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—— 

]..—Dela Sinaia la Dâmbovicioara peste munţi.—Dupe 

mobilizarea şi dupe campania din vara anului 1913, în care 

raidurile alpine au fost înlocuite prin marşul forţat ce am îă- 

cut până în inima Bulgariei, simţeam mare nevoe să ne re 

facem forţele perdute, prin câteva curse lungi în munţi. Ne- 

am adresat atunci prietenilor obicinuiţi, ca să organizăm cât 

mai repede o caravană bucegistă şi „S'0 pornim“: Fie. diu 

cauza demobilizărei, care pentru unii a întârziat până în 

Septembrie 1913, îie din cauză că unii s'au întors din cam- 

panie prea slabi şi osteniţi, fie în fine din alte cauze indepen- 

dente de voinţa şi marele nostru dor de munţi, mam putut 

plecă decât în ziua de duminecă 6 Octombrie '1913. 

Caravana noastră coprindeă în totul cinci persoane şi 

anume: prietenul moş Nălucă, bătrânul dar veşnic sprintenul 

şi iubitul nostru tovarăş de carpatism; doctorul Petre: Gold- 

Haret şi Spiru Gold-Haret, elev inginer, ţăranul lon Megelea 

din Secăria şi subsemnatul: De oarece toţi eram şi suntein: 

buni mergători, nu aveam Cu noi decât un singur cal, necesâr 

să ne ducă merindele..Înţelegeţi iubiţi cititori, ce volum trebue 

să fi avut proviziile a 5 voinici excursionişti pe 7 zile, avână 

Notă. — Reproducerea întregului articol, sau a unor părți, pasagii ori. 

citate este absolut interzisă, fără numirea autorului şi a A nuarului Turiştilor. 
; 
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în vedere:că numai în treacăt veneam în atingere cu locuinţele 

omeneşti şi prin -urmare orice aprovizionare ne eră impy- 

sibilă. 
Pe un timp admirabil — parcă eră vara — am pornit 

din Siriaia, duminecă 6 Oct. 1913, la orele 5 seara, în mo- 
mentul asfinţitului, luând drumul obicinuit al Caraimanului, 
pe la captările de apă ale oraşului Sinaia, prin vâriul Pietre- 
lor-Arse şi prin Jepi (2.148 şi 2.075 m.). La 10h seara eram 
la Casa Caraiman (14'/- km; 2.100 m.). O noapte de neuitat, 
ne-a favorizat mersul, şi dacă mar îi fost şueratul de iarnă al 
vântului, prin iarba uscată, ne-am îi crezut în lulie. 

Din vâriul Pietrelor-Arse (2.007 m.), Sinaia apărea 
„feeric iluminată, apoi de o parte şi de alta luminile Buşte- 
nilor, Câmpinei şi Ploeştilor, ne arătau cât de limpede eră 
atmosfera şi cât de bun binoclu aveam. În momentul în care 
ajungeam în vârful Pietrelor-Arse, s'a arătat. şi blonda 
Phoebe, luminându-ne calea şi ţinându-ne tovărăşie până la 
Casa Caraiman, admirabila cabană a Eforiei Spitalelor Ci- 

"vile din Bucureşti. | 
La acest adăpost, am făcut îocul, am îmbucat câte ceva 

şi ne-am culcat, îndesându-ne unul lângă altul ca să ne fie 
mai cald. Deşi eram bine echipați, am tremurat grozav toată 
noaptea, ceeace nu ne-a împedicat să dormim binişor, astfel 
ca a doua zi să putem înfruntă. orice oboseli. Cu tot timpul 
îrumos, iarna începeă să-şi arate colții, căci a doua zi (luni 

- 7 Oct.) eşind afară pe a 7h dimineaţa să vedem răsăritul soa- 
relui, am -dat de o temperatură glacială. Un vânt muşcător 
suflă peste vâriuri în rafale puternice, şi răul eră mai cu sea- 
mă, că vânturile se mâncau 1), deci vremea urîtă se apropiă 

"şi noi abiă plecaserăm. Răsăritul însă, care ne-a umplut su- 
fletul de admiraţie, ne-a: răsplătit în deajuns de frigul îngro- 
zitor ce am îndurat (—5 09)... - 

Eră încă noapte, când brusc Şi aproape fără pregătire a 
-eşit din spatele munţilor, marginea superioară a discului au- 
riu, care instantaneu sa arătat întreg, 'devenind încetul cu 
încetul un glob incandescent ce pluteă în aer deasupra cres- 
telor inundate :de lumină. -Totdeodată cirruşii, cari.se colora- 

  

tel 1) La munte vânturile se mănâncă, atunci când suflând din toate pune ele cardinale, nu au o direcţie hotărită şi constantă. Fenomenul acesta pre- vesteşie totdeauna schimbare de timp, în rău.
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seră în trandafiriu, chiar înainte de răsărit, îi formară 0 au- 

reolă de un frumos roşu purpuriu. Încă câteva minute şi pe 

măsură ce se ridică deasupra orizontului, astrul luminos, care 

fusese tot roşu ca para focului, deveni pe nesimţite galben 

strălucitor. Un sfert de oră dela răsărit, razele ce trimeteă 

spre noi, erau aşă de calde şi luminoase; încât ne întunecau 

vederea. | 

Dupe o mică gustare, am plecat dela Casa Caraiman 

la orele 7'l dim. suind sau mai bine zis escaladând Brâul 

Mare al Caraimanului. Nu e aci locul să vorbim de acest Brâu, 

minunat şi interesant din toate punctele de vedere. Poate îi 

__Vom consacră vreodată, tot în acest anuar, un articol special. 

Repede am ajuns la Omuşor (2.250 m.), apoi în vâriul Cu- 

raimanului (2.384 m.), de unde am luat la dreapta pe mar- 

ginea golului Văei Albe. Dupe aceea, lăsând tot la dreapta 

vârtul Coştilei Mari (2.497 m.), am suit vâriul mare al Coş- 

tilelor (2.450 m.) şi am coborit la podişul Văei Priponului 

(2.250 m.). De acolo, pe Sub Brâul Ovârşiei (2.350 m.), alb 

de zăpadă proaspătă, am răzbit la Vârful Omul (2.511 m.) 

la orele 12 din zi (dist. 9 km). 

Aerul se încălzise binişor. Atmosfera foarte agitată eră 

neobicinuit de limpede, munţii liniştiţi şi pustii şi pe deasupra 

farmecul deosebit al strălucitorului, al dumnezeescului soare. 

La Omul, din cauza vântului puternic mam putut dejună 

chiar pe vârf, deşi eră cald bine. Ne-am ascuns atunci într'o 

văgăună uriaşă a Doamnelor (2.479 m.). Acolo am avut de 

suferit de-arşiţa cumplită a unui soare nemilos, amplificată 

prin reflecţia căldurei de pereţii stâncoşi între cari ne aflam. 

.... şi prin lipsa totală de apă, de care duceam dorul dela Omu- 

şor. Cerul eră de un.minunat albastru, cum orăşeanul nu-l 

vede niciodată. Toate bune, dar vântul ne nelinişteă grozav, 

căci se mâncă din ce în ce mai accentuat. 

Dupe dejun am plecat la 1h p. m.:pe îrontieră, ţinând ne- 

întrerupt creasta munţilor spre Strunga. La vre-o 2 km. dela 

Omul, s'a pornit un vânt şi mai.puternic, din-spre Piatra-Crai, 

care ne-a incomodat tot drumul până la Strunga. În colo 

timpul mereu admirabil şi vederea în Transilvania şi spre 

Piatra-Crai grandioasă. 

La Strunga (1900 m.) am ajuns la 6h seara (20 km dela | 

Casa Caraiman) când tocmai se înoptase bine. Cu toţii am
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„fost impresionați de nebănuita bogăţie de stele, ce se aprin- 
- deau una câte una, tot mai numeroase şi tot mai străluci- 
toare. Ce diferinţă între limpedele cer al munţilor şi palidui 
cer al oraşelor! Cerul muntelui să-l vedeţi, ca să puteţi ju- 
decă unul din nenumăratele farmece şi măreţii ale naturti 
montane. Numai de pe creste gândul poate face adevărate şi 
interesante călătorii în Univers. Numai de pe creste, spiritul 
avid de cunoştinţe noi, poate întreprinde înălţătoarea navi- 
gaţie în imensitatea unei mări totdeauna fără țărmuri, îri care 
arhipelagurile sunt compuse din sori şi din plânete, în care 
guli-streamul este majestoasa cale a Laptelui şi în care din 
când în când se văd trecând la orizont adevărate flotile de 
torpiloare, numite stelele căzătoare. Dar stelele duble, cu ce 
să le asemănăm? adevărate perechi fizice, navigând îm- 
preună în oceanul fără fund şi unite pentru vecie în ialnica 
lor strălucire. Aceste privelişti nebănuite, le-am avut noi, îeri- 
ciţii membrii ai caravanei, în această memorabilă excursiune. 
Dar de spectacolul pe care ni l-a oferit soarele la apusul său, 
ce să mai spunem, de oarece nici o descripţie nu poate redă 
extraordinara-i frumuseţe. 

Norii divers colorați, şi pe jumătate transparenţi, adu- 
naţi dealungul crestei Pietrei-Craiului, ne prevesteau că vre- 
mea rea se apropiă. Ei aveau forma unor imense draperii sus- 
pendate de bolta cerească, peste cari soarele apunând, făceă 
ca culorile spectrului să se topească într'o fermecătoare ar- 
monie. Am văzut deseori pe munţi răsărit de soare, apus de 
soare, cât şi nopţi cu cer senin. Nici odată însă în timpul ve- 
rei, iluminaţiile, coloraţiile şi strălucirile n'au fost aşă de pu- 
ternice, aşă de pătrunzătoare, aşă de emoţionante. În mMoO- 
mentele acestea, regretăm că nu avem -darul de a scrie mai 
îrumos, ca să putem arătă mai bine, şi celor mulţi, cât e de 
mare şi de interesant muntele cu tot ceeace oieră el, să pu-. tem spune cât de mult iubim noi, în special muntele românesc, 
ca astiel să comunicăm şi altora dorul de a-l vedeă, de a-l studiă, de a-l cunoaşte şi de a-l iubi. | 

La vama Strunga, o mare neplăcere ne aşteptă. Camera destinată de Ministerul Finanţelor, special alpiniştilor, în care se află paturi, mese, scaune, eră încuiată, iar cheia se odihneă la Bucureşti — cu autorizaţia cui? — în buzunarul (ni s'a „Spus):unui turist... de calea Victoriei. A trebuit deci să dor-
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mim în bucătăria grănicerilor. Lucrul a fost oarecum neplă- 

-cut;:mai cu seamă nasurilor noastre de excursionişti, obici- 

nuite:numai cu aerul munţilor şi cu parfumul florei alpestre. 

Cu toate acestea am dormit neîntorşi şi atât de bine, încât 

nici mam bănuit că peste noapte fusese o furtună cu ploaie - 

torențială, îulgere, tunete şi trăsnete. Dimineaţa când ne-am 

sculat, timpul eră din nou îrumos, dar foarte rece (—4" C”). 

A treia zi de excursie (marţi 8 Oct. 1913) am părăsit 

Strunga la 7- dimineaţa pe un.soare radios, urmând tot îron- 

tiera şi creasta munţilor până la Pietrele- Albe (1.889 m.), de 

unde pe la Curmătura Fiarelor (1.790 m.), am lăsat la S. ma- 

sivul Bucegilor, păşind către N.-W. pe masivul Sf. Ilie (1.792 

m.). Frumuseţea drumului ce am urmat este extraordinară. 

Atât în Țară cât şi în:Transilvania, vederea e măreaţă. Masi- 

vul cristalin al Leaotei (2.134 m.), Cumpărata (1.858 m.), 

Geabelea (1.761 m.), Albescu, Roşu şi alţii se înalţă pe stânga 

fruntariei, la noi, unul mai impresionant decât altul. Apoi, 

foarte departe, singuratecul Ghimbavu (1.390 m.), cu cei doi 

coli ai lui, adevărate şi uriaşe ţepi de piatră, şi lângă el valea 

Ghimbavului, cumplit devastată de topoarele exploatatorilor 

de păduri. Mai aproape ceva, se arată Zăbava (1.482 m.) 

munte mare şi frumos situat pe planul al treilea dela Si. Ilie, 

planul al doilea fiind ocupat de interesanta culme a Zacotelor 

(1.536 m.) cu fantastica şi enigmatica ei stâncărie jurasică. 
În fine, tocmai hăt departe, în zarea luminoasă iată şi pe Pă- 
puşa, mare între mari. . NE 

„„ Pe dreapta frontierei, în Transilvania, la mare depăr- 
tare, avem muntele Măgura Codlei (1.294 m.), în formă de 
căciulă, barometrul munteanului, apoi cu mult mai aproape 
dar în planuri diferite Bucşea (1.429 m.), Bărbuleţul (1.569 

m.), Grohotişul (1.843 m.), Gufanul (1.622 m.), Jigărea 
(1.547 m.), şi alţii mai mici striviţi parcă de ăştia mari. Tot 
în această parte, străluceşte în soarele de amiază, Valea Moe- 
ciului, care-şi trage primele isvoare chiar -de sub Sf. Ilie, pre- 
cum şi casele albe din satul de graniţă, românesc, Moeciul- 

de-sus. | 
Dupe un dejun îrugal, ne continuarăm drumul, tot pe 

frontieră, spre Dâmbovicioara şi spre Piatra-Crai, năzuinţa 

“ noastră, trecând prin sprinceana numită Stănicioaia (1.510 

m. în partea transilvană) și intrând pe podişul magnific,: nu-
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“mit Şleul Mândrilor, împărţit în două dealungul lui de linia 
graniţei. Trei km mai departe am ajuns la singurul şi mult do- 
ritul izvor al Şleului. Dela acest şipot în jos, numai un km şi 
deodată punctul de vedere, care se închisese de tot, se lăr- 
geşte considerabil, încât instantaneu o privelişte încântătoare 
se desiăşoară din nou la dreapta, la stânga şi în faţă. Vama 
Pajura (1.219 m.)— strajă neadormită a fiscului unguresc— 

cu casele ei albe; o parte din şoseaua naţională Bran-Giuvala; 
Afundata, veselul şi pitorescul sat românesc de lângă îron- 
tieră; formidabilul perete al Pietrei-lui-Crai şi în fund de tot 
Măgura-Codlei cu veşnica ei umbrelă de nori, sunt atâtea şi 
atâtea privelişti cari se arată deodată ochiului fermecat. : 

Trecurăm apoi rând pe rând prin poiana Colfii Sleului 
(7'l2 km dela Curmătura Fiarelor), pe „la Odac“ (8 km), 
prin Satul Fundățica, cătun cu 20 de case (pendinte de Dra- 
goslavele) şi la 2h p. m. ajunserăm la intrarea văei tectonice, 
numită Valea Cheei, compusă din reunirea văilor Rudărita 
şi Urdei sau Urdărita, dupe 18 km dela Strunga. 

