru, cu fîntîni 
arteziene, balustrade, vaze şi statui din marmură sculptate de italianul Romanelli din Florenţa, caracteristice 
Renaşterii italiene. Cele patru turnuri nu se aseamănă unul cu altul atît ca dimensiuni, cît şi ca formă, iar în 
construcţia zidurilor, cărămida şi lemnul aparent, vopsit în cafeniu şi dispus în diferite direcţii, produc un efect 



ornamental-floristic cu totul original. În interior, cele peste 150 de camere au fost construite în stiluri variate 
(Renaştere germană, italiană, engleză, baroc german, rococo francez, hispano-maur etc.) şi au primit de-a lungul 
vremii destinaţii diferite. 

În faţa castelului se află un imens parc conceput în stilul Renaşterii italiene, după planurile lui 
Knechtel, fostul grădinar al împăratului Maximilian. Dar modificările ulterioare au imprimat parcului şi un stil 
englezesc reprezentat de peluze largi, insinuate printre cotiturile aleilor şi de boschetele de arbuşti ornamentali. 
Prin aspectul său general, parcul din faţa castelului Peleş constituie un cadru în care se împletesc trăsăturile 
specifice mediului natural cu cele artistice, adăugate de arhitecţi şi constructori, pentru realizarea unei armonii 
cît mai perfecte. De altfel, celelalte două castele mai mici şi mai noi (Pelişor, în stilul Renaşterii germane şi 
Foişor, în stil elveţian), împreună cu parcul, constituie un frumos complex de arhitectură care i-a adus renume 
oraşului Sinaia şi care îi conferă încă o dată epitetul de Perlă a Carpaţilor. 
De la castelul Peleş o luăm la stînga pe o alee largă ce traversează pîrîul şi îl însoţeşte pe dreapta la oarecare 
înălţime. Mergem prin pădurea rară, pe parterul căreia se răsfaţă flori multicolore, în luminişuri. Remarcăm jos, 
în stînga, Muzeul de artă decorativă pe care l-am vizitat şi după ce am parcurs circa 400 m de la plecare 
ajungem la mănăstirea Sinaia, străvechi monument istoric şi de arhitectură, de care se leagă apariţia şi 
dezvoltarea oraşului. 

Mănăstirea Sinaia a fost ctitorită de marele spătar Mihai Cantacuzino în anul 1695, în urma unor e-
venimente pe care hrisoavele le consemnează, iar tradiţia orală le învăluie într-un nimb legendar. Prigonit 
împreună cu fraţii săi de domnitorul Grigore Ghica (1660—1664; 1672—1673) — ucigaşul tatălui său, 
postelnicul Constantin Cantacuzino — Mihai Cantacuzino a luat drumul pribegiei către munţi, pe Valea 
Prahovei. Se spune că, în drum spre Transilvania, a poposit pe coastele Molomoţu-lui, lîngă un izvor, întîmpinat 
de călugării de la schitul Molomoţ, şi ajutat de ei să ajungă la Braşov, Mihai Cantacuzino a făgăduit să ridice o 
mănăstire chiar în acest loc, drept mulţumire că a scăpat cu viaţă. 

Cîţiva ani mai tîrziu, merge în pelerinaj la Ierusalim, cu care ocazie ajunge şi în peninsula Sinai; aici 
este uimit de asemănarea muntelui Horib, la poalele căruia se afla mănăstirea Sinai, cu coastele Bucegilor, unde 
întîlnise pe călugării salvatori, întors în ţară îşi ţine făgăduiala şi în 1690 începe să construiască mănăstirea, pe 
care o termină în 1695. „Am zidit din temelie şi am înălţat un schitisor numindu-se Sinaia, după asemănarea 
Sinaiei celei mari" scrie Mihai Cantacuzino în actul de fondare a mănăstirii, pe care patriarhul Ierusalimului, 
Dositei, o numea mănăstirea Buceagul, după numele autentic al Bucegilor. 

Construirea lăcaşului, întreprinsă cu multă caznă, a durat cinci ani, deoarece, dacă piatra era luată din 
coasta muntelui Piatra Arsă, cărămida, lucrată la Breaza, şi lemnul de stejar adus de pe meleagurile Măgurenilor 
trebuiau transportate cu căruţele pînă la Posada şi de aici încolo cu caii. La tîrnosirea mănăstirii (15 august 
1695) a participat însuşi Constantin Brîncoveanu, domnul Ţării Româneşti. 

Din cauza răufăcătorilor ascunşi prin pădurile de nepătruns, micul schit a fost înconjurat cu ziduri de 
apărare. Cu toate acestea şi cu toată paza asigurată de scutelnici, mănăstirea Sinaia a avut de suferit, căci Valea 
Prahovei a devenit deseori teatrul de luptă între turci şi austrieci şi a constituit adesea locul de urmărire a 
fugarilor pribegiţi spre Transilvania. Astfel, a fost lovită cu tunul şi incendiată în 1787—1792, a găzduit pe 
Mihai Suţu (1802), pe bucureştenii refugiaţi după revoluţia lui Tudor Vladimirescu (1821) şi pe arnăuţii 
urmăriţi de otomani, pe Gheorghe Bibescu după abdicare (1848), pe N. Bălcescu, Heliade Rădulescu şi 
Christian Teii, refugiaţi aici din calea armatelor ruse, a fost ocupată pe rînd de armatele austriece şi ruseşti 
(1848—1856), servind ca adăpost sau depozit de muniţii şi subzistente (M. Lehrer, 1967). 

Dar între perioadele de restrişte, mănăstirea Sinaia a constituit un centru de cultură, căci aici au trăit o 
serie de caligrafi, copişti şi traducători care au contribuit la răspîndirea şi unificarea scrisului şi graiului 
românesc. Cu toate distrugerile produse de războaie, urmate de reparaţii şi restaurări, mănăstirea Sinaia şi-a 
păstrat trăsăturile arhitecturale iniţiale. Ea cuprinde biserica propriu-zisă, careul chiliilor cu paraclisul folosit 
iarna şi zidurile de apărare ce dădeau edificiului aspect de fortăreaţă. Imediat lîngă mănăstire se află o biserică 
mai nouă (1846), aşa-zisa „Biserica Mare". 

Pentru a vizita mănăstirea Sinaia, intrăm mai întîi în curtea Bisericii Mari şi ne îndreptăm către 
pavilionul din stînga. Aici ne reţine atenţia aspectul original al construcţiei, unde la etaj sînt suspendate 6 
bovindouri (balcoane de zid închise), susţinute de console ornamentate. La parter se înşiră ferestre mici, 
dreptunghiulare, cu chenare trilobate de piatră sculptată, în ilobii cărora apar decoraţii florale. La mijloc se află 
intrarea, un mic portal cu arcadă susţinută de coloane duble, deasupra căreia inscripţia menţionează că în 1948 
mănăstirea a trecut sub administraţia arhiepiscopiei din Bucureşti şi că în 1951—1957 a avut loc restaurarea 
chiliilor, stăreţiei, picturilor ambelor biserici (cea de a doua este Biserica Mare). Prin acest portal pătrundem în 
incinta mănăstirii. 

În interior, latura de est a careului are la etaj o prispă lungă, jumătate mărginită de o balustradă cu stîlpi 
de lemn frumos sculptaţi, jumătate închisă de balustradă de zid cu coloane şi arcade trilobate; sub streaşină, 
friza este decorată cu motive florale din stucatură. Celelalte laturi aile careului sînt formate din chiliile 
adăpostite de ziduri înalte; la vest se distinge un foişor, iar la nord paraclisul cu mica lui turlă. 



În mijlocul curţii se situează biserica mănăstirii Sinaia flancată spre intrare de doi molizi, unul din cele 
mai reprezentative monumente de arhitectură de la sfîrşitul secolului al XVII-lea, ale cărui elemente definesc 
caracterul stilului brîncovenesc în epoca lui de cristalizare. Originalitatea monumentului constă în planul în 
formă de cruce romană, fapt cu totul insolit pentru epoca respectivă. Ancadramentele ferestrelor, trilobate în 
partea de sus, pridvorul, coloanele din exterior şi din interior cu arcadele respective şi ornamentaţia florală sau 
zoomorfă sînt tot atîtea elemente noi în arhitectura Ţării Româneşti din acea epocă.  

 

 
 
Fig 15.  
 
Biserica este construită din piatră şi cărămidă şi are două turle: clopotniţa cu secţiune pătrată, dispusă 

pe pridvor, şi turla cu secţiune octogonală, mai suplă, deasupra naosului. Zidurile sînt groase de 125 cm; 
decoraţia exterioară este sobră, constînd din chenare rectangulare şi cornişă lată. Ferestrele mici şi înguste au 
chenare sculptate de piatră, terminate în partea de sus cu arce trilobate. O atenţie aparte merită pridvorul: 
înconjurat de coloane torsionate, împodobite cu motive florale variate (frunze, ciorchini de struguri, corzi de 
viţă de vie). Uşa relativ mică este înconjurată de un portal de piatră cu decoraţie bogată, de influenţă barocă: 
două coloane de îngeri şi vulturul bicefal — emblema Cantacuzinilor; deasupra, pisania încadrată de figura lui 
Moise cu decalogul în mînă şi de cea a marelui preot Aaron. Uşa de lemn prezintă o splendidă sculptură, 



adevărată operă de artă, încheiată sus cu vulturul cu două capete. 
În interior, pronaosul este despărţit de naos de patru coloane torsionate, cu trei arce în acoladă. Naosul 

are două abside ovale, deşi la exterior acestea corespund unor pereţi rectangulari, iar catapeteasma din zid îl 
desparte de altar. Un element de nepreţuită valoare artistică este pictura realizată de Pîrvu Mutu Zugravu, un 
novator al picturii religioase tradiţionale. 

Născut la Cîmpulung Muscel, la 12 octombrie 1657, Pîrvu Mutu, pe numele lui adevărat Pîrvulescu, 
manifesta de tînăr chemare pentru pictură, mai ales pentru chipuri de oameni. După şase ani de ucenicie la 
mănăstirile din Bucovina, unde a deprins arta zugrăvelii bisericilor, s-a întors în Ţara Românească şi a fost 
angajat ca pictor la curtea lui Şerban Cantacuzino, pe lîngă pictorul oficial, de origine greacă, Constantinos. 
Apreciat de boierii cantacuzini, Pîrvu Mutu este chemat de aceştia să picteze ctitoriile lor din Prahova (Filipeştii 
de Pădure, Măgureni, Poiana, Lespezi şi Sinaia). Prodigioasa lui activitate s-a desfăşurat pe o perioadă de 35 de 
ani, iar faptul că adesea a fost ajutat de ucenici şi învăţăcei, cărora le-a transmis arta sa, a determinat pe unii 
critici de artă să-l considere, pe bună dreptate, ca fondator de şcoală pentru pictura românească din epoca sa. În 
anul 1724, Pîrvu Mutu Zugravu, luînd numele de Pafnutie, s-a călugărit la mănăstirea Mărgineni, unde s-a 
îndeletnicit cu traducerea în limba română a unor cărţi bisericeşti. 

Pîrvu Mutu Zugravu a executat pictura mănăstirii Sinaia în 1694, cînd avea 37 ani şi se afla în plină 
maturitate artistică. Deşi incendiul din 1787 a atacat pictura din registrul de jos al naosului, ea a fost refăcută cu 
grijă în 1795, respectîndu-se trăsăturile ei specifice. Restaurarea din 1952 a repus în valoare întreaga pictură a 
lui Pîrvu. Din pictura mănăstirii reţinem în mod special, în afara celei din pridvor, pictura din pronaos. Tabloul 
votiv ocupă tot registrul de jos: pe pereţii de vest şi nord sînt figuraţi Mihai Cantacuzino cu cele două soţii ale 
sale şi 18 copii (deşi în realitate au fost numai şase), precum şi alţi membri ai familiei, printre care se numără 
fraţii săi, stolnicul Constantin, Şerban — fostul domn — şi Toma Cantacuzino; pe peretele de sud sînt înfăţişaţi 
domni ai Ţării Româneşti, strămoşii dinspre mamă ai Cantacuzinilor (Neagoe Basarab, Radu Şerban şi 
Constantin Şerban). Pictura din pronaos este aşadar o amplă frescă în care apar 50—60 personaje şi cuprinde o 
îndelungată epocă din istoria noastră. 

În realizarea artistică a picturii se remarcă simţul proporţiilor, naturaleţea şi expresivitatea figurilor, 
precum şi veşmintele de epocă cu detaliile lor coloristice, toate dînd la iveală o descătuşare din lanţul rigidelor 
canoane obişnuite. Aşa cum sesiza Florentin Popescu (1976) ,,ochii sfinţilor privesc blajin şi cu melancolie, 
frunţile lor şi obrajii şi bărbile par a fi ale ţăranilor din Muscelul copilăriei. Figurile nu mal sînt reci, lipsite de 
viaţă, şi aproape la fel ca în alte biserici. Sfinţii sînt aşa cum îi ştim şi pe oameni: duioşi sau aspri, veseli sau 
îngînduraţi...". Într-adevăr, în puţine locuri talentul şi rândirea artistică ale lui Pîrvu Mutu Zugravu se dau în 
vileag atît de bine ca în pictura mănăstirii Sinaia. Şi nicăieri mai bine ca aici nu ne dăm seama de spiritul nou 
adus de Pîrvu Mutu în pictură, căci introducînd portretul realist în pictura religioasă, conferă acesteia o factură 
laicizantă. Mai mult, prin aceasta portretul îşi cîştigă un loc în pictura românească , urmînd ulterior o evoluţie 
ascendentă ce avea să atingă perfecţiunea la maeştrii secolelor XIX şi XX. 

Cu aceste reflecţii părăsim locaşul şi, traversînd curtea, ne îndreptăm spre latura de nord a incintei. În 
colţul de nord-vest, unde ne atrage atenţia o frescă, uşa mică ne introduce în paraclis. Acesta are o lungime de 
circa 18 m, lăţime de 4 m şi este constituit din 4 încăperi: un mic pridvor, un pronaos lumg (8 m) cu tavan 
curbat, în care se schiţează bolţi laterale, un naos mic cu abside false şi boltă emisferică şi altarul. Tîmpla din 
zid are numai două uşi, iar stucatura imită sculptura în lemn ce separă icoanele dispuse pe registre. Pictura 
paraclisului, în frescă, ocupă pereţii şi parţial tavanul. Două şiruri de strane de lemn mărginesc încăperile 
paraclisului. 

Pe aceeaşi latură a clădirii ce înconjură mănăstirea mai există o uşă încadrată de un chenar de piatră. Ea 
ne conduce într-un mic culoar: în încăperea din dreapta se află mormîntul lui Take Ionescu (1858-1922), 
cunoscut om politic, originar din Ploieşti, de cîteva ori ministru şi prim-ministru, care şi-a dedicat întreaga sa 
activitate reîntregirii naţionale. Pe mormîntul de piatră este masca lui mortuară, iar într-un colţ al încăperii, 
bustul soţiei. În camera care precede mormîntul remarcăm bustul lui Take Ionescu, datele biografice şi pasaje 
mai importante din discursurile lui politice. Înainte de a relua traseul prin oraş, vom mai zăbovi cîtăva vreme 
pentru a vizita şi Biserica Mare din vecinătatea mănăstirii, şi ea monument de arhitectură şi artă. 

Biserica Mare sau biserica Sf. Treime a fost zidită în anii 1842—1846, în timpul domniei lui 
Gheorghe Bibescu, prin strădania călugărilor păstoriţi de stareţii losaf şi Pai sie. Refacerea din 1897 — 1902, 
după planurile arhitectului Gh. Mândrea, a adus-o în forma ei monumentală de astăzi. Biserica are plan treflat 
dei mari dimensiuni şi este alcătuită dintr-un mic pridvor deschis, cu patru coloane, pronaos, naos şi. altar. Pe 
pronaos se dispun două turle mici, pe naos o turlă mare, cu secţiuni octogonale. Construcţia împleteşte vechea 
arhitectură moldovenească şi muntenească, cu cea mai nouă, brîncovenească. La exterior pavimentul de 
cărămidă aparentă lasă spaţii albe cu forme variate (coloane angajate şi arce). Registrul superior este alcătuit 
dintr-un şir de ocniţe cu picturi, cuprinse între un brîu îngust de ceramică smălţuită verde ce stilizează oi funie şi 
cornişa ornamentată de culoare albă. Acoperişul edificiului este din tablă, ca şi cupolele sub formă de clopot ale 
turlelor, cu raze decorative aurite şi cruci de care sînt ancorate şiraguri de „mărgele. 



Interiorul este tot atît de monumental prin dimensiuni, prin coloane şi arce, prin cele două galerii de 
deasupra stranelor şi prin policandrul bogat ornamentat. Pictura, în stil neobizantin, pe fond auriu, a fost 
executată cu măiestrie în ulei, de pictorul danez Aage Exner, şi se armonizează cu sculptura tîmplei, acoperită 
cu foiţă de aur, şi cu mobilierul de paltin şi stejar, sculptat cu multă îndemînare de prof. Constantin Babic, ajutat 
de elevii Şcolii de arte şi meserii din Bucureşti. Amintim că Biserica Mare a fost primul lăcaş de cult din 
România iluminat electric. 

Clopotniţa, situată în rînd cu zidul de incintă şi construită ceva mai tîrziu, în anul 1892, se remarcă prin 
aspectul ei original. În soclul de piatră se deschide o mare arcadă, iar deasupra, încăperea clopotelor constituie 
un foişor cu coloane, arce trilobate şi spaţii decorate artistic. Sub streaşină se rînduiesc ocniţe semicirculare ce 
conţin mozaicuri. Acoperişul, în patru ape, este ondulat sub formă de clopot şi susţine; un alt foişor în 
miniatură. Ornamentele geometrice aurii aplicate pe acoperiş contrastează cu culoarea verzuie a tablei, 
producînd un efect coloristic deosebit. 

Muzeul de artă medievală de la mănăstirea Sinaia se află lîngă clopotniţă şi are un cerdac lung, cu 
balustradă şi stîlpi de lemn. În peretele cerdacului, ferestrele cu arcade trilobate cuprind mozaicuri ce înfăţişează 
personaje şi scene biblice. Muzeul a luat fiinţă în anul 1895, cu ocazia bicentenarului mănăstirii. În prezent el se 
compune din două săli. 

În prima sală sînt expuse o hartă a judeţului Prahova, cu ctitoriile cantacuzineşti, o planşă cu Columna 
lui Traian, gravuri înfăţişînd mănăstirea la diferite epoci, o pictură care redă pe Mihai Cantacuzino cu familia, 
jilţuri de lemn cu încrustaţii, un epitaf, veşminte preoţeşti, obiecte vechi de cult, cărţi cu ferecaturi aurite, 
monede şi diferite medalii. 

A doua sală conţine icoane româneşti şi străine, patru picturi de Pîrvu Mutu, fragmente de iconostas 
etc. În vitrine se află obiecte de cult (secolele XVII—XIX), cărţi bisericeşti, paftale şi altele. Încheiem aici 
vizitarea complexului arhitectural al mănăstirii Sinaia care, deşi include edificii din diferite epoci, constituie un 
ansamblu ale cărui linii şi decoraţii sînt armonios împletite. Ne întoarcem în centru pe str. Mănăstirii, continuată 
cu str. 30 Decembrie, trecînd pe lîngă cimitirul eroilor din 1916—1919, cu poartă crenelată, încadrată de două 
tunuri. 

În afară de aceste obiective principale, Sinaia mai oferă cîteva locuri de interes turistic, nevizitabile 
însă în interior. Nu mai puţin însemnate ca celelalte, de merită cu prisosinţă a fi cunoscute, căci amintesc de 
personalităţi ale culturii româneşti — N. Iorga, A. Simu, G. Enescu —legate într-un fel sau altul de Sinaia. 
Pentru a le vedea pe primele două, pornim din faţa hotelului „Sinaia" spre nord şi urmăm la stînga şoseaua către 
hotelul alpin ,,Cota 1400" (străzile 30 Decembrie, Mănăstirii şi Furnica), trecînd pe lîngă cimitirul eroilor, 
mănăstirea Sinaia şi hotelul-restaurant „Furnica", pînă la intersecţia cu Calea Codrului. În continuare urmăm 
Calea Codrului spre stînga, ocolim un pinten înierbat şi după 200 m, la intersecţia cu str. Gh. Doja, ne întîmpină 
casa lui N. Iorga. 

Casa lui Nicolae Iorga, construită pe un loc netezit, mărginit de taluzul străzilor şi ascunsă de cîţiva 
arbori, nu este remarcată cu uşurinţă. Ea a fost clădită în stil românesc, din cărămidă şi piatră, cu acoperişul din 
şindrilă, după planurile arhitectului Bortnovski. Casa are trei niveluri: demisol, parter şi pod mansardat. 
Aspectul său arhitectural aminteşte de cel al palatului domnesc de la Brebu, aici regăsindu-se intrarea largă cu 
arcadă la demisol, iar deasupra un foişor mărginit de coloane şi arce semicirculare de zid, continuat de un 
cerdac cu stîlpi de lemn sculptaţi. În ansamblu, clădirea păstrează trăsăturile caselor ţărăneşti de la munte. 

Nicolae Iorga şi-a desfăşurat o parte din activitate în această casă. Născut la Botoşani, la 17 iunie 1871, 
după efectuarea studiilor în Iară şi străinătate, devine, la vîrsta de numai 23 ani, profesor universitar la 
Bucureşti; în anul 1898 este ales membru corespondent al Academiei Române (membru titular din anul 1910), 
iar în decursul timpului 10 universităţi din Europa îi acordă titlul de doctor honoris cansa. N. Iorga a înfiinţat 
cîteva institute de istorie, a condus mai multe reviste şi ziare, cultivînd spiritul de progres şi ideea unităţii 
naţionale. Sinteza sa în 10 volume consacrate istoriei naţionale, ca şi multe alte lucrări i-au adus savantului 
reputaţia internaţională. Opera lui totalizează aproape 19 000 titliuri din care 1 003 volume şi broşuri, 1 277 
articole şi 4 963 recenzii (B. Theodorescu, 1976). Ea cuprinde lucrări de istorie universală, de istoria românilor, 
de istoria agriculturii, comerţului, dreptului etc., dar şi de literatură, etnografie, istoria artei şi culturii, la care se 
adaugă discursurile politice. Preocupat de răspîndirea culturii pentru realizarea şi pe acest plan a unităţii 
românilor de pretutindeni, N. Iorga a înfiinţat Universitatea populară de la Vălenii de Munte, unde a locuit ani 
de-a rîndul. 

La 27 noiembrie 1940, pe cînd lucra la Sinaia la o sinteză a istoriei omenirii — Istoriologia — o echipă 
de legionari l-a ridicat şi transportat cu o maşină spre Capitală; în apropiere de Ploieşti a fost asasinat.  

După scurtul popas în faţa casei savantului, coborîm pe str. Gh. Doja, apoi o luăm la stînga, pe str. 
Coştilei, şi ajungem în str. Furnica. De aici cotim la dreapta pe str. Căşăriei şi apoi pe str. 6 Martie, traversînd 
pîrîul Căşăria. La intersecţia cu str. M. Kogălniceanu se află casa lui A. Simu.  

Casa Anastase Simu, astăzi vila Retezat, aflată pe str. M. Kogălniceanu nr. 58, colţ cu str. 6 Martie, a 
fost construită în anii 1903—1911, în stilul vilelor de munte, de către meşterul Venturini; ea se remarcă prin 



frumoasele linii ornamentale. Anastase Simu (1854—1935), un mare iubitor şi colecţionar de artă românească, 
îşi petrecea verile în casa de la Sinaia. A. Simu este fondatorul fostului muzeu cu acelaşi nume din Bucureşti, 
unde era expusă o bună parte din colecţia sa de pictură românească şi universală, cedată statului în anul 1927. 
A. Simu a fost membru consultativ al artelor şi membru onorific al Academiei Române (M. Apostol, M. 
Vulpescu, 1971). 

