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Reeditarea unui vechi succes

	 Dezvoltarea	durabilă	reprezintă	unul	dintre	obiectivele	
fundamentale	 ale	 politicilor	 europene,	 atât	 pe	 plan	
economico-social	 şi	 politic,	 cât	 şi	 pe	 planul	 educaţiei,	 al	
formării	şi	conştientizării	generaţiilor	de	mâine.	Integrarea	
europeană,	ca	proces	istoric	de	perspectivă,	trebuie	să	aibă	
fundamente	solide,	care	să	permită	nu	doar	prosperitatea	
zilei	 de	 astăzi,	 ci	 şi	 cea	 a	 zilei	 de	 mâine	 –	 aceasta	 este	
concepţia	 fundamentală	 a	 dezvoltării	 durabile.	 Pentru	 o	
ţară	ca	România,	bogată	 în	tradiţii	 şi	cultură	populară,	cu	
un	mediu	rural	fermecător	prin	peisaje	dar	şi	prin	oameni,	
dezvoltarea	durabilă	nu	poate	să	nu	vizeze	în	mod	deosebit	
încurajarea	 turismului	 şi	 în	 special	 a	 agroturismului.	
Pensiunile	 agroturistice	 reprezintă	 pentru	 numeroase	
comunităţi	rurale	din	România	şansa	unei	dezvoltări	curate,	
care	nici	nu	poluează,	nici	nu	solicită	resurse	naturale	sau	
energetice,	 ci	 dimpotrivă,	 solicită	 exact	 ceea	 ce	 românii	
au	 din	 belşug:	 pitorescul	 peisajelor,	 un	 strop	 de	 tradiţie	
şi	 obiceiuri	 populare,	 atracţii	 turistice	 locale,	 cu	 specific	
ţărănesc.	 Mai	 mult,	 ca	 sector	 economic,	 agroturismul	
solicită	investiţii	relativ	reduse,	spre	deosebire	de	industrie	
sau	alte	sectoare	economice,	fiind	astfel,	cu	sprijin	european	
sau	 guvernamental,	 la	 îndemâna	 oricărei	 familii	 cu	 puţin	
spirit	antreprenorial	şi	gospodăresc.	
	 Aceasta	 a	 fost	 premisa	 de	 la	 care	 a	 plecat	 echipa	
EUROPE	DIRECT	 din	 Târgovişte	 în	primăvara	anului	 2010,	
atunci	când	a	luat	iniţiativa	popularizării	satelor	de	pe	Valea	
Ialomiţei,	cu	istoria	şi	tradiţiile	lor,	într-un	film	documentar	şi	
o	broşură,	cu	speranţa	că	în	felul	acesta	îşi	aduce	o	modestă	
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contribuţie	la	dezvoltarea	durabilă	a	acestei	zone.	Impactul	
deosebit	al	acestei	iniţiative,	recepţia	favorabilă	pe	care	a	
avut-o	ne-au	 încurajat	să	reluăm	iniţiativa,	orientându-ne	
de	această	dată	către	o	altă	zonă	puţin	explorată	a	judeţului	
nostru,	 respectiv	 Valea	 Dâmboviţei.	 Sub	 egida	 Anului	
European	 al	 Voluntariatului,	 am	 decis,	 ca	 şi	 anul	 trecut,	
ca	 documentarea	 şi	 realizarea	 materialelor	 să	 aparţină	
voluntarilor	noştri	–	cei	mai	mulţi	
aflaţi	 la	vârsta	adolescenţei	–	pe	
care	 i-am	 provocat	 în	 acest	 fel	
să	descopere	o	parte	a	judeţului	
nostru	pe	care	o	cunoşteau	prea	
puţin	 şi,	 implicit,	 i-am	 provocat	
să	 contribuie	 prin	 munca	 lor	 la	
redescoperirea	 şi	 valorizarea	
trecutului	şi	culturii	satelor	de	pe	
Valea	Dâmboviţei,	prin	munca	şi	
implicarea	 lor	voluntară.	 Într-o	 însorită	zi	de	sâmbătă	din	
luna	iunie,	echipa	a	pornit	să	viziteze	şi	să	descopere	satele	
de	 pe	 Valea	 Dâmboviţei,	 cu	 locuitorii,	 cultura,	 tradiţiile,	
peisajele	şi,	evident,	aerul	lor	curat.		

La drum pe Valea Dâmboviţei

	 Râul	Dâmboviţa	izvorăşte	din	Munţii	Făgăraş,	şi	coboară	
uşor	către	câmpie,	străbătând	şi	munte	şi	podiş	şi	dealuri,	
cu	o	direcţie	sud-est	către	confluenţa	sa	cu	Argeşul.	Râul	
intră	în	judeţul	care	îi	poartă	numele	în	zona	subcarpaţilor,	
reprezentând	 în	 acelaşi	 timp	hotarul	 între	 Subcarpaţii	 de	
curbură	şi	Subcarpaţii	getici.	Străbătând	învolburat	dealurile	
de	 la	 poalele	 Carpaţilor,	 râul	 Dâmboviţa	 şi-a	 croit	 o	 vale	
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plină	de	pitoresc,	printre	culmi	 împodobite	cu	păduri	 sau	
cu	păşuni	pentru	vite,	care	reprezintă	leagănul	unei	culturi	
la	fel	de	vechi	ca	şi	poporul	român.	De-a	lungul	veacurilor,	
omul	 şi-a	 căutat	 adăpost	 pe	 terasele	 râului,	 din	 vremuri	
preistorice,	găsind	aici	şi	apa	atât	de	necesară	vieţii,	dar	şi	
hrana	 îmbelşugată	 în	 această	 rodnică	 regiune	 deluroasă.	
Clima	şi	solul	sunt	favorabile	cultivării	pomilor	fructiferi,	dar	

şi	păşunilor,	creşterea	animalelor	
fiind	 una	 din	 ocupaţiile	
tradiţionale	 ale	 locuitorilor	 de	
pe	aceste	plaiuri.	Trebuie	ştiut	că	
zona	 subcarpatică	 a	 reprezentat	
spaţiul	 în	 care	 cultura	 şi	 limba	
autohtonilor	s-au	păstrat	cel	mai	
bine	 în	 faţa	 migratorilor	 străini,	
fiind	 de	 altfel	 nu	 doar	 leagănul	
cultural	şi	 lingvistic	al	românilor,	