Vremea tot frumoasă, tovarăşii tot buni mergători, au 

făcut ca cei:18 km să-i parcurgem pe nesimţite, semănându-i 
dealungul cu cântece vesele, sau cu discuţii ştiinţifice, făcând 
când botanică, când geologie, când geografie şi mai adesea 

„fotografie. | 
Până în acest punct locurile fiind destul de cunoscute, - 

am trecut repede asupra lor. Mai departe vom îmmulţi deta- 
liile, regiunea fiind prea puţin îrequentată. 

Etapa ce mai aveam de făcut pe ziua aceea a fost grea, . 
şi mai cu seamă pentru calul cu merinde, drumul păreă ab- 
solut impropriu. Când însă seteristul :) vrea ceva, totul e po- 
sibil, aşă că fără multă vorbă, la 2h “|, p. m. o luarăm în jos 
pe valea Cheei, interesantă prin marnele ei cretacice neoco- 
miene totdeauna acoperite de calcaruri jurasice, precum şi 
prin numeroasele fenomene carstice ce le prezintă dealungul 
cursului său. | | 

Apa eră mare şi drumul de căruţă pe care-l ştiam, îusese 
spălat şi răscolit, de ploile torențiale din toamna anului 1912 
şi primăvara 1913. La 3 km dela intrarea în. gangul numitei 

  

1) Seterist, în limbagiu turistic, înseamnă me ietăţei Ta- riştilor Români (3. T. R.). mbru al Societăţei Tu
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_văi, dupe ce lăsasem pe dreapta pâraele Cercearei, Uştughinii 

şi valea La Vişa, am dat pe stânga de valea Prepeleagului, 

mărginită de pereţi stâncoşi găuriţi dealungul de fantastice 

palate subpământene. Locurile sunt splendide şi impunătoare 

dar şi noi am muncit, şi în special calul, ca să le cucerim. 

Câteva sute de metri mai jos, tot în peretele stâng, arh 

dat de o mică peşteră (adâncă de 4 m., lată de 2“ m. şi 

înaltă de 2 m.), Peştera Cheei, conţinând surprinzătoare Ccon- 

creţiuni “calcare. Alături de ea şi tot în aceiaşi rocă calca- 

roasă se află un gol lung de 10 m., îndreptat în sus, drepi 

spre cer, şi având forma unui horn. De acolo în jos valea de- 

vine foarte rea. La circa 5.500 m. dela intrarea ei, dupe ce 

rămăsese în urmă pe dreapta valea Dela Uluce, am întâlnit 

pe stânga valea Crovului, minunată prin gangurile stâncoase 

ce Je străbate şi puţin mai jos (6 km) am dat pe dreapta de dă- 

râmătura unui colţ uriaş al muntelui Căpăţâna, care aproape 

a înfundat valea cu enormi bolovani calcaroşi. Dar seara a- 

propiindu-se, a trebuit să iuţim paşii, căci până în satul Dâm- 

bovicioara mai aveam O bucăţică bună. | 

Ultimii trei km tot grei, dar tot atât de frumoşi, ai aces- 

"tei minunate văi, cu regimul ei de curgere mai mult pe sub pă- 

mânt, i-am parcurs în goană. 

După ce am lăsat pe stânga valea Bunei, ce vine tocmai 

din muntele Zăbava, dela Curmătura Dragoslăvenilor şi va- 

lea Strâmbă, am străbătut şi cele din urmă chei, şi ne-am des- 

părţit de acest pârâu la stânga, la locul numit Cheița Checi 

(10 km dela fundul ei). De aci valea intră în chei misterioase, 

credem că neexplorate încă, ce par cu adevărat uriaşe şi răs- 

punde în valea Dâmboviţei în mijlocul cheilor Ghimbavului. 

De unde am părăsit valea, un mic drum de căruţă conduce pe 

turist, până în şoseaua naţională Rucăr-Giuvala la km 81, 

şi de acolo până în şoseaua spre Dâmbovicioara nu mai sunt . - 

decât 500 m. În acest punct am sositila Gh seara (distanţa dela 

Strunga 32:km). 

Acuma am intrat în masivul Piatra-lui-Crai. 

Porniţi pe valea Dâmbovicioarei în sus, spre satul cu 

acelaş nume, pe admirabila şosea care se strecoară ca un 

şarpe printre îormidabilii pereţi stâncoşi ce formează malu-. 

rile acestei fenomenale văi, am parcurs relativ repede cei 4. 

km ce mai aveam, aşă că la orele 7']a seara eram ajunşi în.
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sat, unde am tras la hanul lui Niţă Jingoi, bun dar slab apro- 
vizionat, şi cu o îrumoasă, mare şi ioarte curată cameră de 
dormit. (Distanţa totală dela Strunga 36 km, şi dela Sinaia pe 
drumul urmat 76 km). 
 Il.—În masivul Pietrei-Craiului. Satul Dâmbovicioara. 

Înainte de a continuă cu descrierea, să spunem câteva cuvinte 
despre satul Dâmbovicioara, situat pe valea cu acelaş nume la 800 m. altitudine. Are 120 familii şi se întinde, parte chiar 
dealungul văei şi parte se înşiră pe 'dealurile din stânga. Acest cătun împreună cu micile aglomeraţii de case, Nisipurile, 
Ciocanu risipit pe munţi până la frontieră, Coţdenii de pe Dâmboviţa în amont de cheile dela Plaiul Mare, Cojocarii dela valea lui Ivan şi Podul Dâmboviţei, ţine de comuna Ru- căr. Ar îi interesant de explicat, ce a determinat aşezările a- cestea singuratice din creerii munţilor, izolate cu totul de res- tul omenirei până la construcţia admirabilelor şosele de azi. „În sat se află o şcoală rurală cu un post, o biserică şi câteva ferăstrae şi varniţe.: Raionul lui coprinde următorii munţi: Ciocanul dela peşteră în sus; dealul Cocăneaua între peşteră şi sat; Colțul Isvorului pe care se află chiar satul şi Vătarnița în josul satului, toţi pe stânga văii. Pe dreapta cei avem dela Podul Dâmboviţei şi până la valea Popei, Colţii Dâmbovicioarei cari îac parte chiar din muntele Pietricica, al Pietrei-Crai, de care nu-i desparte nici o vale. Din cauza dis- locaţiilor verticale gigantice suferite de stâncăria extraordi- nară în mijlocul căreia este aşezat satul, precum Şi din cauza uimitoarelor răsturnări de strate, provenite probâbil numai din împingerile tangenţiale, văi propriu zise, afară de Dâm- 'bovicioara, nu sunt în acest raion. Acelea, deşi locuitorii le Zic văi, sunt în realitate numai văgăuni, şiştoace, crăpături sau scursuri. lată şi numele lor dela peşteră în Jos. Pe stânga văei 1) : valea lui Ciocan; valea Isvorului chiar prin sat; pâ- râul Urzicarului în josul satului şi valea Zambilei şi mai jos. Pe dreapta văei: valea Popei, care vine din îrumoasa poiană numită „La Morminte“; valea Gângului o scursură chiar în sat; valea Brătoaei care vine tot din la Morminte şi valea Frunților care vine Chiar din creasta dela Plaiul-Mare (1.100 m). .
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Prin valea Dâmbovicioarei în vâriul Pietrei-Craiului.— 

Dâmbovicioara isvorăşte prin mai multe pârae, din grandios 

perete de calcar jurasic, numit Piatra-Craiului, tocmai de sub 

ironiieră din muntele Grindu (Colţii Găinei) şi după un curs 

de 17 km se varsă în Dâmboviţa chiar în dreptul cătunului 

Podul Dâmboviţei: lungimea totală a basinului Dâmbovi- 

cioarei, este de 49 km. | 

„În valea aceasta, vestită prin măreţul ei defileu şi foarte 

curioasă prin constituţia ei. geoiogică, predomină cretacicti 

inferior, reprezentat prin marne calcaroase sau calcaruri 

marnoase cenuşii, câte odată nisipoase şi având la baza lor 

uneori silexuri. Defileul prin care curge ea, numit defileul 

Dâmbovicioarei, este în general strimt, şi pe alocuri unde se 

lărgeşte, sunt totdeauna la suprafaţă terenuri cenomanienc 

sau baremiene* 1). Cretacicul inferior, de care se vorbeşte mai 

sus, e reprezentat în basinul acestei văi prin etajul neocomian 

bine caracterizat şi bogat în fosile. Aproape de obârşia ei, el 

e reprezentat prin marne rezemate pe calcar jurasic. Ceva 

mai jos neocomianul fosilifer devine aşă de important, încât 

predomină asupra celorlalte formaţiuni 2). Ne unim în fine 

cu părerea că valea Dâmbovicioarei este un adevărat canon 

de 'erosiune, lărgit şi adâncit prin scufundarea unor acopt- 

rişuri de peşteri formate de cursurile de apă (F. Toula, Si- 

mionescu, etc. *). 
În rezumat, defileul Dâmbovicioarei, geograficeşte vor- 

bind, se prezintă în modul următor: fiind săpat într'o regiune 

aproape exclusiv calcară, de pături sedimentare diverse, ju- 

rasice poate, de marne neocomiene şi de puţine conglomerate 

cretacice, la fiecare-pas se întâlnesc găuri, văgăuni, peşteri, 

doline, punți şi arcuri de piatră naturale, perderi de apă şi is- 

voare cu debit mare, aşă că aceste fenomene, numite în geo- 

logie fenomene carstice, nu trebue să ne mire prea mult. El 

străbate — imensă crăpătură — dela un capăt la altul partea 

  

1) Vezi lucrarea noastră: „In Munţii Sinaiei, Rucărului şi Branului”. 

2) Vezi: Anuarul biuroului geologic din 1885. Frantz Herbich cu un 

articol geologic despre Dâmbovicioara. Id. Gr. ICobâlcescu: Asupra depozi- 

telor neocomiane din basinul Dâmbovicioarei. 1d. Grigore Ştefănescu, în 

acelaş anuar din 1884, No. 1. E 

3) Vezi : Buletinul Soc. de Ştiinţe din Bucureşti, Anul VI (1902) No. 1, 

No. 5, Anul VII (1903) No.1: 1. Simionescu, diverse studii asupra văei şi ba- 

sinului Dâmbovicioarei. 
| 

pi 
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din Piatra-Crai, numită Pietricica, şi la început pe o lungime 
„de 3.500 m. (dela gura lui) nu prezintă nici o întrerupere; doi 
uriaşi pereţi stâncoşi, deopotrivă de abrupți, tot aşă de largi 
la bază ca şi la vâri, mărginesc valea de ambele părţi. Ajun- 
gând la valea Isvorului, din cauza marnelor neocomiene ca- 
nonul se lărgeşte şi pereţii prăpăstioşi fac loc unor frumoase 
pajişti, sau unor pante ierboase foarte înclinate, acoperite cu 
arbori şi cu păşuni. În această spărtură a defileului se află 
situat Dâmbovicioara. Imediat ce eşim din sat, în amont, de- 
fileul reîncepe poate chiar mai sălbatec şi mai întortochiat, 
ajunge la peştera Dâmbovicioara şi continuă în sus încă vre-o 
300 m. până la a doua spărtură mult mai mare ca cea dintâi, 
unde întâlnim pentru prima oară cretacicul superior şi anume 
cenomanianul. 

___ Ne oprim cu digresiunea aceasta, necesară bunei înţele- 
geri a excursiunei, şi întorcându-ne la descrierea începută 
vom continuă paralel să vorbim şi de acest minunat canon. 

Debitul de apă aproximativ al văei Dâmbovicioara, la 
podul din dreptul peşterei '), este de circa 42.000—54.000 
m* pe 24 ore. ” 

Ziua a patra (mercuri 9 Oct.), a început dis de dimi- 
„neaţă prin a îi foarte posomoriîtă, ba chiar cu puţină bură de 
ploaie. Fiind seterişti şi seteristul neştiind ce-i teama de vre- 
me rea, am părăsit cătunul, la Sh dim., sub conducerea a 

„ două bune călăuze: Jon Calin chiar din sat şi Vlad Anghel din 
„Zârneşti (Transilvania). La Sh şi 20” eram la peşteră (1 le 
km.),. unde se isprăveşte frumoasa şosea anume construită, 
şi de unde urmează pe vale în sus un drum natural destul de 
practicabil. o 

Peştera Dâmbovicioarei (861 m.) de pe stânga văei cu 
acelaş nume, se află săpată într'un picior al muntelui Cioca- 
nul, la înălţimea de 20 m. deasupra nivelului apei, care curge 
„Chiar pe la baza stâncei. O bună potecă, şerpuită, sue la gura 
ei, care are 7 m. lărgime şi 8 m. înălţime. | 

A fost vizitată încă înainte de 1770 de Comitele Andreas 
Hadik, guvernatorul Transilvaniei, şi apoi în luniu 1857 de 
baronul de Talleyrand, comisarul Franciei în Principate *). 

  

Ă 1) Cuvântul peşteră, întrebuințat în acest capitol singur, fără altă de- - numire sau calificativ, înseamnă peştera Dâmbovicioarei. 
„*.. 2) Vezi: Acte şi Documente relative la Istoria: Renaşterei României, publicate de Ghenadie Petrescu, Dim. A. Sturdza, etc., vol. V, 1890.
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A fost de atunci încoace deseori vizitată şi descrisă de 

mulţi autori. Ridicarea ei sistematică nu o avem însă. 

În interior prezintă o galerie principală, lungă de 175 

m. din care de deschide spre dreapta şi spre stânga cinci ga- 

lerii secundare, una din ele având numai 2 :]- m. adâncime, 

iar celelalte patru între 15 şi 60 m. 

Din urmele lăsate, se constată că în trecut trebue să i 

curs prin această peşteră apă în cantitate considerabilă, aşă 

că formaţia ei e datorită exclusiv apei. Azi, numai în timpul 

ploilor mari, mai curge apă şi atunci puţină. Dupe curentul 

de aer ce se simte cam pe la mijlocul grotei, presupunem că 

dânsa trebue să comunice cu exteriorul prin crăpături mari. 

Are formaţii concreţionare foarte frumoase, nu însă atât 

de splendide ca cele din peştera lalomiţei. Pe când în ultima 

avem numai concreţii cristaline, în prima se găseşte mai nu- 

nai calcar amori și roca se desagregă relativ repede, dând 

naştere la ceeace se numeşte lapte de var. Aceasta e şi cauza 

pentru care concreţiunile din această peşteră, uimesc pe Vi- 

zitatori, prin albeaţa lor extraordinară. Sub o crustă, nu prea 

groasă, de concreţii calcare s'au găsit oase de Ursus spelaeus, : 

Canis vulpis, etc. (Simionescu, Redlich).. 