O altă plimbare, pe cît de plăcută, pe atît de instructivă, o facem în cartierul Cumpătu, situat în nordul 
oraşului, pe stînga Prahovei, sub culmile Gîrbovei. Putem merge cu autobuzele orăşeneşti sau pe jos, cale de 2 
km. Urmăm bd. Carpaţi pînă la intersecţia cu str. Peleşului (vezi detalii la p. 177), coborîm pe dreapta pe str. 13 
Septembrie şi ajugem în şoseaua naţională ce evită centrul oraşului, pe care o urmăm către stînga circa 100 m. 
O luăm apoi la dreapta pe str. Cumpătu, trecem Prahova, apoi calea ferată, pe sub un pod. Ajungem astfel la 
Rezervaţia botanică „Arinişul de la Sinaia", situată dincolo de gardul de piatră ce mărgineşte strada. Pe o 
suprafaţă de numai 10 370 m2, printre arini şi alţi arbori, trăieşte un foarte mare număr de plante, cele mai multe 
iubitoare de umezeală. Rezervaţia constituie o adevărată arhivă floristică cu deosebit interes ştiinţific. 

Continuăm drumul pe str. Cumpătu, mergînd paralel cu calea ferată, privind frumoasele viile ale 
cartierului. Strada coteşte la dreapta şi ne scoate la o răspîntie, la Staţiunea zoologică Sinaia, unde este şi 
capătul liniei de autobuz. De aici mergem pe str. Gîrbova cîteva zeci de metri, traversăm un pîrîiaş lîngă care se 
înalţă un mic turn de piatră şi imediat cotim la stînga, coborînd pe o alee, care ne conduce la casa lui George 
Enescu. 

Casa George Enescu, cunoscută sub numele de vila „Luminiş", azi vila nr. 5, se află ascunsă între 
arbori, la marginea pîrîiaşului, avînd în faţă un mic luminiş. Iubitor al naturii pe care a oglindit-o de atîtea ori în 
muzica sa, G. Enescu şi-a construit casa, ca locuinţă de vară, după planurile proprii, în anii 1921—1922. Este o 
clădire unde se găsesc elementele arhitecturii româneşti, în primul rînd cerdacul mare, cu arcade, de la etaj. 
Turnul mic din colţul de SV şi contraforturile dau clădirii un aspect romantic. 

G. Enescu, născut la Liveni (azi comuna George Enescu, jud. Botoşani), în anul 1881, primise primele 
îndrumări muzicale de la lăutarul Nicolae Chioru, şi la 4 ani cînta la vioară „după ureche". Deşi copil, a studiat 
la Viena şi Paris cu profesorii Joseph Helillmesberger jr., Robert Fuchs Andre Gâdalge, Jules Massenet, Gabriel 
Faure şi M. P. Marsik între anii 1883—1899. În anul 1894 dă cel dintîi concert în sala Ateneului Român. În vara 
anului 1898 vine pentru prima oară la Sinaia, oraş de care s-a simţit puternic atras şi unde avea să locuiască 
deseori, sensibilitatea şi talentul său fiind stimulate de peisajul încîntător. Aici a compus şi orchestrat o bună 
parte din lucrările sale (Suita a III-a „Săteasca", Sonata pentru pian şi vioară) şi aici dădea uneori concerte. În 
vila „Luminiş" primea tinerele talente ale muzicii româneşti îndrumîndu-le paşii şi tot aici a avut ca elev pe 
renumitul violonist american Yehudi Menuhin, mai întîi în anul 1928, ulterior trei veri la rînd, desăvîrşindu-i 
arta de interpret. 

G. Enescu a fost violonist, pianist şi dirijor, remarcîndu-se ca un desăvîrşit interpret; în paralel a 
desfăşurat activitate de pedagog şi compozitor. Opera sa componistică cuprinde o gamă largă: lieduri, sonate, 
suite, cvartete, rapsodii, simfonii, operă. Deseori s-a inspirat din muzica populară, pe care a asimilat-o şi 
prelucrat-o cu măiestrie, înscriind-o în patrimoniul muzicii universale. Multe din lucrările sale au intrat de multă 
vreme în repertoriul curent al unor reputaţi dirijori şi orchestre din ţară şi de peste hotare, făcînd să răsune în 
sălile de concerte melodiile simple de pe plaiurile româneşti. 

George Enescu s-a stins din viaţă la Paris, în anul 1955. Imaginea lui a rămas însă vie în amintire, iar 
muzica sa dăinuie peste vreme, purtînd în ea sufletul poporului nostru şi al celui mai cunoscut şi îndrăgit 
compozitor român. 
 

EXCURSII DIN SINAIA 
 
Sinaia constituie un bun punct de plecare către masivele Bucegi şi Gîrbova. Construirea drumului pe 

muntele Păduchiosu, rectificarea şi modernizarea drumului pînă la hotelul alpin „Cota 1 400" şi realizarea 
transportului pe cablu pe podul Bucegilor (telecabină, telescaun şi teleschi) permit vizitarea operativă a 
masivului, scurtînd timpul de parcurgere a potecilor turistice pe jos, altădată singurele căi de acces spre înălţimi. 
În rîndurile următoare descriem trei excursii în Masivul Bucegi şi unul în munţii Gîrbova, folosind pe cît posibil 
mijloacele de transport existente. 

 
SINAIA - CABANA CUIBUL DORULUI - ŞAUA DICHIULUI - CABANA ZĂNOAGA - 
CABANA PEŞTERA 

 
Traseul pînă la cabana Peştera are o lungime de 33 km din care primii 10, pînă aproape de cabana 

Cuibul Dorului, se parcurg pe asfalt. Din centrul oraşului ne îndreptăm către Ploieşti, cale de 3 km, după care 
cotim la dreapta pe şoseaua ce duce la Tîrgovişte (DN 71). Traversăm cartierul Izvor, trecînd pe lîngă Dacia 



service, apoi urmăm îndeaproape valea Izvorului prin păduri şi poieniţe, încă 3 km. Drumul trece pîrîul şi, după 
ce urcă aproape 200 m diferenţă de nivel prin serpentine strînse, merge aproape orizontal. Depăşim km 103, o 
luăm pe primul drum pietruit la dreapta (cotim peste 120 °) şi peste cîteva minute ajungem la cabana Cuibul 
Dorului. 

În continuare, drumul pietruit urcă pieziş pe coastele de nord ale muntelui Păduchiosu, prin pădure şi 
prin rarişti, ocolind obîrşiile pîrîului Izvo-raşu. Atingem muchia deasupra pădurii la circa 1 520 m înălţime, de 
unde ni se deschide o frumoasă privelişte asupra obîrşiilor Ialomicioarei şi asupra muntelui Gurguiatu. În zilele 
senine, privirea pătrunde pînă în ţinutul dealurilor subcarpatice şi pînă în îndepărtata cîmpie. În continuare, 
drumul se anină de povîrnişul sudic al Vînturişului. El se strecoară cu grijă pe sub stîncile de conglomerate şi 
traversează văile înguste de la obîrşia Cărpinişului. Peste puţin ajungem la şaua Dichiului, la o răspîntie (circa 1 
600 m altitudine). Către dreapta drumul urcă pe podul Bucegilor pînă la cabana Babele (vezi traseul următor), 
dar noi mergem înainte şi începem coborîşul pe pantele muntelui Dichiu prin poieni şi pădure. Serpentinele ne 
conduc în valea Oboarele şi apoi în cea a Ialomiţei, acolo unde se fac lucrări pentru un nou lac de baraj. 

Ajunşi în valea Ialomiţei ne îndreptăm către nord, lăsăm pe dreapta cabana Zănoaga şi urmăm lunca 
rîului, în sus, cale de trei km, după care străbatem cheile Tătarului, tăiate într-un pinten de calcare masive. În 
continuare, valea se lărgeşte formînd o adevărată depresiune cu pante line. Puţin mai sus ajungem la o 
bifurcaţie, înainte, drumul duce la cabana Padina (l km), dar noi o luăm la dreapta şi traversăm rîul; urcînd uşor 
prin pădure, lăsăm la stînga schitul Peştera şi ajungem la cabana Peştera. 

De aici, dacă timpul ne permite, putem parcurge pe jos potecile marcate spre vîrful Omu sau spre 
cabanele Babele1, Piatra Arsă sau Vîrful cu Dor, după care revenim la cabana Peştera, întoarcerea la Sinaia o 
facem pe acelaşi drum. 

 
SINAIA - CABANA CUIBUL DORULUI - ŞAUA DICHIULUI - CABANA BABELE 
 
Dacă traseul precedent ne-a condus în centrul masivului, acesta ajunge pe ramura estică a Bucegilor la 

înălţimi de peste 2 200 m. El are o lungime de 30 km, din care primii 10 sînt modernizaţi. Pornim din centrul 
oraşului spre sud pînă în cartierul Izvor, de unde o luăm la dreapta, pe drumul către Tîrgovişte (DN 71). Urmăm 
apoi drumul pietruit spre dreapta, trecem pe lîngă cabana Cuibul Dorullui şi urcăm şaua Dichiului (vezi detalii 
la traseul precedent, p. 192). 

Din şa, drumul nostru se îndreaptă spre nord, prin păşuni, mai întîi ocolind muntele Vînturiş (dreapta), 
apoi iese în şaua dintre obîrşia văii Oboarele (stînga) şi cea a văii Izvoru Dorului (dreapta). Prin ea presupunea 
G. Vâlsan (1939) că Izvoru Dorului, azi afluent al Prahovei, o lua cîndva spre vest, vărsîndu-se în Ialomiţa. 
Străbatem culmea joasă dintre cele două văi pe distanţă de 2 km şi ajungem în şaua dintre munţii Nucet şi 
Blana. Apoi drumul merge pe sub muntele Lăptici, paralel cu valea Izvoru Dorului, dincolo de care podurile 
slab înclinate se înalţă treptat, sfîrşind în vîrfurile Piatra Arsă, Furnica şi Vîrful cu Dor. La o ramificaţie, o şosea 
secundară o ia spre dreapta, traversează valea şi urcă la cabana Piatra Arsă (1,5 km). Noi însă continuăm drumul 
principal spre nord, pe coastele Cocorei, urcînd pe alocuri în serpentine pentru a cîştiga înălţime, îndată 
ajungem la staţia de teleferic (telecabina Buşteni — Peştera) şi la cabana Babele, la 2 220 m altitudine. 

Din împrejurimile cabanei privirea îmbrăţişează întregul masiv. Către miazăzi se văd bine vîrfurile 
dinspre Prahova, asimetrice şi năpădite de jnepeni; spre SV şi V admirăm cuprinzătoarea panoramă a văii 
Ialomiţei cu micile depresiuni de la Peştera, Padina şi Zănoaga şi cu îngustele chei tăiate în calcare (Tătaru şi 
Zănoaga). Totul pare sculptat într-un nivel de culmi teşite ce stăruie la 1 700—l 800 m înălţime, dominat de 
culmea de vest a Bucegilor (munţii Guţanu, Tătaru, DeOieanu). Dincollo de ^ceasta remarcăm culmile ondulate 
din munţii Leaota şi Iezer, iar în fund, crestele Făgăraşului. Spre NV, N şi NE priveliştea nu este mai puţin 
frumoasă. Relieful, deşi mai înalt, este neted, căci podurile iau o mare amploare. În contrast cu acestea, văile 
adînci, cu fundul rotunjit şi pantele stîncoase, ne dezvăluie originea lor glaciară. Stîncile de lîngă cabană cu 
forme de ciupercă — Babele —, iar mai la nord Sfinxul Bucegilor, dar şi altele care apar în depărtare, s-au 
format în condiţii climatice vitrege, sub acţiunea îngheţului şi dezgheţului, a ploilor şi vînturilor puternice. Căci 
dacă ar fi megaliţi, aşa cum îşi imaginează unii cercetători, ce locuitori preistorici ar fi preferat climatul aspru de 
aici, locurilor mai primitoare de la poale, dovedite, de altfel, de arheologi ? 

Dacă timpul ne îngăduie, putem poposi o zi-două la cabană, pentru a străbate potecile turistice care se 
adună aici. Ele ne îndreaptă paşii spre toate zările, dar înălţimile vîrfului Omu (2 505 m) ne atrag cel mai mult, 
căci nicăieri peisajul Bucegilor nu este mai sălbatic ca aici. Micile poduri suspendate (Scara, Omu, Coştila) se 
întrepătrund cu muchii ascuţite, colţi şi turnuri semeţe (Colţii Morarului), iar printre de genunile căldărilor 
glaciare, cu hornurile şi stîncăriile lor de o stranie frumuseţe, invită stăruitor la drumeţie pe multele poteci 
cutreierate de turişti timp de aproape un veac. 

După frumosul tur de orizont de la cabana Babele, ne întoarcem la Sinaia pe drumul pe care arn venit. 
                                                        
1 La cabana Babele se poate urca şi cu telecabina. 



 
SINAIA - HOTELUL ALPIN „COTA 1400" - RESTAURANTUL MIORIŢA - CABANA 
PIATRA ARSĂ - VÎRFUL CU DOR 

 
Putem ajunge la hotelul alpin „Cota 1 400" pe şoseaua modernizată (10 km) sau, mai direct, cu 

telecabina. În prima variantă urmăm străzile 30 Decembrie — Mănăstirii — Furnica; la marginea oraşului 
intersectăm Calea Codrului, lăsăm pe stînga a-bana Schiorilor şi, prin serpentine ce alternează cu porţiuni drepte 
de drum, trecem de cîteva ori pe sub linia telecabinei. Depăşim cabana Brădet (stînga) şi ajungem la hotelul 
alpin „Cota 1 400". 

După un scurt popas, cu care prilej privim frumoasa vale a Prahovei şi înălţimile Gîrbovei, ca şi 
stîncăriile Bucegilor, mergem în continuare cu telecabina pînă la restaurantul Mioriţa, sau cu telescaunul, la 
cabana Vîrful cu Dor. În ambele cazuri, ajunşi sus, ne îndreptăm spre nord pe una dintre potecile nemarcate sau 
pe drumul de pămînt (marcaj bandă galbenă) care merge de-a coasta pe sub pantele de est ale muntelui Furnica 
(2 103 m) şi iese în Şaua Călugărului. Din şa, urcăm muntele Piatra Arsă (2 044 m) traversîndu-l pe la est de 
vîrf şi coborîm prin jnepeniş pînă la cabană. Traseul se parcurge în circa 1 oră. 

În drumul de întoarcere, de la Mioriţa recomandăm o abatere de circa 1 km spre sud, pentru a atinge 
Vîrful cu Dor (2 030 m), urmînd una din potecile care ies în curmătura de lîngă cabana Vîrful cu Dor. Situat 
lateral şi aproape de capătul sudic al abruptului prahovean, Vîrful cu Dor oferă o admirabilă perspectiva asupra, 
întregului masiv. De aici se , surprinde aspectul de potcoavă al Bucegilor ce înconjură axa lui centrală — valea 
Ialomiţei — iar dispunerea podurilor înclinate ne lasă să reconstituim cu uşurinţă covata vastului sinclinal care 
formează masivul. Platourile din culmea de est sfîrşi: brusc deasupra pantelor stîncoase, iar vîrfurile se înşiră în 
culise pînă aproape de vîrful Omu. Releul televiziunii de la Coştila şi Monumentul eroilor de pe Caraiman ne 
dau măsura distanţelor în acest peisaj cuprinzător. Dincolo de îmbătrînită vale a Izvorului Dorului, culmile 
rotunjite se rînduiesc spre nord pînă la cabana Babele, uşor de reperat prin conturul ei masiv. Către apus, cuhnea 
vestică a Bucegilor se desfăşoară în toată splendoarea ei. În frontul continuu de înălţimi se deschide şaua 
Strunga, urmată spre sud de muntele Tătaru, iar în fund, culmile gîrbovite ale Leaotei nu reuşesc să acopere 
înălţimile Iezerului şi Făgăraşului. 

Privirea se întoarce apoi spre sud-est, unde Prahova abia îşi face loc printre culmile Gurguiatului şi 
Gîrbovei. Către E şi NE, Valea Prahovei cu aşezările ei înşirate de-a lungul apei, şoselei şi căii ferate este 
dominată de culmile Gîrbovei. În zilele senine zărim la orizont Masivul Ciucaş, străjuind singuratic marea de 
munţi, iar către NE masivele Piatra Mare şi Postăvaru mărginesc poarta de pătrundere în Ţara Bîrsei. 
Satisfăcuţi de turul de orizont, ne întoarcem la cabana Vîrful cu Dor său Mioriţa, de unde vom lua telescaunul, 
respectiv telecabina, pînă la hotelul alpin „Cota 1 400". În continuare, pe acelaşi drum, cu maşina sau 
telecabina, ne întoarcem la Sinaia. 

 
SINAIA - CABANA PISCU CÎINELUI - Vf. CÎINELUI - Vf. BAIU MARE - MUNTELE 
CUMPĂTU - SINAIA 

 
Pentru iubitorii de drumeţie descriem un traseu care, deşi relativ lung (7—8 ore), este plin de 

satisfacţii. El înconjură bazinul Văii Rele şi atinge vîrful Baiu Mare, cel mai înalt punct din partea sudică a 
Munţilor Gîrbova. 

Echipaţi pentru munte, pornim de la hotelul Sinaia spre sud, pe bd. Carpaţi şi în dreptul hotelului 
Montana o luăm la stînga, pe lîngă Consiliul popular (marcaj punct albastru). Coborînd, trecem prin piaţă şi 
ajungem în Calea Prahovei, pe care o urmăm spre dreapta circa 30 m. Mergem la stînga pe strada Piscu 
Cîinelui, aşa cum ne arată indicatorul de marcaj, traversăm Prahova, apoi calea ferată şi începem urcuşul prin 
pădure. Serpentinele drumului ne scot pe un mic pinten în poiana în care se află cabana Piscu Cîinelui, la 1 000 
m altitudine. De aici, abruptul Bucegilor ni se înfăţişează pe toată lungimea lui, de la Sinaia pînă dincolo de 
Buşteni. 

Marcajul încetează la cabană, dar noi continuăm traseul pe poteca ciobănească. Urcăm mai întîi prin 
pădure pînă la circa 1 300 m înălţime, unde panta se mai îndulceşte. La aproximativ 1 380 m altitudine ieşim 
din pădure pe o muchie prelungă — Piciorul Cîinelui — pe care o urmăm circa 3 km; trecem pe deasupra unei 
stîne şi atingem culmea principală a Gîrbovei în mica şa de la nord de Vîrfu Cîinelui (l 658 m). De aici 
cuprindem cu privirea culmile şi văile de pe versantul estic, îndreptate spre Valea Doftanei, dincolio de care 
Munţii Grohotiş, cu piramida vîrfului omonim şi cu podurile din Bobu Mare, ne conduc privirea la obîrşia 
Teleajenului, în Masivul Ciucaş, uşor de recunoscut după înălţime şi coastele pietroase. 
Din şa ne îndreptăm către nord. În stînga se deschide bazinul Văii Rele, cu obîrşiile înrămurate, mărginit de 
coastele muntelui Cumpătu. Trecem prin vîrful Drăganu (l 776 m) şi urcăm în vîrful Baiu Mare (l 895 m) la 
baliza geodezică, apoi deplasîndu-ne pe culme, spre NV, circa 500 rn, atingem punctul culminant (l 908 m), 
unde orizontul se deschide larg către nord. Culmile prelungi, desprinse din culmea principală a Gîrbovei, se 



alungesc cînd spre Prahova, cînd spre Doftana. Prin şaua de sub noi remarcăm drumul ce vine de la Buşteni şi 
trece în bazinul Doftanei. 

Din punctul culminant al Baiului (l 908 m) coborîm spre vest, pe muntele Cumpătu, avînd în faţă 
Bucegii. Masivul pare mai puţin spectaculos ca din Valea Prahovei. Piscurile semeţe pe care le vedeam de jos, 
de aici par amănunte ale abruptului şi trec aproape neobservate faţă de întinsele poduri de pe înălţimi ce se 
racordează într-un plan general înclinat uşor spre sud. În coborîş lin ne rotim o dată cu culmea către SV şi 
depăşind o şa atingem vîrful Cumpătu (l 651 m). Aici poteca se bifurcă. Noi coborîm pe cea din stînga (SV), 
către marginea pădurii, şi trecem pe lîngă Stîna Mare. Intrăm în pădure şi poteca ne conduce pe Plaiul Tufa, 
fiind însoţită de semne de marcaj forestier (linie roşie verticală). După 700—800 m, poteca mai puţin clară se 
bifurcă. Spre dreapta iese, după 2 km, în cartierul Cumpătu; cea din stînga, printr-un coborîş ceva mai accentuat 
ne scoate în capătul sudic al aceluiaşi cartier, lîngă rezervaţia Arinişul de la Sinaia. Şi într-un caz şi în altul, pe 
şosea ajungem la Sinaia, încheind circuitul, pe jos sau cu autobuzul. 

Sinaia ne-a oferit vizitarea unor variate locuri de interes turistic şi efectuarea unor excursii în munţii 
din împrejurimi. În continuare, reluăm traseul către obîrşia Prahovei şi primul popas îl vom face la Buşteni. 

Pornim la drum spre nord, pe bd. Carpaţi, traversăm valea Peleşului mergînd pe la marginea pădurii, la 
oarecare înălţime deasupra văii. Ieşim din oraş şi după ce întîlnim, venind din dreapta, şoseaua care evită centrul 
staţiunii, la km 126,2 ajungem la hanul Vadul Cerbului. În continuare, trecem pe lîngă o fabrică de cherestea 
(dreapta) şi pe lîngă staţia de benzină de la km 127,6 (stînga) mergînd pe lîngă rîu. Îndată intrăm în Poiana 
Ţapului, azi cartier al oraşului Buşteni, situată pe conurile de dejecţie ale pîraielor Valea Babei şi Urlătoarea. 
Străbatem localitatea şi, însoţind calea ferată, intrăm în Buşteni. 
 

BUŞTENI 
 

Oraşul Buşteni se întinde pe terasele şi pe conurile de dejecţie acumulate la vărsarea pîraielor Valea 
Cerbului, Valea Albă şi Valea Jepilor în Prahova. El se află la 860—960 m înălţime absolută şi la 1 iulie 1982 
avea o populaţie de 12 401 locuitori. Ca şi celelalte aşezări din valea superioară a Prahovei, localitatea a luat 
naştere în secolul trecut, pe drumul comercial al Braşovului, în apropierea hanurilor Slonul de Piatră (la Poiana 
Ţapului) şi Cîrciuma de la Trestia (la Buşteni, în cartierul Zamora). Harta rusă din 1835 consemnează la Buşteni 
cătunele Drăguşeşti (20 familii), Trestia (29 familii), ca şi hanul Slonul de Piatră. Primele case au fost construite 
pe Valea Cerbului de Vasile Drăguş — de aici numele cătunului Drăguşeşti — şi de Niţă Enache, în jurul anului 
1800. Ulterior s-au stabilit aici cîţiva ciobani din Ţara Bîrsei şi mai multe familii împroprietărite de Al. I. Cuza 
(O. Movilă, T. Părpăuţă, 1975). Numele de azi al oraşului provine, după cît se pare, de la toponimul „La 
Buşteni" care desemna în secolul trecut locul de vărsare al pîrîului Valea Cerbului în Prahova. 

Dezvoltarea localităţii a avut loc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cînd s-a terminat şoseluirea 
drumului vechi şi s-a dat în exploatare calea ferată de pe Valea Prahovei. Prima scoală a luat fiinţă în 1865, într-
o casă particulară, iar din 1887 a funcţionat într-un local propriu. În 1882, fraţii Cardl şi Samuel Schiel, 
originari din Rîşnov, au înfiinţat fabrica de hîrtie. Profilată iniţial pe producţia de hîrtie de mucava şi hîrtie de 
ambalaj, ea şi-a diversificat treptat producţia (hîrtie din paie, hîrtie de scris, hîrtie pentru tipar, celuloză) şi şi-a 
mărit capacitatea. Instalaţiile auxiliare — ferăstraie, fabrici de cherestea, turbine hidraulice, decoviluri pe văile 
Azugăi şi Ialomiţei, funicularul lung de 16 km (1909) — au făcut din Buşteni un puternic centru economic. Şi 
în prezent ponderea industrială a oraşului revine industriei celulozei şi hîrtiei (80%), cu o producţie diversificată 
(hîrtie pentru ziar şi alte tipărituri, saci de hîrtie, hîrtie creponată, role pentru maşini de calcul, filtre de 
combustibil pentru tractoare), restul de 20% revenind industriei lemnului şi altor ramuri industriale. 