ci	 chiar	 şi	 statal.	 Primele	 cnezate	 şi	 voievodate	de	 la	 sud	
de	Carpaţi	 s-au	 format	 în	 spaţiile	deluroase	de	 la	poalele	
munţilor,	 unde	 a	 fost	 aşezată	 şi	 prima	 capitală	 a	 Ţării	
Româneşti,	 Câmpulung,	 aşezare	 situată	 la	 rândul	 ei	 pe	
Valea	Dâmboviţei.	
	 După	 o	 scurtă	 documentare	 asupra	 istoricului	
şi	 geografiei	 acestor	 locuri,	 echipa	 EUROPE	 DIRECT 
compusă	 din	 doi	 membrii	 ai	 echipei	 şi	 patru	 voluntari,	
pornesc	 în	 călătoria	 lor,	 începând	 cu	una	dintre	 cele	mai	
nordice	 localităţi	ale	arealului	de	 interes,	respectiv	Văleni	
Dâmboviţa,	comună	situată	la	graniţa	cu	judeţul	Argeş:	în	
materie	de	 cultură	 şi	 tradiţii,	 istoria	 nu	 cunoştea,	 fireşte,	
delimitările	 administrative	ale	 zilelor	noastre.	Acest	 lucru	
îl	 vom	descoperi	 chiar	 la	 faţa	 locului,	 unde	am	afla	de	 la	
săteni	că	în	privinţa	portului	cel	puţin,	Văleni	Dâmboviţa	se	
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aseamănă	mai	mult	cu	zona	Muscelului,	din	Argeş,	decât	cu	
portul	dâmboviţean.	

Urcând cu spor spre Văleni Dâmboviţa

	 Văleni	 Dâmboviţa	 a	 fost	 o	 aşezare	 privilegiată	 de	
istorie,	 deoarece	 fiind	 situată	 în	 îndepărtatele	 dealuri	 de	
sub	munte,	ţăranii	său	au	fost	feriţi	de	aservire,	majoritatea	
rămânând	ţărani	liberi,	moşneni,	
stăpâni	pe	propriile	pământuri	şi	
destul	de	prosperi	cât	să-şi	poată	
ridica	locuinţe	mândre,	cu	parter	
şi	etaj,	înconjurate	de	numeroase	
anexe	 şi	 acareturi.	 Dornici	 să	
gustăm	 o	 fărâmă	 din	 vechimea	
locului,	 am	 căutat	 să	 stăm	 de	
vorbă	cu	unul	din	bătrânii	satului,	
care	 să	 ne	 povestească	 despre	
vremurile	de	demult.	Cu	ajutorul	
prietenilor	 noştri	 din	 sat,	 am	 poposit	 la	
poarta	bătrânei	Steliana	Pădure,	cunoscută	
între	localnici	graţie	pasiunii	sale	deosebite	
pentru	costumul	popular.	
	 Bătrâna	 ne-a	 primit	 cu	 căldură	 în	
locuinţa	sa,	ridicată	cu	zeci	de	ani	în	urmă,	şi	
ne-a	povestit	despre	vremurile	în	care	fetele	
învăţau	de	la	mame	şi	bunici	cum	se	ţeseau	
straiele	 sau	 covoarele	 populare,	 la	 lumina	
lămpii,	 pe	 vremea	 când	 electricitatea	 nu	
apăruse	încă	pe	meleagurile	 lor.	 Îndeosebi	
în	 lunile	 lungi	 de	 iarnă,	 când	 zăpezile	
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acopereau	satul	şi	doar	firele	de	fum	de	la	sobe	se	zăreau,	
aşa	cum	descriau	 în	 trecut	poeţii,	 sătenii	mai	aruncau	un	
lemn	în	sobă	şi	lucrau	cu	răbdare	şi	îndemânare	la	fel	şi	fel	de	
ţesături,	aşa	cum	învăţaseră	din	bătrâni.	Stelianei	Pădure	îi	
plăcea	atât	de	mult	portul	popular	încât	strânsese	o	bogată	
colecţie	de	straie	tradiţionale,	multe	dintre	acestea	primite	
de	 la	 alte	 bătrâne	 din	 Văleni	 Dâmboviţa	 sau	 din	 satele	

învecinate.	 Aşa	 de	 bogată	 şi	 de	
frumoasă	era	colecţia	sa	încât	i	se	
dusese	vestea	şi,	de	la	un	timp,	a	
început	să	primească	vizite	de	la	
diferiţi	solişti	de	muzică	populară,	
aflaţi	 în	 căutarea	 unor	 costume	
autentice.	 Bătrâna	 se	 mândrea	
tare	mult	cu	vizitele	artiştilor	de	
folclor	 şi	 ne-a	 arătat	 cu	 bucurie	
fotografii	 sau	 înregistrări	 de-ale	
lor,	care-i	fuseseră	oferite.	
	 Sfătuiţi	 de	 bătrână,	 ne-am	
continuat	 călătoria,	 oprindu-ne	
la	 vechea	 biserică	 din	 localitate,	
în	 prezent	 abandonată,	 care	 se	
surpase	 din	 pricina	 inundaţiilor	
în	urmă	cu	câţiva	ani.	Biserica	era	
aşezată	pe	o	culme	însă	puhoaiele	
care	 au	 coborât	 de	 pe	 versanţii	

dealurilor	au	săpat,	surpând	terenul	pe	care	se	afla	biserica	
şi	cimitirul,	încă	din	vechime.	Pământul	a	alunecat	ducând	
cu	el	morminte	 şi	 oseminte,	pe	 care,	 a	doua	 zi,	 localnicii	
le	culegeau,	 înfricoşaţi,	din	vale.	Surparea	pământului	 s-a	
oprit	 însă	 lângă	 zidul	 bisericii:	 fundaţia	 lăcaşului	 de	 cult	
este	expusă,	 însă	 terenul	de	 sub	aceasta	a	 rămas	pe	 loc.	
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Chiar	 şi	 astăzi	 se	mai	 pot	 vedea	
morminte	 goale,	 cu	 brâul	 de	
ciment	 gol.	 Osemintele	 au	 fost	
mutate	în	alte	cimitire	sau	în	alte	
morminte	 dar	 biserica	 este	 încă	
acolo,	 goală,	 pustie,	 dar	 tăcută	
martoră	a	puterii	providenţei.
	 Lăsând	în	urmă	trista	poveste	
a	inundaţiei,	pornim	către	centrul	
localităţii,	unde	lumea	era	strânsă	
în	 număr	 mare,	 ca	 în	 orice	 zi	 de	 duminică.	 Centrul	 este	
dominat	de	clădirile	Primăriei	 şi	Căminului	Cultural,	unde	
se	 găseşte	 şi	 biblioteca,	 iar	 vizavi	 se	 află,	 pe	 de	 o	 parte,	
clădirea	unui	 fost	 complex	 comercial	 construit	 cu	 zeci	de	
ani	 în	 urmă	 şi	 care	 continuă	 să	 găzduiască	magazine,	 iar	
pe	de	altă	parte,	o	biserică	mai	nouă,	cu	cimitirul	aşezat	în	
trepte.	Foarte	mulţi	oameni	se	perindau	în	toate	direcţiile,	
vorbind	despre	ploi	şi	furtuni	anunţate.	Noi	ne	continuăm	
drumul	către	o	altă	comună	aşezată	la	poale	de	munte,	dar	
de	cealaltă	parte	a	râului	Dâmboviţa.	Este	vorba	de	Pucheni,	
moşie	a	căpitanului	Pucheanu	din	slujba	lui	Mihai	Viteazul,	
care	a	primit	aceste	pământuri	drept	răsplată	pentru	slujbă	
credincioasă.	 Puchenii	 sunt	
atestaţi	 documentar	 din	 secolul	
al	 XVI-lea	 şi	 legenda	 spune	 că	
mulţi	dintre	strămoşii	locuitorilor	
din	 zilele	 noastre	 erau	 secui	
care	 luptaseră,	 sub	 porunca	 lui	
Pucheanu,	 în	 oştile	 voievodului	
Mihai.
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Moşia căpitanului Pucheanu