Cam la mijlocul galeriei principale, la 2 m. înălţime se 

aîlă o gaură enormă, de unde probabil se deschide o grotă 

sau o galerie neexplorată încă. Cavitatea principală, din în- 

treaga peşteră este Sala Coloanelor, unde stalactite reunite 

cu stalagmite au format câteva coloane interesante. Tavanui 

acestei săli este acoperit de bizare draperii şi 'concreţiuni cal- 

care, unele din ele având formele cele mai deosebite, de stru- 

-_gure, de pere, de ardei, etc. Pe unul din pereţii laterali se află 

o formaţie, care aduce pe departe cu un cap de om. Călăuzele 

„noastre îi zic Capul lui Mihai-Viteazul. În colo în tot coprinsul 

peşterei nu se mai află-nici o singură stalagmită. Acelaşi van- 

dalism inconştient care a ruinat peştera Ialomiţei, a îost prac- 

ticat şi în această interesantă peşteră de către numeroşii ei 

vizitatori.- | . | Sa 

Mergând spre ieşirea peşterei, efectele. de lumină. sunt 

“minunate şi e bine să se stingă luminele-cu 20—25 m. înainte 

de ajungerea la gură, ca să ne bucurăm de aspectul-singular 

al concreţiilor icalcare luminate prin reflexie.
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Cu toată frumuseţea ei, această peşteră e un nimic pe 
lângă marea şi interesanta peşteră a Ialomiţei. | 

Dela peşteră am luat-o pe vale în sus, la 9ha. m..tot prin- 
tre chei grandioase, cari după cum spuserăm mai continuă 
300 m. şi apoi vine un loc larg, asemănător cu cel pe care se 
află satul. Valea Popei, citată mai Sus, se varsă în acel punct, 
iar muntele de pe dreapta iă numele de Colţii Plaiului; el tor- 
mează ultimele picioare ale Pietricichii. Pe stânga cam în 
acest drept, se află valea Rea, care desparte munţii Ciocanul 
de Valea Rea, lângă care se află Piscul Breazului, munte cu 
bogate fânețe. Pe dreapta şi chiar în faţa Piscului Breazului, 
sunt isvoarele cu debit mare, numite /svoarele din Plai. Ceva 
mai sus de-ele, avem tot pe dreapta pârâul Peşterei, numit 
astiel fiindcă în malul: său: drept se află grota zisă Peştera 
Dracilor,. pe care am vizitat-o. lată descripţia ei. 

Valea Peşterei ce vine tocmai de sus din Plaiul Marc, 
este mai bine zis o şiştoacă înclinată de 50%—65", mărginită 

„de uriaşi pereţi calcaroși, constituiți în mare parte din depo- 
zite neocomiane foarte fosilifere. Urcuşul ei, e destul de greu 
din cauza bolovanilor căzuți din vâriurile măcinate şi a fun- 
dului văei lucios şi alunecos. Cam la 1 km din vale, am aflat în 
peretele din dreapta o adevărată peşteră, cu intrare largă de 
10. m. şi înaltă de 2 m. În interior am găsit o singură sală, un 
fel de circ eliptic, cu diametrele respective de 15 m. şi 10 m. 
Şi cu înălţimea de 2 la 2 1]. m. Tavanul în îormă de boltă are frumoase concreţii şi este străbătut pe lungimi-mari şi în di- ferite sensuri de. dungi minunat colorate, rezultate poate din topirea a diverşi oxizi metalici, asupra cărora nu ne .putem pronunţă, dar cari, dupe coloraţii, n'ar îi imposibil să îie de crom, de îer sau de cobalt. Cât priveşte fauna sau flora ca- vernicolă, n'am putut găsi, în cele câteva minute-de vizitare 
absolut nici o urmă de viaţă. Pământul vegetal lipseşte cu totul. - | Mi 

În pereţii acestei curioase văi, mai sunt şi alte găuri şi “grote mai mici, atâţ în jos cât şi dela Peştera Dracilor în sus. Valea este frumoasă, foarte sălbatecă, necălcată până la noi „de picior omenesc şi locul unde e scobită peştera, este cam la 100—150 m. deasupra nivelului văei principale. Remarcăm că exact pe axa Peşterei Dracilor, se află jos la baza mun- telui, /svoarele din Plai, menţionate mai:sus. .
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Circa 1 km dela peşteră, valea se strimtează din nou, 
pe o lungime de câteva sute de metri, până ce se întâlneşte cu 

valea Murrii, bogâtă şi dânsa în fosile, ce vine tocmai. din 

“vârful Pietricica (1.699 m.) şi. care desparte numitul munte 
“de restul culmei Piatra-Crai şi în special de muntele Fundu- 
“rile. Din-acel punct, valea Dâmbovicioarei se mai numeşte şi 
valea Brusturetului. Interesantă este valea Muerii prin mar- 
nele sale neocomiene situate tot Sub calcarul. jurasic, întocmai 
ca pe valea Cheei. 

“La confluenţa celor două. văi eram la 10h dim. şi după 
o îrugală gustare, în care veselie mai cu seamă şi apă lim- 
pede au fost din belşug, am hotărît ca cu preţul oricăror sior- 
țări, să explorăm întregul mal drept.al acelei părţi de vale, 
mai ales-că cerul se luminase binişor. Locurile.sunt aşă de 

- măreţe şi aspectul general al nature: aşă-de sublim, încât nu 
găsim cuvinte:destul. de convingătoare, pentru a-îndemnă pe 
colegii noştri carpatişti, să: se ducă să viziteze cât mai neîn- 

târziat fenomenala regiune, vestită în Țara întreagă. 
Colţii Plaiului şi Colţii Văei Muerii, toţi picioare ale Pis- 

tricichii, se înalță-pe dreapta până la circa 500 m. deasupra 
văei, când ca pereţi drepţi şi netezi de par c'ar fi şlefuiţi, când 
ca turnuri crenelate sau ca piramide albe ca -zăpada, când 
sfredeliţi de uriaşe văgăuni. Numai pe ici pe colo, câte un îag 
Sau mai. des câte un brad, agăţat cine ştie cum, se iă la între- 
cere cu acele de piatră cari:răsar din acel chaos prăpăstios, 

întocmai ca -săgeţile-inaccesibile .a-unor catedrale. inexistente. 
Nu ştim dacă mai e cineva, care să fi avut fericirea ca noi, să 

exploreze acele crăpături adânci, să -escaladeze.cu sforțări 
considerabile. acele.;trepte uriaşe: şi:să contempleze vederea 
emoţionantă ce am putut domină:.din acele vâriuri, asupra" 

„acestui munte spăimântător de-răscolit. Şi atunci putem spune 
cu toată mândria, că numai :pentru noi, s'a relevat amestecul 
formidabile al atâtor vâriuri sparte, măcinate: şi crăpate, şi 
numai. pentru noi şiştoacele monștruoase şi-au trădat secretul. 

Dar explorările acestea, au totdeauna şi un alt avantagiu, un 
avantagiu moral putem zice. Ele. întăresc. şi mai mult încre- 
deregîn noi înşine, ne deşteaptă şi mai mult disprețul oste- 
nelei şi al pericolului şi ne insuflă' cu o-putere şi mai mare, pa- 
siunea luptei cu muntele,. plăcerea. sforţărilor. colosale şi glo-: 
Tia cucerirei vârfurilor virgine, CI Pa -
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Din acele creste ne-am scoborît mai mult târâş, cam pe 
la jumătatea văei Muerii, înfricoşetoare prin dislocăzile ce 
prezintă. De acolo. dupe ce am vizitat mica peşteră — fără 
mare interes — din malul ei drept, numită Gaura Brusture. 
(ului, am ajuns la 1h p. m. jos în vale, unde cum am spus 
dejunaserăm.:. Di | 

Curând am luat-o iarăşi pe vale în sus, care se lărgeşte 
din nou pe o distanţă de 1.000 m. În acest interval malurile 
ei verzi încă, sunt acoperite până jos cu fagi seculari. Totuşi 
peretele monstruos şi adânc ravinat al Pietricichii, mărgi- 
neşte fără întrerupere valea pe dreapta, pe la spatele pădurai. 

| lată din acel punct şi până la isvor, toţi afluenții văci 
Dâmbovicioarei sau Brusturetului. Pe dreapta: pârâul GÂâl- 
goaelor; pârâul Uliului; pârâul Râgozul; pârâul Râpilor; 
pârâul Gherlanului cu valea Covaia şi pârâul Copilului cu 
afluentul lui valea cu Apă. Pe stânga: valea cu Pietrile; va- 
lea Podurile şi pârâul Ars. . | 

„La 2.500 m. dela peşteră, valea. intră într'un nou şi 
adorabil carion în mijlocul şi. dealungul căruia, se află renu- 
mitele isvoare la „„Gâlgoaie“ cu un debit de 20.000——25.000 
m” pe zi şi cu o temperatură de +68 C*. La 3 km intrăm în 
Cheia Strimtă, lungă de 80 m. şi largă de 2 m. Pereţii ei pe 
unele locuri sunt aşă de apropiaţi, încât au trebuit să fie 

„„. sparţi, pentru a o lărgi atât cât să încapă un car cu boi. În 
acest punct pe. dreapta se aîlă frumosul plai al VIaiculuj. * 
Puțin mai sus am întâlnit o nouă cheie, tot foarte strimtă, 
lungă de 200 m. şi numită Cheia Brusturetului. Eşind din L 
ceastă ultimă chee, în sus spre isvor, valea care acuma dre 
foarte puţină apă, devine tot mai liniştită şi mai tăcută, încât 
sălbătecia codrului ce străbateam, eră tot mai impresionantă. 
Timpul «de altiel devenise şi el din nou amenințător. Valea 
care s'a lărgit considerabil, are ambele maluri complet aco- 
perite cu păduri seculare de fag cari se scoboară până lângă 
apă. Stâncile şi defileurile au dispărut cu totul şi numai din „când în când creasta — destul de depărtată — a Pietrei-Crai 

„se arată ochiului parcă tot mai avid de privelişti deosebite. 
La 4 km dela peşteră ajunserăm la coniluența a două văi măricele: cea din dreapta (cum urcam) fiind valea cu Pietrile, „pe care am coborit-o în două rânduri şi pe cate se merge ps un sghiab de bușteni; ea nu poate îi parcursă de cai. A doua,
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cea din stânga este pârâul Copilului pe care merg caii, şi pe 

care o urmarăm noi. Lia această coniluență unde se află o 

bună casă de adăpost, încetează numele de valea Dâmbovi- 

cioarei sau a Brusturetului. a | 

Încă un km, şi am dat de un afluent pe stânga al văei 

Copilului, numit valea cu Apă, al cărui curs P'am urcat. A- 

ceastă albie se prezintă fără potecă, fără vederi, plicticoasă, 

noroioasă şi cu o pădure deasă şi încâlcită. Din când în când 

lăsam la dreapta şi la stânga, vâlcele şi scursuri fără însem- 

nătate şi fără nume. La 6'/2 km dela peşteră, ajunserăm la o 

_vâlcea pe dreapta (cum urcam), în pantă excesivă. Am suit 

3 
X 

A 
“ 

şi acea vâlcea foarte noroioasă și la 3h p. m. am ajuns sus pe 

muntele Fundurile, deasupra pădurilor, la gol, la păşuni şi la 

un şipot cu apă cristalină (dist. dela Dâmbovicioara 9 km). 

Pe lângă acest şipot trec două poteci: prima e poteca ce vine 

dela casa Grindu, trece pe la stâna lui Dulamă, şi de acolo 

coboară şghiabul de buşteni de pe valea cu Pietrile, de care 

vorbirăm mai sus. A doua e poteca care urmează chiar îron- 

tiera până la Giuvala (timp necesar 3—4 ore). 

lată şi Piatra-Craiului, prodigioasă şi impunătoare 

creastă calcaroasă, ce se înaiţă măreaţă şi mândră -dintre 

formidabilele dărâmături, ce-i îormează la bază o pavăză.. 

greu de învins. E curios, dar cu deosebire interesant şi sem- 

nificativ, caracterul tutulor văilor acestui masiv, cari fie că 

curg printre canonuri sau printre defileuri stâncoase, ab- 

rupte, strimte sau largi, nu au decât o pantă relativ mică şi 

oricare din ele, cu cât se apropie mai mult de muntele mart, 

devin tot mai păduroase, mai noroioase, mai încâlcite şi mai 

lipsite de interes. E just contrariul de ceeace se întâmplă în 

„Bucegi, unde toate văile sunt la ..isvorul lor pietroase, râ- 

poase, cu malurile abrupte, cu pante mari şi cascade şi mai 

mari, şi nu devin noroioase şi plicticoase de parcurs, din 

cauza pădurei încâlcite, decât chiar lângă valea Prahovei. 

Apoi din cauza infiltraţiunilor în aluviunile calcaroase, pier- 

- derile de apă în tot lanţul Estic al Pietrei-Crai sunt foarte 

comune şi dese. 'Tocmai aceste constatări, ne fac să primim 

fără rezervă teoriile geologilor, cari presupun pentru această 

regiune calcaroasă, scufundări în adâncime, dislocaţii ver- 

ticale şi tangenţiale, năruituri de diferite feluri, etc. . 

Sosind la şipot, am eşit, atât din regiunea farului, cât 
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şi din aceea a bradului, căci şi cu aceasta; contrariu de ceea: 
ce se întâmplă în Bucegi, unde bradiil acoperă uneori în lun- | | 
gime întinderi de km și km şi 100—400 m. şi mai-bine în 
altitudine, în acest masiv el nu ocupă decât întinderi relativ 
mici, iar ca lăţime în altitudine nu a: > mai mult de 50-100 m.: 
In fine, pe când în Bucegi, bradul este multisecular, în Piatra- 
Crai n'am văzut decât brad tânăr. - 

La şipotul sus numit, ne-am oprit pentru un popas mai 
lung, să dejunăm şi să aşteptăm să se ridice negura, care a- 
copereă toată creasta Pietrei, până lângă noi. 

Pajişti frumoase, şi admirabile de verdeață pentru luna | 
în care ne aflam, acopereau în lung şi în lat, spinările mun- 
ţilor Fundurile (1.486. m.). şi Grindu, în realitate unul şi a- 
celaş munte, situat chiar la picioarele Pietrei, de care nu-i 
desparte nici o întrerupere. De aci până în vâri, pentru un 
bun ascensionist, nu sunt necesare, mai mult de trei sau pa- 
tru ore. La distanţă de o oră se află cabana Grindu a. Socie- 
tăţei noastre, iar cam la o oră şi jumătate peste frontieră, 
se zăreşte cabana Vlăduşca a Societăţei Carpatine din Sibiu, 
cu mult mai bine construită, mai comodă şi mai curată. Re- 
gretăm din suflet că trebue s'o spunem. i 

„La ora 4 p..m. am părăsit şipotul,  îndreptându-ne 
spre brâul de 'dărâmături. care se află pe sub cabana: Grindu. 
„Am trecut peste primele începuturi ale văei.Cheei, apoi am 
intrat pe muntele Grindu, am trecut nu departe.de stâna lui 
Sfinghie şi dupe un urcuş zdravăn printre bolovani uriaşi, am 
ajuns aproape de cabana Grindu, pe care am lăsat-o însă la 
stânga noastră, noi luând-o la dreapta, pe brâul.ce trebuiă 
să ne scoată la cabana Vlăduşca. Repede am trecut îrontiera - 
— fără altă formalitate — şi la 5"/2 seara, tocmai se înoptă, 
am ajuns şi noi la numita cabană, a cărei chee o aveă călăuza 
noastră Vlad Anghel (distanţa dela Dâmbovicioara 14 km). 