La sfîrşitul secolului trecut, în Buşteni existau trei hoteluri, iar vara, în casele spaţioase, localnicii 
găzduiau vilegiaturişti. Numeroasele clădiri construite între cele două războaie mondiale au făcut ca Buştenii să 
constituie un cunoscut loc de recreere şi un punct de plecare în excursii către cabanele din Bucegi. În 1938 şi 
1939 s-au construit Căminul Alpin şi respectiv refugiul Coştila, fapt care a făcut ca pereţii stîncoşi ai Bucegilor 
să devină obiect de antrenament şi performanţe pentru alpinişti. Clubul alpin pentru tineret are sediul aici. 
Pentru facilitarea turismului s-a asfaltat drumul pînă la cabana Gura Dihamului şi s-au construit telecabina de pe 
Valea Jepilor pînă la cabana Babele (4 120 m lungime) şi, recent, cea dintre cabanele Babele şi Peştera (2 543 m 
lungime). 

Dotările din ultimele decenii au transformat Buştenii într-o renumită staţiune balneoclimaterică. 
Majoritatea vilelor păstrează liniile arhitecturii specifice caselor de munte, cu acoperiş bine înclinat şi streşini 
late — sub care traforurile ornamentale şi culorile frumos armonizate imprimă clădirilor o notă de voioşie —, 
cu cerdac şi foişor închis de geamlîc. Specificul arhitecturii populare este bine înscris în aspectul general al 
staţiunii. 

Izvoarele minerale şi condiţiile climaterice din Buşteni sînt favorabile tratării afecţiunilor neurologice, 
respiratorii, digestive, hepatobiliare, endocrine şi sînt recomandate pentru convalescenţe. Pentru odihnă şi 



tratament, Buştenii dispun de un număr de 48 vile, cu o capacitate totală de 910 locuri. La acestea se adaugă 
hotelurile Caraiman, Carmen şi Silva (în total 240 locuri). În Buşteni există cîteva puncte de interes turistic, 
între care cel mai însemnat este casa locuită cîndva de scriitorul Cezar Petrescu. 

Casa memorială Cezar Petrescu se află nu departe de fostul tunel al căii ferate, la vest de şosea (bd. 
Libertăţii), pe strada T. Vladimirescu nr. l, colţ cu strada Cezar Petrescu. În ea funcţionează un muzeu care 
prezintă viaţa şi opera scriitorului. 

Cezar Petrescu s-a născut la 1 decembrie 1892 în satul Hodora (corn. Cotnari). De mic copil îi plăcea 
să citească, să scrie şi să deseneze, înclinaţii ce aveau să se dezvolte cu vîrsta. Cezar Petrescu a urmat şcoala 
primară la Roman, iar liceul şi Facultatea de drept, la Iaşi. Debutul său publicistic îl face în revista „Flacăra" a 
lui N. D. Cocea, în anul 1912, şi timp de 40 de ani activează în gazetărie. A lucrat la redacţiile ziarelor din Cluj 
(„Voinţa", „Patria", „România", „Gazeta Transilvanii i"), a colaborat la ziarele „Adevărul" şi „Dimineaţa", a 
înfiinţat revistele „Hiena" (1919) şi „Gîndirea" (1921), a fost director al ziarului „Bucovina" din Cernăuţi 
(1919). 

Cezar Petrescu s-a remarcat ca ziarist, nuvelist şi romancier. A fost membru al Academiei Române 
începînd din 1955 şi a primit mai multe distincţii: Premiul de stat, Ordinul muncii cl. I şi altele. Primul său 
volum, Scrisorile unui răzeş (1922) a fost premiat de Academia Română şi de Societatea Scriitorilor cu „Marele 
premiu pentru proză" (1923). 

Opera sa cuprinde 57 volume, majoritatea romane. Prozator realist, Cezar Petrescu şi-a propus să 
prezinte prin romanele sale o cronică a secolului al XX-lea, în manieră balzaciană. El a reuşit să surprindă 
realităţile sociale ale timpului, fără a putea întrevedea ieşirea din impasul contradicţiilor. În opera sa literară, dar 
mai ales în romane, scriitorul, care avea o deosebită uşurinţă în a scrie, — aşa cum remarca G. Călinescu — a 
folosit deseori stilul gazetăresc. În cronica sa de tip balzacian se disting şase cicluri, fiecare cuprinzînd romane 
înrudite prin tematica lor. Ciclul I, „Rodul pămîntului", este dedicat vieţii ţăranilor şi cuprinde trei volume de 
nuvele şi 1907, trei romane ale răscoalei ţărăneşti, în care se regăsesc multe date autobiografice. Din ciclul al II-
lea intitulat „Război şi pace" fac parte romanul întunecare — lucrare premiată în 1931 cu Marele premiu 
naţional pentru literatură „Heliade Rădulescu" — Adăpostul Sobolia, Tapirul, Comoara regelui Dromichet, 
Aurul Negru şi Vădim, ultimul său roman, care urma să se încheie cu un capitol intitulat „înseninare". 

Viaţa tîrgurilor de provincie şi viaţa trepidantă a Capitalei sînt redate în ciclurile III şi IV numite 
„Tîrgurile unde se moare" (Oraş patriarhal, La paradis general etc.) şi „Capitala care ucide" (Calea Victoriei, 
Carlton etc). Cîteva romane de factură psihologică (Baletul mecanic, Simfonia fantastică şi altele) se încadrează 
ciclului „Fantasticul interior" iar altele, ca Greta Garbo, Cain şi Abel etc., în ciclul „Satirion", ciclu destinat 
satirei la adresa moravurilor sociale, ca şi unor lucrări de destindere. La aceste şase cicluri se adaugă un al 
şaptelea, „Rădăcinile din celălalt veac", din care face parte trilogia eminesciană Luceafărul, Nirvana şi Carmen 
saeculare. 

O bună parte din scrierile lui Cezar Petrescu se adresează copiilor (Fram, ursul polar, Năluca, Pif, Paf, 
Puf şi altele). Multe din lucrările scriitorului au fost traduse în 22 limbi, iar scriitorul însuşi a tradus literatură 
din limbile franceză şi rusă. 

Simţind nevoia unui loc de creaţie retras, Cezar Petrescu a cumpărat de la avocatul Nobilescu casa din 
Buşteni, pe care a locuit-o în fiecare vară pînă în 1960. După moartea sa, survenită la 9 martie 1961 în urma 
unui atac de cord, casa a rămas familiei, care a cedat-o statului şi a devenit muzeu. 

Clădirea este construită în stil românesc şi cuprinde trei niveluri, din care se vizitează numai parterul şi 
etajul. În arhitectura ei, la parter se remarcă prispele cu balustrade şi coloane de lemn sculptat, capitelurile şi 
arcadele lobate. 

Intrarea în muzeu se face prin faţada de est. Pătrundem într-un vestibul, unde pe stînga se află statuia 
lui Horia, semnată de O. Han. Lîngă ea, dintr-un text aparţinînd lui Demostene Botez referitor la casa 
memorială reţinem încheierea: „Intraţi ! Veţi găsi prezenţa unui om care v-a iubit... care a iubit pe toţi oamenii". 

În hol, mobilierul este format din fotolii, canapele, măsuţe, iar pe pereţi sînt tablouri în acuarelă. Ne 
atrag atenţia statuile lui Cloşca şi Crişan realizate tot de O. Han, dăruite scriitorului. De o parte şi de alta a 
holului se găsesc, simetric, cîte două camere, care în timpul vieţii scriitorului aveau destinaţii diferite: 
dormitorul mamei şi cel al soţiei, în dreapta, sufrageria şi biroul de primire, în stînga. 

În încăperile din dreapta sînt expuse fotografii de familie, caietul de elev, file din jurnalul personal, 
volume cu dedicaţii, distincţiile primite, lucrări, tipărite şi manuscrise privind cele şase cicluri amintite. Un citat 
dezvăluie intenţiile scriitorului: „Fără a mă asemui nici pe departe cu marele Balzac, am încercat şi eu, năzuit-
am şi eu a scrie o CRONICĂ a epocii mele, a patriei mele, a poporului nostru. Cezar Petrescu". Printre 
exponate, desenele, caricaturile şi autocaricaturile scriitorului vădesc talent, spirit de observaţie şi subtilitate. 

 
 
 



 
 
Fig 16.  
 
 Camerele din stînga — sufrageria şi biroul de primire — sînt mobilate corespunzător: masă şi scaune, 

bibliotecă-studiou, rafturi cu ceramică, vaze, servicii de masă şi de cafea, tablouri etc. Încăperile de la etaj sînt 
amenajate ca în ultimul an al vieţii lui Cezar Petrescu. În camera de lucru sînt biroul cu două corpuri, pe care se 
află o mapă cu un manuscris, tocuri, creioane etc., un dulap, o etajeră, o măsuţă cu serviciu de cafea, servieta, 
batista şi pălăria scriitorului. În camera alăturată — cabinetul de presă — cîteva panouri relevă activitatea 
gazetărească a lui Cezar Petrescu prin fotografii, facsimile, lucrări de debut, colaboratori etc. Tot aici sînt 
expuse colecţiile de ziare şi reviste. 

Biblioteca se află în prelungirea holului, de care este despărţită printr-o uşă de fier forjat. Cele două 
rînduri de dulapuri cu cărţi ocupă doi pereţi mari. Un citat din Demostene Botez caracterizează pe romancier: 
„Cezar Petrescu scria tot timpul; cînd nu scria, citea". În camera de lucru a scriitorului cu colaboratorii, pe lîngă 
mobilierul obişnuit, remarcăm o caricatură a lui Cezar Petrescu, semnată de I. Ross şi o statuetă de O. Han: 
capul lui M. Eminescu, avînd ca soclu o carte. Din această cameră se intră într-o verandă îngustă şi lungă, cu 
vedere spre Valea Prahovei, în care se află un birou mic din lemn de brad, o măsuţă, fotolii de pai, tablouri etc. 
Tot la etaj era şi dormitorul scriitorului. Părăsim casa memorială Cezar Petrescu şi ne îndreptăm spre alte 
obiective turistice. În Buşteni întîlnim două monumente de artă plastică.  

Statuia lui N. Bălcescu din curtea liceului, aproape vizavi de Dispeceratul de cazare din bd. Libertăţii 
nr. 202, operă a sculptorului Ion Lucian Murnu. Pe placa de marmură este încrustată inscripţia: „N. Băflbescu 
(1819—1852), istoric înflăcărat, patriot şi revoluţionar", precum şi un citat: „Acum, cînd ai o credinţă, fii gata 
să mori pentru ea. N. Bălcescu". 

Cel de-al doilea monument se află mai jos, în faţa gării, şi a fost ridicat în memoria eroilor din primul 
război mondial, căzuţi în luptele purtate pe Valea Prahovei şi pe culmile munţilor din apropiere. 

Monumentul eroilor din Buşteni este o frumoasă compoziţie arhitecturală şi de artă, construită pe o 
terasă, fiind flancat de două coloane. În mijloc se înalţă statuia realizată în bronz de sculptorul G. Dimitriu-
Bîrlad, în anul 1928, cunoscută sub numele de „Ultima grenadă". Ea redă pe sergentul Constantin Muşat care, 
deşi cu braţul stîng amputat, aruncă o grenadă către liniile inamice. 

Departe de a reprezenta o alegorie, monumentul este inspirat de un fapt real. Constantin Muşat, din 
comuna Domneşti-Argeş, făcea parte dintr-un batalion al Regimentului 2 Grăniceri. Cu unitatea sa a luptat la 
Predeal, Braşov şi Cîineni, iar în cele din urmă în Munţii Vrancei. Rănit de cîteva ori, a refuzat să fie evacuat în 
spatele frontului. În luptele de la Soveja, o schijă i-a sfîşiat braţul stîng. Internat în spitalul de la Iaşi, unde i s-a 
amputat braţul, a fost propus pentru reformare şi avansat la gradul de caporal, dar Constantin Muşat a refuzat să 
părăsească frontul. Ordinul de zi nr. 32 din 12 decembrie 1916 al Marelui Cartier General consemnează: ,,Cu 
multă bărbăţie şi însufleţit de cele mai frumoase sentimente de dragoste de ţară, numitul soldat a stăruit să nu fie 
reformat şi să fie retrimis pe front — bun aruncător de grenade — avînd mîna dreaptă în bună stare. Cinste lui 
pentru pilda frumoasă ce dă camarazilor lui de arme". 

În august, 1917, la opt luni de la amputarea braţului, îl găsim din nou pe front, la Oituz, apărînd cu 
îndîrjire cota 789 Coşna. În timpul unui contrătac, la 13 august, a fost străpuns de un glonte în momentul cînd 
arunca o grenadă. A fost avansat post-mortem la gradul de sergent. În apropiere de locul unde a căzut s-a ridicat 
un monument sculptat de pietrarul M. Ciulici din Gura Slănicului, înSemn memorial mutat azi la mausoleul de 
pe dealul Măgura, din apropiere de Tîrgu Ocna. 

Monumentul „Ultima grenadă" de la Buşteni este de o mare expresivitate redînd starea de tensiune 
psihică şi fizică a eroului sergent Constantin Muşat şi hotărîrea lui dîrză de a stăvili înaintarea inamicului. 



Soclul statuii, bine proporţionat, este sobru, cu linii ornamentale rectangulare. Pe faţa dinspre gară se citeşte 
următorul text: „Ridicatu-s-a acest monument întru slava şi memoria eroilor din Buşteni, căzuţi în primul război 
mondial — 1916—1918"; pe cea dinspre şosea sînt consemnate numele eroilor din localitate morţi la datorie pe 
diferite fronturi. 

Grădina zoologică constituie un alt punct de atracţie din oraşul Buşteni. Ea a fost înfiinţată din 
iniţiativa fraţilor Schiel, la gura văilor Jepilor, nu departe de staţia funicularului ce transporta buşteni din valea 
Ialomiţei. Pentru vizitarea ei, din dreptul Fabricii de hîrtie cotim spre str. Industriei către hotelul Silva şi staţia 
telecabinei. După circa 300 m ajungem la grădina zoologică, împrejmuită cu gard de beton." O luăm la dreapta 
pe str. Unirii şi apoi la stînga pe str. Şcolii, unde se află intrarea. 

Mica grădină zoologică prezintă unele dintre animalele care trăiesc în ascunzişul pădurilor de munte. 
În cuştile mari sînt cîteva familii de urşi carpatini; dacă „părinţii" par deseori trişti, ursuleţii se caţără pe gratii 
sau fac tumbe, spre bucuria micilor vizitatori. În alte cuşti se găsesc lupi şi mistreţi; o parcelă este rezervată 
cerbilor şi căprioarelor. Aici se află şi un cîine Dingo, exemplar reprezentativ al faunei australiene. 

Înconjurată de blocurile noi ce s-au înmulţit la gura văii Jepilor, mica grădină zoologică nu se mai 
bucură de condiţiile mediului natural. Se pare că în viitorul apropiat ea va fi mutată mai spre vest, la marginea 
pădurii. 
 

EXCURSII DIN BUŞTENI 
 

Buştenii, cea de a doua poartă de pătrundere în Bucegi, sînt punctul de plecare al multor trasee 
turistice. Dintre acestea vom descrie numai două: unul în regiunea înaltă a masivului, folosind telecabina, 
celălalt în regiunea Diham. La acestea mai adăugăm unul în Munţii Gîrbova, în mare parte marcat. 

 
BUŞTENI - CABANA BABELE - MONUMENTUL EROILOR DE PE CARAIMAN - CABANA 
OMU - VALEA CERBULUI - BUŞTENI 
 
Traseul se parcurge cu telecabina şi pe jos, pe poteci turistice marcate, în 5—6 ore. De la fabrica de 

hîrtie, urmăm str. Industriei unde întîlnim marcajele triunghi albastru (spre cabana Piatra Arsă), punct roşu şi 
punct albastru (spre cascada Urlătoarea şi Poiana Ţapului). Trecem de Grădina Zoologică şi de hotelul Silva şi 
sosim la staţia telecabinei. 

La cabana Babele ajungem cu telecabina în circa 15 minute. Scurtul episod ne oferă imagini unice 
asupra văii sălbatice, în care singurele semne ale intervenţiei omului sînt poteca în serpentine mărunte şi puţinii 
stîlpi de fier ce susţin cablul telecabinei. În pereţii stîncoşi cu forme bizare se schiţează brîne înguste, pe care 
adesea se pot vedea capre negre. În cele cîteva minute trecem în revistă pădurea de fag şi conifere, pîlcurile de 
zadă, jepii compacţi sau răzleţi, insinuaţi sub pereţii verticali, şi pajiştile alpine. 

De la cabana Babele ne putem îndrepta direct către vîrful Omu urmînd marcajul bandă galbenă, ce 
trece pe lîngă Sfinxul Bucegilor şi prin şaua de la obîrşia văii Sugările. Dar preferăm să folosim un traseu mai 
lung,cu o oră, pentru a ajunge şi la crucea de pe Caraiman. Aşadar, de la cabană pornim către NE pe poteca 
marcată cu cruce roşie, traversăm vîlcelele de la obîrşia văii Jepilor şi, dincolo de creştetul teşit al Caraimanului 
(2 384 m), coborîm pe pintenul plat al muntelui, la cruce. 

Monumentul eroilor de pe Caraiman a fost ridicat în anii 1926—1928. Prin poziţie şi dimensiuni (33 m 
înălţime) el poate fi văzut din valea superioară a Prahovei pînă la Predeal, amintind de luptele crîncene de 
apărare a văii şi culmilor Carpaţilor în primul război mondial. Monumentul a fost construit pe o terasă de beton, 
mărginită de stîlpi de piatră şi lanţuri de fier. Postamentul are înfăţişarea unui trunchi de piramidă, cu pereţi ce 
simulează o zidărie din piatră şi cu o cornişă decorativă. În interior, cîndva, funcţiona un generator electric 
pentru iluminarea monumentului. Deasupra se înalţă crucea, ale cărei nervuri se împletesc formînd o frumoasă 
dantelărie. Păstrăm un gînd de recunoştinţă eroilor ce şi-au vărsat sîngele pentru întregirea patriei şi totodată 
pentru cei care au construit monumentul, aici, la înălţimea de 2 325 m, pe marginea nesfîrşitei prăpăstii, în 
condiţiile tehnice de acum aproape şase decenii. 

De la monument, orizontul larg deschis oferă o privelişte de neuitat asupra Văii Prahovei, cu salba 
localităţilor străpunse parcă de rîu, de şosea şi de calea ferată, ca şi a cuilmidior paralele său înmănuncheate aile 
Gîrbovei. În zare se înalţă Ciucaşul şi Munţii Vrancei, iar spre nord, Postăvarul şi Piatra Mare, străjuind şesul 
Bîrsei. 

Reluînd traseul, ne întoarcem iniţial pe acelasi drum pînă în creştetul Caraimanului, de unde ne 
îndreptăm către NE (marcaj cruce roşie), pînă în şaua de la obîrşia Sugărilor. În dreapta ne domină coama 
bombată a Coştilei. 

În şa întîlnim marcajul bandă galbenă ce ne conduce, în continuare, spre vîrful Omu în două variante: 
peste muntele Colţii Obîrşiei (drum de iarnă, care evită avalanşele) sau pe sub cornişa de piatră a Cerdacului 



(drum de vară). Cele două variante se întîlnesc în curmătura de la obîrşia Ialomiţei, care desparte Căldarea 
Cerbului (dreapta) de cea a Ialomiţei (stînga). Urcăm pieziş muntele Bucura Dumbravă (Vîrful Ocolit) şi 
ajungem la vîrful Omu (2 505 m) o imensă stîncă la adăpostul căreia ne aşteaptă cabana cu acelaşi nume. În 
continuare coborîm în Căldarea Cerbului, încadrată de abruptul Coştilei şi de Colţii Morarului. Nenumăratele 
zigzaguri ale potecii ne conduc printr-un teren puternic degradat de avalanşe şi de turiştii „nerăbdători" să 
coboare mai repede pe scurtături imaginare, dislocînd pietrele abia fixate de sol şi iarbă. Ajunşi pe fundul 
căldării, poteca însoţeşte îndeaproape firul sec al văii, apoi se anină succesiv de cei doi versanţi. Intrăm în 
pădurea compactă şi mai jos ni se alătură, venind din stînga, semnul triunghi roşu. Sosim după scurt timp în 
Poiana Coştilei, de unde abandonăm banda galbenă şi urmăm în continuare poteca marcată cu triunghi roşu 
cate, după ce traversează vîlcelele din peretele Coştilei, urmează Plaiul Munticelu şi iese în Buşteni la Căminul 
Alpin. 

 
BUŞTENI - CABANA GURA DIHAMULUI - CABANA POIANA IZVOARELOR – CABANA 
DIHAM – BUŞTENI  
 
Pînă la cabana Gura Dihamului putem merge cu maşina pe un drum asfaltat (4 km). Din şoseaua 

naţională (bd. Libertăţii), în dreptul km 132 o luăm la stînga pe str. Nestor Ureche, aşa cum arată şi tabla 
indicatoare de la colţ. După ce ieşim din oraş, drumul urmează îndeaproape pîrîul Valea Cerbului şi ajunge la 
cabana Gura Dihamului, situată la confluenţa acestuia cu pîrîul Valea Seacă, la 987 m altitudine absolută. 
De aici continuăm traseul pe jos timp de 3½-4 ore. Pornim pe poteca marcată cu bandă roşie şi triunghi 
aflbastru, care începe să urce pantele muntelui Diham prin pădure. Nu peste mult timp ajungem la o ramificaţie. 
Spre dreapta marcajul triunghi albastru duce direct la cabana Diham (traseul nostru de întoarcere), iar noi o 
luăm la stînga urmînd banda roşie. Urcăm domol cale de peste 2 km, ocolim pe la obîrşie Valea Izvoarelor, 
ieşim din pădure şi ajungem la cabana Poiana Izvoarelor, la 1 445 m înălţime, aflată sub vîrful împădurit 
Căpăţîna Porcului (l 571 m). 

În continuare urcăm circa 40.m diferenţă de nivel pe marcaj cruce albastră, în şaua dinspre Căpăţîna 
Porcului (stînga) şi vîrful Diham (dreapta, 1 582 m). Poteca ocoleşte vîrful Diham pe la nord, prin pădure, 
traversează cîteva poeniţe şi iese în şaua în care se află cabana Diham (l 320 m). De la cabana Poiana Izvoarelor 
putem folosi şi drumul pietruit, care ocoleşte vîrful Diham pe la est şi coboară apoi prin numeroase serpentine la 
cabana Diham. Poposim pentru cîteva clipe pentru a admira ineditul peisaj al Bucşoiului şi Acele Morarului. 

Ne întoarcem la Buşteni pe drumul carosabil ce merge drept, pe versantul nordic al Dihamului, însoţit 
de marcajele triunghi galben, roşu şi albastru. După 1,5 km ajungem în şaua de sub vîrful La Cleşte (1461 m), 
lîngă Cabana Vînătorilor. Aici, drumul carosabil o ia la stînga spre Pîrîul Rece şi Predeal, iar marcajele se 
despart (triunghiul roşu conduce la Predeal pe valea Leuca, cel galben iese la Azuga peste Vîrful Grecului). Noi 
însă ne îndreptăm către SSE (dreapta) pe poteca marcată cu triunghi albastru şi coborîm pieziş pe pantele de est 
ale Dihamului. După circa 2 km întîlnim, venind din dreapta, marcajul bandă roşie, pe care l-am folosit la dus, 
coborîm un repeziş şi ajungem la cabana Gura Dihamului, încheind circuitul. Ne întoarcem la Buşteni pe 
şoseaua de pe Valea Cerbului. 
 

BUŞTENI - Vf. ZAMORA - SUB. Vf. CAZACU - CULMEA SORICA - AZUGA - BUŞTENI 
Traseul, în circuit, cu durată de circa 7—8 ore, foloseşte două din culmile secundare ale Gîrbovei şi 

atinge vîrful Zamora, unul dintre cele mai înalte din masiv. El se parcurge integral pe jos şi implică un 
echipament adecvat (haină de ploaie, merinde, bidon de apă). Traseul urmează parţial drumul forestier, 
neindicat pentru autoturism. 