	 Comuna	 Pucheni	 ne	 oferă	 peisaje	 superbe	 şi	 un	 aer	
atât	 de	 curat,	 încât	 în	 timpul	 regimului	 comunist	 a	 fost	
plănuită	 construirea	 unui	 sanatoriu	 de	 boli	 pulmonare	

în	 localitate.	 Plimbându-ne	 pe	
străzile	 comunei,	 întrebăm	 mai	
ales	bătrâni	 ieşiţi	 în	 faţa	porţilor	
despre	 ocupaţiile	 locuitorilor	 şi	
aflăm	 că	 cele	 mai	 importante	
sunt	 creşterea	 animalelor,	
pomicultura,	 dar	 şi	 prelucrarea	
lemnului,	 comuna	 fiind	
cunoscută	pentru	dulgheria	care	
se	practica	şi	încă	se	mai	practică	

aici.	Profesorul	Cătălin	Chiţulescu,	pe	care	 l-am	 întâlnit	 la	
bibliotecă,	ne-a	povestit	despre	biserica	locală,	despre	care	
bătrânii	 au	 poveşti	 interesante:	 prima	 biserică	 ar	 fi	 fost	

construită	 în	 secolul	 al	 XVII-lea,	
dar	 într-o	 zi	 un	 vifor	 puternic	 a	
smuls	acoperişul		şi	l-a	aruncat	la	
sute	de	metri	depărtare.	Atunci,	
conform	 legendei,	 localnicii	 au	
hotărât	să	mute	biserica	pe	locul	
în	 care	 pronia	 dumnezeiască	
azvârlise	 acoperişul.	 Pe	 acel	 loc	
s-a	 zidit	 noua	 biserică,	 ce	 a	 fost	
în	mai	multe	rânduri	renovată	şi	

consolidată,	şi	la	care	se	mai	întâlnesc	şi	astăzi	localnicii	în	
ziua	de	duminică.	
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	 Comuna	 Pucheni	 oferă	 o	
perspectivă	 minunată	 asupra	
zonei	 subcarpatice	 pe	 care	
o	 perindăm.	 Cu	 ajutorul	 şi	
încurajarea	 bibliotecarei	 din	
localitate,	 Nicoleta	 Minciunoiu,	
urcăm	pe	un	deal	din	apropierea	
comunei	 şi	 care	 ne	 oferă	 o	
perspectivă	 impunătoare	 asupra	
văilor	 şi	 dealurilor	 pe	 care,	 de-a	
lungul	 veacurilor,	 s-au	 răspândit	 locuinţele	 puchenarilor.	
După	cum	remarcă	unul	din	membri	echipei	noastre,	în	jurul	
nostru	apăruse	deja	pădurea	de	brad,	semn	că	trecuserăm	
de	 1000	 m	 altitudine.	 Asudaţi	 de	 urcuş,	 ne-am	 oprit	 la	
un	puţ	unde	am	băut	cu	 toţii	apă	şi	am	privit	 tractoarele	
cu	 lemne	 trecând	 pe	 lângă	 noi.	 Oamenii	 ne	 salutau	 cu	
căldură	 şi	 în	 acele	momente	de	
odihnă	am	simţit	 cu	 toţii	 cât	de	
departe	 era	 zbuciumul	 oraşului	
şi	poluarea	lui,	am	înţeles	cât	de	
nepreţuită	era	comoara	culturală	
şi	naturală	a	satelor	pierdute	pe	
Valea	 Dâmboviţei.	 În	 depărtare	
se	 zăreau,	 impunători,	 munţii	
Leaota.	

Popas la Cândeşti Vale

	 Lăsăm	 în	 urmă	 cu	 părere	 de	 rău	 comuna	 Pucheni,	
cu	 peisajele	 sale	 impresionante	 –	 numai	 bune	 pentru	
amplasarea	unor	pensiuni	agroturistice	–	şi	ne	continuăm	
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traseul	 revenind	 pe	 celălalt	 mal	
al	 râului	 Dâmboviţa,	 în	 comuna	
Cândeşti.	Reşedinţa	comunei	este	
satul	Cândeşti	Vale,	la	rândul	său	
o	aşezare	 foarte	 veche,	 atestată	
documentar	 în	 secolul	 al	 XVII-
lea.	 Comuna	 este	 compusă	 din	
satele	 Cândeşti	 Vale,	 Cândeşti	
Deal	 şi	 Dragodăneşti	 şi	 trăieşte,	

ca	toate	aşezările	din	zonele	de	deal,	din	creşterea	vitelor,	
pomicultură	 şi	 prelucrarea	 lemnului.	 Suntem	 întâmpinaţi	

de	 prietenii	 noştri	 din	 Cândeşti,	
în	 special	 bibliotecara	 Veronica	
Comănescu,	 ce	 îşi	 asumă	 cu	
multă	 bucurie	 rolul	 de	 gazdă	
şi	 de	 ghid	 al	 nostru	 în	 comună.	
După	 un	 moment	 de	 odihnă,	
purcedem	către	cel	mai	important	
monument	 pe	 care	 comuna	
Cândeşti	îl	are	de	oferit	turiştilor:	
biserica	de	lemn	din	Vârtop,	unul	

dintre	 cele	 mai	 vechi	 şi	 mai	 fascinante	 monumente	 ale	
comunei.