“ Meritam să ajungem odată la popas, de oarece ziua ne fu- 
sese destul de grea, din cauza explorărilor făcuțe. SI 

Cabana sau. adăpostul Vlăduşca (1.515 m.), este o 
casă, relativ mare, de lemn, cu doiiă odăi, foarte bine con- 
struită, cu tot interiorul căptuşit cu carton, cu mese, paturi 
şi sobe. Ciobanii dela stâna vecină, numită a lui Vlad, sunt 
interesaţi direct, de către Societatea proprietară, la păstrarea - 
în bună stare a minunatului adăpost, şi aci.stă tot.secretul
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faptului, că pe când cabana noastră dela Grindu, este a- 

proape vecinic murdară sau devastată, cabana Vlăduşca ră-' 

mâne totdeauna curată şi intactă. O chee se află în perma- - 

nenţă la ciobani, atâta timp cât ei stau în munte. 

Acest adăpost, ridicat pe muntele cu acelaş. nume, este 

situat chiar în punctul unde se termină regiunea păduroasă 

a Pietrei-Crai, şi de unde vederea: e foarte întinsă şi: intere- 

santă. Spre N-E. se-află munţii Curmătura şi Mărtoiu; spre 

E. muntele Zănoaga; spre S.-E. valea Vlăduștei şi spre S. 

muntele Piatra-Galbenă (1.473), pe care merge frontiera 

„spre Giuvala. Tot acolo'se întâlnesc şi cele trei drumuri ale 

cailor, căci în masivul acesta caii: merg greu, şi prin prea: 

puţine locuri. Pe nicăeri ei nu pot depăși altitudinea de 1.500: 

metri. .-. : Să e a 

Timpul, care se întunecă din ce în ce, s'a stricat de tot, 

cum am ajuns-la adăpost. O ploaie de toamnă rece şi mă-. 

runtă, a început să cadă chiar înainte de a se înoptă bine, iar: 

în ce priveşte negura 'de pe creastă, nici gând să se ridice. 

Până dimineaţa însă mai eră mult, şi nici unul din.noi n'am 

pierdut speranţa; adevăratul seterist, nu pierde de altfel nici 

odată speranţa. În fine, dupe un îrugal prânz, 'de oarece cam 

isprăvisem merindele, ne-am culcat cu toţii şi am dormit ne- 

întorşi până a doua zi dimineaţa la 7 ore. o 

Ziua a cincea (joi 10 Octombrie 1913), se prezintă cu 

oarecare neîncredere. În adevăr, deşi încetase ploaia, suilă 

un vânt îngrozitor, şi blestemata de negură nu aveă aerul să 

se ridice nici azi. Pe deasupra, moş Nălucă, deşi seterist in- 

carnat, ne-a declarat că s'a plictisit de atâta carpatism în to- 

iul iernei, şi că pleacă imediat spre casă. Casa însă fiind cu 

mult mai departe decât vâriul Pietrei-Crai, a renunţat re- 

pede la-acest proect bizar — mai ales dupe făgăduiala so-. 

lemnă ce i-am făcut, că o să-i pară rău — şi a pornit-o cu' 

noi spre vârf, cu acelaş entrain şi veselie, ca şi noi ăştia -ti- 

nerii. a Ra Si e 
La ora 8 dimineaţa am părăsit definitiv cabana Vlă-: 

duşca. Pe Megelea cu calul: său şi cu bagagele; l-am -exps-- 

diat înapoi la Dâmbovicioara, pe acelaș drum pe care veni-" 

sem, ca' să ne aştepte acolo. Noi ne oprirăm numai câte o 

pelerină şi câte ceva de ale gurei. Sub conducerea celor două 

călăuze: numite mai sus, — deşi noi înşine cunoşteam dru-
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mul, de oarece eră a treia oară că escaladam Piatra-Crai. 
prin această parte, —- am început urcuşul Şiştoacei Vlă- 
duşca, îoarte înclinată (45%-70%), pe un grohotiş neplăcut şi 
“am urmat astfel cam un km. N'am voit să luăm drumul obiş-- 
nuit care înconjoară această şiştoacă, fiind ceva mai lung şi 
nu cu mult mai uşor. Vederea spre Bucegi, din capătul de. 
sus al acestei şiştoace este fermecătoare; chiar în faţă avem 
Omul, văile Gaurei şi Căţunului, împreună cu munţii Gaura 
şi Căţunaşul, complet albi de zăpadă. Se vede că pe când 
în Piatra-Crai plouă, în Bucegi ningeă. Negura începuse să 
se mai ridice, dar şi vântul băteă de parcă eră turbat. Ne în-. 
trebam chiar, cum vom puteă stă pe creastă. Din capătul şiș- 
toacei am luat-o la stânga pe o brânişoară lungă de vre-o: 
200 m. şi apoi tot drept în sus, spre vâri, fiecare pe undei 
se păreă mai bine. De odată negura începi să se ridice şi 
care nu ne îu mirarea şi bucuria, să vedem că şi pe Piatra-. 
Crai ninsese puţin spre vâri. Ninsoarea însă, îngheţată pe. 

„iarba uscată, ne făceă escalada foarte grea pe pantele extra-- 
ordinare (55-80) ce aveam de ridicat. Doi din noi, cari avu- 
sesem precauţiunea să ne. păstrăm crampoanele, am dus-o: 
bine; ceilalţi doi însă, cari, ca să fie mai uşurei, îşi lăsaseră. 
crampoanele la cal, au suit greu de tot. Totuşi, dupe o muncă. 
încordată şi dupe ce am urcat o 'mică creastă secundară,. 
eram cu toţii în vâriul mare al Pietrei-Mari (Piatra-Crai),. 
numit „La Om“, sau Vâriul Baciului (2.241 m.), la orele 11 
dimineaţa: (Distanţa circa 5 km). 
„Pe vâri, vântul suflă cu o furie absolut nebună, incât, 

ca să putem stă, a trebuit să ne lungim ios. In schimb, risi-. 
pise aproape complet negura, aşă că am putut. să ne um-.. 
plem sufletul şi ochii cu una din priveliştile cele mai gran- 
dioase şi întinse ce sunt pe lume, privelişte fascinatoare între: - 
toate, care ne chiamă, care ne atrage dela distanţă şi pe. 
care o dorim în tot' minutul, În adevăr, rar vâri, care să 

„aibă o situaţie mai izolată ca vârful Baciului, înconjurat: 
pe trei părţi de: prăpastii spăimântătoare şi de crăpături fără. 
fund. Pitoreasca măreție a tablourilor desfăşurate din :acel 
punct periculos, nu este egalată decât de grozăvia golurilor-- 
înconjurătoare şi de pustietatea masivului. 

lată ce se vede din vâri. Către N. platoul Transilva- 
niei, unde în acel moment plouă; către S.-E. culmea Strunga.
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“din Bucegi (Gaura, Ciubotea, Omul, etc.), albă de zăpadă; 

la S.-W. lezerul, Păpuşa, Boteanul şi Grădişteanul, cu multă 

zăpadă proaspătă pe ei; la S. munţii spre Giuvala şi Rucăr 

Şi la N.-W. culmea Brătilei şi munţii până la Negoi. În par- 

tea opusă celei pe care am escaladat-o, peretele fiind cu totul 

vertical; avem chiar sub picioarele noastre la 1.000 m. a- 

dâncime, casa de adăpost din plaiul. Foii, cu acoperişul ei 

roşu, Tămaşul, Tămăşelul, Valea lui Ivan, Ceardacul Stan- 

ciului, drumul lui Friderich Deubel, etc., etc. Poate că vom 
“vorbi vre-odată şi de toate aceste minuni. 

Din cauza frigului mare, dar mai cu seamă din cauza 

“vântului turbat de pe creastă, şi a negurei care nu ne slăbeă 
cu nici un chip, am fost nevoiţi — cu regret — să plecăm, 
dupe o jumătate de oră dela sosire. La Ilh şi 30, am 
luat creasta Pietrei către S., adică către spărtura mare din- 

“tre Piatra-Mare şi Pietricica. Am urmat cari 300 ră. în di 
recţia aceea, cam tot pe sub creastă, din cauza vântului, Și 
apoi am început degringolada, făcând un mare arc 'de cerc, 
trecând: pe 'ângă stâncile găurite, pe cari le atinsesem şi la 

escaladă şi de acolo am mers drept în jos, la cabana Grindu, 
unde eram la orele 12 şi 30'.: Aci am mâncat câte ceva, Vlad 
Anghel: ne-a: părăsit, ducându-se la- Zârneşti, şi ia ora 1 p. 
m. ne-am luat diri nou picioarele la spinare, pentru ca o ju- 
mătate de oră mai târziu să ajungem la stâna din Grindu 
(Stinghie, distanţa circa 4 km), unde am făcut un popas de 
o oră. Porniţi la 2'/2 p. m., am trecut la 3 pe la stâna lui Du- 
“lamă, de unde am urmat exact, până în Dâmbovicioara, dru- 
mul pe care venise. In sat am ajuns pe ploaie, la 6h seara, 
“fără nici o altă peripeţie (distanţa totală parcursă din vâriul 
-La Om, circa 14 km) şi am tras la acelaş han. 

III. — Dela Dâmbovicioara la Sinaia. — Acuma trebuiă 
“să ne gândim la întoarcere, căci ne îndeplinisem cu priso- 
sință programul. Mărturisim “că cu regret vedeam momen- 

tul, reintrărei în oraş şi reînceperei vieţei comode de: toate 
zilele. 

Dupe o noapte întremătoare şi foarte bună, în care ca- 

taractele cerului au turnat cu găleata fără întrerupere, am 

plecat din acest plăcut sat la orele 82 din dimineaţa celei 

de a şeasea zi (vineri 11 Octombrie), tot pe ploaie, care se 

mai potolise. Drumul scurtat ce am urmat a fost următorul:
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în sus pe V. Isvorului cam 300 m. pe un drumuşor până la 
biserica satului, de unde am lăsat numita vale la dreapta 
noastră, noi suind încă 300 m. pe acelaş drum, printre pa- 

„jişti frumoase, până la un pârleaz. Dela pârleaz am intrat 
“pe vâlceaua Isvoraşu, pe care am urmat-o cam 200 m. până 
la cheiţa ei. Ploaia reîncepuse cu furie, foarte rece şi cu vânt 
puternic. La cheiţă am părăsit vâlceaua, care răspunde toc- 

„mai la Giuvala şi am luat-o la dreapta pe o pantă repede, pe 

care am traversat-o de-acurmezişul. Am urcat apoi drept în 
sus, sărind şi câteva garduri şi făcând de unde am plecat un 
semicerc complet. Cu toată ploaia, nu ne-am putut opri de 
a admiră frumoasa vedere asupra satului. Dupe ce am tre- 
cut pe la ultima casă, am coborit din nou în Valea Isvorului, 
zisă pe acolo şi a Muerii şi am eşit la 9! 30' a. m. în şoseaua 
"naţională Rucăr-Giuvala la km 90 (distanţă 3 km). 

mem “Am” descris” pe” larg drumul acesta, fiindcă este mai 
scurt ca cel-obişnuit cu vre-o 4-5 km, aşă că pentru un caz 
de vreme rea, prinde bine. Oricât de seterişti suntem noi, măr- 
turisim, că grozav începeam să simţim udătura şi răceala 
ploaiei. Şi cât mai aveam până la Strunga sau la Peștera 
Talomiţei ? Iubitul nostru tovarăş, moş Nălucă, începuse să 
_bombănească de-a-binelea. * 

În şosea, n'am stat nici un moment, ci am pornit imediat 
pe valea Urdei în jos, urmând drumul clasic Rucăr-Strunga. 
Succesiv am trecut prin valea Giuvalei, valea Fundăţica, 
prin cătunul cu acelaş nume, pe la gura văei Cheei, prin v. 
Rudărita şi apoi prin muchea versantului S. şi S.-Estic al ma- 
sivului Sf. llie, am ajuns la stâna dela golişte la 12 ore, unde 
ne-am oprit de am făcut îocul ca să ne uscăm, căci pe deo- 
parte eram uzi la piele de ploaia mare, iar pe de alta uzi de 
multa transpiraţie, provocată de munca mare ce trebuise să 
.desvoltăm, din cauza noroiului şi mai cu seamă a: hainelor 
„ude cari cântăreau probabil zeci de ker. : 

La goliște, sau la gol, eră .viscol, şi munţii se . albiseră 
'binişor. Desigur, vre-unul din noi eră prea păcătos, căci alt- 
-îel nu înţelegem cum zeul alpiniştilor ar fi lăsat capricioasa * 
natură să ne lovească atât de cumplit. Dupe ce am mâncat 

'şi ne-am uscat, dar mai cu seamă dupe ce am îost bine în 
:caţi de fum, am plecat din nou, la 2 p. m. spre Curmătura 
-Fiarelor dela » Pietrele-Albe. La început poteca a mers cam
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2 km printre brazi tăiaţi sau în picioare, greu încărcaţi de 

zăpada multă ce căzuse, încât orientarea ne eră uşoară. Nu 

putem descrie feeria acestui drum, care odată ce părăseă 

complet pădurea, eră greu de dibuit, din cauza viscolului Îu- 

rios, care ne orbeă. Se înţelege că n'am putut luă nici îoto- 

grafii. La 3h15' eram la Curmătura Fiarelor unde, deşi toţi 

cinci cunoşteam bine drumul, ne-am rătăcit, înşelaţi de enor- 

mele troene de zăpadă, cari schimbau cu totul aspectul mun- 

ilor. Noroc că fără prea multă greutate ne-am putut regăsi 

„poteca spre Strunga (distanţa 'dela Dâmbovicioara 17 km). 

N'avem nimica nou de spus despre drumul acesta, pe care-l 

făceam acuma în sens invers, pe un viscol cumplit şi pe o ză- 

padă care pe alocuri ajunsese la 2 m. Orăşeni, cari staţi co- 

mod aşezaţi în fotoliu la gura sobei, şi citiţi această descripţie, 

nici unu vă închipuiţi ce va să zică să te aili pe creasta mun- 

ților, pe viscol, la 2.000 m. alt. Noi să vă spunem ce devenise 

mersul nostru, ce am avut de iuptat cu zăpada şi ce am avut. 

de suferit dela vântul îngheţat, care pe frontieră, cu toate 

hainele şi flanelele, ne pătrundeă până în măduva oaselor. 

Fram pătrunşi şi uzi până la piele, sleiţi aproape de înotarea 

prin zăpadă, încât cu toţii începusem să suspinăm dupe un 

adăpost. Dar la Strunga nu fuse chip să ne oprim. Am spus 

de ce maveam unde stă, aşă că pe lângă cei 27 km dela Dâm- 

bovicioara la Strunga, îurăm nevoiţi să mai facem încă 42 

km ca să mergem la Schitul Peştera Ialomiţei. Și, doamne, 

ce de zăpadă se mai adunase pe acel drum. La un moment 

dat, Megelea s'a prăvălit cu cal cu tot, pe marginea unei 

pante şi nu s'a oprit decât jos în Ialomiţa. Credeam că o să-i 

_ adunăm bucățele, când colo n'au avut nimica căci stratul de 

zăpadă fusese destul de gros, ca ei să nu-şi facă nici un rău. 

La 7h 15! seara eram la peşteră, într'o odae caldă şi uscată 

(distanţa dela Dâmbovicioara 312 km). - 

Acuma că făcusem acest drum, pe o astiel de vreme, nu 

-ne păreă rău de loc, ba chiar ne plăcuse. Munţii sub linţoliul 

acela alb, prezentau un aspect absolut feeric şi fantastic: —. 