Pornim din dreptul Consiliului Popular al oraşului pe str. Griviţei, traversăm calea ferată, ocolim gara 
şi urmăm apoi str. Zamora, conform indicatorului de la intersecţie (marcaj cruce roşie); trecem Prahova şi 
urcăm pe malul stîng, pe lîngă sanatoriul care funcţionează în fostul castel Cantacuzino. 

Recomandăm o scurtă oprire pentru a privi castelul, ascuns parţial de arbori.  
Castelul Cantacuzino, monument de arhitectură, a fost construit de Gh. Gr. Cantacuzino (Nababul) şi 

de soţia sa Ecaterina. El este situat într-un parc natural, cu alei şi bazine cu fîntîni arteziene, pe o terasă înălţată, 
la care se ajunge prin scări monumentale. 

Castelul are trei niveluri, iar din faţada sudică se detaşează un turn cu foişor. Valoarea arhitecturală a 
edificiului constă în stilul lui românesc, în care se recunosc cu uşurinţă elemente brîncoveneşti. Amintim mai 
ales marea loggie de pe faţada vestică, ale cărei coloane cu capiteluri ornamentate şi arcade trilobate, ca şi 
balustradele, imprimă construcţiei un aspect deosebit de frumos. Deasupra arcadelor se separă un registru 
decorativ corespunzător celui de-al treilea nivel şi cuprinde ferestre mici, grupate două cîte două. Sub loggie, o 
poartă largă cu arcadă semicirculară aminteşte de tradiţionala intrare în beciul spaţios al caselor ţărăneşti. În 
interior s-au păstrat, fără modificări, liniile arhitecturii iniţiale: scările, coloanele angajate, tavanele cu bîrne de 
stejar, placate cu lemn, vitraliile, medalioanele-vitralii redînd blazoane, precum şi frescele care înfăţişează 



personajele mai importante, din marea familie a Cantacuzilor, în frunte cu postelnicul Constantin Cantacuzino. 
Trecem de poarta castelului şi părăsim str. Zamorei, abătîndu-ne pe primul drum la stînga. După cîteva 

zeci de metri, la o răspîntie, un indicator ne arată direcţia spre cantonul Zamora şi timpul de mers (2 ore). O 
luăm, aşadar, la dreapta, pe drumul de la marginea pădurii şi, în urcuş domol, străbatem pe rînd cei doi versanţi 
ai văii Măturarului. Ne îndreptăm din nou spre sud, ocolind larg muntele Zamora prin pădurea de fag şi molid. 
Traversăm poteca marcată tot cu cruce roşie, care vine de la Poiana Ţapului şi urmăreşte culmea spre stînga, 
pînă la vîrful Zamora. Putem folosi această potecă mai scurtă, pe care oricum o vom întîlni mai sus, dar care 
implică un efort fizic suplimentar. Urmăm drumul de pe coastele sudice ale muntelui, apoi cîteva serpentine în 
loc ne scot la marginea pădurii, lîngă cantonul Zamora, după ce am parcurs 6 km de la plecare (2 ore de mers). 
Drumul îşi îndulceşte panta, trecem printr-o stînă şi după încă 600 m, într-o şa, lăsîndu-l să se anine de pantele 
văii, urmăm poteca marcată cu cruce roşie de pe culme. Ocolim succesiv micile mameloane ce ne ies în cale şi 
sub vîrful Zamora traversăm un drum recent construit, continuînd urcuşul pînă în vîrf (l 826 m). De aici ni se 
deschide o amplă panoramă asupra Munţilor Gîrbova. Picioarele de munte se îndreaptă simetric spre văile 
Prahovei şi Doftanei, străpungînd limita pădurii cam la aceeaşi altitudine. Spre est, se conturează la orizont 
Munţii Grohotiş, iar spre vest, Bucegii ni se înfăţişează ca o impresionantă cetate de piatră, cu podurile lui 
netezite şi cu pantele stîncoase. 
De la vîrful Zamora ne îndreptăm către nord; mergem un timp pe drumul păstorilor şi întîlnim un stîlp indicator 
ce arată direcţia spre Buşteni şi timpul de mers la coborîre (2½ ore). Coborîm în şaua de la nord, unde drumul o 
ia spre dreapta, pe sub vîrful Cazacu şi se îndreaptă către Orjogoaia. Marcajul cruce roşie care îl însoţeşte 
ajunge în cele din urmă în valea Teleajenului, la Cheia. 

Din şa părăsim drumul şi urmăm, fără marcaj, poteca ce ocoleşte vîrful Cazacu (l 753 m) pe la vest şi 
străbate Culmea Sorica, dirijată SE-NV, pînă la Azuga. Ea ocoleşte micile vîrfuri preferînd versantul sudic, 
dinspre valea Dutca. Către dreapta, valea Azugăi se furişează printre Munţii Predealului (Clăbucetul Taurului, 
Clăbucetul Azugii) şi culmea nordică a Gîrbovei. OraşulAzuga s-a întins pe vale cît i-a permis lărgimea, iar 
funcţia lui industrială este semnalată de coşurile fabricilor prin care se revarsă vălătuci de fum. 

Culmea Sorica se roteşte pe nesimţite spre vest, însorindu-si micile vîrfuri pînă la înălţime de 1 525 m. 
Din ea se desprinde către stînga Piciorul Văii Seci, dar noi ne continuăm drumul pe poteca bine bătută din 
dreapta. După ce traversăm tufărişurile de ienuper, intrăm în pădurea de fag, coborînd pante mai repezi sau mai 
line. La circa 1 250 m înălţime întîlnim o poiană. Mai departe, poteca coteşte de cîteva ori şi dese în rariştea şi 
poienile din marginea oraşului Azuga, lîngă o bisericuţă. Ajunşi în şoseaua naţională, mai avem 2,5 km pînă la 
Buşteni; mergem pe jos (circa ½ oră) sau cu autobuzele I.T.A. 



 

DE LA BUŞTENI LA PREDEAL 
 
Pas cu pas ne-am apropiat de obîrşia Prahovei. De la Buşteni pînă la Predeal ne-au rămas de parcurs 

circa 10 km. Dar, în ciuda distanţei mici şi a depărtării din Bucegi, regiunea are un grad mare de atractivitate, 
datorită peisajului variat şi pitoresc. 

Reluînd călătoria, trecem pe lîngă tunelul dezafectat de la marginea de nord a Buştenilor, unde valea se 
strîmtorează silind Prahova să se strecoare spumoasă pe sub maluri pietroase. Dar valea se lărgeşte din nou, 
făcînd loc teraselor. La km 133,2 întîlnim pe dreapta popasul Azuga. Trecem pe sub calea ferată, apoi traversăm 
Prahova şi intrăm în oraşul Azuga. 

În prima jumătate a secolului trecut, localitatea era reprezentată de cîteva case ce formau un cătun în 
apropierea hanului numit Căciula Mare. În anul 1830, un anume Aslan din Rucăr a înfiinţat aici o fabrică de 
sticlărie, care a funcţionat însă numai două-trei luni. Clădirea, abandonată, s-a degradat, iar materialele au fost 
folosite de localnici la construcţii. 

Darea în exploatare a căii ferate a avut o mare importanţă pentru dezvoltarea localităţii. Denumirea 
gării — Azuga —, identică cu cea a rîului, s-a extins şi asupra aşezării, renunţîndu-se la vechiul nume de Între 
Prahove1. Spre sfîrşitul veacului trecut au luat naştere o serie de fabrici ca fabrica de salam (1877), fabricile de 
caşcaval şi sticlă (1880), ultima mărindu-şi capacitatea în anii 1881 şi 1891, fabrica de ciment (1885), 
transformată în anul 1953 în fabrică de şamotă, fabrica de postav (1887), fabrica de bere (1899). 

În jurul întreprinderilor, muncitorii şi-au construit casele pe cele două terase de pe dreapta Azugăi, la 
înălţimea medie absolută de 980 m. Funcţia industrială a localităţii s-a amplificat treptat, fabricile şi-au 
modernizat utilajele şi şi-au mărit capacitatea, Azuga fiind declarată în anul 1948 oraş. În prezent ponderea 
industrială cea mai mare revine industriei textile (circa 50%), urmată de industria sticlei (aproximativ 25%), a 
materialelor de construcţie (circa 20%) şi de industria alimentară (circa 5%). Cu toată evidenta funcţie 
industrială a oraşului, Azuga a fost greşit considerată în unele lucrări şi pliante destinate turismului drept 
staţiune climaterică. În realitate ea este singura aşezare din valea superioară a Prahovei fără funcţie turistică. 

Traversăm oraşul prin partea de vest. Dintre întreprinderile industriale menţionate remarcăm numai 
fabrica de sticlă, pe stînga, dincolo de calea ferată. După ce ieşim din oraş, Valea Prahovei se îngustează, iar 
pădurea coboară pe pante pînă în lunca rîului. Pe dreapta întîlnim cimitirul eroilor din primul război mondial, 
adăpostit de brazi bătrîni. Puţin mai sus, la o cotitură (aproximativ km 138), pătrundem în judeţul Braşov. Valea 
începe să se lărgească, iar şoseaua traversează tăpşane line, despădurite, pe care, ici şi colo, apar gospodării 
răzleţe sau îngrămădite la marginea drumului. Sîntem în cătunul Malu Ursului, azi înglobat oraşului Predeal. 
După traversarea căii ferate pe un viaduct intrăm în oraşul propriu-zis, la confluenţa Prahovei cu Rîşnoava, unde 
drumurile se despart (km 140,9), la postul de control al circulaţiei: spre stînga, şoseaua asfaltată (DN 73 A) 
duce la Pîrîul Rece şi Rîşnov (o vom folosi, în parte, în excursiile cu plecare din Predeal); înainte, şoseaua 
noastră (DN 1) merge în centrul oraşului, de care ne mai desprat doar 2 km. Tot aici, la răspîntie, se află şi 
mănăstirea Predeal. 

 
ORAŞUL PREDEAL 

 
Cu mult înainte de înfiinţarea mănăstirii, trebuie să f i, existat la Predeal o aşezare străveche, căci 

săpăturile arheologice au scos la lumină un depozit de topoare datînd din neolitic, ceea ce denotă prezenţa 
omului pe valea superioară a Prahovei din cele mai vechi timpuri (Istoria României, voi. I, Bucureşti, 1960). 
Numele Predeal avea prin secolele XVIII-XIX înţelesul de hotar (I. Iordan, 1952, 1963), dar şi de culme care 
constituie cumpăna apeflior (E. Petrovici, 1970). Ambele înţelesuri justifică denumirea localităţii, aflată multă 
vreme la hotarul de nord al Ţării Româneşti, al cărui traseu trecea chiar pe,cumpăna apelor. 

Prima aşezare permanentă prin aceste locuri a fost mănăstirea Predeal, ridicată în anul 1774 la vărsarea 
Rîşnoavei în Prahova (pe atunci numită Prahoviţa), pentru a o deosebi de Azuga (ce avea denumirea tot de 
Prahova), în mijlocul codrilor. Pe Rîşnoava şi pe Prahova erau poteci ciobăneşti circulate de mocanii şi 
negustorii care îşi transportau mărfurile cu caii. Pentru „ospăţ şi găzduire", la Predeal fiinţau hanuri, unul la 
gura Poliştoacăi (văii Teascului), altul mai jos de gura Rîşnoavei. Prima gospodărie a luat naştere în anul 1830, 
nu departe de mănăstire, iar ulterior casele s-au înmulţit, înjghebîndu-se astfel cătunul Maliu Ursuilui, primul 
nucleu al Predealului. Transformarea potecii în drum şi şoseluirea lui, mutarea vămii de la Breaza (La Predeal 
                                                        
1 Aşa cum consemnează. Dicţionarul geografic al judeţului Prahova (1897, p. 31), se pare că numele Azuga 
provine din latinescul ad-juga — la jugul (muntelui). Nu cunoaştem dacă originea denumirii este acceptată (de 
toponimişti, dar poziţia oraşului în dreptul unei îngustări a Văii Prahovei şi apropierea de cumpăna apelor pare 
să o îndreptăţească. 



(1858) şi darea în expltoatare a căii ferate (1879) au contribuit la dezvoltarea localităţii. Treptat, gospodăriile şi-
au mărit numărul, extinzîndu-se spre nord, pe Prahova şi pe afluentul acesteia, Joiţa, în anul 1912, Predealul 
avînd deja 1218 locuitori; amintim că prima şcoală a luat fiinţă în anul 1870 pe lîngă mănăstirea Predeal. După 
primul război mondial, aşezarea s-a extins, mai ales în jurul gării şi pe muntele Cioplea, unde printre casele 
ţărăneşti au început să se construiască vile, devenind un loc din ce în ce mai căutat de vilegiaturişti. În anul 
1922 sînt semnalaţi 400 turişti, în anul 1927, 1 585, iar în anul 1938, 5 348 (Valeria Velcea, L Velcea, 1965). 

Dezvoltarea turismului în Valea Prahovei a cuprins şi Predealul. S-au construit cabane în împrejurimi, 
multe poteci fiind marcate şi folosite la drumeţie. În anul 1935, Predealul a fost declarat oraş în cadrul judeţului 
Prahova. După cel de-al doilea război mondial, noile dotări turistice (hoteluri, vile, cabane etc.), modernizarea 
unor drumuri, reamenajarea pîrtiilor de schi şi transportul pe cablu pe muntele Clăbucetul Taurului au 
transformat Predealul într-o renumită staţiune climaterică. 

Aflat la înălţimea de 1 000—1 160 m (oraşul situat la cea mai mare altitudine din ţară) şi avînd o 
populaţie de 7910 locuitori (1 iulie1982), Predealul dispune de condiţii climatice favorabile pentru tratamentul 
afecţiunilor neurologice, cardiovasculare, respiratorii n pentru convalescenţe şi anemii. În prezent, Predealul 
este o staţiune climaterică binecunoscută, cu funcţionare permanentă. La renumele lui contribuie deopotrivă 
drumeţia şi sporturile de iarnă. În oraş există cinci hoteluri cu o capacitate de peste 900 locuri şi 71 vile şi case 
de odihnă cu o capacitate de peste 1 600 locuri. Dacă adăugăm şi numărul locurilor celor opt cabane (peste 
400), ajungem la aproape 3 000 locuri de cazare (ceva mai puţin de jumătate din populaţia oraşului). Cantinele-
restaurant, magazinele, restaurantele, locurile de agrement şi distracţii asigură vizitatorilor un sejur plăcut în 
toate anotimpurile. În Predeal îşi are sediul Oficiul de Turism al judeţului Braşov. 

Staţiunea Predeal, situată la obîrşia Prahovei, chiar pe cumpăna apelor, este vizitată anual de zeci de 
mii de turişti veniţi la odihnă sau aflaţi în tranzit. Oraşul oferă unele puncte de interes turistic care amintesc de 
trecutul istoric al localităţii. Cel mai însemnat dintre acestea este, fără îndoială, mănăstirea Predeal. 

Mănăstirea Predeal, monument de arhitectură datînd din secolul al XVIII-lea, se află, după cum am 
amintit, la confluenţa Prahovei cu Rîşnoava, lîngă calea ferată, pe tăpşanul de la gura văii Olă-reasa. Accesul se 
face pe un drum scurt ce se abate din şoseaua naţională la km 140,9, traversează calea ferată şi urcă un dîmb. 
Intrăm prin poarta clădirii cu etaj şi cu clopotniţă şi pătrundem în curtea în care, la umbra a doi molizi falnici, se 
găseşte mănăstirea. 

Pisania originală a lăcaşului a dispărut în timpul războaielor ruso-turce, dar în arhivă a rămas un 
manuscris din anul 1825, unde sînt consemnate daniile şi pomelnicile ctitorilor şi binefăcătorilor, şi care, la 
început, conţine o nouă pisanie. Pisania consemnează că mănăstirea Sf. Niculae a fost întemeiată la 20 iunie 
1774 de către călugărul loanichie ce primise de la „dumnealui preacinstitul boier vel paharnic Grigore Buzoianu 
un loc din moşia dumi-sale, ca să facă schit". Lîngă biserică s-au construit trei chilii din lemn. În anul 1788, 
lăcaşul a fost incendiat de otomani, dar Ioanichie, ajutat de Ioan Botezaţii din Săcele, a refăcut mănăstirea şi 
chiliile, tot din lemn. 

 



 
Fig 17.  
 
Mănăstirea din piatră şi cărămidă, în forma de azi, datează din anul 1819. Ea are plan treflat şi este 

alcătuită din pridvor, pronaos, naos, cu două abside mici şi altar. Acoperişul înalt, din şindrilă, are o streaşină 
lată, iar turla lipsită de ferestre este construită pe pronaos, conţinînd două registre despărţite de o streaşină 
suplimentară; o inscripţie indică data construcţiei, anul 1774. Acoperişul turlei, în chip de trunchi de piramidă, 
se termină printr-o mică sferă de metal care susţine crucea. Clopotniţa datează din anul 1827. Ornamentaţia 
exterioară a zidului constă dintr-o firidă îngustă de cărămizi simulînd pînza de ferăstrău şi din coloane angajate, 
cu capiteluri sumar decorate. Pe lîngă aceasta, la pridvor se adaugă trei picturi, cea din mijloc situată într-o 
ocniţă. În Disania din pridvor (nu cea originală) sînt menţionaţi ctitorii, îmbunătăţirile aduse lăcaşului şi data 
înfiinţării lui. Tavanul pronaosului este plat, aşa încît turla de deasupra nu apare cu nimic în evidenţă. Un zid 
gros de 70 cm, în care se deschide o uşă cu arcadă, desparte pronaosul de naos. Originalitatea construcţiei 
constă în faptul că pardoseala naosului este înălţată faţă de cea a pronaosului, iar tîmpla de zid are numai două 
uşi, în loc de trei, creînd asimetrie. 

Pictura bisericii, în frescă, deşi nesemnată, aşa cum se deduce din documentul de arhivă amintit, 
aparţine lui Nicolae Zugravu care „a lăsat pentru Diserică 50 lei din tocmeala zugrăvitului".  

 
 

 



 
Fig 18.   
 
În curtea mănăstirii se află o fîntînă adăpostită de un foişor de lemn, iar lîngă peretele sudic al bisericii 

se găseşte mormîntul lui Pantelimon Vidrighinescu, fondatorul primei şcoli din Predeal. La nord se află o altă 
biserică construită pe unx teren puţin mai înalt. 

Biserica Naşterea Maicii Domnului, de asemenea monument de arhitectură şi de artă, a fost ridicată 
în anii 1835—1841, ca biserică de mir şi are plan treflat. Ca şi mănăstirea, ea prezintă unele elemente 
arhitecturale aparte: intrarea se face printr-o absidă rotundă, opusă altarului; spre sud, în funcţie de configuraţia 
terenului, altarul este parţial susţinut de o arcadă, iar o marchiză de lemn este suspendată pe un soclu de zid; 
zidurile sînt decorate numai spre miazăzi şi apus, cu mici coloane angajate. Turla, situată pe naos, a fost iniţial 
rotundă, dar s-a modificat ulterior, avînd astăzi opt faţete învelite cu tablă. Acoperişul, slab înclinat, este şi el tot 
din tablă. 

În interior, naosul nu este despărţit de pronaos, iar turla, lată cît pronaosul, conferă bisericii o oarecare 
grandoare. Tîmpla este din lemn, iar icoanele, rotunde, au chenare sculptate cu motive florale aurite. În absida 
de la intrare, deasupra uşii, se separă cafasul (balconul pentru cor). Pictura, recentă (1960—1961), aparţine lui 
Iosif Vasu. În registrul de jos este simulată tradiţionala pînză cu falduri, iar deasupra, un brîu îngust decorat cu 
ciorchini de struguri şi frunze de viţă. 

În afara incintei mănăstirii mai există încă clădirea primei şcoli din Predeal. Iniţial, începînd de prin 
anul 1870, ea a funcţionat în chiliile mănăstirii, la iniţiativa stareţului Pantelimon Vidrighinescu, originar din 
Răşinarii Sibiului, primul ei dascăl. În anul 1873, Pantelimon Vidrighinescu a construit din cărămidă şi piatră 
clădirea scolii, păstrată pînă astăzi. Decedat în anul 1890, Pantelimon Vidrighinescu a fost înmormîntat în 
curtea mănăstirii. 

În afară de complexul arhitectural descris, în Predeal pot fi vizitate alte două monumente de artă 
plastică. 

Monumentul eroilor, situat în micul parc de vizavi de gară, ridicat în bronz şi piatră de sculptorul C. 
Baraschi, perpetuează amintirea eroilor căzuţi în luptele pentru apărarea gării Predeal în octombrie 1916. 
Monumentul înfăţişează trei ostaşi, unul trăgînd cu mitraliera, altul, în picioare, cu pieptul gol şi un al treilea 
rănit. Pe soclul monumentului placat cu travertin, un basorelief în bronz redă atacul asupra unui tren. 
Monumentul poetului Mihai Săulescu se află la capătul de nord al oraşului, lîngă hotelul „Rozmarin", la prima 
curbă a şoselei către Timiş. Fiind înconjurat pe trei laturi de arbori, este mai greu de sesizat din goana maşinii. 

Monumentul se compune dintr-un soclu de piatră în formă de trunchi de piramidă care susţine o statuie 
de bronz, înfăţişînd o tînără femeie îndurerată. Cu mîinile încrucişate, ea strînge la piept părul împletit în două 
cozi. Aripi mari, pornind din umeri, se lasă în jos, cuprinzînd soclul, Frumoasa compoziţie a fost realizată de 
sculptorul O. Han. Un basorelief oval redă chipul poetului, cu privirea pierdută în zare. Mai jos se citeşte 
inscripţia: „Poetului erou Mihai Săulescu, căzut în luptele de la Predeal, 1916. Societatea scriitorilor români". 
 

EXCURSII DIN PREDEAL 
 
Vizitatorii care îşi petrec concediul la Predeal, ca şi cei aflaţi în tranzit şi rămaşi aici cîteva zile, pot 

efectua unele mici excursii în împrejurimi, pe jos, cu autoturismul sau qu telefericul. Excursiile oferă 
posibilitatea cunoaşterii munţilor ce nu depăşesc 1500 m altitudine, cunoscuţi sub numele de Munţii 
Predealului. 

 
PREDEAL - CABANA TREI BRAZI - CABANA SECUILOR 
 
Traseul excursiei, cu o lungime de 6 km, se parcurge pe jos în 1V2—2 ore, urmînd marcajul bandă 

galbenă. Pînă la cabana Trei Brazi (5 km) se poate merge cu autoturismul pe şosea asfaltată, sau cu autobuzul ce 
pleacă de la gară. 

Pornim din Predeal din dreptul Oficiului judeţean de turism, unde o săgeată indicatoare arată drumul 
spre cabana Trei Brazi. Primul cot la dreapta ne scoate în faţa hotelului „Orizont", iar de aici urcăm domol 
serpentinele sau folosim scurtăturile care întretaie şoseaua. La 1 km de la plecare întîlnim Cabana Vînătorilor 
(restaurant), unde se află cîteva camere pentru cazare (12 locuri) şi un loc de campare. 

În continuare, şoseaua merge aproape orizontal pe sub coasta nordică a muntelui Fitifoiu (l 282 m) şi, 
străbătînd păduri şi poieni, ocoleşte pintenii acestuia. După 4—4½ km drumul coboară într-o şa, în poiana de la 
cabana Trei Brazi. Văzuţi de pe terasa cabanei, Bucegii îşi răsfiră spre noi culmile nordice. De la stînga la 
dreapta se rînduiesc Caraimanul, Coştila, Colţii Morarului şi Bucşoiul, urmaţi de văile Mălăeşti şi Ţigăneşti, cu 
patul lor rotunjit. Nu este greu să ne imaginăm cum arătau aceste văi în cuaternar, cînd limbile gheţarilor 



coborau prin ulucul lor pînă mai jos de actuala limită a pădurii. Din vîrful neted Scara, culmile se povîrnesc 
repede spre şesul Bîrsei. Pădurea cuprinde pantele, rărindu-se şi dispărînd pe la 1 850 m înălţime, unde face loc 
jnepenilor, păşunii şi mai ales abrupturilor stîncoase. Culmi mai scunde se răsfiră spre poalele masivului şi se 
transformă în mameloane împădurite. Pe sub de distingem şoseaua ce duce la Rîşnov, trecînd pe la cabana Pîrîul 
Rece şi coborînd prin serpentine spre Ţara Bîrsei. La cabana Pîrîul Rece putem ajunge pe poteca marcată cu 
triunghi albastru. 