	 Biserica	 datează	 de	 la	
începutul	 secolului	 al	 XIX-
lea	 (sau	 poate	 de	 la	 sfârşitul	
secolului	 al	 XVIII-lea)	 şi	 face	
parte	 din	 categoria	 bisericilor	
din	 lemn,	 foarte	 răspândite	
la	 sud	 de	 Carpaţi,	 în	 special	 în	
zonele	 deluroase.	 Biserica	 se	
găseşte	 	 pe	 culmea	 unui	 pinten	
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ce	coboară	pe	latura	răsăriteană	a	Piemontului	Cândeşti	şi	
a	fost	aşezată	probabil	la	1803	pe	o	temelie	de	piatră,	tot	
restul	 construcţiei	 fiind	 realizat	 din	 lemn.	 Legenda	 spune	
că	biserica	a	 fost	construită	de	 fapt	 în	Obârşia	Potopului,	
după	 cum	 atestă	 o	 hartă	 austriacă	 de	 la	 1791	 dar	 a	 fost	
mutată	în	locaţia	actuală	la	1803,	pe	măsură	ce	populaţia	
cobora	 către	drumul	 cel	mare	al	 Câmpulungului,	 în	 vatra	
de	 astăzi	 a	 satului.	 Biserica	 are	 o	 singură	 turlă,	 aşezată	
deasupra	pronaosului	 şi	 intrarea	
se	face	printr-un	pridvor,	susţinut	
de	şase	stâlpi,	decoraţi	cu	motive	
florale	 şi	 geometrice.	 Ferestrele	
bisericii	 sunt	 foarte	 interesant	
realizate,	 dintr-o	 singură	 bucată	
de	 lemn,	 sub	 formă	 de	 acoladă	
la	partea	superioară	şi	cu	zăbrele	
sculptate	sub	formă	de	romburi.	
Pereţii	 sunt	 realizaţi	 din	 bârne	
groase	 şi	 sunt	 înconjuraţi	 cu	 un	
brâu	sculptat	sub	 formă	de	solzi	
de	 peşte	 iar	 acoperişul	 este	 din	
şindrilă.	
	 Deşi	 există	 mai	 multe	
interpretări,	 se	 pare	 că	 hramul	
bisericii	 ar	 fi	 Sfânta	 Paraschiva	
iar	conform	unor	autori,	artiştii	ar	fi	fost	meşterul	Bratu	şi	
zugravul	 Enache.	 Biserica	 este	 înconjurată	 de	numeroase	
morminte,	dintre	care	unele	evocă	chiar	trecutul	comunei,	
după	cum	ne	explică	gazda	noastră.	Printre	altele,	ne	este	
prezentat	 mormântul	 învăţătorului	 Matei	 Vlădeanu,	 cel	
mai	de	 seamă	 reprezentant	al	 şcolii	 locale,	dar	 şi	 al	 altor	
oameni	 de	 seamă	 ai	 comunei.	 Coborând	 spre	 centrul	
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satului	Cândeşti	Vale,	ne	întâlnim	
cu	o	mulţime	de	oameni	care	vin	
de	la	biserică,	în	special	bătrâne,	
mereu	dornice	să	stea	de	vorbă	şi	
să	povestească	 celor	 ce	 au	 timp	
să	 asculte.	 Încercăm	 să	 aflăm	
câteva	 lucruri	 despre	 obiceiurile	
locale,	 despre	 tradiţii	 uitate	 şi	
ca	întotdeauna	gazda	noastră	ne	

este	de	mare	ajutor.
	 Aflăm	 astfel	 de	 un	 obicei	 specific	 locului	 care	 era	
practicat	în	„Seara	Sfântului	Vasile”,	în	special	pentru	tinerii	
care	 doreau	 să-şi	 afle	 viitoarea	 soţie	 sau	 soţ.	 O	 femeie	
aşeza	pe	o	masă	nouă	oale	de	lut	ars	cu	gura	în	jos,	punând	
pe	 ascuns	 sub	 ele	 diverse	 obiecte	 care	 aveau	 fiecare	 o	
anumită	semnificaţie	în	ghicirea	alesului	sau	alesei:	fie	un	
pieptăn,	 care	 însemna	un	băiat	 sau	o	 fată	 cu	dinţii	mari,	
fie	o	monedă,	care	 însemna	bogăţie,	 fie	o	 felie	de	pâine,	
semnificând	hărnicia	şi	priceperea	într-ale	gospodăriei,	fie	

o	 bucată	 de	 şuncă,	 ce	 însemna	
un	 soţ	 sau	 o	 soaţă	 grasă,	 fie	 un	
cărbune	 care	 însemna	 că	 alesul	
este	 brunet,	 fie	 un	 creion,	 care	
însemna	 ştiinţă	 de	 carte,	 fie	 o	
floare,	 care	 însemna	 gingăşie	
şi	 frumuseţe.	 Fără	 a	 şti	 ce	 se	
ascunde	sub	oală,	fiecare	tânăr	îşi	
alegea	una,	după	ce	se	închina	de	

trei	ori	în	faţa	mesei.	Asemenea	petreceri	se	puteau	încheia	
foarte	vesel,	după	dibăcia	şi	hazul	cu	care	erau	interpretate	
„semnele”.	
	 Un	alt	obicei	specific	locului	face	trimitere	la	ocupaţia	



15

sătenilor	de	pomicultori.	La	slujba	de	„Sfântul	Haralambie”,	
care	are	loc	pe	10	februarie,	toţi	locuitorii	satului	mergeau	
la	 biserică	 cu	 colac,	 prescură	 şi	 colivă,	 din	 care	 jumătate	
rămâneau	la	biserică.	Din	jumătatea	de	colivă	cu	care	sătenii	
veneau	acasă	amestecau	două	sau	trei	linguri	cu	o	cantitate	
mai	mare	de	grâu	fiert	şi,	după	masa	de	prânz,	unul	dintre	
bărbaţii	 familiei	 mergea	 în	 livada	 cu	 pomi	 şi	 lipea	 între	
ramuri	fărâme	din	această	hrană	
sacră,	 pentru	 ca	 în	 felul	 acesta	
pomul	 să	dea	 rod	cât	mai	bogat	
şi	 să	 fie	 ferit	 de	 boli.	 După	 cum	
am	 aflat	 în	 Cândeşti	 Vale,	 unde	
marea	 majoritate	 a	 locuitorilor	
se	 ocupă	 cu	 pomicultura,	 acest	
obicei	se	mai	practică	şi	 în	zilele	
noastre.	Desigur,	ca	orice	aşezare	
rurală,	 Cândeşti	 are	 multe	 alte	
tradiţii,	 dar,	 mulţumind	 pentru	
găzduire,	noi	ne	îndreptăm	către	
următoarea	 noastră	 destinaţie,	
revenind	pe	malul	opus	al	râului	
Dâmboviţa,	 pentru	 a	 vizita	
comuna	Râu	Alb.