Oricine îşi poate închipui mirarea călugărilor, văzân- 

du-ne sosind la ei, în toiul iernei. Credem, că niciodată şi ni- 

mănui, Schitul dela Peştera Ialomiţei, nu i-a folosit mai mult 

şi nu î-a făcut un bine mai mare ca nouă, în seara de vineri 

- 11 Oct. 1913. Ne-am uscat de tot şi ne-am odihnit aşă de
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“bine, încât a doua zi 12 Oct. a şeaptea zi de excursiune eram 
în stare s'o reîncepem d'acapo. 

Sâmbătă dimineaţa, dupe o mică plimbare pe Ialomiţa 
în sus, ca s'o vedem sub zăpadă, am părăsit schitul la orele 
10 dim. luând drumul obicinuit pe la Lăptici şi Vârful-cu-doi, 
la Sinaia. Aerul eră foarte rece, limpede, şi zăpada proaspăt 
căzută acopereă munţii, ca o manta de ermină, a cărei mar- 
gine eră tocmai jos, spre Sinaia, cam la altitudinea chioşcului 
Davila. De acolo în jos, nu mai-eră zăpadă. În Sinaia am a- 
juns cu bine la orele 4 p.m. şi cu acceleratul de 6h 15" am ple- 

„cat la Bucureşti, mulţumiţi şi transportaţi şi azi de specta- 
colele de neuitat pe cari le văzuserăm *). 

Sinaia, Ianuarie 1914. 

  

| 1) Cine doreşte şi alte detalii asupra Masivului Piatra-Crai, precum 
şi asupra itinerarelor descrise mai sus, să consulte şi lucrarea noastră în- 
titulată : „In Munţii Sinaiei, Rucărului şi Branului“. | 

Valea Dâmbovicioarei şi drumul de urcuş la vâriul Pietrei-Craiului, 
pe partea estică, sunt însă mai exact şi cu mult mai complet descrise în - acest articol. 

|
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„Schiţă geografică aproximativă a re- 
Blunei muntoase, dela frontieră, co- 
prinsă intre Sinaia şi masivul Piatra- 
Craiului, putând servi la, excursiunea 
Sinaia - Piatra-Crai, sau la alto excur- 
siuni, i 

de , 

Michai |, Gold-Haret 
Membru al Clubului Alpin Francez și al Socie- 

ăței Regale Române de Geografie 1915 

Scara aproximativă 1/1U0.000. 

Xotă, Cele mai multe altitudini sunt 
luate dupe hărțile Marelui Stat Major. 
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O EXPLORARE ÎN COLȚII LUI BARBEŞ ŞI IN 

MUNTELE VENTURIŞU 

de MICHAI 1. G.-HARET 
Membru a! Clubului Alpin Francez și 
al:Soc. Regale Române de Geografie.. 

Muntele Vânturişu *), al cărui vârf principal se ridică 
până la aproape 2.000 m alt. (1.930), este un necunoscut, 
atât pentru marea masă a vizitatorilor văei Prahovei, cât şi 

pentru toată categoria turiştilor şi excursioniştilor de Si. 
” Ana şi de Lăptăria Regală. El este cunoscut numai de câţiva 

aleşi cărora le place ca felul lor de a fi să corespundă pe de- 
plin titlului de alpinist ce au adoptat. Dar aceştia, foarte pu- 
ţini la noi în ţară, se pot numără pe degete, încât n'am.-spus 
decât adevărul, zicând că Venturişul e un necunoscut. Tot 
acelaşi lucru trebue să spunem de Colfii lui Barbeş, minunat 
şi interesant munte, cunoscut de inginerul Carol Golld, buni- 
cul nostru, care vorbeşte de el într'o hotărnicie a lui făcută 
în 1837—1842. (Hotărnicia în biblioteca noastră personală). 

1) 'Numele muntelui Venfurişul, vine dela cele două cascade mari-nu- 
mite cascadele Venturişul iar nu cascadele Venturişului. De altiel ţăranii le 
zic pur şi simplu Venturiş, adică venturiş este cuvântul prin care desemnează 
ei o cascadă foarte înaltă, cu apă multă, vizibilă dela distanţă mare 'şi al cărei 
sgomot de cădere este asurzitor. - 

Vaillant, unul din primii exploratori ai Bucegilor a cunoscut muntele 
Venturişul, pe care îl numeşte chiar cu acest nume în descrierea excursiunei - 
ce a făcut în 1839. (Vezi articolul următor). Aceasta probează în mod evi- 
dent că Vânturişul este o numire veche, numire pe care acest munte a pur- 
tat-o totdeauna. î - 

Notă. — Reproducerea întregului articol, sau a unor părți, pasagii ori 

citate, este absolut interzisă, fără citarea autorului şi a anuarului S. T. R. 

Reproducerea fotograiiilor strict interzisă.
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Stânci golaşe, pante ierboase repezi, pereţi uriaşi, is- 
voare nesecate, cascade considerabile, grohotişuri impracti- 
cabile, prăpăstii spăimântătoare, îloră poate mai interesantă 
ca aceea a brâului Caraimanului, păduri virgine de fag şi 
brad, brâne periculoase, puncte de vedere remarcabile Şi 
fotografiabile, sunt atâtea şi atâtea cauze, cari ar trebui să 
atragă mai mult pe bucegişti. Incă un punct în favoarea lor ar 
îi şi faptul că sunt foarte sălbateci; ei ar puteă satisface pe 
deplin, gustul doritorilor de locuri şi spectacole nestricate 
de om. 

„Ca' aşezare geograiică Venturişu şi Colţii lui Barbeş, 
fac parte din culmea Bucegilor, lanţul despre Prahova. 

Venturişul se mărgineşte la N. cu Vârful-cu-dor şi valea 
" ISvorul-Dorului; la W. cu Nucetul (1.884); la S.-W. cu Oboua- 
rele (1.712); la S.. cu Păduchiosul (1.700) şi la E. se află 
coprins între văile Isvorul:Dorului şi Isvoraşului, întirizân- 
"du-şi picioarele până la: confluenţa acestor. două văi, con- 
fluenţă numai la jumătate de km de podul Isvor al şosslei Si- 
maia-Moroeni. i 

Sus la N. am spus că Vânturişul se hotărăşte cu Vârful- 
cu-dor; în realitate însă, el vine în atingere cu Colții lui Bar- 

beş, cari fac parte integrantă din Vâriul-cu-dor. 
Dupe unii Colții lui Barbeş ar îi un munte de sine stă- 

tător. Nu împărtăşim această părere, pentru motivul că for- 
mând o singură şi nedespărţită masă cu Vâriul-cu-dor, se 
prezintă împreună cu acesta ca un singur bloc. Prin urmare 
Colţii lui Barbeş, nu sunt un munte propriu Zis, ci numai un 
versant, versantul sudic al muntelui Furnica, căci dupe cun 
am spus-o altă dată *), Vâriul-cu-dor nu este decât unul din 
vâriurile marelui munte Furnica. "Țăranii localnici îi socotesc 
tot așă. Pentru ei nu există decât plaiul Colţii lui Barbeş. 
“Pentru claritate, ne vom servi însă câteodată în descrierea de 
„mai jos de cuvântul muntele Colţii lui Barbeş. 

„ Plaiul-Colților lui Bârbeş; care începe-chiar- deta sudul - 
“şi de sub Vâriul-cu-dor, se coboară până în apa Prahovei. 
“Spitalul din Sinaia şi cătunul Isvor sunt zidite pe ultimele 
prelungiri ale Colţilor lui Barbeş. Evident deci, că pentru a 

1) Vezi lucrarea noastră: „In munţii Sinaiei, Rucărului şi Branului”, - 

i
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merge la Vânturișu direct dela Sinaia, adică pe la E., trebue 
să parcurgem întregul plai Colţii lui Barbeş. 

Valea /svorul-Dorului, desparte muntele Vânturişu de 
-Colţii lui Barbeş, formând între ei chiar la baza peretelui 
stâncos, şi sub vâriîuri, o depresiune uriaşă, de aproximativ 
300 m adâncime. Baza cascadei Vânturişu are 1.600 m alt., 
partea superioară a numitei cascade 1.750 m, vârtul Vânturi- 

  

  
  

  

  

Clișeu N. G.-iaret, 

Unul din lacurile superioare ale Văei Isvorul Dorului. 

"şului 1.930 m şi creasta cea mai înaltă a Colţilor lui Barbeş 
1.900 m. Si a 

Această vale care vine tocmai de sub Babele din Ca- 
'raiman, este unică în Bucegi, prin mărimea cascadelor sale “ 
şi mai cu seamă prin volumul uriaş al bolovanilor ce-i încurcă. 

„cursul. Din această cauză, odată ajunşi deasupra primei cas- 
cade. mari, suntem opriţi în loc de prăpăstiile fără fund, cari 
se urmează fără întrerupere dela altitudinea de 1.750 m până 
la cea de 1.040 m. Pe această porţiune, lungă abiă de 1.500 
m valea este absolut impracticabilă. „7 

Colţii lui Barbeş se află în totalitate în jud. Prahova, iar' 

Vânturişul este împărțit în două jumătăţi egale, de hotarul 

despărțitor al judeţelor Prahova şi Dâmboviţa, care hotar
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trece prin vâriul cel mare al acestui 'munte, prin creasta pi- „ciorului Zadelor şi răspunde drept la podul Isvor. 
Există oarecare deosebire între aceşti doi munţi,în ceea- ce priveşte constituţia lor geologică. Pe când în Colţii lui Bar- beș predomină conglomeratele cenomaniene, Venturişul ar îi constituit aproape exclusiv din calcaruri titonice, aceleaşi din cari este format şi vecinul său, colosalul munte Dichiul, 
Având ocazia să cunoaştem la Sinaia, pe locuitorul Ion Gâtej, născut şi crescut aţât el cât şi părinţii lui în Isvor, şi având în vedere că acesta este un om foarte deştept, Pam ru-. gat ca într'o duminecă să ne servească de călăuză, pentru o explorare amănunţită a.minunaților munţi Venturişu şi Colţii lui Barbeş. Călcasem. în două rânduri aceşti prăpăstioşi 

munți, însă totdeauna fără călăuză, aşă că forţamente nu le pitusem pătrunde toate, secretele. | „Ca să-şi mai amintească din tinereţe şi de timpurile 
haiduceşti“, Ion Gâtej primi propunerea noastră Şi în ziua de duminecă 23 August 1915, pe un timp frumos, a plecat spre locuri necunoscute, o caravană compusă din următoarele 
cinci persoane: neobositul şi veşnic tânărul moş Nălucă, Spiru 
Gold-Haret elev inginer, Ion Gâtej călăuză, un băeţandru 

- :care:ne duceă aparatul fotografic cu necesarele şi subsem- - natul. 5 Ie | „Bine echipați, cu crampoane, cu secure, cu frânghie, dar 
„mai cu seamă cu merinde din belşug, pe cari fiecare şi le du- ".ceă în spinare, subsemnatul având în plus'şi erbariul cu căr- 

ţile botanice, am pornit la ora 7 dim. din Sinaia, apucând Ca- 
lea Codrului spre podul Isvor. Am urmat această admirabilă 
— şi nu îndestul de îrequentată — şosea, până la km. 2.5 
adică până la valea Zgarburei, am trecut podul, şi am lăsat 
şoseaua la stânga, luând la dreapta un vechiu şi părăsit drum 
natural de căruţe, care duce la captările de apă dela Ventu. 
rişu, rău numite aşă, fiindcă apa isvorăşte din chiar peretele 
Colţilor lui Barbeş. | cc 

Acest drum, plăcut de parcurs, nu.sue prea tare. El taie 
în două un vechi parchet de pădure, exploatat, şi replantat 
de mulţi ani de zile, de Eforia Sp. Civile din Bucureşti, cu brad, larice şi pin. La 1] km dela calea Codrului am ajuns într'o mică poeniţă situată pe o creastă — de unde vederea 
ce se deschide în față — spre munţi — este grandioasă (vezi



29 
  

planşa). Venturişul întreg, Mogâldeaţa sau clinul Venturişului 
şi Colţii-lui-Barbeş, se arată în toată splendoarea lor. 

La 2 km dela calea Codrului, trecurăm peste valea Căl- 
dărei, ce-şi trage începuturile din scursurile de sub stâna din 
Colţi. În acest punct eram la 9h dim., de oarece pe drum am 
mai zăbovit făcând botanică şi fotografie. Altfel timpul nor- 
mal necesar ar îi îost o oră şi un sfert. De acolo în Stis, necon- 

  PT E BI Taz     

    
  

 Ciizeu M, Gueitaret, . | 
1. Vârîul Venturişului. 
2. Clinul Vânturişului. 
3. Creasta Colţilor lui: Barbeş. 
4, La Bisericuţă. 
5. Cascada mare Vânturişu. E 

Vedere liată din poiana de deasupra Căei Codrului. 

tenit am avut în faţă prăpăstioşii munţi pe cari trebuiă să-i 
escaladăm. | | 

Drumul îşi păstrează acelaș caracter încă un km (3 km 
dela calea Codrului), până în valea Stânei, care vine chiar 
dela fântâniţa de lângă şi din josul Vârfului-cu-dor. 

În valea Stânei, pentru trecerea tuburilor de apă, cap- 
tată pentru completarea alimentărei oraşului Sinaiă, s'a,
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construit un tunel, în lungime de 30 m. Azi acest tunel este 
complet astupat, încât nici nu i se mai cunosc urmele. 

Dela valea Stânei în sus, caracterul drumului se schimbă, 
devenind foarte sălbatec şi neumblat. E] străbate o pădure 
deasă şi bătrână (50—70 ani) cz fag şi brad, amestecați în 
părţi egale, şi sue când mai tare, când foarte tare, când co- 

” boară, urmând mereu plaiul Colţilor lui Barbeş. 
„Repede am ajuns la primul rezervor de captare, apoi la 

al doilea şi în fine la al treilea şi ultimul, situat chiar la baza 
“peretelui stâncos al Colţilor lui Barbeş din care iese apa. La 
ora 10 eram acolo (dist. dela începutul căei Codrului 6.750 
m). Ceva mai jos de acest mare rezervor; am găsit ruina 
casei în care au locuit inginerii constructori ai rezervoarelor. 
__Dupe un mic dejun, dar mai cu seamă dupe ce am făcut o: 

bună provizie de apă, fiind siguri că toată ziua nu vom mai 
„găsi, am plecat la asalt, hotăriţi să cheltuim toată e-: 
nergia de care eram capabili, pentru a trece la Vântu- 
rişu de partea cealaltă a văei, adică pe dreapta văei Isvorul 
Dorului, de oarece dupe cele spuse la începutul descrierei, se 
înțelege că ne aflam pe stânga ei. 

ii La ora Il am plecat. De drum sau potecă nici pome.-- 
neală. Toată nădejdea eră în călăuza ce aveam şi în instinctul 
nostru de montagnarzi. Locurile erau- extrem de grele, de 
sălbatice şi de pustii. | 

: Am luat-o spre N.-W., urmând mai mult sau mai puţin 
transversal panta considerabilă a muntelui, şi cam dupe 200 
m am ajuns la Vâlcelul Dracului, strimt (3 m), dar periculos 
de trecut din cauza pantei sale excesive şi a albiei sale. im- 

“practicabile, scobită şi lustruită perfect într'un singur bloc 
compact de ardesie. Sa 

Vâlcelul Dracului Pam trecut cu 'bine, graţie unui brad 
-ce l'am aruncat ca.o punte peste gol. Dincolo am întâlnit ace- 
laşi fel de pante mari (55%—65* inclinaţie), pe cari le par- 
-curserăm tot cam transversal. Curând am ajuns pentru a 
«doua oară (prima fiind la ultimul sezervor) la baza peretelui 
stâncos al Colţilor lui Barbeş. o ” 
 Aducându-ne în acea regiune, călăuza noastră ne rezer- 

vase o mare surpriză. În adevăr, acolo am găsit urmele tre- 
-cerei sau' şederei, -haiducilor şi bandiţilor cari mişunau în 
trecut prin-valea Prahovei. Uriaşul perete stâncos, care-şi



ridică îruntea către cer până la 200 sau 300 m, este îmbrăcat 
pe o bună înălţime (circa 40—50 m) de o bătrână plantă 
agăţătoare, care credem a îi, de oarece maveă îloare, o ede- 
ră, (hedera helix L.). Remarcăm însă, că ederă: crescută în 
mod sălbatec, nam găsit niciodată în Bucegi, la altitudinea 
aceea, deşi este o altitudine la care în alţi munţi ea creşte săl- 
batecă. 