De la cabana Trei Brazi pînă la Cabana Secuilor mai avem de parcurs (pe jos) numai 1 km. Ne 
îndreptăm spre NE pe marcajul bandă galbenă şi coborîm lin traversînd o pădurice, îndată ajungem la cabana 
situată într-o poiană. 

Ne întoarcem la Predeal pe acelaşi drum sau, urmînd în continuare poteca marcată cu triunghi galben, 
putem coborî la cabana Timiş, de unde o scurtătură nemarcată ne conduce prin pădure la Predeal, scoţîndu-ne 
chiar la monumentul poetului Mihail Săulescu. 
 

PREDEAL - CABANA CLĂBUCET-PLECARE (CABANA GÎRBOVA) - CABANA SUSAI - 
PREDEAL 
 
Din centrul oraşului, respectiv de la gară, ne îndreptăm spre Azuga şi după circa 850—900 m o luăm la 

stînga, pe sub podul căii ferate şi ajungem la cabana Clăbucet-Sosire şi la staţia telefericului. Cu telescaunul 
urcăm de-a (lungul văii Teascului la cabana Clăbucet-Plecare, situată la 1 456 m altitudine, pe creştetul 
muntelui. 

Aici se deschide o cuprinzătoare panoramă asupra munţilor din jur. Bucegii cu podurile netede şi 
pantele stîncoase au un aspect sever şi măreţ constituind o adevărată cetate de piatră cu contraforturi domolite 
spre poale, în Valea Prahovei. Către nord, culmile lor coboară treptat făcînd loc văii Rîşnoavei, pe care panglica 
sinuoasă a şoselei se strecoară prin poieni spre Ţara Bîrsei. În fund, Piatra Craiului cu vîrfurile ei măiumte 
formează o creastă strălucitoare, pe drept cuvînt numită metaforic Diadema Carpaţilor iar, spre nord, Postăvarul 
îşi expune pereţii de calcar şi, împreună cu Piatra Mare, străjuieşte depresiunea şi valea Timişului. Către est şi 
sud, Munţii Gîrbova îşi înalţă culmile înierbate, copleşite spre poale de pădure. Peisajul lor cu totul aparte de cel 
al munţilor de calcare şi conglomerate introduce în vasta panoramă un colţ de linişte. 

De la cabana Clăbucet-Plecare continuăm traseul spre sud pe culmea rotunjită. Intrăm în pădurea de 
cetini şi fag şi coborîm o diferenţă de nivel de peste 100 m în poieniţa din şaua în care stă ascunsă cabana 
Gîrbova (l 350 m). Un urcuş scurt ne scoate în vîrful Clăbucetul Taurului (l 520 m), ce domină deopotrivă văile 
Azugăi şi Prahovei. De la baliză ne înconjură aceeaşi panoramă de neuitat, de; data aceasta cu contururile şi cu 
dimensiunile puţin schimbate. 

Ne întoarcem la cabana Clăbucet-Plecare, de unde continuăm traseul către Susai. De la staţia 
telefericului, o cărare marcată cu cruce albastră coboară şi urmează spre nord Muchia Susaiului. Mergem prin 
pădurea de fag care, toamna, îşi etalează cu mărinimie întreaga paletă de culori, de la verde pînă la roşu, avînd 
în dreapta valea Limbăşelul Mic. Culmea se roteşte treptat către est. După un urcuş domol întîlnim, venind din 
Predeal (stînga), poteca marcată cu cruce roşie, care se alătură drumului nostru. Nu peste mult timp ajungem la 
cabana Susai aflată în întinsa poiană ce ne îndeamnă la popas (l 425 m). Către Predeal ne întoarcem, la început, 
pe acelaşi drum, pe marcajul cruce roşie şi cruce albastră. În curînd, acesta din urmă se abate spre stînga 
(drumul pe care am venit), iar noi mergem drept, în coborîş. Intersectăm un drum forestier, ajungem la o 
răscruce în poiană,.unde un drum coboară spre stînga, pe valea Poliştoaca, iar celălalt urmează culmea în 
continuare. Conform indicatorului, o apucăm pe acesta din urmă şi în 20 minute ajungem la cabana Cioplea, 
situată la marginea pădurii (circa 1 140 m altitudine). Am intrat astfel în. oraş şi, coborînd, ajungem în centru. 

 
PREDEAL - PASUL RÎŞNOV - CABANA DIHAM - CABANA VÎNĂTORILOR DE MUNTE - 
VALEA LEUCA - PREDEAL 
 
Pînă la Pasul Rîşnov putem folosi autobuzul spre Pîrîul Rece, care pleacă de la gara Predeal, urmînd ca 

din pas să parcurgem traseul pe jos sau cu autoturismul (încă 13,5 km). Circuitul complet, însă, îl putem face pe 
jos (eventual pînă în pasul Rîşnov cu autobuzul); durata lui este de 5—6 ore. 

Descriem complet traseul în circuit, în această ultimă variantă. 
Pornim din centrali oraşului către Azuga şi de la postul de control al circulaţiei, cotim la dreapta pe şoseaua ce 
duce la Rîşnov. Trecem de o a doua răspîntie (spre stînga, drumul secundar merge pe valea Leuca — traseul 
nostru de întoarcere) şi, puţin mai departe, pe dreapta, întîlnim cimitirul eroilor. Crucea masivă din piatră 
cenuşie are o firidă cu inscripţia „Aici odihnesc ostaşi căzuţi în luptele din jurul Predealului în anul 1916". În 
colţurile din fund se găsesc două troiţe cu mici sculpturi şi acoperişuri. Monumentul a fost reconstruit în 1938 
de Societatea „Cultul eroilor". Ne continuăm drumul pe şoseaua care însoţeşte îndeaproape» pîrîul Rîşnoava. La 
confluenţa cu pîrîul Brădet trecem pe lîngă pavilioanele sanatoriului Bucegi. Aici Rîşnoava meandrează mărunt 



printre locuri mlăştinoase. Şoseaua devine mai sinuoasă, intră în pădurea de molid şi ajunge într-o curmătură. 
Este Pasul Rîşnov (l 075 m) în care iese şi poteca ce vine din dreapta, de la cabana Trei Brazi, peste muntele 
Fitifoiu (marcaj cruce albastră). 

Din pas, drumul urcă uşor către vest şi după circa 500 m ajungem la o răspîntie. Şoseaua asfaltată 
merge înainte la cabana Pîrîul Rece (1,8 km), noi însă o luăm la stînga, spre cabana Diham, pe un drum pietruit, 
aşa cum ne îndrumă şi indicatorul de marcaj, însoţit la început de bandă albastră şi punct roşu. Drumul se 
afundă în pădurea de molid şi peste puţin îşi schimbă direcţia spre sud, angajîndu-se în serpentine pe coasta de 
nord a muntelui Forban. Sîntem într-un loc unde avem de ales două variante de traseu: 

În prima variantă, lungă de 2,5 km, părăsim drumul carosabil şi ne abatem jumătate dreapta pe poteca 
marcată cu punct roşu. Ea merge de-a coasta, traversează pîrîul Frăsinet şi drumul forestier care-l însoţeşte, apoi 
urcă uşor pe stînga văii şi ajunge pe culme la cabana Diham. În cea de-a doua variantă, evident mai lungă, 
urmăm drumul, în continuare, cale de 6 km. El suie în serpentine prin pădure, străbate poiana însorită în care se 
află cabana Steaua şi iese în şaua de sub vîrful La Cleşte (l 405 m). Aici coteşte brusc spre dreapta şi, mergînd 
aproape orizontal, după 1,5 km ajunge la cabana Diham. 

După binemeritatul popas la cabană, în care timp privim de aproape abruptul Bucşoiului şi Colţii 
Morarului, pornim către Predeal. La început ne întoarcem 1,5 km pe drumul carosabil pînă în şaua de sub vîrful 
La Cleşte, principal punct de răspîntie a potecilor turistice. Aici părăsim drumul şi, păstrînd direcţia către ESE, 
urmăm poteca marcată cu bandă albastră şi triunghi galben. Sub coasta vîrfului La Cleşte trecem pe lîngă un 
mic mausoleu de piatră — osuarul eroilor din primul război mondial căzuţi prin aceste focuri — şi pe lîngă 
Cabana Vînătorilor. 

În şaua de lîngă cabană potecile turistice se despart din nou. Înainte, poteca marcată cu bandă albastră 
şi triunghi galben urmează culmea, atinge Vîrful Grecului (l 432 m) şi coboară la Azuga. Noi o luăm la stînga, 
pe poteca marcată cu triunghi roşu, şi coborîm panta abruptă de la obîrşia Văii Iadului! Ne lăsăm în firul văii şi 
după circa 1 km ajungem la capătul unui drum forestier. Puţin mai jos pătrundem în valea Leuca. Drumul 
traversează pîrîul de cîteva ori, trece pe lîngă un stăvilar şi iese în cele din urmă la drumul asfaltat de pe valea 
Rîşnoava, pe care l-am folosit la ducere. Cotim la dreapta, şi după cîteva sute de metri ajungem în şoseaua 
naţională la punctul de control al circulaţiei. De aici pînă în centrul oraşului Predeal mai avem de parcurs 2 km. 



 

PRIN CÎMPIA STRĂBĂTUTĂ DE PRAHOVA 
 
În sensul turistic curent, prin Valea Prahovei se înţelege sectorul de munte şi de deal al văii, dar 

nicidecum şi cel de cîmpie. Chiar dintr-o optică geografică, la prima vedere s-ar părea că Valea Prahovei 
sfîrşeşte o dată cu dealurile, aproximativ la Floreşti, unde colinele se depărtează de rîu. 

Cu toate acestea, rîul îşi continuă drumul spre sud şi sud-est, la început fiind adîncit cu circa 40 m în 
suprafaţa cîmpiei, iar spre vărsare cu numai cîţiva metri. Personalitatea geografică a Prahovei se diminuează, 
dar valea limitată la o luncă de 400—500 m bine marcată formează în întinsul cîmpiei o axă hidrografică de 
seamă, însoţită de zăvoaie şi, la oarecare distanţă, de şosele. În apropierea Prahovei, de-a lungul vechiului drum 
comercial, au existat tîrguri înfloritoare ca Gherghiţa şi Tîrgşor. Şi tot prin aceste locuri s-au păstrat numeroase 
vestigii, monumente istorice şi de arhitectură, ce amintesc de figurile ilustre ale unor voievozi, cărturari şi artişti 
care au contribuit la plămădirea istoriei şi culturii noastre, vrînd parcă să întregească personalitatea geografică 
estompată a văii. 

Prin urmare, limitarea Văii Prahovei la zona de munte şi deal este profund eronată, înţelesul turistic 
trebuind a fi extins şi la cîmpia străbătută de rîu, împînzită de locuri cu valori inestimabile, este drept, mai puţin 
cunoscute şi insuficient popularizate pînă în prezent. Găsim necesar ca, în cele ce urmează, să descriem două 
trasee auto în circuit, cu plecare din Ploieşti, considerate de noi concludente în „redescoperirea" unora dintre 
aceste obiective. 

 
PE URMELE CANTACUZINILOR 
 
PLOIEŞTI - FLOREŞTI – MĂGURENI - FILIPEŞTII DE PĂDURE - FILIPEŞTII DE TÎRG - 
TÎRGŞORU VECHI - PLOIEŞTI 
 
Traseul străbate partea vestică a Cîmpiei Ploieştilor cutreierînd o bună parte din ţinuturile stăpînite 

cîndva de boierii şi cărturarii Cantacuzini. Cu toate abaterile necesare, traseul totalizează 91 km. 
Pornim din Ploieşti către Cîmpina- pe şoseaua naţională (DN 1). La km 70 traversăm calea ferată Buda 

— Slănic, iar la km 80 întîlnim hanul „Paralela 45" (vezi p. 67). La mai puţin de 1 km dincolo de han, părăsim 
şoseaua naţională şi ne abatem spre stînga, către Moreni (DJ 720). După ce trecem pe deasupra căii ferate 
Ploieşti — Braşov, de unde spre dreapta vedem fabrica de anvelope „Victoria", prin două curbe largi ajungem la 
marginea localităţii Floreşti. 

Monumentul „Tabăra militară de la Floreşti" este amplasat la o răscruce, într-un mic scuar îngrădit 
cu lanţuri. Pe placa de marmură citim inscripţia: „În localitatea Floreşti, în vara anului 1859, s-a organizat, sub 
comanda lui Al. I. Cuza, tabăra unităţilor militare muntene şi moldovene, pentru unificarea lor în cadrul unei 
singure armate naţionale". Monumentul evocă unul dintre principalele acte politice menite să consolideze unirea 
Principatelor. În aprilie 1859, pentru preîntîmpinarea unui eventual atac din partea otomanilor sau a austriecilor 
şi pentru grăbirea recunoaşterii dublei sale alegeri, Al. I. Cuza a ordonat concentrarea trupelor muntene şi 
moldovene într-un singur loc, la Floreşti. Tabăra militară a luat fiinţă sub comanda generalului Milicescu; la 23 
august 1859, domnitorul a vizitat tabăra, sădind în conştiinţa ostaşilor ideea unirii Principatelor şi pe plan 
militar (M. Apostol, M. Vulpescu, 1971).  

Intrăm în localitatea Floreşti şi după 300 m, din dreptul magazinului universal, facem o scurtă deviere 
spre dreapta, pe str. 23 August. La prima răspîntie ocolim prin stînga monumentul eroilor din primul război 
mondial, alcătuit dintr-un obelisc cu un vultur în vîrf, şi după cîteva zeci de metri oprim la intrarea sanatoriului. 
Aici poposim cîtva timp pentru a vizita un complex arhitectural ctitorit de cîţiva Cantacuzini. 

Marea familie a Cantacuzinilor îşi are originile în îndepărtata istorie a Imperiului bizantin. Ioan 
Angelus Comnenus Paleologus Cantacusenus (1341—1355) (căsătorit cu Irina, nepoata lui Ioan Asan) şi fiul 
său Matei, împăraţi ai Bizanţului, au domnit în cea de a doua jumătate a secolului al XIV-lea, fiind 
contemporani cu voievozii Ţării Româneşti, Basarab I şi Nicolae Alexandru Basarab. După căderea 
Constantinopolului, numeroşi Cantacuzini îi găsim răspîndiţi în toată Europa, iar pe la 1566, documentele 
vorbesc de un anume Mihai Cantacuzino, negustor renumit, abil şi diplomat (de aici şi numele de Şeitan Oglu, 
dat de turci = Fiul Diavolului), care a exercitat o puternică influenţă politică în Ţara Românească. Unul din fiii 
săi, Andronic, şi el politician de înaltă clasă, ajunge ban în Ţara Românească (1593) şi sprijină urcarea lui Mihai 
Viteazul pe tronul de la Bucureşti. A îndeplinit multe misiuni şi a ocupat dregătorii înalte. În felul acesta 
Cantacuzinii încep să se afirme ca boieri de vază ai ţării. 

Printre cei cinci copii ai săi se numără marele postelnic Constantin Cantacuzino, care — prin căsătorie 
cu Elina, fiica voievodului Radu Şerban (1602—1611) — leagă spiţa familiei sale cu cea a dinastiei 
Basarabilor. Postelnicul Constantin Cantacuzino (1598—1663) a construit cel mai vechi palat de pe meleagurile 



prahovene, la Filipeştii de Tîrg. Dintre cei 12 copii ai săi (6 băieţi şi 6 fete) şi dintre urmaşii acestora reţinem pe 
cei de care ne amintesc monumentele de arhitectură din ţinuturile Prahovei. 

Spătarul Drăghici (Măgureanu) (1630— 1667), fiul cel mare al postelnicului, a ridicat palatul de la 
Măgureni, pe malul Proviţei, iar împreună cu fiul său, Pîrvu, schitul de la Lespezi. Soţia sa Păuna şi Pîrvu au 
ctitorit biserica din Măgureni. Descendenţii spătarului Drăghici, mergînd pînă la a şasea generaţie, au fost legaţi 
de moşiile lor de la Măgureni şi Floresti, unii dintre ei ridicînd noi palate şi biserici. Astfel Ioan Cantacuzino 
(generaţia a 3-a), prin căsătoria cu Maria Mavru, a stăpînit conacul Mavru-Cantacuzino din Călineşti, vornicul 
Grigore Cantacuzino (generaţia a 5-a) a construit conacul vechi şi biserica din Floresti, iar fiul acestuia 
Gheorghe Gr. Cantacuzino (Nababul) a construit alături palatul numit „Micul Trianon" şi palatul de la Buşteni. 

Şerban Cantacuzino (1634—1688), al doilea fiu al postelnicului, a domnit pe tronul Ţării Româneşti 
între 1678 şi 1688 şi în timpul său s-a tipărit aşa-numita Biblie a lui Şerban (1688). Înainte de a fi domn, a 
ctitorit biserica Sf. Niculae din Drăgăneşti şi palatul alăturat. 

Stolnicul Constantin Cantacuzino (1639 —1716), al treilea fiu al postelnicului, om învăţat, cunoştea 
mai multe limbi şi asigura relaţiile diplomatice ale domnilor; a întocmit prima hartă a Ţării Româneşti, tipărită 
la Padova în 1700. Biblioteca lui preferată se afla într-o clădire a mănăstirii de la Mărginenii de Jos (Radu 
Ştefan Ciobanu, 1982). 

Spătarul Mihai Cantacuzino (1641— 1716), al patrulea fiu al postelnicului, în afara numeroaselor lui 
ctitorii a ridicat mănăstirea Sinaia (1695). 

Aga Matei Cantacuzino (1648—1685), al cincilea fiu al postelnicului, a avut ca fiu pe Toma Spătarul, 
care a ctitorit schitul Poiana Cîmpina şi, împreună cu mama sa, Bălaşa, biserica din Filipeştii de Pădure.  

Maria Cantacuzino, fiica cea mai mare a postelnicului, s-a căsătorit cu Pasnă Filipescu, spătar şi mare 
vornic, iar urmaşii lor au construit un conac la Filipeştii de Tîrg, în secolul al XVIII-lea. 

Complexul arhitectural Cantacuzino din Floreşti este alcătuit dintr-un vechi conac, o biserică şi un 
palat, situate într-un parc. De o parte şi de alta a Prahovei se aflau cîndva moşiile Cantacuzinilor, transmise din 
generaţie în generaţie pînă în secolul nostru. La Floreşti se amenajase un parc pe o suprafaţă imensă, ale cărui 
ziduri înconjurătoare, vechi de 200—300 ani, se pot urmări şi astăzi pe distanţă de cîţiva kilometri. Parcul de la 
Floreşti se întinde de la şoseaua Floreşti — Moreni spre nord, ocupînd terasa şi lunca Prahovei pe lungime de 
circa trei km şi pe lăţime care pe alocuri atinge 400—500 m. Zăvoaiele şi poienile dau parcului un aspect 
natural, iar aleile mărginite de tei, nuci său castani, ca şi porţile cu stîlpi ornamentaţi îi conferă o atmosferă 
romantică. În parc, vornicul Grigore Cantacuzino a construit un conac format din clădiri cu parter şi etaj, care 
constituie în prezent pavilioanele sanatoriului. 

În spatele conacului, vornicul a mai ridicat în anii 1826—1830 biserica Sfînta Treime, iar soţia 
acestuia, Duxiţa, a înălţat pe acelaşi loc, în 1887, actuala biserică, monument de arhitectură şi de artă. Ea are 
plan trefilat, cu abside rectangulare, şi este împărţită în pridvor, pronaos, naos şi altar. Decoraţia exterioară este 
alcătuită din cîteva baghete orizontale, iar sub streaşină se remarcă un registru pictural cuprins de chenare 
dreptunghiulare şi circulare. Turla mică, plasată pe pronaos, are opt faţete, fiecare cu cîte o fereastră. Pridvorul 
deschis este înconjurat de 6 coloane cu capiteluri decorate (frunze şi mici volute ionice), ce sprijină arcade în 
acoladă. Deasupra intrării, se află pisania, incizată într-o placă de marmură, iar uşa este încadrată de două 
picturi înfăţişînd pe apostolii Petru şi Pavel. 

În interior, cele patru arce din naos susţin o boltă emisferică în care se deschide turla. Tîmpla este 
construită din lemn de tei vopsit în alb pe care se suprapun chenare şi ornamente simple, în relief, colorate în 
bronz. 

Pictura bisericii aparţine lui Gh. Tăttărescu (1820—1894) şi se remarcă prin fineţea contururilor, prin 
alăturarea măiestrită a culorilor şi prin aleasa îmbinare de umbră şi lumină. Icoanele de pe tîmpla şi tablourile 
ctitorilor relevă desăvîrşitul talent de portretist al pictorului. În special tabloul votiv reprezentînd pe ctitori 
(Grigore şi Luxiţa Cantacuzino) şi cele care înfăţişează pe fiuili şi nora lor (Gh. Gr. Cantacuzino şi Ecaterina) 
au o deosebită valoare artistică, în ansamblu şi prin detaliile veşmintelor de epocă. Chenarele înconjurătoare, 
specifice picturii lui Gh. Tattaresdu, se întîlnesc şi aici şi conferă respiraţie picturii. Gh. Tăttărescu s-a semnat 
pe icoana Sf. Gheorghe din naos. Pe lîngă pictura obişnuită, aici se remarcă şi cea decorativă, cu motive 
geometrice, de pe arcele de susţinere a bolţii. 

În naos, lîngă jilţul arhiereului se află mormîntul ctitorului bisericii vechi. Piatra de marmură, cu un 
chenar de frunze de stejar, poartă inscripţia: „Grigore Cantacuzino, decedat la Viena în aniul 1849, mai 18". În 
pronaos este îngropat fiul său Gh. Gr. Cantacuzino, iar în curte, cei doi copii ai acestuia, Drăghici şi Ştefan, 
decedaţi în vîrstă de 5 şi 4 ani. Clopotniţa de lemn din faţa bisericii are forma unui mic foişor. 

La sud de vechiul conac, Gh. Gr. Cantacuzino (Nababul) a construit un palat monumental „Micul 
Trianon" în anul 1914. Arhitectura lui, cu evidente trăsături neoclasice, este asemănătoare cu cea a palatului 
Trianon din Paris, din care cauză edificiul a fost denumit astfel în mod curent. Construcţia desfăşurată pe trei 
niveluri a avut de suferit în primul război mondial cînd i s-a distrus acoperişul, fapt care a determinat 
degradarea generală a palatului. Zidurile şi ornamentaţia lor exterioară s-au păstrat însă şi pun în evidenţă 



grandoarea edificiului. Este de remarcat faţada vestică, unde cornişa şi friza cu decoraţii geometrice se sprijină 
pe coloane ionice duble. Pe cea estică se află intrarea cu portal somptuos, încadrat de două coloane mari; 
sculptura bogată de deasupra include emblema familiei. Ferestrele de jos, mari şi luminoase, terminate în 
semicerc, sînt decorate de coloane angajate şi arce în relief bogat ornate. 

 
 

 
 
Fig 19.  
 
Lîngă palat se află fostul bazin cu fîntînă arteziană, iar lateral, un turn cu creneluri, adăpostind 

rezervorul de apă. Două scări ce încadrează o fîntînă conduc în aleea teilor din parc. 
Lăsat din păcate în paragină, „Micul Trianon" constituie chiar şi aşa un valoros monument de 

arhitectură. El este în atenţia Institutului de proiectări Prahova şi într-un viitor, sperăm, cît mai apropiat, 
edificiul va fi readus în forma Iniţială, asigurîndu-i-se o destinaţie funcţională activă, adecvată specificului său 
(C. Hoinărescu, 1982). 

După vizitarea complexului ne întoarcem la şoseaua Floreşti — Moreni pe care o urmăm, de la 
magazinul universal, spre dreapta. Traversăm Prahova şi urcăm celălalt mal, cotind la stînga. Ajungem astfel în 
satul Călineşti, la întretăierea şoselei cu şoseaua Cîmpina — Filipeştii de Tîrg. 