Pe malurile Râului Alb

	 În	slalomul	nostru	printre	frumoasele	aşezări	de	pe	Valea	
Dâmboviţei,	trecem	din	nou	râul	pe	malul	celălalt,	pentru	
a	vizita	o	altă	comună	care	oferă	condiţii	deosebite	pentru	
dezvoltarea	 agroturismului,	 datorită	 mediului	 natural	
pitoresc,	 a	 liniştii	 şi	 aerului	 curat,	 a	posibilităţii	 de	a	 face	
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drumeţii	prin	pădurile	din	zonă	şi,	desigur,	prin	tradiţiile	sale.	
Comuna	îşi	trage	numele	de	la	râul	care	o	străbate	şi	se	află	
situată	într-o	zonă	mai	puţin	umblată	a	judeţului.	În	partea	
sa	 nordică,	 principalele	 căi	 de	 comunicaţie	 ale	 judeţului	
sunt	drumul	naţional	 71	 care	 leagă	Târgoviştea	de	Sinaia	
şi	Braşov	şi	drumul	naţional	72A,	care	leagă	Târgoviştea	de		
Câmpulung,	în	judeţul	Argeş.	Râu	Alb	se	găseşte	de-a	lungul	
unui	drum	judeţean	care	leagă	cele	două	drumuri	naţionale	
amintite.	Un	alt	drum,	comunal,	leagă	Râu	Alb	de	comuna	
Pucheni.	Zona,	fiind	mai	puţin	expusă	traficului,	şi-a	păstrat	
curăţenia	 aerului	 şi	 împrejurimilor	 cum	 puţine	 zone	 au	
făcut-o,	reprezentând,	din	punct	de	vedere	agroturistic,	o	
comoară	ce	aşteaptă	să	fie	descoperită.
	 Suntem	întâmpinaţi	la	sosirea	noastră	de	bibliotecarul	
Dragoş	Nicolaescu,	dornic	să	ne	împărtăşească	informaţii	şi	
poveşti	despre	trecutul	comunei	şi	cultura	locurilor.	Râu	Alb	
s-a	format	ca	aşezare	prin	roire,	prin	deplasarea	ţăranilor	din	
satele	învecinate,	din	Bărbuleţu	sau	din	Ardeal,	deşi	urmele	
de	 locuire	 în	 această	 zonă	 datează	 încă	 din	 preistorie.	
Prin	 Bărbuleţu	 trecea	 în	 vechime	 unul	 dintre	 drumurile	
comerciale	care	lega	Târgoviştea	de	oraşele	transilvănene,	
ceea	ce	a	contribuit	la	prosperitatea	locuitorilor	din	zonă.	
Aşezarea	este	menţionată	documentar	pentru	prima	dată	

abia	în	1733,	deşi	hidronimul	Râu	
Alb	 era	 mai	 vechi.	 Pe	 la	 1764,	
locuitorii	 din	 Bărbuleţu	 ofereau	
preotului	 Oprea	 o	 livadă	 în	 Râu	
Alb,	 în	 jurul	 căreia,	 apreciază	
monografia	 localităţii,	 se	 va	 fi	
înjghebat	 satul	 de	 mai	 târziu:	
„aşia	 am	 căzut	 la	 numitul	 preot	
ca	 să	 slujească	 un	 sărindar	 şi	



17

să-i	dăm	o	 livede	de	 făn	 în	Rău	Alb,	 într-acest	otar	 ce	 se	
numeşte	Colnic.”
	 Satul	 a	 prosperat	 în	 secolele	 al	 XVIII-lea	 şi	 al	 XIX-lea,	
mulţumită	cadrului	natural	ce	oferea	locuitorilor	toate	cele	
necesare	 traiului.	 Pădurile	 de	 pe	 dealurile	 ce	 înconjurau	
satul	erau	pline	de	vânat,	bureţi,	 fructe	de	pădure,	 iar	pe	
pajiştile	 din	 jur	 se	 creşteau	 animale.	 Râurenii	 erau	 mari	
meşteri	 în	 cioplirea	 lemnului	 şi	 a	 pietrei,	 mărturie	 stând	
casele	din	bârne	 cu	numeroase	decoraţiuni	 sculptate,	 iar	
nevestele	 gospodarilor	 ţeseau	 covoare	 şi	 straie	 populare	
de	o	rară	frumuseţe.	Datorită	apelor	curgătoare,	Râu	Alb	a	
fost	plin	de	mori,	la	care	veneau	săteni	şi	din	împrejurimi,	
iar	 prosperitatea	 era	 completată	 de	 heleştee,	 stupi	 şi	
povernele	 de	 făcut	 ţuică.	 Prosperitatea	 locuitorilor	 este	
confirmată	şi	de	documentele	istorice,	precum	o	foaie	de	
zestre	 de	 la	 1844,	 document	 similar	 unui	 contract	 pre-
nupţial	 din	 zilele	 noastre	 şi	 în	 care	 erau	 trecute	bunurile	
pe	care	părinţii	 le	 lăsau	celor	doi	miri	cu	ocazia	cununiei.	
Ruxandra,	fiica	lui	Bucur	din	Râu	Alb,	primea	ca	zestre:	un	
cal	 şi	 o	 iapă,	 doi	 boi,	 o	 vacă,	 un	 tron	 (şifonier),	 un	 halat	
de	 postav,	 şase	 perine,	 şase	 ştergare,	 două	 rochii,	 patru	
cămăşi	 şi	altele.	 La	 rândul	 său	mirele,	 Ion	al	 lui	Dragomir	
Jugănaru,	primea	de	la	ai	săi:	un	cal,	o	iapă,	doi	boi,	o	vacă	
cu	viţel,	trei	butii	pentru	prune,	două	butoaie	pentru	varză,	
un	fier	de	plug,	la	care	se	adăugau	o	treime	din	pământul	
părinţilor	şi	o	treime	din	livezile	cu	pruni	ale	acestora.	Poate	
aceste	informaţii	nu	folosesc	nimănui	astăzi,	dar	ele	arată	
cum	îşi	duceau	oamenii	viaţa	în	timpurile	de	demult,	cum	
îşi	valorizau	munca,	iar	acestea	la	rândul	lor	ne	spun	multe	
despre	spiritul	unor	vremuri	de	mult	apuse.	Plimbându-ne	
pe	 uliţele	 satului,	 admirând	 case	 bătrâneşti	 sau	 liniştea	
monumentală	a	pădurilor	din	jur,	putem	face	un	pas	înapoi	
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în	istorie,	pentru	a	găsi	un	moment	de	repaus	şi	
linişte	sufletească,	din	veacurile	în	care	ritmul	
vieţii	 nu	era	dominat	de	graba	 şi	 aglomeraţia	
oraşelor,	 iar	 oamenii	 obţineau	 cu	 ajutorul	
braţelor	toate	cele	necesare	traiului.
	 După	 această	 „excursie”	 în	 trecut,	 mai	
zăbovim	 în	 centru	 puţin,	 pentru	 a	 admira	
o	 frumoasă	 casă	 construită	 pe	 la	 1936	 şi	
care	 are	 etajul	 cioplit	 în	 lemn,	 ca	mărturie	 a	
meşteşugului	 localnicilor,	 dar	 şi	 biserica	 din	
localitate,	 ridicată	 pe	 la	 jumătatea	 veacului	
al	 XIX-lea,	 după	 care	 ne	 continuăm	 zigzag-ul	

peste	 satele	 Văii	 Dâmboviţei,	
îndreptându-ne	 de	 această	
dată	 către	 comuna	 despre	 care	
locuitorii	cu	mândrie	spun	că	este	
„regina”	întregii	regiuni:	Voineşti.	
Desigur,	 atunci	 când	 spunem	
Voineşti,	ne	gândim	la	mere,	dar	
noi	 am	 încercat	 să	 aflăm	 câte	
ceva	şi	despre	trecutul	comunei.