“Legenda spune că această plantă, numită de Ion Gâtej 
precum și de bătrânii din Sinaia, viță de Dobrogea, a îost 
plantată acolo de către haiducii cari singuri stăpâneau şi cu- 
noşteau acele locuri, pe la începutul secolului trecut. Tulpina 
acestui arbust, are la bază un diametru de 20 centimetri. 

În anii formărei Sinaiei, mulţi şi din toate părţile au ve- 
nit, să caute această viţă, crezând că ea arată locul unde ar 
fi ascunsă o comoară. Guidul nostru, a fost şi el, unul din acei 
căutători de comori şi ne spuneă că între anii 1880—84, ca - 

băeţandru, a rătăcit pe brânele Colţilor lui Barbeş şi ale Vân- 
turişului, zile şi săptămâni întregi, ca -să deă peste vița de 
Dobrogea, peste cei opt paltini şi peste peştera cu comoara. 
Viţa şi paltinii i-a găsit: comoara natural că nu. De aceea cu- 

noaşte el, mai bine ca oricare altul acele pustietăți. : 
Lucru cert este că alături de acea plantă, sunt nişte. 

trepte săpate, vizibil de mâna omenească, chiar în peretele 
stâncos, până la o înălţime considerabilă. Cine a săpat acele 

trepte; şi în ce scop? Uzura imprimată de timpuri şi intem- 
perii, le face azi improprii pentru urcuş; ea ne arată însă că 
trebue să fie ani şi zeci de ani, dacă nu sute, de când treptele 
au fost săpate. Legenda mai spune, că în mijlocul acelui pe- 
rete stâncos — unde se află un fel de repaos — ar îi şi gura 

- peşterei în care bandiții ascundeau bogăţiile îurate. 
N'ar îi imposibil, ca prin acele iocuri să fi fost ascunză- 

torile bandiţilor. Coincidenţele o arată. Apoi, numitul punct, 
se află numai la 500 m departe de ultimul rezervor de cap- 
tare. Cu alte cuvinte, ascunzătorile lor se aflau la mică dis- 
tanță de apă şi de locuri practicabile, până unde puteau veni 
cu caii. Ceva mai mult; stânca dela captare, cu aşezarea ei 
specială, ar îi putut servi ca un bunicel grajd natural, bine 
adăpostit şi cu păşune din belșug î împrejur, Legenda menţio- 
nează şi ea acest lucru. | 

„Tot lângă peretele cu scară şi cu ederă, Se mai află şi doi
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brazi groşi (50 cm. diametru), azi uscați, crescuţi chiar ală- 
turea de stâncă. Crăcile lor, se vede, au fost curăţite de mână 
de om, până în vârf. In ce scop? Poate că cercetări metodice 
şi bine conduse ar descoperi lucruri interesante, în ceeace pri- 
veşte trecutul Bucegilor şi al văei Prahovei. În fine tot în 
acest punct, se văd nenumărate resturi de scări de lemn, com- 
plet putrede, arătând căutările făcute acum 30—40 ani. De 

„ar puteă vorbi, multe ar aveă de spus acea stâncă veşnică, 
dar mai cu seamă ar pute înşiră pe cei ce şi-au rupt coastele. 
şi picioarele (în adevăratul înţeles al cuvântului), umblând 
dupe comori imaginare. 

În această sălbatecă şi pustie regiune, evocatoare de 
timpuri vechi, eram la ll 30 a. m. 

De acolo am plecat către N.-W., deacurmezișul pan- 
telor și am trecut pe deasupra poenei Alunișul Venturişului, 

- în realitatea o râpă acoperită de aluni. Am fi putut cobori în 
această poiană (1.200 m), de unde eşiam în Cracii Isvoru- 
şelor — un pârâu îormat din trei ramuri — şi de acolo suiam 
drept la Vânturişu. Fiindcă mai aveam de văzut locuri ints- 
resante în Colţii lui Barbeş am renunţat la acel drum cu mult 
mai uşor. 

În rezumat noi trebuiă să ieşim la cascada mare Ventu- 
" rişu (150 m înălţime). Pentru aceasta am urmat mereu, brâ- 

nele dela baza zidului celui mare al Colţilor lui Barbeş. La 1 
km dela captări, am traversat o a doua vâlcea, mai puţin | 
prăpăstioasă, dar încurcată de o urzicărie prin care cu greu 
ne-am putut deschide calea. Pe malul ei drept am avut de 
escaladat o pantă aproape verticală (80 înclinaţie), către W. 
înaltă de 200 m şi îndreptată către zidul cel mai mare şi cel 
din urmă al colţilor lui Barbeş, în vârful cărora trebuiă să 
ajungem, înainte, de a cobori la cascada mare Vânturişu. Cre- 
dem că e inutil să mai adăugăm că urcuşurile acestea în pan- 
tă excesivă, le-am suit pe toate servindu-ne de. genunchi şi. 
de mâini, tot aşă de mult ca şi de picioare. 

Tot urcând din greu, am ajuns la un vâlcel, care vine 
tot de sub Vârful-cu-dor. L-am trecut cu bine, apoi am esca-" 
ladat malul opus (drept), lung de 100 m şi aproape perpendi- 
cular (70%). De acolo, tot în zig-zag, am ridicat panta mare 
(60%) a muntelui către vâri şi la 12h ziua eram în vâlcelul cu 

"Pietriş, care se varsă ceva mai jos în vâlcelul pomenit mai
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sus (2 km dela captări). Acum am început urcuşul vâlcelu- 
lui cu Pietriş, care mai nimerit ar fi fost botezat surpătura 
cu Pietriş. Am suit acel grohotiş, de bolovani uriaşi, pe circa 
400 m şi apoi am luat-o la stânga pe o brâniţă, de unde am 
răzbit deasupra pe primul colţ stâncos al Colţilor lui Barbeş, 
izolat, prăpăstios şi numit Colţul Paltinilor. 

Colţul Paltinilor trebue să fie fost pe vremuri (şi legen- - 
da o confirmă), unul din punctele de observaţie ale bandiţi- 
lor, de oarece vederea e foarte întinsă spre captări, spre poe- 
nile Vânturişului, dar mai cu seamă spre valea Prahovei. 

„Inainte de a merge cu descrierea mai departe, ca bota-' 
nist amator, trebue să spunem că pe vâlcelul cu Pietriş, am. 
ailat o floră sub-alpină şi alpină, absolut virgină, care este 
probabil în toată splendoarea ei pe la mijlocul lui August. In 
momentul în care am făcut noi excursiunea am găsit puţine: 
plante în floare, dar destul de interesante ca să ne mulţu- 
mească. Cităm printre acestea pe: Geranium : coerulatum 
Schur. rară plantă alpestră care creşte în Piatra-Crai, în va- 
lea Jepilor şi pe brâul mare al Caraimanului, şi pe Coniose- 
linum Fischeri. Vim et Grab, interesantă ombeliieră pe care 
noi n'am mai găsit-o în Bucegi, ci numai pe valea Dâmbovi-: 
cioarei, dela Brusturet în sus, unde este destul de frequentă. 

La stânga de Colţul Paltinilor (cum stăm cu faţa spre 
Prahova), se află un alt colţ cu o poiană deasupra numită po-. 
iana dela Bordeiul Haiducilor. 

Ne-am cățărat şi acolo unde în adevăr se cunosc bine 
urmele unei locuinţe omeneşti. Deşi colţul, la Bordeiul Hai- 
ducilor este-cam cu o sută m mai sus decât Colţul Paltinilor, 
vederea nu e de loc întinsă. Dela Bordeiul Haiducilor, ne-am 
întors la Colţul Paltinilor cu destulă greutate, Surpătura cu 
Pietriş îiind mai dificil de scoborît decât de urcat. | 

Din colţul Paltinilor am luat-o de-a creasta. tot pe sub 
peretele uriaş al. Colţilor lui Barbeş şi am ajuns la cei Opr 
paltini bătrâni (1.600 m), plantați acolo se zice de către hai- 
duci şi crescuţi pe marginea unei prăpăstii la distanţe de 10 
m până la'50 m în linie matematic dreaptă. Cine poate, să: 
explice următoarele trei coincidenţe: opt arbori bătrâni (au 
diametrele între 80 cm şi 1 m) crescuţi pe o lungime de 300 m 
în linie perfect dreaptă; aceşti opt arbori sunt de o specie-cu.: 

totul diferită esenței care creşte pe Colţii lui Barbeş, la alti-. 
. ki
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tudinele acelea, esenţă care compune întreaga pădure: aceşti 
„opt arbori sunt de o specie din care nu se mai găseşte abso- 

lut nici un alt exemplar, decât cu trei sute metri mai jos în 
altitudine. | 

Dela cei opt paltini, tot pe brâne şi pe stânci am ajuns 
in valea Bisericuţei, vecină cu Vânturişu, şi numită aşă fiind- 
că pe un colţ de stâncă foarte înalt (1.760 m) — pe care lam 
vizitat — de pe malul ei drept se află, în picioare încă, 5 

îoarte veche cruce de stejar, cu acoperiș. Acoperişul e că- 

zut alături şi în stare de completă putrefacție. Crucea n'are 
inscripţie. Legenda spune că acolo se duceau haiducii de sa 

închinau. 
In jos şi cam în dreptul Colţului cu Bisericuța, se vede 

a doua mare cascadă Vânturişu, care dupe călăuza noastră 

e mai mare ca prima. 
Din valea Bisericuţei, nu cu mare greutate, a am ieşit Sus, 

pe creasta Colţilor lui Barbeş (1.900 m), de unde vederea 

spre Prâhova este extraordinar. de întinsă. 

De pe creasta colţilor, se poate merge la Vâriul-cu- 

dor într'o oră; în vârful mare al Vânturişului în două ore şi 

jumătate şi la Chioşcul Davila, pe sub stâna din colţi, în trei 

"ore. 
Cum noi voiam să visităm Veniurişul prin partea lui 

Estică, ne-am întors înapoi sub colţul cu Bisericuța, şi apoi: 

prin două brâne înguste către S.-W,., am ieşit la prima mare 

cascadă Vânturişu (1.600 m), înaltă de 150 m. A doua mare . 

cascadă Vânturişu (1.450 m). înaltă de.circa 100 la 200 m, 

de care am vorbit mai sus, nu este accesibilă decât pe la baza 

ei prin poiana Alunişul Venturişului. Trecerea de pe stânga 

unde ne aîlam, pe dreapta văiei Isvorului, este foarte anevo- 

ioasă, din cauza “polovanilor. uriaşi, lustruiţi ca sticla, gră-. - 

mădiţi unul peste altul pe o pantă spăimântătoare. 

Valea am străbătut-o chiar. pe sub cascadă, printr'uu- - 

tunel natura! de piatră, lung de 8 m care are una din deschi- 

deri chiar în punctul unde cade apa. A trebuit să luăm această 

baie rece forţată, de dragul Venturişului pe care voiam să-l 

vizităm cu orice chip. Noroc că apele erau scăzute, ca de 

obiceiu la finele lui August, aşă Că: nu ne-am udat prea rău. 

Timpul care. până atunci fusese foarte frumos, a început de- 

oda“ să se “schimbe. Nori negri ameninţători se adunau pe
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cer. cu repeziciune şi aerul a cărei temperatură fusese ade- 

vărat primăveratică, se răci în mod brusc. 
Cascada Venturisu trecută, eră trecută şi prima parte 

şi cea mai grea a excursiunei. Mulţumirea noastră eră mare 

căci mâinile şi genunchii se resimţeau grozav de atâta esca- 

ladă pe stânci şi pe pante drepte ca peretele. 

Plecând de sub cascadă, pe Vânturişu, un nou urcuş, tot 

  

  

    
  

- _* Glişeu M, Gurilaret. 
Cascada Vânturişu- ” 

aşă de plăcut (75%), ne aşteptă, lung de 200 m. Din vârful lui 

am scoborit în aşă zisa valea Venturişului de o formaţie 

__ foarte curioasă. Un strat.de ardesie, foarte friabilă, de 20 

. până la 25 m grosime, susţine în această regiune, întreaga 

masă colosală a muntelui, compusă din conglomerate, din
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gresii dar mai cu seamă din calcaruri. Această ardesie s'a 
măcinat, astfel că marginele pereţilor de stâncă stau suspen- 
date în aer pe o adâncime, care pe alocuri ajunge la 4 m. In 
dreptul acestor săpături, stânca prezintă mari crăpături, cari 
formează adevărate turnuri de: piatră, gata să se prăvălească 
în vale la cel dintâi prilej. Nu-şi poate închipui cineva as- 
pectul fantastic şi bizar, pe care-l are această vale din cauza 
formațiilor de mai sus. 

Trecerea prin valea Venturişului înseamnă ocolirea pe 
sub vâri a Clinului Venturişului. 

Din valea Venturişului, relativ uşor şi în scurt timp (20 
minute), am ajuns, în poenile Venturişului şi la Muchea Za- 
delor ') (1.500 m) unde eram la orele 3 p. m. (dist. dela cap- 
tări circa 6 km). Pe muchea Zadelor, voiam să stăm, să îm- 
bucăm câte ceva, să ne odihnim şi să suim .în vârîul mareal. 
Venturişului (1.930 m; timp necesar 30%). 