Fostul conac Mavru-Cantacuzino, aflat la intersecţie, a fost construit în anii 1821—1825 de 
generalul Mavru şi dăruit fiicei sale Maria, căsătorită cu Ioan Cantacuzino (Măgureanu). Conacul atrage prin 
intrarea sa monumentală alcătuită din coloane, cornişă şi fronton. Se presupune că în clădire s-a semnat 
Regulamentul organic şi că în preajma revoluţiei de la 1848, Nicolae Bălcescu, urmărit de trupele colonelului 
Banov, s-ar fi adăpostit aici (M. Apostol, M. Vulpescu, 1971). În prezent, în conacul Mavru-Cantacuzino 
funcţionează un sanatoriu. 

Pe cîmpia din dreapta Prahovei, întinsă pînă în valea Proviţei şi pînă la marginea dealurilor, întîlnim 
numeroase vestigii laice şi religioase, azi monumente de arhitectură şi de artă, rămase de pe vremea 
Cantacuzinilor. 

De la răspîntie o luăm la dreapta, în susul Prahovei, şi numai după 700 m ne îndreptăm jumătate stînga, 
pe drumuili către Măgureni. La 3 km ajungem în centrul comunei, unde ne întîmpină alte două monumente de 
arhitectura şi artă construite de Cantacuzini.  

Biserica Sfînta Treime din Măgureni se situează la răspîntia din centrul comunei şi este parţial 
mascată de salcîmi. Aşa cum se menţionează în pisania din pridvor, biserica „ridicat-au din temelie... Păuna 
spătăreasă a răposatului Drăghici Cantacuzino, biv vel spătar şi feciorii ei Pârvul, Constantin, Şerban, Grigoraş 
cu Cantacuzineşti, domnind creştinul Io Antonie voievod, luna august 20, leat 7179 (1671)". Construcţia are 
formă de navă (fără abside laterale) şi se compune din pridvor, astăzi închis, pronaos, naos şi altar. Ferestrele, 
mici şi înalte, terminate în acoladă, sînt încadrate de chenare de piatră cu ornamente simple. Decoraţia 
exterioară a zidurilor constă dintr-o cornişă îngustă urmată de două muluri orizontale. 

În pridvorul semicircular, uşa cu arcadă în acoladă este înconjurată de un chenar de piatră cu motive 
florale, care cuprinde şi inscripţia. Pronaosul este separat de naos prin două coloane masive, torsionate, care 
prin trei bolţi susţin peretele pînă în tavanul semicilindric. Huria cu secţiune pătrată se află deasupra naosului. 
Tîmpla de lemn are o sculptură bogată, în care se disting trei registre de icoane de diferite forme, conturate de 
chenare şi mici coloane aurite, în relief. Brîul de deasupra uşilor împărăteşti este alcătuit din reprezentări florale 
şi zoomorfe (dragoni şi vulturi cu două capete). 

Pictura în frescă aparţine zugravului Pîrvu Mutu şi a fost executată în 1694, aşa cum se menţionează în 
pisanie, cu cheltuiala lui Şerban (Bănică) Măgureanu.  

 
 

 
 
Fig 20. 
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 Puternicul cutremur din 1838 a năruit turla şi tavanul bisericii, iar după refacere, biserica a fost 
rezugrăvită integral prin grija lui Iordache Cantacuzino. Cu ocazia reparaţiilor din 1916—1925 pictura originală 
a lui Pîrvu Mutu a fost scoasă la lumină prin spălarea picturii mai noi, făcută sub îngrijirea pictorului Norocea, 
s-au rezugrăvit bolţile şi s-a refăcut tîmpla cu bogata ei sculptură, după modelul iniţial. 

Pictura murală se desfăşoară în trei registre. Cel superior conţine medalioane, cel mijlociu este format 
din sfinţi şi ctitori în mărime naturală, iar cel inferior simulează tradiţionala pînză cu falduri prelungite pînă la 
podea, între picturile lui Pîrvu amintim „Schimbarea la faţă" şi „Răstignirea", pe peretele dintre naos şi pronaos, 
şi pictura votivă amplă, ce ocupă doi pereţi în pronaos, înfăţişînd pe ctitori cu numeroasele lor rude, în total 60 
personaje. În peretele stîng se deschide o uşă care permite accesul spre clopotniţă. Ca şi la Filipeştii de Pădure, 
în încăperea îngustă Pîrvu Mutu s-a pictat pe sine împreună cu soţia. 

Biserica a folosit Cantacuzinilor drept paraclis pînă în anul 1864, cînd a devenit biserică de mir. 



Vestigiile palatului Cantacuzino din Măgureni se păstrează în mijlocul comunei. Pentru a le privi de aproape 
parcurgem cîteva sute de metri pe uliţa de lîngă biserică, ce duce spre lunca Proviţei, şi apoi pe a doua uliţă la 
dreapta. Accesul se face prin curţile localnicilor. După configuraţia actuală a ruinelor se deduce că palatul avea 
dimensiuni mari şi constituia un edificiu grandios cu parter, etaj şi beci boltit. El a fost început de spătarul 
Drăghici Cantacuzino, fiul postelnicului, în 1666 şi terminat de soţia sa Păuna şi de fiul său Pîrvu în 1671. În 
prezent, gospodăriile satului s-au întins pînă la ziduri, aşa încît vechiul palat pare „sufocat" de locuinţe, iar 
ruinele, „răsărind" din curţile oamenilor, apar de-a dreptul ca o ciudăţenie. Aceasta se explică prin faptul că 
altădată satul Măgureni se află sub dealurile de pe dreapta Proviţei, dar din cauza alunecărilor de teren a fost 
silit să se mute pe stînga rîului, în preajma palatului şi bisericii. 

După vizitarea celor două monumente ne întoarcem la Călineşti pe acelaşi drum. De la conacul Mavru-
Cantacuzino ne abatem 3—4 km, spre dreapta, pe drumul ce duce la Moreni. Traversăm cîmpia, trecem Proviţa 
şi calea ferată, şi intrăm în comuna Filipeştii de Pădure. 

Situată pe dreapta Proviţei, sub coastele dealurilor subcarpatice, localitatea este cunoscută pentru 
minele de cărbuni. În documentele secolului al XVI-lea, aşezarea apare sub numele de Filipeştii Vechi; 
explorările arheologice au dat la iveală (urmele unui castru roman, necercetat pînă în prezent (M. Apostol, M. 
Vulpescu, 1971). Ca şi localităţile învecinate, Filipeştii erau cuprinşi în domeniile cantacuzine şi deţin şi ei unul 
din cele mai reprezentative monumente de arhitectură şi artă religioasă. 

Biserica Trei Ierarhi din Filipeştii de Pădure se află în centrul localităţii, vizavi de Consiliul popular 
şi, aşa cum reiese din pisania cu litere chirilice, scrisă în limba română veche, a fost ridicată de Bălaşa, soţia 
răposatului Matei Cantacuzino, biv vel agă (al cincilea fiu al postelnicului), împreună cu fiul ei Toma. Zidirea s-
a terminat la 2 mai 1688. Importanţa acestui monument constă în faptul că, nesuferind schimbări esenţiale, 
arhitectura şi pictura, de o inestimabilă valoare istorică şi artistică, sînt originale. 

Planul bisericii este triconc, cu pronaos, naos, altar şi pridvor mare integrat construcţiei. Fapt puţin 
obişnuit, pridvorul este semicircular şi are două niveluri, cel de deasupra adăpostind clopotele. Acoperişul 
piramidal se situează la un nivel intermediar, între nivehiriile turlei şi acoperişul bisericii. Coloanele 
pridvorului, cu cîte 10 faţete, ca şi cele cu fus rotund de la etaj, susţin arcade semicirculare. În decoraţia 
exterioară a zidurilor, arcele simple sau grupate două cîte două sînt folosite cu mult gust în cele două registre 
ornamentale. Imitaţia dinţilor de ferăstrău este folosită la conturarea registrului de jos, în cornişa şi arcele turlei. 
Ferestrele sînt înguste şi înalte, înconjurate de chenare de piatră cli elegante motive geometrice, în care 
transpare influenţa apuseană. 

 



 
Fig 21.  
 
În pridvor reţine atenţia ancadramentul de piatră al uşii, cuprinzînd inscripţia dăltuită, chenarul floral şi 

arcada în acoladă frîntă. În sculptura uşii, în afară de chenare, apar o stea şi semnul soarelui, stilizat, cu opt raze. 
Naosul este separat de pronaos prin două coloane masive de piatră; decoraţia sculpturală, deşi uşor estompată de 
vreme, păstrează destul de bine gruparea pe registre a motivelor florale.  

Catapeteasma de lemn, lucrată cu migală, prezintă o sculptură uimitor de bogată, ordonată pe registre. 
Decoraţia este de inspiraţie florală şi zoomorfă, la care se adaugă vulturul bicefal cantacuzin, plasat deasupra 
uşilor diaconeşti. Valoarea arhitecturală a edificiului este dublată de cea a picturii murale (în frescă) şi a tîmplei 
(în tempera) aparţinînd lui Pîrvu Mutu Zugravii şi executată în anul 1692. Pîrvu Mutu a fost ajutat de mai mulţi 
ucenici, ale căror nume sînt însemnate pe zidul proscomidiei din altar. În pictura bisericii se disting două 
maniere — imaginea sfinţilor păstrează în general tradiţia picturii bizantine, pe cînd din tabloul votiv transpare 
stilul realist. În acest tablou, în componenţa căruia intră 55 de persoane (ctitorii cu fraţii, surorile, copiii, bunicii 
şi nepoţii), Pîrvu Mutu a surprins expresia şi fizionomia fiecăreia, trecînd astfel de la pictura rigidă, de influenţă 
bizantină, la portretistica umană individualizată (Radu Ştefan Ciobanu, 1982). Lîngă uşa încăperii cu scara ce 
suie în clopotniţă există autoportretul pictorului însoţit de iscălitura sa cu litere chirilice. 

Icoanele mari de pe tîmpla sînt înconjurate de chenare formate din icoane mai mici. Una dintre ele, 
reprezentînd pe lisus, a fost expusă în anii 1965—1967 la expoziţiile de artă organizate de Muzeul de artă al R. 
S. România în Anglia, Franţa şi R. F. Germania. Ca şi picturile altor biserici, semnate de Pîrvu Mutu, cea de la 
Filipeştii de Pădure reprezintă un autentic monument de artă şi nu o dată a fost studiată de specialişti, relevîndu-
i-se valoarea, căci ea consfinţeşte începutul unei ere noi în pictura românească. 

Vizavi de biserică, lîngă Consiliul popular se întîlnesc zidurile ruinate ale palatului ridicat de Toma 
spătarul. Era o clădire înaltă în subsolul căreia se întindea beciul cu bolte largi, sprijinite pe stîlpi de zidărie.  

Ne întoarcem la Călineşti şi la răspîntia de la conacul Mavru-Cantacuzino o luăm la dreapta. După 1,5 
km întîlnim pe stînga o biserică de o factură aparte. Construită în timpul lui Matei Basarab, în 1646, de boieri şi 
negustori, între care jupîn Tănase, Vasilache ispravnicul, Mihai spătarul, cu soţiile, şi alţii, biserica Adormirea 



Maicii Domnului din Călineşti, prin aspectul şi vechimea ei, constituie un original monument de arhitectură. 
Deşi mai vechi decît cea de la Filipeştii de Pădure, ea pare mult mai nouă, căci înfăţişarea ei actuală se 
datorează restaurării din jurul anului 1850, făcută, după cît se pare, de meşteri italieni (M. Apostol, M. 
Vulpescu, 1971). Originalitatea edificiului constă în faţada foarte lată şi înaltă, care înglobează o turlă centrală 
cu secţiune pătrată şi două turle mai mici cu cîte opt faţete. Uşa este încadrată într-un chenar de piatră cu 
decoraţie simplă, conturînd pe latura de sus o acoladă. Deasupra chenarului, pisania este sculptată pe o lespede 
de calcar de formă semicirculară. 

Decoraţia exterioară a zidurilor are un caracter robust şi elegant în acelasi timp şi rezultă din 
dispunerea cărămizilor aparente „încrustate" în tencuială pe lung, pe lat, sau conturînd arce şi chenare 
ornamentale. Un brîu masiv, în care se includ două rînduri de zimţi şi o creastă, înconjură dădirea pe la mijloc 
separînd două registre decorative: sus, mici firide cu două semicercuri şi cu ciubuce de ceramică verde în 
centru; jos, firide mari, rectangulare. Faţada cuprinde 5 registre, separate de mici ştreaşini sau de muluri, fiecare 
ou desen propriu. În interior pronaosul comunică cu naosul printr-o deschidere flancată de semicoloane cu 
arcadă în acoladă; tîmpla de zid, cu icoane fixe, înconjurate de chenare ornamentale aurite, imită sculptura în 
lemn. Pictura a fost executată în 1692 de ucenicii lui Pîrvu Mutu, siub îndrumarea acestuia. Prin genul de 
construcţie cu 3 turle pe faţadă şi prin decoraţia amplă şi variată, biserica din Călineşti rămîne unică printre 
lăcaşurile de cult din ţinuturile prahovene. 

În continuare, urmăm şoseaua spre sud, ieşim din Călineşti şi peste circa 1 km intrăm în Filipeştii de 
Tîrg. Atestarea documentară a localităţii, sub numele de Filipeşti, apare pentru prima oară într-un privilegiu 
emis de Constantin Brîncoveanu. În acea vreme era un sat mic, dar după aproape un secol avea un tîrg renumit, 
fapt care justifică schimbarea denumirii în „Filipeştii de Tîrg", iar pe la 1830 devenise oraş de talia Ploieştilor şi 
Cîmpinei. După această dată însă, o dată cu dezvoltarea spectaculoasă a Ploieştilor, care atrăseseră drumul de pe 
Valea Prahovei, Filipeştii decad (Gh. Zagoriţ, 1915). Aproape de centrul localităţii, în dreptul drumului ce duce 
la Diţeşti, pe stînga apare un gard de zid din piatră de rîu. El înconjură curtea unui vechi conac, monument de 
arhitectură, la care se ajunge prin curtea cooperativei agricole din vecinătate. 

Conacul Filipescu a fost ridicat prin secolul al XVIII-lea, în mijlocul unui parc, de către Pană 
Filipescu, soţul Mariei Cantacuzino, fiica cea mare a postelnicului. Lăsat ulterior în părăsire, conacul s-a 
degradat şi a fost restaurat în bună parte în perioada 1968—1971. Clădirea este masivă, cu zidurile exterioare de 
circa 1 m grosime, are un singur nivel cu numeroase încăperi şi un acoperiş înalt, de şindrilă. Deşi netencuit la 
exterior, sub streaşină se remarcă un frumos brîu ornamental format din mici arce înlănţuite şi dintr-un motiv ce 
imită pînza de ferăstrău. Elementul cel mai atrăgător îl constituie foişorul de la intrare, înconjurat de coloane cu 
capiteluri împodobite ce susţin arcade semicirculare. 

În interior pereţii sînt tencuiţi, instalaţia electrică terminată şi parchetul parţial montat. Tavanele au 
formă semicilindrică, iar din intersecţia acestora cu micile bolţi laterale, rezultă plafoane cu aspect estetic 
deosebit. Uşile sînt rotunjite în partea de sus, cu excepţia uneia, care are un ancadrament de piatră cu decoraţie 
simplă, deasupra căreia s-a păstrat un fragment de frescă. Deşi finisările interioare nu s-au încheiat, clădirea 
merită să fie vizitată. În intenţia restauratorilor a fost ca aici să se organizeze C n muzeu de artă feudală (M. 
Apostol, M. Vulpescu, 1971). La cîteva sute de metri spre centru, la răspîntia ue unde drumul nostru coboară în 
lunca Prahovei, întîlnim vestigiile unui vechi palat. 

Palatul Cantacuzino din Filipeştii de Tîrg a fost construit de marele postelnic Constantin Cantacuzino 
în anii 1635—1641, pe malul drept al Prahovei. Din vechiul palat se mai păstrează unele ziduri din cărămidă, pe 
alocuri cu mici petice de tencuială, iar spre baza lor se distinge un rînd de bolovani de rîu încadraţi de cărămizi. 

Din conformaţia zidurilor, dar mai ales din în, semnările diaconului sirian Paul de Alep, călător în 
ţările române în secolul al XVII-lea şi vizitator al palatului în anul 1654, ne putem imagina grandoarea 
edificiului, asemuit de Paul de Alep cu „clădirile domneşti ce uimesc mintea, fiind mai frumos decît casele din 
oraşe". Din descrierea lui Paul de Alep, reluată de Radu Ştefan Ciobanu (1982) în lucrarea sa consacrată 
stolnicului Constantin Cantaduzino, reiese că palatul avea faţada impunătoare, cu scări monumentale. În zidurile 
groase se deschideau uşi şi ferestre mari, cu chenare de piatră terminate în acoladă. Deasupra intrării exista o 
pisanie ce conţinea cuvinte de laudă la adresa familiei. În interior era o cameră mare, centrală, înconjurată pe 
toate laturile de alte încăperi. Tavanele boltite se sprijineau pe coloane, iar pereţii erau vopsiţi în culori 
pastelate, înveselite de ghirlande zugrăvite. Pardoseala era din ceramică smălţuită sau din dale de piatră. Lîngă 
palat, Paul de Alep remarca cu uimire baia din marmură albă, în care apa curentă era adusă cu ajutorul unei roţi 
cu cupe. 

La începutul secolului nostru s-au găsit în dărîmături resturi de mobilier, de candelabre şi cioburi de 
sticlă de Murano, de porţelan de Sevres şi de ceramică orientală care denotă opulenţa şi gustul pentru frumos al 
postelnicului şi al familiei sale. În acest palat au copilărit fiii săi, între care şi stolnicul Constantin Cantacuzino 
(1639—1716), cărturar de seamă al veacurilor XVII—XVIII,care a căpătat chiar de mic dragostea pentru 
învăţătură. 

În apropierea palatului Cantacuzino, se găsea — pe str. Culturii, în colţ, lîngă casa cu nr. 377 — poşta 



veche, azi în ruină, care amintea de „drumul domniei" ce trecea prin Filipeştii de Tîrg şi se îndrepta, pe la 
Măgureni, către Cîmpina. Clădirea fusese construită în jurul anului 1800 de un anume1 Alecu Siru şi a servit ca 
loc de olac (staţie de poştă) în perioada de înflorire a localităţii. Înainte de a părăsi Filipeştii, de la ruinele 
palatului Cantacuzino facem o nouă abatere către vest (4,5 km, din care 2,5 km pe drum nemodernizat) pînă în 
satul Mărginenii de Jos, pentru a vizita alte două puncte de interes turistic. Străbatem cîmpia dintre Prahova şi 
Proviţa şi după 3 km intrăm în Mărgineni. La prima răspîntie cotim la stînga şi după 1 km ajungem în centru, în 
faţa bisericii. 

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Mărginenii de Jos, monument de arhitectură şi artă, a fost 
ctitorită de Nicolae, biv căpitan za dorobanţi din Pucheni şi de soţia sa Smaranda, şi terminată de fiul lor 
Dimitrie Nicolescu la 15 iunie 1855. Ea are plan treflat, cu turlă pe pronaos. Intrarea se face printr-un pridvor 
închis, adăugat ulterior. 

Valoarea monumentului constă în pictura din interior, realizată de N. Grigorescu. Deşi afumată din 
cauza incendiului acoperişului, la 7 februarie 1954 (tîmpla şi icoanele au fost salvate de localnici), pictura 
relevă particularităţile operelor de tinereţe ale lui N. Grigorescu, care anunţau pe marele artist de mai tîrziu. 
Pictura a fost executată, probabil, în anii 1855—1856, cam în aceeaşi perioadă cînd tînărul Grigorescu a realizat 
şi pictura mănăstirii Zamfira de pe Teleajen. În pronaos sânt reprezentanţi ctitorii, lisus pe Golgota şi coborîrea 
de pe cruce, iar în naos, sfinţi şi apostoli. Icoanele de pe tîmpla, cu o singură excepţie (icoana Maicii 
Domnului), în care predomină violetul, făcînd notă discordantă faţă de culorile întrebuinţate de N. Grigorescu, 
semnată pe spate de „Jean Nicolescu, pictor, cu tatăl său Ilie Niculescu, zugrav" —, aparţin tot lui N. 
Grigorescu. 

Multă vreme nu s-a ştiut cu certitudine că pictura îl are autor pe N. Grigorescu, dar asemănarea pînă la 
identitate a temei Iisus pe Golgota cu o icoană similară pe pînză dăruită de pictor stareţei de la mănăstirea 
Agapia a înlăturat orice îndoială, începînd din anul 1971, Comitetul judeţean de cultură şi educaţie socialistă 
Prahova a inclus în lista monumentelor de artă pictura lui N. Grigorescu de la Mărginenii de Jos. 

La numai 1 km vest de centru, la marginea satului, pe drumul ce duce în lunca Proviţei, la casa cu 
numărul 540 (proprietar Constantin Crăciun), în ogradă se află vestigiile casei Cantacuzino, din care s-a păstrat 
numai beciul, cu dimensiuni de circa 17 m lungime, 7 m lăţime şi 5 m adîncime. Tavanul, boltit, se sprijină pe 
cinci arce de cărămidă susţinute 3e contraforturi. Nu se cunoaşte data construcţiei. 

De cealaltă parte a străzii, pe un dîmb, se întîlnesc cîteva cruci şi un rest din fusul unei coloane 
torsionate cu capitel împodobit, atît de des întîlnită în casele Cantacuzinilor. După tradiţia locală, aici se pare că 
a existat o biserică lîngă un cimitir. Dacă în Mărginenii de Jos se găsea mănăstirea cu acelaşi nume, cum crede 
Radu Ştefan Ciobanu (1982), atunci aici trebuie să se fi aflat şi biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino. 

De la Mărgineni ne întoarcem ta Filipeştii de Tîrg pentru a ne continua traseul. Şoseaua judeţeană 
coboară în lunca Prahovei şi însoţeşte pe dreapta malul din ce în ce mai scund al văii. Trecem prin localitatea 
Brătăşanca, traversăm şoseaua şi apoi calea ferată Ploieşti — Tîrgovişte, străbatem satul Zalhanaua şi ajungem 
în comuna Măneşti. 

Conacul Măneştilor, monument de arhitectură, astăzi în curs de restaurare, se află în centrul 
localităţii, pe stînga şoselei, şi.este înconjurată de un parc mare, întins în lunca Prahovei. Conacul iniţial îfli 
construiseră boierii Măneşti prin secodul al XVII-lea; la începutul veacului trecut, o descendentă a lor, Elena 
Asachi, şi-a căsătorit fiica cu Teodor Văcărescu, care a refăcut, în anul 1822, vechiul edificiu, iar fiul său Radu 
l-a extins în anul 1892, conacul căpătînd înfăţişarea actuală. Clădirea are două niveluri, un turn central şi două 
foişoare cu arcade susţinute de coloane de lemn. Intrat în posesia familiei Calimachi, conacul a fost decorat în 
interior cu ornamente de mare fineţe care, deşi aparţinînd mai multor stiluri, formează un ansamblu unitar de o 
nepreţuită valoare. În afara picturilor murale datorate lui N. Vermont, vitraliile, mobilierul stil, lambriurile, 
scările şi sculpturile din interior (blazoane, ornamente), policandrele şi şemineurile, tavanele sculptate etc. se 
îmbină într-un tot armonios, de făcură romantică (C. Hoinărescu, 1982). 

După scurtul popas, care ne-a permis să cuprindem cu privirea acest frumos complex arhitectural, 
reluăm traseul către SE. Drumul sinuos traversează pîrîul Iazul, ce asigură legătura între Prahova şi Cricovul 
Dulce, iar la Cocorăştii-Colţ întîlnim şoseaua Bucureşti — Ploieşti (via Buftea, DN 1 A), pe care o urmăm spre 
stînga. Străbatem la început cîmpia înaltă, apoi coborîm în lunca Prahovei, traversăm rîul mărginit de zăvoaie şi 
intrăm în Stănceşti. După aproape încă 2 km cotim iLa stînga în localitatea Tîrgşoru Vechi. 