Regina Văii Dâmboviţei

	 Voineşti	 este	 o	 comună	 formată	 din	mai	multe	 sate,	
Gemenea,	 Izvoare,	 Manga,	 Lunca,	 Onceşti	 şi	 Suduleni.	
Primele	 atestări	 documentare	 despre	 existenţa	 acestor	
sate	 datează	 din	 prima	 jumătate	 a	 secolului	 al	 XVI-lea,	
pământurile	 aflând-se	 fie	 în	 proprietatea	 moşnenilor,	
fie	 în	 cea	 a	 mănăstirilor	 sau	 a	 marilor	 familii	 boiereşti.	
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Datorită	 prosperităţii	 deosebite	
a	 acestor	 aşezări,	 tradiţiile	 şi	
obiceiurile	populare	au	cunoscut	
o	dezvoltare	deosebită,	în	special	
cântecul	 popular,	 comuna	
Voineşti	 fiind	 cunoscută	 ca	
leagăn	 al	 celebrei	 interprete	 de	
muzică	 folclorică	 Rodica	 Bujor,	
cu	care	comuna	se	mândreşte	în	
mod	 deosebit.	 Oamenii	 au	 fost	
foarte	legaţi	de	locul	lor	şi	de	pământurile	lor,	pe	care	le-au	
muncit	cu	multă	dăruire	şi	patimă,	fiindu-le	foarte	greu	să	
renunţe	la	ele	şi	la	modul	lor	de	viaţă,	aşa	cum	le-a	cerut,	
mai	târziu,	regimul	comunist.	
	 Din	 comuna	Voineşti	 se	 trăgea	unul	 dintre	marii	 eroi	
ai	 rezistenţei	 anti-comuniste,	 Traian	 Marinescu,	 fiu	 al	
unui	 fost	 primar	 al	 comunei,	 la	 rândul	 său	 om	 cultivat	 şi	
cu	stare,	dar	care	n-a	putut	suporta	samavolniciile	impuse	
de	 cotropitorii	 sovietici	 şi	 a	 opus	 rezistenţă	 în	mai	multe	
rânduri.	 Aşa	 s-a	 întâmplat	 de	 pildă	 când	 nişte	 soldaţi	
sovietici	au	 încercat	să	batjocorească	 fata	unui	cârciumar	
din	 Târgovişte	 sau	 atunci	 când	 la	 alegerile	 din	 1946	
preşedintele	 comunist	 al	 secţiei	 de	 votare	 falsifica	 fără	
ruşine	buletinele	de	vot.	De	fiecare	dată	Traian	Marinescu	
a	ieşit	în	faţă	spunând	un	„nu”	hotărât	în	faţa	acestor	fapte,	
sfârşind	prin	a	fi	chiar	arestat.	Scăpat	de	sub	pază,	el	a	fugit	
în	munţi	unde	a	intrat	în	rândul	rezistenţei	armate	condusă	
de	colonelul	Arsenescu,	reuşind	de	mai	multe	ori	să	scape	
de	sub	urmărirea	organelor	represive	ale	regimului.	În	cele	
din	urmă	însă	a	căzut	în	mâinile	Securităţii,	fiind	executat	
mişeleşte	pe	la	spate.	Pe	locul	unde	a	fost	ucis,	a	fost	ridicat	
astăzi	un	monument.
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	 Cu	 toate	 acestea,	 tragedia	 secolului	 a	 fost	 că	 foarte	
mulţi	oameni	au	reuşit	să-şi	facă	un	rost	în	viaţă	şi	să	obţină	
bucurie	 şi	 satisfacţie	 tocmai	 sub	 regimul	 împotriva	căruia	
au	 murit	 părinţii	 lor.	 Faima	 comunei	 Voineşti	 se	 trage,	
printre	altele,	şi	de	 la	Staţiunea	Pomicolă,	celebră	pentru	
soiul	„frumosul	de	Voineşti”.	Staţiunea	a	fost	construită	cu	
investiţii	masive,	cum	nu	mai	văzuse	comuna	până	atunci,	

în	 anii	 grei	 ai	 stalinismului,	 în	
1950,	 când	 oameni	 ca	 Traian	
Marinescu	mai	aşteptau	 încă,	 să	
vină	 americanii.	 Americanii	 n-au	
mai	venit	şi	comuniştii	au	rămas	
la	putere,	 însă	peste	schimbările	
deceniilor,	de	la	Gheorghiu-Dej	la	
Ceauşescu,	staţiunea	din	Voineşti	
a	prosperat,	dezvoltând	soiuri	noi	
şi	 oferind	 locuri	 de	muncă	 şi	 un	

rost	multor	 oameni,	 ducând	mai	 departe	 faima	 comunei	
Voineşti.	Mulţi	oameni	au	pus	suflet	acolo,	şi-au	trăit	vieţile	
în	slujba	staţiunii,	a	livezilor,	puieţilor	şi	altoilor	dezvoltaţi	
acolo,	 astfel	 încât	pentru	ei	 jertfa	unor	oameni	 ca	Traian	
Marinescu	pare	un	lucru	îndepărtat	şi	uneori	de	neînţeles.	