Nu ne-am putut îndeplini nici una din âceste dorinţe, 
fiindcă aproape pe neaşteptate s'a pornit un vânt îngrozitor, 
însoţit de o ploaie îngheţată, care ne-a gonit pe sub zadele 
din pădure. Mare nenoroc pe capul nostru, Dupe o zi;dificilă 
ca aceea, să nu-ţi poţi îndeplini programul până la fine, din 
cauza vremei rele care te-a prins pe un colţ izolat, înconju- 
rat de toate părţile de prăpăstii fără fund, înseamnă mai 
mult decât nenoroc. Obicinuiţi însă cu aceste inevitabile mici 
neplăceri, şi văzând că timpul urât se înteţeşte, am plecat 
dupe o oră spre casă, tot pe ploaie. - | tă 

 Poenile Venturişului, spune legenda, serveau haiduci- 
„lor să-şi pască caii. Drum practicabil pentru cai este numai 

pe la spate (W). EI vine prin piciorul Porcului dela Pădu- 

  

1 

"1) Zad, zadă, la plural zade, zadelor, este numele vechi popular al unui splendid arbore din familia Coniierelor, numit în ştiinţă Larix sibirica Led. Azi acestui arbore i se zice larice, chiar de către ţăranii dela “munte. Nimenea de pe valea Prahovei, sau din Bucegi, nu mai poate spune ce înseamnă zadă, nici chiar lon Gâtej al nostru, care totuşi ştie atât de multe. i Pădurile din regiunea alpină a muntelui Venturişul (1.600—1.750.m.) Sunt în majoritate formate din Larix sibirica, iar poenila Venturişului în spe- cial sunt mărginite de toate părțile mai numai de larice. De aci şi numele vechiu de muchea Zadelor. 
- „Un cioban bătrân, pe care l'âm întâlnit în aceste poeni, ni-a spus că adevăratul nume vechi al poenilor Venturişului ar fi Zadele Vânturişului. Nici el însă nu ştiă că Larix este zadă; îi ziceă pur și simplu brad. ”
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chiosul, din drumul Scropoasei, Acela fiind însă îoarte lung 
şi de ocol, «m hotărît să urmăm brânele pe piciorul Zadelor, 

"ca să ieşim mai repede în calea Codrului. 
Ne-am păcălit însă grozav, căci am avut colosal de 

“muncit, din cauza pantelor excesive, a timpului. rău care ne 
“făceă mersul periculos prin acele locuri şi a pădurilor de 
“larice aproape impracticabile din cauza desimei lor. 

La 4h p. m. am plecat din muchea Zadelor luând ver- 

  

    

  

        
  

Clișsu M. G.-Haret, 

Vedere de pe muchea Zadelor. 

. Creasta Zadelor. 
. Clinul Venturişului. j 
. Vâriul Colţilor lui Barbeş. 
. La Bisericuţă. 
. Partea de jos a primei cascade Vânturişu. 

n
o
n
 

santul sudic al muntelui, către valea Isvoraşului, pe un vânt ce 
suflă cu turbare, gata să ne arunce în prăpastie, şi pe un po- 
lei :care ne transformase în câteva minute pelerinele în ade- 
„vărate carapace de ghiaţă. Am avut de coborit nişte brâne 
foarte prăpăstioase, ocolind complet muntele -pe la S., S. -E., 
E. şi N.-E. până am ajuns în poiana Zadelor, excesiv de in- 
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clinată. De acolo prin piciorul Zadelor, mergând pe creastă 
dar tot cam pe versantul sudic (valea Isvoraşu), am ajuns la 
ora 5 p. m. la începutul unei mari păduri de fag, proprie- 
tate a Statului. Prin această pădure am ţinut tot creasta pre- 
lungirei piciorului Zadelor al Venturișului, de oarece nici 
urmă de potecă nu eră. Instinctul, busola şi harta ne-au con- 
dus prin acele locuri. Panta pădurei tot extraordinară ca toa- 
te cele coborâte sau suite în această excursie. Pădurea acea- 

„sta, seculară şi virgină în adevăratul înţeles al cuvântului, 
este exclusiv compusă din fagi (cu diametru de 80 cm la 1 m). 
drepţi ca lumânarea cum azi nu se mai văd deseori. In linie 
dreaptă, dela hotarul de sus al ei şi până jos, la coniluenţa 
celor două văi, are aproximativ 5 km. | 

__La ora 7 seara, tot pe ploaie, eram la cele două întâl- 
niri de ape, valea Isvoraşului sau Păduchiosului, cu valea Is- 
vorul Dorului. Dupe cum am spus, această confluență se 
află la vre-o jmătate de km de podul Isvor. 

Din acel punct, repede am ieşit în calea Codrului, la 
km. 4400, şi la Sinaia eram la 8! seara, pe o vreme Îngro- 
zitoare. 

Mărturisim că interesul ce ne-a deşteptat cei doi munţi 
vizitaţi, precum şi admirabilul exerciţiu de alpinism adevărat 
ce ne-a fost dat să îndeplinim, ne-au făcut să uităm îndată 

 neplăcerea cauzată la urmă de timpul rău, şi să nu dorim alt- 
„ceva decât să' reîncepem excursia, pentru cercetări, mai se- 
rioase şi mai aprofundate. (Dist. totală parcursă în acel drunt 
a fost de circa 23 km). 

. 

Sinaia, Ianuarie 1916. 

„. Notă.—Cea mai mare parte din altitudinele indicate in articolul 'de mai 
sus, sunt calculate cu barometru-altimetric al Colonelului Goulier, compen- 
sat, cu vernier mobil, dând altitudinele până la metru.
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O EXCURSIE IN BUCEGI IN 1839 
de MIHAI |. G.-HARET 

Membru a! Clubului Alpin Francez și 
al Soc. Regale Române de Geografie. 

- - 
- 

În aceste timpuri de căi ferate, de automobile şi de tot 

soiul de mijloace repezi şi comode de călătorie, în cari mai 

la toate staţiunile principale găsim oteluri mari, luxoase și 

câte odată bine organizate, cu restaurante mai.mult sau mai 

puţin bune, dar la noi, vai! mai des proaste, excursioniştii 

români cred că sunt extraordinari, fiindcă reuşind din când 

în când să se adune câţiva prieteni laolaltă, ajung să facă 

"şi ei „cu tot comiortul bine înţeles“ câte un drum mai lung 

sau mai scurt prin munţi, totdeauna înarmaţi cu materialul 

pe care civilizația modernă, i-l pune la dispoziţie ca, saci de 

dormit, damigene cu vin, pelerine impermeabile, corturi, lău- 

tari, conserve perfecte, hărţi, liqueururi şi alte alcooluri fine, 

aparate îotografice, crampoane, etc., etc. 

Cercetări nu prea grele însă, ne arată că începând din 

“prima jumătate a secolului trecut, se făceau excursiuni în 

munţii româneşti, poate mai des decât ne închipuim noi, deşi 

nu erau nici drumuri, nici poteci, nici oteliri, nici călăuze, 

„nici pelerine impermeabile, dar mai cu seamă nici hărţi şi 

cabane de adăpost. Dintre toţi munţii, Bucegii, erau de sigur 

cei mai umblaţi, măcar că valea Prahovei dela Posada în 

:sus, eră o adevărată pustietate, lipsită de siguranţă, de sate 

şi de orice urmă de sosea. E 

Cu toate acele imense greutăţi se pare că în afară de cei 

“Notă. — Reproducerea întregului articol, sau a unor părţi, pasazii ori' 

citate, este absolut interzisă, fără citarea autorului şi a anuarului S. T. R.
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animați de dorinţa de a vedeă locuri noi, de a admiră şi de 
a se instrui, erau şi alţii cari făceau acel drum în fiecare an, 
numai cu scopul de a curtă pe hangioaicele de -pe numita 
vale. Straşnic exemplu că dorinţei omeneşti, nimica nu i se 
poate opune. i 

Printre primii exploratori ai Bucegilor, am aflat de op 
camdată pe: Carol Golld „hotarnic-inginer“ bunicul nostru, 
în verile anilor 1837, 1838, 1842 şi 1843 (Iulie-August): pe 
francezul J. A. Vaillant fost profesor la colegiul Sf. Sava, cu 
tovarăşul său Slugerul Angelescu, în lulie 1839; pe Barbu 
Catargiu în vara anului 1852; pe baronul de Taileyrand- 
Perigord comisarul Franciei în Principate, în August 1857, 
care a visitat timp de o săptămână „les monastăres les plus 
„en renom (Predal, Sinaia, Lespezi, etc.) et les points les 
„Plus 6leves de la partie des Carpathes qui sâpare la Valachie 
„de la Transylvanie“ *) (page 544); pe J. Beclard *), consul 
general al Franţei în Valachia, dela 16 Iulie la 6 August 1858, 
când a cutreerat întreaga regiune a Sinaiei, împreună cu 
munţii înconjurători, probabil că şi Bucegii (pag. 58—65). 

| Doi autori germani Johann Ehrenreich Fichtel 2) (1791) 
şi Joanne Fridvaldszky *). (1767), vorbesc în lucrările lor 
mineralogice-geologice de Bucegi. Însă dupe felul în care cei 
tratează de aceşti munţi, ne-am făcut convingerea că nu i-au 
visitat personal ci că-i descriu numai din auzite, sau în casul 
cel mai bun atât Fichtel cât şi Fridvaldszky au explorat par- 
tea transilvană a numitului masiv, care se ştie că în raport 
cu partea românească e mică ca întindere, deşi tot aşă de în- 
teresantă. . _ 

Prin urmare, acum 70—80 ani, Bucegii nu numai că nu 
erau necunoscuţi şi absolut pustii, dar din citirea scrierilor 
şi povestirilor vechi, precum şi din cercetarea ciobanilor bă- 

1) „Acte şi Documente relative îa Istoira Renaşterei României” 
publicate de Ghenadie Petrescu, Dim. A. Sturdza, etc. Vol. V, 1890. (In bib- 
lioteca Sp. Iaret). - . . 2) Idem. „Acte şi Documente”, Vol. IX, 1898. (In biblioteca Sp. Haret). 

3! Fichtel Johann Ehrenreich: „Mineralogische Bemerkungen von den 
Kaspathen”, Wien, 1791, 2 vol., pag. 209—211 din vol. L. (In biblioteca noas- tră personală), - o. da - 4) Fridvaldszky Joanne, societatis jesu sacerdote: iMineralogia imagni. „. Principatus Transilvaniae seu metalla, semi-metalla, sulphura, saliă, lapides et aquae conscripta a... Claudiopoli, Anno 1767, pag. 11. (În biblioteca noastră personală). a
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trâni, am constatat că acest impozant masiv, eră aproape tot 
aşă de umblat atunci ca şi azi. | 

În primul rând de n'ar fi fost decât nenumăratele bă- 
jenii, când Bucureştenii îugeau ca să <cape de furia sau de 
îrica vre-unui Pasvantoglu, sau de urgia vre-unui Ypsilante, 

- şi cari adesea treceau în Ardeal luând-o pe la Vâriul-cu-dor 
şi pe la Strunga, şi tot ar fi fost destui. Dar afară de aceştia 

- erau ciobanii cu nenumăratele lor turme, se zice că mai nu- 
- meroase pe vremea aceea decât azi, şi apoi pe ici pe colo câte 
un excursionist, doi, de cari se poate spune cu drept cuvânt 

„că eră animat de focul sacru al alpinistului, căci dupe cum 
spuserăm, cu toate imensele greutăţi de atunci şi cu toată - - 
nesiguranța drumurilor, ei se încumetau să înfrunte totul, nu- 
mai de dragul naturei admirabile, pe care voiau s'0 cunoască 

“mai de aproape, so pătrundă, ca s'o poată gustă şi înţelege 
dupe cum merită. 

“Şi în această privinţă cu cât ne erau €i superiori! Câţi, 
-din cei cari urcă azi Bucegii, îi urcă numai de dragul lor şi 
de imensul interes pe care-l deşteaptă ei? Noi suntem convinşi 
că prea puţini şi acest lucru îl poate afirmă oricare dintre 
adevărații iubitori ai Bucegilor. Mai toţi din cei ce-i visitează, 
îi sue de ochii lumei, ca să se poată lăudă în urmă cu strălu- 
citele lor tururi de forţă: „un drum la peşteră sau la Omui, 
„vă închipuiţi d-v. ce performanţă, ce voinţă şi ce putere de 
"„învingere a greutăţilor!?“ Alţii se duc ca să chefuiască pe 
“sus, desonorând vre-o creastă sau vre-un vâri măreţ şi mi- 
nunat, cu poftele lor josnice, de unde apoi bieţii se întorc bol- 
navi prăpădiţi, căci „muntele ticălosul e vinovat“ zic ei, ne- 
-voind să-recunoască. că numai lipsa lor de cultură şi lăcomia. - 
lor îi face din oameni, neoameni, şi nevoind să ştie că mun- 
telui nu-i trebuesc decât cei tari şi sobri. În fine o ultimă ca- 
tegorie din cei ce sue azi Bucegii, o formează plictisiţii, cei 
cu spleen, cei ce-şi caută neîncetat locul şi nu-l găsesc ni- 
căieri. „Toate se umilă sub pana acestor nenumărați pseudo- 
bucegişti; pietrele sunt bolovani, bolovanii stânci, un biet 
câine de stână urs, o adiere de vânt o numesc uraganele Bu- 
“cegilor, iar o neînsemnată pată de zăpadă, uitată de soare 
într'o văgăună, se pomeneşte poreclită nămeţi uriaşi, zăpezi
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eterne sau întinşi ghețari“ *). Tuturor acestor categorii de 
„ excursionişti, datorăm noi veritabili carpatişti sau alpiniști, 

faptul că azi ne prinde vremea rea pe munţi şi nu mai avem 
unde ne adăposti. Tuturor numiţilor excursionişti le datorăm 
incendierea cabanei dela Vâriul-cu-dor, poate şi pe aceea 
dela vârful Omul, devastarea chioscurilor Furnica şi Davila, 
ruinarea casei de adăpost Grindu din Piatra-Crai şi în fine, 
mare nelegiuire, spargerea complet şi iremediabil a splendi- 
delor concreţii calcare din peşterile Ialomiţei şi Dâmbovicioa- 
rei, concreţii bătrâne cari s'au format încet încet în mii şi mii 
de ani, dar cari au fost distruse de barbari în câteva minute. . 
Dar le trebuiă dumnealor probe că au făcut alpinism. 

- În acest articol vom vorbi .de unul din adevărații buce- 
gişti trecuţi şi anume de J. A. Vaillant, pe care D-l Nestor 
Ureche îl numeşte Primul Bucegist Român ?). Ca să-l nu- 
mească român, nu avem nimic de zis, din contra adoptăm şi 
noi fără rezerve, pentru acest îilo-român, acelaş calificativ. 