Dacă astăzi Tîrgşorul este o comună cu număr de locuitori şi dimensiuni obişnuite, prin secolul al 
XVII—lea reprezenta unul dintre cele mai mari tîrguri, fiind situat pe drumul comercial ce lega Dunărea şi 
Marea Neagră de Transilvania. Menţionat pentru prima oară într-un document din 6 august 1413, prin care 
Mircea cel Bătrîn acorda privilegii negustorilor braşoveni — unde localitatea apare sub numele de „Novum 
Forum" — Tîrgşorul este deseori amintit în hrisoave şi trecut în rîndul marilor oraşe ale Ţării Româneşti. În 
evoluţia Tîrgşorului, secolele XVI—XVII marchează apogeul, căci aşezarea, cu cartiere şi biserici în jurul 
Curţii voievodale, devenise un puternic centru meşteşugăresc şi comercial, iar după mutarea capitalei de la 
Tîrgovişte la Bucureşti, drumul spre Transilvania trecea pe aici. O dată cu apariţia şi dezvoltarea Ploieştilor, 



care au atras spre ei drumul Prahovei, Tîrgşorul a început să decadă. Dezvoltarea unor localităţi din apropiere 
(Măgureni, Filipeştii de Tîrg) a avut caracter temporar, căci Ploieştii au polarizat în scurt timp viaţa economică 
şi administrativă a judeţului (Gh. Zagoriţ, 1915). 

Tîrgşorul relevă o permanentă locuire din cele mai îndepărtate vremi, iar cercetările arheologice 
efectuate aici au scos la lumină unelte de silex din paleoliticul superior, urme de cultură materială din neolitic 
(de tipul Criş-Boian, Gumelniţa, Monteoru), bordeie şi resturi ceramice din prima şi a doua epocă a aerului. 
Perioada romană a fost pusă în evidenţă de vestigiile unui castru (ceramică fină, pavaje, monede din vremea 
împăraţilor Nerva şi Traian, cărămizi cu ştampila legiuni; a XI-a Claudia Pia Fidelus), care asociate celor dacice 
demonstrează convieţuirea daco-romană. În orizonturile de deasupra s-a identificat o necropolă din secolele 
III—IV, considerată drept cea mai mare din Europa, iar din cele 286 morminte investigate s-a recoltat un bogat 
şi variat inventar (ceramică lucrată cu mîna său la roată, catarame, podoabe, monede, obiecte din sticlă şi 
chihlimbar etc.). O serie de bordeie conţinînd diferite obiecte, unele specifice feudalismului timpuriu, fac 
legătura cu secolele XIV-XV, reprezentate de construcţii de piatră şi cărămidă, ziduri, pavaje, biserici etc. (Gh. 
Diaconu, 1965), astăzi considerate pe drept cuvînt vechi monumente istorice şi de arhitectură. 

Îndată ce ieşim din Tîrgşor, de o parte şi de alta a pîrîului Leaotu, se văd ruinele cîtorva biserici în 
locul figurat pe hărţile mai vechi sub numele „La mănăstiri", cuprinse aproape integral într-o rezervaţie 
arheologică de mare valoare. 

Rezervaţia arheologică de lîngă Tîrgşoru Vechi se află pe stînga Leaotului şi este îngrădită, dar 
investigaţiile efectuate vizează un perimetru mai larg. Astfel, pe malul drept al Leaotului, la cîteva sute de metri 
de şosea, se văd ruinele unei biserici. Este Biserica Veche, cum o denumesc M. Apostol şi M. Vulpescu (1971), 
care după genul de construcţie pare să dateze din timpul lui Constantin Brîncoveanu1. 

Din aceasta s-a păstrat numai zidul de sud, în care se disting ornamente de cărămidă în relief. 
Construcţia avea formă de navă cu lungime de 12—13 m şi lăţime de circa 7 m. În rezervaţia propriu-zisă 
(îngrădită) atrag atenţia două biserici în ruină. În fund, pe un teren mai înalt, consolidat lateral de ziduri groase 
cu contraforturi (resturi din zidurile de incintă ale curţii voievodale), se află Biserica Domnească. Aşa cum 
reiese dintr-o inscripţie slavonă găsită în curtea bisericii din Strejnic (azi expusă în Muzeul de istorie al 
judeţului Prahova, din Ploieşti), aceasta ar fi fost zidită de Vlad Ţepeş în 1461. Ea a fost refăcută de Antonie 
Vodă din Popeşti (1670) şi zugrăvită abia în vremea lui Constantin Brîncoveanu (M. Apostol, M. Vulpescu, 
1971). 

Edificiul are plan de navă, fiind împărţit în pronaos, naos şi altar. Zidurile au grosimea de 1,20 m. 
Zidul de vest are un portal conturat de un brîu ce simulează pînza de ferăstrău, iar cel dintre pronaos şi naos 
conţine în arcadă o pictură. În pronaos se mai păstrează tavanul reprezentat de o boltă excentrică, sprijinită pe 
patru arce. Naosul şi altarul nu mai au acoperiş, dar pe pereţii tencuiţi se observă încă destlul de bine pictura 
interioară cu chenare zugrăvite în timpul lui C. Brîncoveanu. La exterior, zidurile prezintă o frumoasă 
ornamentaţie din cărămidă în relief (ocniţe, arce, brîie cu dinţi de ferăstrău). Aceasta era preluată de tencuială, 
aşa cum se remarcă în cele cîteva fragmente care mai acoperă zidăria. 

Pe platoul din jurul Bisericii Domneşti se vede fundaţia zidurilor curţilor voievodale extinse în 
veacurile XVII—XVIII, care în partea de est întretaie necropola din secolele III—IV. În partea de SE a 
rezervaţiei, lîngă sosea, se mai păstrează Biserica Roşie, al cărei nume provine de la brîiele de cărămidă 
aparentă ce alternează cu tencuiala. Ea a fost zidită în veacul al XV-lea, probabil de Neagoe Basarab2, în formă 
de cruce, cu pronaosul supralărgit pînă în dreptul extremităţilor absidelor. În decoraţia exterioară, deasupra 
ferestrelor, se remarcă un brîu decorativ. În interior nu s-a mai păstrat tencuiala. 

Zidul de vest, complet distrus, are lîngă el, la un nivel inferior, vestigii romane, reprezentate de 
fundaţia termelor scoase la lumină cu ocazia cercetărilor arheologice. 

 

                                                        
1 Informaţie verbală Gh. Diaconu. 
2 Informaţie verbală Gh. Diaconu. 



 
 
Fig 22.  
 
Vizitarea rezervaţiei de lîngă Tîrgşor ne-a îndreptat gîndurile către îndepărtatele vremuri de zămislire a 

neamului nostru şi ne-a permis ca într-un timp scurt să parcurgem o perioadă lungă de peste două milenii.  
În continuare, reluăm drumul către Ploieşti. La numai 300 m întîlnim, pe stînga, fundaţia unei alte 

biserici din secolul al XV-lea, astăzi tangentă şoselei. Cotim larg la dreapta şi după 3 km intrăm în Strejnic. 
Depăşim localitatea şi nu departe observăm, pe dreapta, un mic monument. 

Monumentul comemorativ „N. Iorga", împrejmuit cu un gard de fier, este format dintr-o placă de 
marmură cu inscripţia: „În acest loc a fost asasinat de către legionari la 28.XI.1940 savantul de reputaţie 
mondială NICOLAE IORGA, născut în anul 1871". Sub inscripţie este figurată o frunză de stejar. Ridicat de 
cîţiva legionari din casa sa de la Sinaia, în seara zilei de 27 noiembrie, N. Iorga a fost transportat cu un 
automobil la Ploieşti şi ucis pe drumul către Strejnic. Moartea sa prematură, la numai 69 ani, l-a surprins în 
plină vigoare intelectuală şi de creaţie. Dispariţia lui a însemnat o grea şi ireparabilă pierdere, nu numai pentru 
ştiinţa şi cultura românească, ci şi pentru cele ale lumii întregi. 

Pînă la Ploieşti mai avem de parcurs circa 3 km. La 500 m de monument intersectăm şoseaua de 
centură a oraşului, traversăm calea ferată pe la capătul nordic al staţiei Ploieşti Vest şi ajungem în centru, 
încheind călătoria. 

Bogatul circuit turistic ne-a purtat prin ţinuturile străbătute cîndva de unii dintre marii noştri voievozi 
şi de către boierii Cantacuzini, aducîndu-ne în memorie locuri şi evenimente din frămîntata istorie a neamului. 
Vestigiile palatelor şi conacelor şi vechile lăcaşuri de cult au dăinuit peste vreme dînd viaţă, parcă, secolelor. 
Ele vădesc cu prisosinţă că dincolo de grelele încercări ale războaielor şi frămîntărilor sociale, cultura şi arta s-
au afirmat cu tărie în spaţiul românesc, ducînd la realizarea unor autentice valori ale patrimoniului cultural 
naţional şi universal. Iar noi, cei de azi, redescoperind comorile nepreţuite ale trecutului, ne facem datoria de a 
le cunoaşte şi ne-o îndeplinim pe aceea de a le păstra şi transmite urmaşilor, drept mărturie a unei activităţi 
creatoare desfăşurată de poporul român de-a lungul secolelor. 
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Spre deosebire de traseul precedent, acesta străbate cîmpia de la SE de Ploieşti şi duce la un număr 

mai redus de locuri de interes turistic, dar tot atît de valoroase ca şi cele descrise mai sus. Traseul, cu o lungime 
de 82 km, după ce atinge comuna Drăgăneşti, punctul cel mai apropiat de vărsarea Prahovei în Ialomiţa (şi cel 
mai îndepărtat de Ploieşti — 46 km), se întoarce la Ploieşti aproximativ în lungul Teleajenului. 

Pornim din centrul oraşului spre Gara de Sud, pe frumosul bulevard mărginit de castani. În piaţa gării 
ocolim Statuia vînătorilor, ridicată în amintirea luptelor de la Griviţa şi cuceririi independenţei, şi ne angajăm pe 
şoseaua către Bucureşti (DN 1). Trecem pe pod calea ferată, lăsăm pe stînga Institutul de petrol şi gaze şi 
Hipodromul, iar pe dreapta staţia de benzină. Traversăm o altă caile ferată pe un viaduct de pe oare vedem către 
stînga serele de la Tătărani, întinse pe o suprafaţă de aproape 140 ha, încălzite iarna de aburii de la termocetrala 
Brazi. 

După 5 km de la plecare, înainte de postul de control al circulaţiei, cotim spre stînga cu peste 90° pe 
şoseaua de centură a Ploieştilor — ramura către Buzău. Mergem pe aceasta circa 2 km şi poposim la mănăstirea 
Ghighiu. 

Mănăstirea Ghighiu, monument de arhitectură şi de artă, are o vechime de peste 380 de ani. Prin anul 
1601 exista aici un schit de călugări, cu hramul Izvorul Tămăduirii construit de logofătul Coresi şi de soţia sa 
Slăvită. În 1817 schitul a fost reconstruit din lemn, dar cu timpul a devenit neîncăpător. Actuala mănăstire s-a 
clădit în 1859—1866 pe temelia vechilor schituri şi avea trei turle. Cutremurul din 1940 şi bombardamentele 
din 1943—1944 au afectat construcţia. La restaurarea din 1954—1958 s-au înlăturat turlele mici, iar cea mare s-
a reconstruit din beton şi s-au reclădit vechile chilii în forma lor de astăzi. 

Biserica mănăstirii Ghighiu are plan treflat, cu abside rectangulare, puţin proeminente. Aspectul 
exterior sobru rezultă din ornamentaţia simplă: muluri şi cornişe discrete, coloane angajate şi arce deasupra 
ferestrelor. Turla are decoraţie mai amplă, căci ferestrele încadrate de mici coloane angajate ocupă mijlocul 
firidelor cu arce îmbucate. Pridvorul prezintă cinci deschideri înalte, terminate cu arcade rotunde. Pe peretele 
intrării se disting trei ocniţe cu mozaicuri viu colorate, realizate în 1978 de Iosif Vass. 

În interior, pronaosul este despărţit de naos, iar catapeteasma originală (din 1866), cu o sculptură 
bogată, meşteşugit lucrată, constituie o veritabilă operă de artă. Dar ceea ce ridică valoarea monumentului este 
pictura executată în 1866 de Gh. Tăttărescu. 

Pe lîngă compoziţiile alegorice, unele cu subiect revoluţionar, peisaje şi portrete, Gh. Tăttărescu a 
folosit arta sa în pictura bisericească. Şi la Ghighiu, ca şi la Floreşti şi Cheia — pentru a aminti numai 
localităţile din judeţul Prahova — pictura lui Gh. Tăttărescu atrage prin factura sa. Total deosebită de aspectul 
static şi rigid al picturii bisericeşti tradiţionale, pictura lui este realistă, umană şi plină de căldură. Figurile 
sfinţilor sînt luminoase şi expresive, vesmintele sînt redate cu cele mai mici detalii, iar culorile armonios 
îmbinate şi jocul de lumină şi umbră dau profunzime imaginilor. Chenarele cu care Tăttărescu îşi încadra 
icoanele apropie parcă pictura bisericească de cea laică, lăsînd impresia că te-ai afla într-o expoziţie de artă. Ele 
concentrează privirea asupra personajelor sau temelor, iar spaţiile dintre tablouri dau interiorului bisericii mai 
muirtă luminozitate şi grandoare. Pictura lui Gh. Tăttărescu ocupă pereţii şi tîmpla mănăstirii. Turla de pe naos, 
singura păstrată şi refăcută, iniţial nu era zugrăvită. După refacere, ea a fost pictată de Vasile Rudeanu. 

Curtea mănăstirii, cu alei, gazon şi rînduri de flori, este înconjurată de chiliile călugăriţelor. Prispele 
lungi, închise de coloane şi arcade semicirculare, amintesc stilul brîncovenesc. În fundul curţii mai este o 
biserică mică, ctitorită de biv ve!l Şetraru şi Panait Munteanu în 1832. Distrusă de bombardament, a fost 
restaurată în 1954. Şi ea are pridvor deschis, cu coloane de lemn. Pictura, de tradiţie românească, aparţine lui 
Kiril Zugravul; sfinţii pictaţi în interior sînt înfăţişaţi în costume populare. Lîngă iconostas există o icoană 
veche, din secolul al XVI-lea, piesă de mare valoare, lucrată din lemn de sânta/1. În cimitirud de lîngă 
mănăstire, la intrare, pe dreapta, reţine atenţia un frumos monument semnat de Carol Storck. 

La mănăstirea Ghighiu s-a amenajat un mic muzeu de artă medievală, interesant prin variatele piese 
expuse: veşminte preoţeşti şi obiecte de cult, între care un potir din vremea lui Matei Basarab, Evanghelia de la 
1682, Biblia de la Bucureşti (1688), Evanghelia lui Antim Ivireanu (1693), Noul Testament în limba greacă 
(1745) şi o evanghelie în limba rusă (1856), cu ferecătură de argint, împodobită de medalioane de email etc. 
Dintre picturi menţionăm icoane din secolele XVIII—XIX (unele pe sticlă), două icoane pictate de Pîrvu Mutu, 
portrete de mitropoliţi executate de Gh. Tăttărescu şi cîteva acuarele înfăţişînd mănăstirea în timpul restaurării. 
Lîngă intrare, un mic tablou, original prin tematică, reuneşte iscăliturile unor cunoscute personalităţi ca Mihai 
Viteazul şi Tudor Vladimirescu, mitropolitul Varlăm, Miron Costin, Grigore Ureche, Ion Neculce, Costache 
Negruzzi. 

La ieşirea din mănăstire remarcăm buturugile groase alle cîtorva stejari care amintesc de Codrii 
Vlăsiei.  



Stejarii seculari de la Ghighiu, aflaţi în apropierea lăcaşului, de cealaltă parte a şoselei, sînt ultimii 
reprezentanţi ai codrului şi constituie monumente ale naturii. Cele patru exemplare răzleţe de stejar (Quercus 
robur), din care unul s-a uscat în ultimii anii, se remarcă prin înălţime, prin coroanele în general rotunde şi prin 
grosimea trunchiului. Doi dintre stejari au 1,25 şi 1,55 m diametru şi o circumferinţă de 3,80, respectiv, 4,85 m. 
Ocrotiţi de lege, fiecare poartă cîte o placardă a Comisei monumentelor naturii. 

Continuăm traseul turistic întorcîndu-ne la şoseaua către Bucureşti, pe care o urmăm spre sud. 
Străbatem în lung localităţile Bărcăneşti şi Româneşti, cale de 4—5 km. La capătul satului Româneşti, lăsăm pe 
stînga hanul cu acelaşi nume şi intrăm în pădure. Traversăm pîrîul Leaotu şi, ieşind din pădure, ajungem în 
comuna Puchenii Mari, unde oprim pentru a vizita un alt monument de arhitectură şi artă. 

Picturile lui N. Grigorescu din biserica Sf. Gheorghe, aflată în localitate la km 46,3, sînt reprezentative 
pentru prima sa epocă artistică, între biserica din Pucheni şi cea din Mărginenii de Jos există asemănări, avînd 
planuri identice, aceiaşi ctitori şi acelaşi pictor. Deosebirile se datorează restaurărilor dictate de avariile suferite. 
Biserica din Puchenii Mari, după cum scrie în pisanie, a fost proiectată de căpitanul de dorobanţi Niculae 
Niculescu (Dorobanţu), în ultimul an al vieţii sale, şi terminată în 1861 de soţia sa Smaranda şi de fiul său Iorgu 
(Gheorghe), împreună cu soţia sa Ana. Edificiul a fost afectat de cutremurele din 1940 şi 1977 şi restaurat în 
1954 şi 1982. 

Construcţia are plan triconc, cu un mic pridvor închis, pronaos, naos şi altar. Două turle se înalţă 
deasupra acoperişului, iar decoraţia exterioară a zidurilor se rezumă la o cornişă simplă şi la coloane angajate. 
Peretele de vest are trei ocniţe şi trei firide cu picturi. În interior, pronaosul cu tavanul semicilindric este 
despărţit prin pereţi mici de naos. Catapeteasma de lemn în gri pal are o ornamentaţie aurie simplă, în relief. 

Nicolae Grigorescu a executat, pictura pereţilor şi a tîmplei în perioada iulie 1860—1 mai 1861. Ea a 
fost spălată şi restaurată în 1955 de către I. Muscă-lescu şi lulMus Goillller, care au oompllietat lipsurile. Ultima 
spălare şi restaurare ale picturii s-au terminat la 15 septembrie 1982, fiind efectuate de pictorul restaurator 
Gheorghe Zidaru. 

Intervenţia restauratorilor, desigur, nu s-a ridicat la înălţimea picturii lui Nicu Grigorescu, pe atunci în 
vîrstă de 24 ani, ceea ce face ca şi un ochi mai puţin exersat să distingă cu uşurinţă pictura originală de cea 
adăugată ulterior, între picturile neafectate, sau afectate prea puţin de restauratori, amintim pe cele din pronos, şi 
anume: tabloul votiv care prezintă pe ctitori, sfinţi în mărime naturală şi scenele biblice „Răstignirea", „lisus pe 
Muntele Măslinilor", „lisus şi Samarineanca", „Maica Domnului cu pruncul" şi „întoarcerea fiului risipitor". În 
naos se remarcă o parte din grupurile de sfinţi de pe pereţii absidelor, „învierea", iar pe tavanul turlei, Hristos pe 
fondul unui curcubeu. Tot o piesă de mare valoare este epitaful pictat de Grigorescu, aflat în altar. 

În pictura lui Nicolae Grigorescu de la Pucheni remarcăm folosirea peisajului ca fundal în scenele 
biblice, redat cu o naturaleţe deosebită. Pictura acoperă integral pereţii şi tavanul, iar chenarele au forme 
diferite, în funcţie de forma suprafeţelor: dreptunghiulare rotunjite în partea de sus, ca la Mărginenii de Jos, 
circulare sau triunghiulare. Arcele de susţinere sînt şi de pictate cu motive florale (frunze şi ciorchini de 
struguri), iar unele spaţii sînt ocupate de vignete decorative cu aspect de basorelief. 

În ansamblul ei, pictura lui Grigorescu este bine pusă în valoare de restaurarea din 1982, aşa încît 
vizitarea bisericii îndreptăţeşte cu prisosinţă popasul de la Puchenii Mari. În curte, lîngă intrare, se află 
mormîntul lui Gheorghe (Iorgu) Niculescu. Lîngă lespedea de mormînt se află o coloană de marmură cllbă cu 
ghirlande de flori şi torţe aprinse, care susţine un vas din care iese o filiacără. Lîngă clopotniţă, în colţul1 străzii, 
este şi monumentul eroilor din Pucheni (1916— 1918), construit din marmură albă de sculptorul Theodor Vidali 
din Ploieşti. 

Reluăm călătoria şi, după ce ieşim din Puchenii Mari, traversăm Prahova. Pe dreapta se întinde o-
glinda unui lac format într-un braţ părăsit al rîului. Puţin mai departe, în satul Potigrafu, la km 41,5, o luăm la 
stînga pe şoseaua spre Gherghiţa şi Mizii (DJ 101 E). Pe distanţă de circa 2 km ea trece printre două şiruri de 
pini şi printr-o frumoasă pădure, apoi, pe o scurtă porţiune, observăm pe dreapta Ialomiţa şi malurile ei repezi. 
Trecem prin localităţile Curcubeu, Balta Doamnei şi Lacu Turcului, unde în curţi remarcăm numeroase solarii. 
Denumirea aşezărilor provine de la numele limanelor din apropiere, formate în vîlcelele deschise cîndva spre 
Ialomiţa şi barate de aluviunile acesteia. Către stînga, dincolo de netezimea cîmpiei, zărim Dealurile 
Bucovelului. Şoseaua se abate treptat către stînga, apropiindu-se din nou de Prahova şi ajunge la Gherghiţa. 

Localitatea Gherghiţa, situată pe malul drept al rîului şi deseori amintită în documentele istorice, este o 
aşezare străveche, aşa cum au dovedit-o descoperirile arheologice, cele dintîi urme de locuire datînd din 
neolitic. Prin secolele XIV—XV, Gherghiţa era tîrg însemnat, la întretăierea vechilor drumuri comerciale de pe 
Prahova, de pe Teleajen şi de sub dealuri; aici îşi vindeau produsele locuitorii din cîmpie şi din coline. Deşi nu 
ajunsese la importanţa Tîrgşorului, Gherghiţa era menţionată în hrisoave alături de acesta, printre marile oraşe, 
datorită legăturilor comerciale pe care le întreţinea cu Braşovul. 

Importanţa aşezării este subliniată şi de faptul că, începînd cu secolul: al XV-lea, voievozii Ţării 
Româneşti au avut aici curte domnească. Vlad Ţepeş construise la Gherghiţa o cetate numită „Novum Castrum" 
sau „Novograd", iar Mihai Viteazul vorbea de „scaunul Gherghiţei" şi de „Cetatea de scaun Gherghiţa" (Gh. 



Zagoriţ, 1915). Tot aici au locuit vremelnic Radu de la Afumaţi, Alexandru Coconul, Matei Basarab şi 
Constantin Brîncoveanu. Numeroase evenimente istorice sînt legate de această localitate, între de amintim lupta 
dintre Ştefan cel Mare şi Radu cel Frumos de la Cursul1 Apei (1473), cînd domnul moldovean înscăunează pe 
tronul Munteniei pe Laiotă Basarab; victoria lui Mihai Viteazul asupra tătarilor în 1596; răscoala călăraşilor 
împotriva lui Alexandru Coconul (1623—1624); lupta dintre seimenii şi dorobanţii răzvrătiţi, conduşi de Hrizea 
Spătaru, şi oştite moldoveneşti şi transilvane în 1655 etc. 

Înflorirea Gherghiţei a urmat un curs ascendent pînă pe la anul 1700, cînd, o dată cu dezvoltarea 
Ploieştilor, vechiul tîrg intră în declin. În anul 1765 moşia Gherghiţei este luată în stăpînire de rnitro-pdllia din 
Bucureşti, harta rusă din 1835 reprezentînd localitatea ca un simplu cătun. Pe seama decăderii Gherghiţei, 
cauzată de schimbarea drumurilor comerciale, se ridică pentru scurt timp Urzicenii şi Mizilul, devenite staţii de 
poştă, dar amploarea economică pe care o iau Ploieştii fac ca şi aceste două orăşele în devenire să stagneze (Gh. 
Zagoriţ, 1915). 