Tinerii	 din	 Voineşti,	 elevi	 la	 un	
liceu	 odinioară	 horticol,	 care	
producea	specialişti	 în	cultivarea	
pomilor,	 mai	 învaţă	 uneori	
la	 şcoală,	 de	 la	 profesorii	 de	
istorie,	despre	oameni	 ca	Traian	
Marinescu.	Tragedia	situaţiei	este	
că	şi	unii	şi	ceilalţi	au	dreptate	în	
felul	lor:	fiecare	a	făcut	tot	ce	i-a	
fost	 în	putinţă	pentru	binele	său	
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şi	al	celorlalţi,	aşa	cum	l-a	înţeles	la	momentul	respectiv.	Cu	
toate	acestea,	dincolo	de	astfel	de	drame,	un	fapt	rămâne	
cert:	în	zilele	noastre,	sătenii	din	Voineşti,	în	ciuda	tuturor	
greutăţilor,	 ascultă	 încă	muzica	Rodicăi	Bujor	 şi	 cultivă	 în	
continuare	mere.
	 Pentru	 cei	 care	 doresc	 să	 cunoască	 într-adevăr	 un	
strop	 din	 viaţa	 sătenilor	 şi	 să	 guste	 un	măr	 adevărat	 de	
Voineşti,	trebuie	musai	să	meargă	la	Festivalul	Mărului,	cea	
mai	mare	manifestare	de	gen	pe	care	o	cunoaşte	comuna	
pe	 tot	parcursul	 anului.	 În	 fiecare	 zi	 de	8	noiembrie	este	
sărbătoarea	 comunei,	 cu	 care	ocazie	 toţi	 producătorii	 de	
mere	din	localitate	expun	cele	mai	reuşite	produse	obţinute	
peste	 an,	 întrecându-se	 în	măiestria	 lor	 de	 cultivatori,	 în	
parfumul,	 aroma,	 culoarea	 şi	
strălucirea	 fructelor	 produse.	
Festivalul	 Mărului	 este	 un	 bâlci	
în	 toată	 regula,	 în	 buna	 tradiţie	
a	 bâlciurilor	 dâmboviţene,	
cuprinzând	 nu	 doar	 expoziţii	
de	mere	 ci	 şi	 de	 flori,	 de	 utilaje	
agricole,	 toate	 însoţite	 de	
concerte	 de	 muzică	 populară	
alături	 de	 frumos-mirositorii	
mici	aşezaţi	lângă	halba	de	bere.	
Desigur,	veţi	putea	spune,	micii	şi	
berea	nu	sunt	tocmai	tradiţionale	
pentru	comuna	Voineşti,	dar	sunt	
în	 orice	 caz	 tradiţionale	 pentru	
orice	bâlci	de	la	sud	de	Carpaţi,	de	
aproape	două	sute	de	ani,	astfel	
încât…	opţiunea	se	justifică.
	 Mulţumiţi	 de	 cele	 aflate	 de	
la	 gazdele	 noastre,	 pornim	 la o 
scurtă	plimbare	prin	comună,	însoţiţi	de	arşiţa	unei	senine	
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după-amiezi	 de	 iunie.	 Admirăm	
dezvoltarea	 comunei,	după	 cum	
este	reflectată	de	cocheta	clădire	
a	Primăriei	şi	Căminului	Cultural,	
apoi	 o	 pornim	 încetişor	 către	
satul	 Onceşti,	 unde	 ne	 aşteaptă	
o	 surpriză:	 o	 biserică	 foarte	
veche,	după	cum	ne	spune	gazda	
noastră,	 bibliotecara	 Florentina	
Belbe.	 Ajungând	 la	 faţa	 locului,	
constatăm	că	surpriza	este	mult	

mai	mare:	privind	monumentul,	avem	 impresia	că	ne-am	
întors	 la	 Cândeşti	 Vale.	 Biserica	
cu	 hramul	 „Duminica	 tuturor	
sfinţilor”	 ne	 atrage	 atenţia	 în	
primul	 rând	 prin	 planul	 similar,	
cu	 pronaosul	 mai	 îngust	 decât	
naosul,	 la	 fel	 şi	 altarul	 dispus	 în	
cinci	feţe,	cu	trei	ferestre.	Biserica	
are	 o	 singură	 turlă	 construită	
din	 lemn	 şi	 este	 acoperită	 cu	
şindrilă.	Bolţile	peste	altar	şi	naos	
au	 structura	 alcătuită	 din	 nuiele	
trecute	printre	leţuri,	acestea	din	

urmă	fiind	prinse	în	căpriorii	acoperişului.	Structura	curbă	
este	tencuită	cu	var	şi	zugrăvită.	
Biserica	a	 fost	 renovată	 la	1857,	
când	 a	 fost	 şi	 extinsă,	 şi	 tot	 de	
atunci	 datează	 şi	 tencuiala	 din	
pământ.	Prin	modestia	şi	discreţia	
sa,	 bisericuţa	 din	 Onceşti	 ne	
aminteşte	de	toate	câte	am	aflat	
despre	 viaţa	 locuitorilor	 de	 pe	
Valea	Dâmboviţei,	despre	spiritul	
lor	gospodăresc.
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Coborând încet către Măneşti

	 Cu	 părere	 de	 rău,	 lăsăm	 în	 urmă	 „regina”	 Văii	
Dâmboviţei,	 comuna	 Voineşti,	 şi	 ne	 îndreptăm	 către	
ultima	 destinaţie	 pe	 care	 scurtul	 răgaz	 avut	 la	 dispoziţie	
ne	 permite	 să	 o	 mai	 vizităm:	 comuna	 Măneşti.	 Fiind	
foarte	 obosiţi,	 facem	 poate	 o	 nedreptate	 Măneştilor,	
grăbindu-ne	 să	 ne	 încheiem	 periplul.	 Cu	 toate	 acestea,	
alte	 surprize	 ne	 aşteaptă	 şi	 aici.	 Satele	 comunei	 au	 fost	
menţionate	 documentar	 pentru	 prima	 dată	 în	 secolul	 al	
XVI-lea,	fiind	aşadar	foarte	vechi.	Printre	celelalte	ocupaţii	
tradiţionale	 ale	 Văii	 Dâmboviţei,	 precum	 pomicultura	
sau	 creşterea	 vitelor,	 aflăm	 că	
sătenii	 din	Măneşti	 au	 fost	 buni	
olari,	 devenind	 cunoscuţi	 prin	
aceasta	 de-a	 lungul	 timpurilor.	
Avem	 ocazia	 să	 vizităm	 şi	 un	
muzeu	 în	 această	 localitate,	 un	
muzeu	 de	 etnografie	 şi	 folclor	
amenajat	 prin	 grija	 Primăriei,	 în	
chiar	 clădirea	 acestei	 instituţii,	
şi	 în	 care	 au	 fost	 adunate	 cu	
grijă	obiecte	de	uz	gospodăresc,	
atestând	 îndeletnicirile	 seculare	
ale	locuitorilor,	precum	ţesătoria,	
olăritul	 şi	 altele,	 dar	 mai	 ales	
obiecte	 atestând	 portul	 popular	
din	zonă.
	 Plimbându-ne	 printre	 expo-
nate,	 ne	 amintim	 de	 muzee	
locale,	 de	 dimensiuni	 mici,	 pe	
care	 le-am	vizitat	anul	 trecut	pe	
Valea	Ialomiţei,	precum	muzeele	
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de	 etnografie	 din	 Pucioasa	
sau	 Pietroşiţa,	 amenajate	 şi	
întreţinute	 cu	 mult	 suflet	 de	
oameni	 conştienţi	 de	 valoarea	
inestimabilă	a	acestor	exponate,	
oameni	 al	 căror	 nume	 s-a	
pierdut	 în	 bună	măsură.	 Rămân	
în	 urma	 lor	muzeele	 şi	mai	 ales	
obiectele	 colectate,	 mărturii	
tăcute	 şi	 prăfuite	 ale	 unui	 mod	
de	viaţă	uitat	de	noi,	dar	care	s-a	