Ajunşi în Gherghiţa, înainte de a coborî în lunca Prahovei o luăm la dreapta pînă la Consiliul popular, 
aflat la o răspîntie. De aici urmăm jumătate stînga o stradă pietruită şi după 250 m ajungem J.a Biserica 
Domnească. 

 

 
 Fig 23  

 
Biserica Domnească din Gherghiţa, valoros monument de istorie şi de arhitectură, a fost ctitorită de 

Matei Basarab după victoria reputată asupra lui Vasile Lupu în 1640, în lupta de la Nenişori. Acest fapt este 
consemnat în lunga pisanie de la intrare în care se spune: ,,Această... biserică, din temelia ei zidit-am eu...Matei 
Basarab Voievod întru numele mare al lui Hristos mucenic Procopie, de care lucru întîmplîndu-se Domniei 
Mele şi avînd război la Nenişori pe Ialomiţa cu un vrăşmaş Domniei Mele şi al ţării, Vasile Voievod... 
supuserăm pismaşii sub picioarele domniei şi i-am ruşinat, şi i-am izgonit din pămîntul ţării şi am ridicat această 
biserică...ca să fie Domnia Mea pomenită în nesfîrşită în veci. Mai 26 zile, văleat 7149 (1641)". 

De-a lungul vremii clădirea a suferit avarii succesive şi refaceri cu modificări. Ultima restaurare 
(1966—1967) a consolidat zidurile şi a refăcut parţial pictura din interior, păstrată fragmentar, urmînd ca 
aceasta să fie completată ulterior. În biserică nu se face slujbă, aşa încît interiorul se poate vizita prin bunăvoinţa 
preotului paroh. 

Biserica Domnească este construită în formă de navă pe lungime de 18 m şi pe lăţime de 8 m, iar 
zidurile au grosime de 1 m. Ea este împărţită în pronaos, naos şi altar. La exterior, decoraţia este bogată, cu 
muluri rectangulare proeminente. Se disting două registre de chenare despărţite de un brîu ornamental, care 



includ două şiruri de dinţi. În registrul de jos sînt înglobate ferestrele mici şi înguste, terminate în acoladă. 
Ancadramentele de piatră au un desen elegant şi suplu, dovedind măiestria meşterilor care le-au sculptat. Pe 
peretele de vest, decoraţia exterioară este amplă. Uşa terminată în acoladă este înconjurată de un chenar de 
piatră ce cuprinde şi inscripţia, lîngă care se distinge stema domnitorului: un vultur cu cruce în cioc, coroana şi 
doi luceferi. Firida semicirculară de deasupra, ca şi firidde laterale, păstrează urme de zugrăveală. Brîul 
ornamental despărţitor între registre se frînge în unghiuri drepte deasupra intrării, încâlcind registrul superior. În 
forma actuală biserica nu are turlă. 

În interior, celle 4 arce ale pronaosuillui susţin o cupolă emisferică. Pronaosul este despărţit de naos 
printr-un perete compact, în care deschiderea uşii se termină sus cu o arcadă în acoladă frîntă. Spre deosebire de 
construcţia obişnuită a bisericilor, pardoseala naosului se află la acelaşi nivel cu cea a altarului, iar unul din 
arcele susţinătoare ale tavanului sfîrşeşte în console. Pictura în frescă apare în fragmente mari, separate de 
tencuială nezugrăvită. Arcele sînt împodobite cu medalioane, iar spaţiul dintre ferestre, cu îngeri. Tabloul votiv 
din pronaos ocupă tot peretele, de o parte şi de alta a intrării, fiind înfăţişaţi Matei Basarab şi soţia sa Elena. 

 

 
Fig 24  
 
Încheiem vizitarea acestui monument, important prin vechimea şi prin arhitectura lui reprezentativa 

pentru epoca respectivă, şi ne întoarcem pe acelaşi drum. Dincolo de Consiliul popular, vedem pe stînga 
biserica Sf. Dumitru, şi ea monument de arhitectură, zidită în 1705 de Preda căpitanul, căpetenia călăreţilor 
domneşti, şi ajungem la intersecţie. De aici o luăm pe drumul judeţean către Drăgăneşti. 



Coborîm în lunca Prahovei şi după circa 1 km traversăm rîul. Intersectăm apoi pîrîul Vîtnău (sau 
Vîrlău, cum îi spun localnicii) — Vodna, Vodnău sau Cursul Apei, cum este denumit în documentele istorice — 
de unde drumul coteşte la dreapta tăind vechile albii ale Prahovei, parţial canalizate. Traversăm 
Călmăţuiul(vechiul curs al Vîtnăului) şi intrăm în comuna Drăgăneşti. La prima intersecţie o luăm la dreapta şi 
după 400 m, la km 33, ne abatem către dreapta, pe uliţa ce duce la cimitir şi la întreprinderea agricolă de stat, 
pentru a vizita noi monumente de arhitectură din secolul al XVII-lea. 

Situată pe malul festonat al Prahovei, biserica Sf. Niculae din Drăgăneşti se află în cimitirul localităţii. 
După cum se specifică în inscripţie, a fost zidită de „dumnealui Şerban Cantacuzino, vel postelnic, acum, în 
zilele luminatului domn Io Radu Leon Voievod... văliat 7175 (1667), luna noiembrie 11. Ctitorul este, deci, 
Şerban Cantacuzino, cel de-al doilea fiu al postelnicului, viitorul domn al Ţării Româneşti. 

Lăcaşul are formă de navă, cu o turlă scundă pe pronaos, iar zidurile de cărămidă au grosimi de 75—80 
cm. Ea a suferit de-a lungul vremii diferite modificări şi reparaţii, ultima în anii 1956—1957, cînd a fost din nou 
tencuită şi zugrăvită. Caracteristice pentru edificiu sînt cele două contraforturi masive care sprijină pereţii 
altarului. Ornamentaţia exterioară simplă se rezumă la o cornişă şi la o friză îngustă. 

 
 

 
 
Fig 25.  
 
Ca elemente deosebite în interior remarcăm uşa dintre naos şi pronaos, încadrată de două coloane, pe 

care se sprijină o arcadă semicirculară. Pictura în frescă, executată în anul 1957, aparţine pictorului Ion 
Minulescu, fapt consemnat deasupra intrării, în pronaos. Tîmpla este pictată în ulei de pictorii Vintilescu şi I. 
Bertelon. 

Clopotniţa, construită în anul 1926, după planurile arhitectului I. Berechet, serveşte şi ca poartă de 
intrare în cimitir. Din faţa clopotniţei drumul mai continuă încă 150 m şi duce la I.A.S. Birourile întreprinderii 
se află pe fundaţia vechiului palat al lui Şerban Cantacuzino, din care s-a păstrat numai beciul. 

Revenim în şosea, la km 33, de unde cotim la stînga. Parcurgem 400 m, lăsăm la stînga drumul pe care 
am venit de la Gherghiţa şi cotim la dreapta, îndreptîndu-ne către Ploieşti. Drumul de întoarcere la Ploieşti 
merge aproximativ paralel cu Teleajenul, ţinîndu-se la oarecare distanţă de rîu şi secondînd calea ferată Ploieşti 
— Urziceni. După ce trecem de Drăgăneşti traversăm de două ori calea ferată, la intrarea şi la ieşirea din satul 
Cornu de Jos. Trecem apoi prin Cornu de Sus şi lăsăm pe stînga mici petice de pădure şi zăvoiul din lungul 
Teleajenului. La Dumbrava traversăm din nou calea ferată şi străbatem în continuare cîmpia netedă. Pe măsură 
ce înaintăm, dealurile se conturează din ce în ce mai clar. De la Coslegi şoseaua se îndreaptă spre nord şi după 
circa 4 km ajungem la Valea Călugărească. Lăsăm pe dreapta fabrica de produse chimice, traversăm calea 
ferată, făcînd o buclă spre vest, şi intrăm în şoseaua naţională Bucureşti—Ploieşti (DN 1 B) pe care ne angajăm 
cotind la stînga. 

Pînă la Bucov, şoseaua urmează îndeaproape marginea dealurilor, trecînd prin faţa întinselor podgorii. 
Tradiţia viticulturii în regiunea cunoscută sub numele de podgoria Dealul Mare este subliniată, între altele, de 
crama de lemn de la Valea Popii, construită în anul 1777 pe un tăpşan la numai 1 km de şosea, uşor de 
recunoscut după aspectul ei masiv (Gh. Niculescu, 1982). 

Traversăm pîrîul Bucovelu şi intrăm în localitatea Bucov. Dincolo de ultimele case ale aşezării se 
desprinde către dreapta un drum asfaltat ce duce la parcul şi popasul Bucov (l km). Urmăm şoseaua înainte, 
trecem Teleajenul şi apoi, la intersecţia şoselei de centură, întîlnim staţia de benzină. De aici pînă în centrul 
Ploieştilor mai avem de parcurs circa 3 km, încheind circuitul turistic prin cîmpia străbătută de Prahova. 



 

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 
 

După parcurgerea ultimelor pagini ale volumului, poate că unii cititori se vor întreba dacă nu am 
depăşit subiectul lucrării şi dacă nu am extins prea mult limitele Văii Prahovei, ca regiune turistică. Şi aceasta 
datorită faptului că pentru mulţi Valea Prahovei, aşa cum apare în anunţurile agenţiilor de turism şi cum este 
folosită în mod curent în vorbire, înseamnă Sinaia, Buşteni, Predeal, desemnînd locurile de înnoptare şi 
drumeţie în Munţii Bucegi. 

În sens geografic, şi nu numai geografic, conţinutul noţiunii, greşit restrîns doar la sectorul de munte, 
trebuie întregit, pentru a desemna întreaga vale, de la izvor la vărsare. Ne-am simţit datori, scriind lucrarea de 
faţă, să punem de acord conţinutul turistic, arbitrar, al noţiunii cu cel corect, consemnat de dicţionare şi cu ceti, 
mult mai complex, impus de realităţi. 

O vale nu este numai o simplă formă de relief, o luncă mărginită de maluri. Ea este apanajul rîului care 
a format-o şi îi conferă unitate, indiferent de dimensiunile versanţilor şi de varietatea ţinutului străbătut. În sens 
larg, o vale înseamnă o arteră de circulaţie, un teritoriu cu aşezări străvechi pe luncă, pe terase sau pe versanţi, 
(locuit de o populaţie milenară, ale cărei înfăptuiri se înscriu organic în spaţiu şi timp. Să nu uităm că multe 
dintre judeţele ţării noastre poartă nume de rîuri, respectiv de văi, dovedind indispensabila legătură om-mediu, 
închegată de timpuriu, ce avea să schimbe necontenit peisajul natural într-un peisaj transformat, adică într-un 
peisaj geografic. 

Din acest motiv am atribuit Văii Prahovei zona de dealuri şi de cîmpie şi nu întîmplător am ales 
Ploieştii ca loc de început al traseelor descrise. Numeroasele puncte de interes turistic — şi avem în vedere 
latura lor educativă —, puţin popularizate pînă mai ieri, îndreptăţesc suficient extinderea limitelor regiunii 
turistice a Văii Prahovei, îndrumând paşii turiştilor pe căi cunoscute, dar şi pe cele mai puţin cunoscute, şi 
îndreptîndu-le atenţia spre locuri variate, am adunat în paginile cărţii o sumă de fapte menite să pună în valoare 
particularităţile peisajului prahovean şi valenţele lor turistice. 

De la prima accepţiune a turismului, redusă iniţial la drumeţia în munţi, pînă la cea, actuală, mult mai 
complexă, a trecut mai bine de o jumătate de veac. În acest răstimp, nenumăratele pagini consacrate Văii 
Prahovei au surprins, pe rînd, diferite momente din istoria turismului românesc. 

Căutînd să răspundă noilor sensuri ale turismului de azi, volumul de faţă relevă, la rîndul lui, 
schimbările petrecute în ultimul deceniu, într-un cadru- lărgit prin includerea unor trasee inedite, cît şi prin 
sporirea numărului de puncte de interes turistic, unele neştiute sau uitate, altele, dimpotrivă, mai bine cunoscute 
în ultima vreme. Printre de amintim monumentele de arhitectură şi de artă puse în valoare şi transformate în 
muzee, altele restaurate sau în curs de restaurare, ca şi unele monumente comemorative recent ridicate. Toate 
acestea, cu semnificaţii în trecut şi prezent, conduc spre o imagine ce conturează mai clar înfăptuirile 
locuitorilor de pe frumoasele meleaguri prahovene. 

Am dorit lucrarea de faţă ca o călăuză cît mai complexă, dar nu exhaustivă, şi am considerat necesar să 
descriem peisajuil, scrutînd zările din puncte mai înalte ce oferă panorame cuprinzătoare. De asemenea, ne-am 
oprit în faţa unor monumente cu implicaţii în istorie, arhitectură, artă, etnografie etc., însoţîndu-le, uneori, cu 
desene pentru o mai completă înţelegere şi pentru a atrage atenţia asupra elementelor ce ni s-au părut mai 
reprezentative, mai originale. În acest fel, fiecare vizitator va putea desprinde, cu satisfacţie, din întregul 
ansamblu, cîte ceva care îl interesează în mod deosebit. 

Lista punctelor de interes turistic, de la sfîrşitul lucrării, descrise pe categorii, va ajuta pe cititori în 
alegerea traseelor, după preferinţă. 

Şi dacă, într-adevăr, cartea va putea constitui ndemnul de a urma itinerarele din Valea Prahovei, vom 
avea mulţumirea de a fi adus o modestă contribuţie la cunoaşterea patrimoniului turistic din această străveche 
regiune, mereu reînnoită. 
 

Bucureşti, martie 1984 



 

PUNCTE DE INTERES TURISTIC 
 
MUZEE, COLECŢII MUZEALE, EXPOZIŢII PERMANENTE, CASE MEMORIALE 
 
Muzeul memorial Nicolae Grigorescu, Cîmpina, str. 23 August nr. 166 (p. 91). 
Muzeul memorial Bogdan P. Hasdeu (în castelul Iulia Has-deu, aflat în reconstrucţie), Cîmpina, str. 23 August, 
nr. 199 (p. 96). 
Muzeul Doftana (p. 116). 
Colecţia muzeală „Istoria epocii Matei Basarab — Constantin Brîncoveanu" Brebu (p. 126). 
Muzeul de artă populară din Valea superioară a Prahovei, Breaza, str. V. I. Lenin nr. 81 (p. 138). 
Colecţia de artă plastică contemporană, Breaza, str. V. L Lenin nr. 81 (p. 138). 
Casa în care a locuit actorul Ion Manolescu, Breaza, str. Gării nr. 5 (p. 145). 
Muzeul „Rezervaţia Bucegi" (expoziţie permanentă). Sinaia, în parcul oraşului (p. 176). 
Castelul Peleş, Colecţia de artă decorativă străină din Europa, Sinaia (p. 178). 
Muzeul de artă medievală de la mănăstirea Sinaia (p. 187). 
Casa Nicolae Iorga, Sinaia, cale Codrului, colţ cu str. Gh. Boja (p. 188). 
Casa Anastase Simu (azi vila „Retezat"), Sinaia, str. M. Kogălniceanu nr. 58 (p. 189). 
Casa George Enescu (vila ,,Luminiş", azi vila nr. 5), Sinaia, cartierul Cumpătu (p. 190). 
Casa memorială Cezar Petrescu, Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1 (p. 200). 
Muzeul de artă medievală de la mănăstirea Ghighiu (p. 250). 
 
MONUMENTE DE ARHITECTURA ŞI DE ARTA 
Biserica Sf. Împăraţi, picturile lui Nicolae Grigorescu, Băicoi (P- 77). 
Fostul parc şi vestigiile capelei principesei Trubeţkoi, Băicoi. (p. 79). 
Biserica de la Han, Cîmpina (p. 85). 
Biserica romano-catolică, Cîmpina (p. 88). 
Hotelul vechi, Cîmpina (p. 90). 
Castelul luliei Hasdeu (în reconstrucţie), Cîmpina, str. 23 August nr. 199 (p. 99). 
Schitul Slobozia, Cîmpina (p. 101). 
Schitul Poiana Cîmpina (p. 106). 
Biserica din Podu Vadului (p. III). 
Complexul arhitectural Brebu (clopotniţa, mănăstirea, casa domnească) (p. 121). 
Biserica Sf. Nicolae, din Breaza de Sus, Breaza (p. 162). 
Biserica Sf. Gheorghe şi Sf. Împăraţi din Breaza de Jos, Breaza (p. 142). 
Schitul Lespezi, picturile lui Pîrvu Mutu, Comarnic (p. 164). 
Mănăstirea Sinaia (p. 180). 
Biserica Mare (Sf. Treime), Sinaia (p. 186). 
Castelul Gheorghe Grigore Cantacuzino, Buşteni (p. 209). 
Mănăstirea Predeal (p. 215). 
Biserica Naşterea Maicii Domnului, Predeal (p. 218). 
Complexul arhitectural Cantacuzino (parcul, biserica, „Micul Trianon"), Floreşti (p. 229). 
Biserica Sf. Treime, picturile lui Pîrvu Mutu, Măgureni (p. 232). 
Conacul Mavru Cantacuzino, Călineşti (p. 232). 
Vestigiile palatului Cantacuzino, Măgureni (p. 234). 
Biserica Trei Ierarhi, picturile lui Pîrvu Mutu, Filipeştii de Pădure (p. 235). 
Palatul lui Toma Spătarul, Filipeştii de Pădure (p. 237). 
Biserica Adormirea, Călineşti (p. 237). 
Conacul Filipescu, Filipeştii de Tîrg (p. 239). 
Vestigiile palatului Cantacuzino, Filipeştii de Tîrg (p. 239). 
Biserica cu picturile lui Nicolae Grigorescu, Mărginenii de Jos (p. 241). 
Vestigiile casei Cantacuzino (beciul), Mărginenii de Jos (p. 241). 
Conacul Măneştilor, Măneşti (p. 242). 
Mănăstirea Ghighiu, picturile lui Gheorghe Tăttărescu, Ghighiu (p. 248). 
Biserica Sf. Gheorghe, picturile lui Nicolae Grigorescu, 
Puchenii Mari (p. 250). 
Biserica Domnească, Gherghiţa (p. 254).  
Biserica Sf. Nicolae, Drăgăneşti (p. 257).  



Palatul Şerban Cantacuzino, Drăgăneşti (p. 258).  
Crama de lemn de la Valea Popii, Valea Călugărească 
 
MONUMENTE DE ARTĂ PLASTICĂ 
Monumentul lui Aurel Vlaicu, Băneşti (p. 70). 
Statuia învăţătorului Stoica Alexandrescu (la Şcoala generală nr. 2), Băicoi (p. 78). 
Bustul lui Nicolae Grigorescu, Cîmpina (p. 84). 
Statuia lui Aurel Vlaicu, Cîmpina (p. 85). 
Statuia lui Nicolae Grigorescu de la Muzeul memorial, Cîmpina (p. !)()). 
Monumentul funerar al aviatorului Ştefan Bratti, Comarnic (p. ICI). 
Bustul actorului Ion Brezeanu şi busturile din parcul oraşului, Sinaia (p. 176). 
Statuia lui Nicolae Bălcescu (în curtea liceului), Buşteni (p. 204). 
Monumentul eroilor „Ultima grenadă", Buşteni (p. 204). 
Monumentul eroilor (în parc), Predeal (p. 219). 
Monumentul poetului Mihail Săulescu, Predeal (p. 219). 
 
VESTIGII ARHEOLOGICE. MONUMENTE ISTORICE ŞI COMEMORATIVE 
Monumentul eroilor, Păuleşti (p. 74). 
Monumentul comemorativ al revoluţiei de la 1818, Doftana (p. 114). 
Monumentul eroilor, Teşila (p. 133). 
Monumentul eroilor de pe Gurga, Breaza (p. 147). 
Mormîntul lui Badea Cârţan, cimitirul din Sinaia (p. 168). 
Monumentul eroilor de pe Caraiman, Buşteni (p. 206). 
Cimitirul eroilor, Predeal (p. 222). 
Monumentul „Tabăra militară de la Floreşti", Floreşti (p. 226). 
Rezervaţia arheologică de lîngă Tîrgsoru Vechi (termele romane, ruinele bisericilor medievale, ziduri de 
incintă) (p. 244). 
Monumentul comemorativ Nicolae Iorga, Strejnic (p. 247). 
 
ALTE PUNCTE DE INTERES TURISTIC  
Staţiunea balneoclimaterică Valea Stelei, Ţintea (p. 76). 
Lacul Doftana (p. 112).  
Băile Telega (p. 115). 
Rezervaţia botanică „Arinişul de la Sinaia", cartierul Cumpătu. Sinaia (p. 190).  
Grădina zoologică, Buşteni (p. 205).  
Stejarii seculari de la Ghighiu (p 250). 



 

CUPRINS 
 
CUVÎNT ÎNAINTE 
UN CUPRINZĂTOR TABLOU GEOGRAFIC 
Rîul 
Ţinutul străbătut 
Munţii 
Dealurile 
Cîmpia 
DEPANÎND FIRUL ISTORIEI 
ÎNAINTE DE PLECARE LA DRUM  
DE LA PLOIEŞTI LA CÎMPINA.  
Ploieşti — Movila Vulpii — Cîmpina Ploieşti — Băicoi — Cîmpina Oraşul Cîmpina 
Prin împrejurimile Cîmpinei 
Oraşul văzut de sus: Cîmpina — Voila (Muscel) — Şotrile 
Cîmpina — Poiana Cîmpina — Vîrful Poienii _ Vîrful Talga — Podu Vadului — Cîmpina Cîmpina — Doftana 
— Telega — Brebu 
Divertisment pe valea Doftanei: Cîmpina — Teşila — Trăisteni 
DE LA CÎMPINA LA COMARNIC, PRIN BREAZA.  
Popas la Breaza 
Două mici excursii din Breaza 
La Vîrful Gurga 
Breaza — Terasa Străji stea — Dealu Frumos — Frăsinet — Breaza 
DE LA CÎMPINA LA COMARNIC, PRIN FRĂSINET Oraşul Comarnic 
Două mici excursii din Comarnic 
Către Secăria pe Dealul Lînii 
La Schitul Lespezi 
DE LA COMARNIC LA BUŞTENI 
Sinaia 
Excursii din Sinaia 
Sinaia — cabana Cuibul Dorului — şaua Dichiului — cabana Zănoaga — cabana Peştera 
Sinaia — cabana Cuibul Dorului — şaua Dichiului — cabana Babele 
Sinaia — hotelul alpin „Cota 1400 — restaurantul ,,Mioriţa — cabana Piatra Arsă — Vîrful cu Dor 
Sinaia — cabana Piscu Cîinelui — Vîrful Cîinelui — vîrful Baiu Mare — muntele Cumpătu — Sinaia 
Buşteni 
Excursii din Buşteni 
Buşteni — cabana Babele — Monumentul eroilor de pe Caraiman — cabana Omu — Valea Cerbului — 
Buşteni 
Buşteni — cabana Gura Dihamului — cabana Poiana Izvoarelor — cabana Diham — Buşteni 
Buşteni — vîrful Zamora — sub vf. Cazacu — culmea Sorica — Azuga — Buşteni 
DE LA BUŞTENI LA PREDEAL 
Oraşul Predeal 
Excursii din Predeal 
Predeal — cabana Trei Brazi — cabana Secuilor Predeal — cabana Clăbucet-Plecare — (cabana Gîrbova) — 
cabana Susai — Predeal 
Predeal — Pasul Rîşnov — cabana Diham — Cabana Vânătorilor de munte — valea Leuca — Predeal 
PRIN CÎMPIA STRĂBĂTUTĂ DE PRAHOVA 
Pe urmele Cantacuzinilor. 
Ploieşti — Filipeşti — Măgureni — Filipeştii de Pădure — Filipeştii de Tîrg — Tîrgşoru Vechi — Ploieşti 
Ploieşti — Ghighiu — Puchenii Mari — Gheorghiţă — Drăgăneşti — Valea Călugărească — Ploieşti 
ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 
PUNCTE DE INTERES TURISTIC 
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