dezvoltat	timp	de	secole	pe	aceste	meleaguri.	Menţionăm	
aici	acest	modest	muzeu,	ca	şi	pe	cele	de	pe	Valea	Ialomiţei,	
în	 speranţa	 că	 forurile	 competente,	 autorităţile	 locale,	
judeţene	 şi	 naţionale,	 vor	 găsi	 timp	 şi	 resurse	 pentru	 a	
aduce	în	atenţia	turiştilor	aceste	mici	comori	săteşti,	care	
ar	 fi	 căzut	 pradă	 uitării	 şi	 distrugerii	 fără	 efortul	 anonim	
al	 unor	 oameni	 de	 bine,	 dar	mai	 ales	 resursele	 necesare	
pentru	 a	 susţine	 şi	 încuraja	 astfel	 de	 opere,	 care	 au	 fost	
create	 voluntar,	 dar	 care	 nu	 pot	 supravieţui	 decât	 prin	
bunăvoinţă.	Lăudând	farmecul	acestui	mic	muzeu	şi	făcând	
o	 plecăciune	 sufletească	 în	 faţa	 bătrânilor	 care	 au	 fost	
şi	 nu	 mai	 sunt,	 ne	 îndreptăm	 către	 următoarea	 atracţie	
rezervată	de	gazda	noastră,	dând	bineţe	sătenilor	 ieşiţi	 la	
poartă	pentru	a	schimba	o	vorbă,	ca	într-o	obişnuită	zi	de	

duminică.	
	 Mergem	 mai	 departe	 către	
ultimul	 punct	 al	 călătoriei	
noastre,	 biserica	 de	 lemn	 din	
satul	 Căprioru,	 construită	 în	
jurul	 anului	 1810.	 Aflată	 în	
stare	 de	 paragină,	 biserica	 cu	
hramul	 „Sfântul	 Nicolae”	 este	 o	
altă	 mărturie	 a	 acelor	 vremuri	
de	 mult	 apuse,	 în	 căutarea	
cărora	 am	 purces.	 Ruinele	 sale	
şi	 fragmentele	 de	 pictură	 care	
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s-au	mai	păstrat	evocă	vremurile	
în	 care	 Ruxandra	 din	 Râu	 Alb	
primea	 un	 cal	 şi	 o	 iapă	 zestre,	
vremurile	 în	 care	 dulgherii	 şi	
olarii	 de	 pe	 Valea	 Dâmboviţei	
făceau	negoţ	la	târguri,	la	drumul	
cel	 mare	 al	Muscelului.	 Ridicată	
din	 bârne	 şi	 nuiele	 acoperite	 cu	
chirpici,	 biserica	 este	 acoperită	
cu	tablă	şi	are	o	frumoasă	pictură	
exterioară,	în	care	cadrul	natural	
este	 inspirat	 de	 împrejurimile	 Măneştilor.	 Alături	 de	 ve-
chea	biserică,	declarată	monument	istoric	şi	de	arhitectură,	
se	 află	 o	 biserică	 nouă,	 zidită	 din	 cărămidă,	 în	 care	 se	
oficiază	în	zilele	noastre	serviciul	religios.	În	toate	aşezările	
de	 pe	 Valea	 Dâmboviţei	 am	 găsit	 acelaşi	 lucru:	 vechiul,	
abandonat	şi	 trist,	 în	aşteptarea	unei	 învieri	care	nu	pare	
să	mai	vină,	în	aşteptarea	unor	proiecte	de	reabilitare	şi	a	
unor	vizitatori	ai	vremurilor	noastre,	supravieţuind,	 într-o	
continuă	degradare,	lângă	lucruri	noi,	biserici	sau	clădiri	din	
ciment,	semn	al	altei	epoci.	Oamenii	au	ales	să	nu	renoveze	
ceea	ce	era	vechi,	ci	să	abandoneze,	ridicând	alături	zidiri	
noi,	 ca	 şi	 cum	 am	 vrea	 cu	 toţii	 să	 uităm	 de	 cele	 vechi.	
Această	broşură	se	vrea	o	readucere	în	actualitate	a	ceea	ce	
este	vechi,	un	semnal	că	vechimea	nu	este	un	lucru	ruşinos,	
ci	de	mândrie,	 şi	 că,	decât	să	 ridicăm	zidiri	noi,	 lipsite	de	
farmecul	 şi	 sufletul	 amintirilor	
bătrâneşti,	 ar	 fi	 mai	 bine	 să	 le	
reînviem	 pe	 cele	 moştenite.	 În	
felul	 lor,	 acestea	 sunt	 amprente	
ale	bunicilor	noştri,	ale	celor	care	
ne-au	dat	viaţă	şi	ne-au	crescut.	
Aroganţa	 noastră	 urbană,	 cu	
mofturi	 de	 secol	 XXI,	 nu	 este	
semnul	unui	progres	al	civilizaţiei,	
ci	 nu	 reuşeşte	 să	 fie	 nimic	 mai	
mult	decât	un…	păcat.	 
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Despre cealaltă faţă a Europei

	 Obosiţi	 dar	 încântaţi,	 oprim	 aici	 călătoria	 noastră,	
grăbindu-ne	 spre	 casă,	 unde	 odihna	 ne	 va	 ajuta	 să	
înţelegem	şi	să	interiorizăm	mai	bine	experienţa	pe	care	am	
trăit-o.	Centrul	EUROPE	DIRECT	are	misiunea	de	a	contribui	
la	 diseminarea	 informaţiei	 europene,	 despre	 instituţiile	
europene	şi	activitatea	acestora,	luând	parte	în	acest	fel	la	

vastul	proces	de	construire	a	unei	
identităţi	 şi	 cetăţenii	 europene.	
Aceasta	este	a	doua	parte	a	unei	
încercări	de	a	arăta	că	Europa	nu	
este	 un	 loc	 îndepărtat,	 situat	 în	
occident,	 ci	 se	 găseşte	 şi	 la	 noi	
acasă,	se	găseşte	în	fiecare	dintre	
noi.	Europa	de	acasă,	pe	care	am	
explorat-o	 anul	 trecut	 pe	 Valea	
Ialomiţei	şi	anul	acesta	pe	Valea	
Dâmboviţei,	 ne-a	 arătat	 multe	

surprize,	ne-a	relevat	o	faţă	a	lumii	în	care	trăim	şi	pe	care	
o	cunoşteam	prea	puţin.	Moştenirea	de	 tradiţii	 şi	 cultură	
pe	 care	 satele	 dâmboviţene	 o	 păstrează	 este,	 în	 fond,	
contribuţia	noastră	la	crearea	unei	Europe	multiculturale,	
unită	în	diversitate.
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