- Nu este însă primul bucegist, de oarece noi cunoaştem un alt 
-român care a explorat Bucegii începând din 1837, şi care, 
până se va descoperi un altul şi mai vechi, rămâne Primul 
Bucegist Român. Acesta este bunicul nostru despre tată, in- 
ginerul.Carol S. Golld, de ale cărei excursiuni vom vorbi altă 
dată. | 

Am ales istorisirea lui Vaillant *), îiindcă pe lângă fap- 
tul. că iubiă Bucegii cu pasiune, dela el ne-a rămas des- 
crierea cea mai detaliată, completă şi precisă a excursiu- 
nilor ce a făcut în Bucegi. : 

„Mărturisim că m'am citit încă carte care să ne transporte 
şi să ne: mişte, cum ne-a mişcat povestirea lui Vaillant, care 
în afară de alte. calităţi, străluceşte printr'o uimitoare exac- 
titate a nomenclaturei geografice El ne dă explicaţia a o 

  

, 1) Dupe d. Nestor Ureche din „articolul Primul Bucegist Român, re- 
vista Printre Hotare. anul 1, No. 4, lulie 1908. (In biblioteca Academiei). 

o ma 2) Vezi-nota |, e e ee - E 
„3 La Romanie ou histoire, langue, littârature, orographie, statistique 

des peuples de la langue d'or, Ardialiens, Vallaques et iMoldaves, r&sumes 
sous le nom de. Romans, par J. A. Vaillant, iondateur du college interne-de 
Bucuresci et de P'ecole gratuite des filles; ex-professeur de langue îrancaise 
â Vecole: nationale de Saint-Sava, Membre dela socicte orientale de France. 
“3 volumes in'8%. Paris, Ar. Bertrand 1844.. Volumul al III-lea conţine descrie- 
rile excursiunilor făcute de el în ţara românească, şi publicate sub titlul: 
Orographie ou promenades pittoresques aux monts Buceci (Butcedii), paz. 
223 la pag. 334. (In biblioteca noastră personală).
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mulţime de chestiuni; pe cari nu le putusem deslegă nici 

"odată, astfel că pentru trecutul Bucegilor, cartea lui. este de: 

o valoare netăgăduită. îi 

În itinerarul drumului urmat de Vaillant, nu e nimica 

extraordinar. E drumul clasic, pe care noi aceștia cari iubim 

Bucegii numai pentru ei şi numai pentru ceeace ei ne oieră, 

Pam făcut de zeci de ori. Acest drum se poate rezumă ast- 

îel: din spatele mânăstirei Sinai, cum o numeşte el şi cum se . 

numeă pe vremea aceea, a luat vechea potecă care înconjură 

pe la S.-W. movila numită Molomoţ (pe care se află azi ca- - 

zarma vânătorilor). Prin această potecuţă a eşit în vechiul - . 

drum al Dorului (Vâriul-cu-dor), care suiă pe unde e azi 

strada Davila din Sinaia, şi care urmă apoi traseul actual al. 

stradei Furnica dela băcănia d-lui Stoicescu până la băcănia 

d-lui Brânduş. Din acest punct poteca mergeă drept în sus: 

de ieşeă unde e azi casa pădurei a Eforiei, car pe lângă villa. 

Căpriţa. Partea drumului dintre băcănia Brânduş şi Casa 

Pădurei există încă. Dela-casa pădurei în sus a urmat dru- 

mul pe plaiul Colţilor lui Barbeş, drum vechi, în fiinţă încă 

şi pe care şi noi Pam parcurs de nenumărate ori. Dela Vârful- 

cu-dor a eşit la Peştera Ialomiţei, tot pe drumul vechi, cu- 

noscut azi de toţi cei ce merg la peşteră, prin Lăptici şi pe 

Ialomiţa în sus. Dela peşteră pe drumul Babelor, a ieşit în 

Caraiman, de acolo la Omul, de care spune: „din acest vâri 

„zărim la stânga noastră costişele râpoase şi aurite ale Ar- 

„dealului; înaintea noastră cocoaşele roşcate şi pustii ale. 

„uriașului Gârbova (culmea Baiului), cari în dreptul nostru . 

„sunt mai rotunde; la dreapta colţi pustii şi arizi străpung 

„norii, iar la picioarele noastre prăpăstii fără fund, de unde | 

„se ridică mii de colţi ascuţiţi, dar mai puţin ascuţiţi şi mai - 

„puţin apropiaţi ca lăncile unei falange, mai puţin grei şi mai. 

„puţin depărtaţi ca mormintele Faraonilor, însă tot aşă de 

„Svelţi şi mai cu seamă tot aşă de numeroşi ca săgețile înalte.. 

„ale tutulor catedralelor gotice din Europa“. Dela Omul sau... .- 

întors la mânăstirea Sinaia; probabil pe la Piatra-Arsă. Des- 

crierea drumului de întoarcere nu prea e precisă, din cauza. 

timpului urît şi a negurei groase care i-a învăluit chiar dela 

Omul, aşă că — dupe cum bine spune — nu şi-au dat de loc 

„seama pe unde au umblat. . A a 

Un fapt interesant relativ la topografia locului ocupat azi
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de Sinaia rezultă din povestirea lui Vaillant: ca să coboare din munţi nu eră nevoe numai decât să se treacă pe la mâ- năstire. Poteca mare, care veneă dela capătul drumului spre “Vârtul-cu-dor, coboră direct în valea Iancului, la hanul lui Iancu, urmând cum am spus mai sus, traseul stradei Davila, apoi străzilor Furnica, Vârful-cu-dor şi Cantacuzino până jos în bulevard. 
“Deseori am auzit vorbindu-se de acest han al lui Iancu, de către țăranii bătrâni din Sinaia. Se pare că de pe la 1800 "până pe la 1850, eră cel mai mare şi mai bun han din apro- „ pierea mânăstirei. EI eră situat chiar pe drumul Prahovei 1) şi pe malul drept al văei Iancului, pe locul pe-care se află clădită azi villa D-lui Procopie Dumitrescu. Toţi bătrânii Si- naiei ni-au vorbit de el, nici odată însă şi nicăieri n'am găsit ceva scris despre acest han. Iată acuma că Vaillant vorbeşte “de hanul lui Iancu, la care chiar a fost găzduit o noapte. Valea “Iancului a luat numele dela acest Iancu, care a plantat acolo ” într'o margine de apă, mai mulți pomi roditori, printre cari Şi nişte meri: unii din ei ar mai există şi azi. 

Vaillant a făcut excursiunea lui în Bucegi în zilele de 26—29 Iulie 1839. E] vorbeşte de Vâriul-cu-dor, pe care-l numeşte muntele Doru cu mare drag şi cu multă precizie şi ne povesteşte chiar întâmplarea, adevărată sau legendară care i-a dat numele. Din cauza interesului pe care poate a- „ceastă povestire să-l prezinte pentru unii, faţă mai cu seamă „de diferitele legende moderne şi schimonosite cari circulă actualmente asupra numirei acestui munte, vom transcrie a- „ceastă istorisire gingaşă, întocmai cum o dă Vaillant. Intere- sant e faptul că el pune acestei întâmplări, date şi numiri pre- cise. Şi adică de ce ar fi imposibil ca întâmplarea să îi avut loc întocmai? Dar iată povestirea: „Un păstor ardelean, tâ- „Năr, voinic şi îndrăgostit de fiica stăpânului său, îndrăznise „Să i-o ceară în căsătorie. Acesta, voi înainte de toate să se „asigure, dacă în cererea servitorului său eră cel puţin tot „atâta dragoste câtă şi ambiţie, şi hotărî să i-0 deă, dar cu „Condiţia ca păstorul să petreacă iarna pe crestele munţilor.. »Eră o încercare grozavă, o încercare care m'aveă asemă- 

    

1) Asupra traseului: vechiului drum al Prahovei vezi lucrarea noastră: In munţii Sinaiei, Rucărului şi: Branului” precum şi: Nestor Ureche, „Dru- mul Brașovului”. (In biblioteca noastră personală). -
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„nare decât cu legenda Babelor; dar ciobanul iubeă, iubea 
„din adâncul sufletului, aşă că primi provocarea cu bucurie. 
„Eră la sfârşitul toamnei anului 1770. Dupe ce îşi dete îu 
„primire turma, îraţilor săi dela Sinai, se duce la mânăstire, 
„aprinde câte o lumânare la Maica Domnului şi la Sf. Du- 
„tmitru, sărută sfintele icoane, iă un chintal de mălai, trei 
„burduie de brânză şi o ploscă cu rachiu, şi se suc din nou pe 
„Bucegi, însoţit fiind numai 'de câinele său. Aceasta s'a în- 
„tâmplat la 28 Octombrie 1770, când vârfurile pleşuve înce- 
„puseră pe ici pe colea să se albească de zăpadă. Căderea 
„acestei zăpezi timpurii ar fi trebuit să fie pentru cioban un 
„Setnn dumnezeesc; nimica însă nu-l mai puteă întoarcs. 
„Această ascensiune pe care noi o făcurăm călări şi pe cel 
„ma! frumos timp posibil, trebue să fi îost foarte grea şi pe- 
„riculoasă, pentru acest om, împovărat de aşă mare greu- 
„tate, pe jos, şi pe timp de iarnă. Cum, cum, ajunse însă la 
„Vâri, şi se urcă tocmai aci sus (adică la masa Vâriului-cu- 
„dor). Sub ciuperca aceasta uriaşă a trăit el 5 luni de zile. 
„Cum? N'am idee. E adevărat că ma avut să se teamă nici 
„de urşi, nici de lupi, nici de vulturi cari ivau ce căută în a- 
„Ceste regiuni înalte, dar cum o îi dus-o el cu zăpada, cu vân- 
„tul turbat, cu frigul zilelor şi cu gerul nopţilor, e un mister. 
„De sigur că de bine de rău, a reușit el să se adăpostească; 
„de sigur că făcând îocul a ştiut să-l întreţie; dar dacă focul 
„S'ar Îi stins? În fine cu chiu cu vai iarna a trecut. Chiar a 
„doua zi de Buna-Vestire, păstorii sau suit la bordei, de 
„unde au mers să-și regăsească tovarăşul exilat. Răsunau 
„munţii de chiotele lor şi de sunetul cimpoaielor şi al buciu- 
„melor. lată-l că trăeşte! însă sunetul duios al acestor dorite 
„instrumente şi bchăitul meilor îi făcură atâta impresie, încât 
„nici măcar un strigăt de bucurie nu-i putii ieşi din piept; ră- 
„măsese ca împietrit. În timpul acesta câiinele lui alergă îna- 
„intea ciobanilor sosiți; şi prin bucuria lui, prin săriturile şi 
„linguşirile lui le arătă că tovarăşul lor trăeşte, că a câștigat 
„defiul. EI însă, în picioare pe masa Vâriului-cu-dor şi cu pri- 
„Virea în gol, nici că-i vedeă, nică că-i auzeă. „Marcule : 
»Marcule! ai câştigat prinsoarea“. Abiă acum îi vede şi îi 
„aude Marcu; ochii însă i se împăienjenesc, picioarele i se 
„taie şi el rămâne ţeapăn şi mut ca o stană de peatră. In za- 
„dar încearcă să se coboare din acel vâri, picioarele nu-l mai
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„ţin; el cade. In desperarea lui de a nu le puteă strigă „tră- 
_„esc“, în desperarea lui de a nu-și puteă sărută şi mângâiă 
„„mieluşeii şi oiţele, îşi adună toate puterile, încrucişează bra- 
„țele, înţepeneşte picioarele şi se asvârlă rostogolindu-se 
„Până jos la baza vârfului mare. La acestea ciobanii urlă, oile 
„behăesc, câinii plâng; el e în mijlocul lor, îi priveşte, le în- 
„tinde mâna, o duce la inimă, vrea să vorbească. şi îşi dă 
pSuiletul. Păstorii îi săpară- mormântul chiar în locul unde 
„s'a oprit din cădere, şi în ziua de Paşti veniră şi îi puseră 
„această cruce. Din acel moment, vâriul acesta al Bucegilor 
„s'a numit Doru, adică muntele durerii şi al părerei de rău“. 
Crucea de care vorbeşte legenda, există şi azi la Vâriul-cu- 
dor. Ea pare să fie foarte veche şi are o inscripţie pe dânsa, 
foarte ştearsă, aşă că nu am putut-o desciiră. 

- Vaillant, în excursia lui, a fost însoţit de două călăuze, 
ţărani din Comarnic, cari, dupe indicaţiile ce le găsim în is- 
torisirea acestor drumuri, ne arată că cunoşteau bine Bu- 
cegii. Oarecari mici confuzii de numiri se mai întâlnesc pe ici 
pe colo, şi lucrul acesta nu trebue să ne mire, când ne gân- 
dim că şi azi, dintre călăuzele cari au adoptat anume această 
ocupaţie pe timpul verei, nu găsim decât doi la sută cel mult, 
cari să nu facă greşeli, în ceeace priveşte iopografia Şi topo- 
nimia Bucegilor. 

Dar să revenim la istorisirea, lui Vaillant, care ne spune 
aşă de minunat: „Înhamă caii băete! Hai repede! A! dar văd 
„Că în căruţţă avem trei locuri; urcă atunci cu noi şi tu citi- 
„torule. Călătoria ce vom face cred că-i va fi plăcută; mai 

„„cu seamă să nu-ţi fie frică de mine; nu sunt nici savant, nici 

„artist. Sunt un om simplu, dar sincer, care are nevoe de aer 

„Şi de spaţiu, care se înăbuşe în Bucureşti, unde soarele de 
“„„lulie a transformat infernalele noroaie de Aprilie în îngro- 
„Zitori nori de praf; sunt numai un amator care se plimbă 
„Pentru plimbare, care sătul de sgomotul oraşului, suspină 
„„dupe pacea dela ţară, care preferă muntele câmpiei, şi păs- 
„trăvii icrelor; care nu se sinchiseşte că va trebui să pună la 

- „contribuţie cordiala - ospitalitate a boierului sau a călugă- 
„tului, care are de gând să fie curios. şi vorbăreţ, ca să facă 
„Şi pe alţii să vorbească, şi care „privind, ascultă cu „luare 
„aminte şi repetă tot ce vede şi. aude“. 

Plecat din Bucureşti î în seara de 19 Iulie 1839, cu tova-
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rășul său, într'o căruţă proprie, dar cu cai de poştă, a părăsit 
oraşul pe la bariera Târgului-de-afară, luând drumul Ploeş- 
tilor, unde ajungeă în dimineaţa zilei de 20 Iulie. Prin Plo- 
ieşti, au trecut ca vântul şi mau oprit decât afară din oraş 
'a bariera Câmpinei, de unde „crestele Bucegilor, luminate 
„de razele soarelui răsărind, apăreau albe şi aride. Glorie 
„soareluii** Dupe un dejun frugal, au pornit-o din nou la 
drum, aşă că pe la amiază soseau în Câmpina, „oraş de în- 
„trepozite, unde se opresc mărîurile cari vin în principate 
„dela Braşov“. Nici în Câmpina mau stat mult, căci se gră- 
beau să ajungă la Telega înainte de a se înoptă; La Telega 
au petrecut zilele de 21 şi 22 Iulie, făcând excursiuni la Slă- 
nic şi în toate împrejurimile. Acolo la Telega s'au dus de i-au 
întâlnit, cei doi ţărani din Comarnic lon Puiu şi Stoica Vodă, 
cari aveau să le servească de călăuze pentru excursiunea 
din Bucegi. 

Grozavă trebue să fi fost sorinţa lui Vaillant, ca să a- 

jungă odată să calce acei misterioşi Bucegi, „neexploraţi 
încă“, credeă el. Fiecare pagini, fiecare rând aproape, al 
scrierei respiră şi reuă acea mare nerăbdare. 

La 23 lulie s'au întos la Câmpina, de uade călări de 

astădată, prin Breaza, au ajuns la Comarnic, la hanul lui 

„Procopie, unde au îost admirabil găzduiţi. Tot prin partea 

locului au întâlnit „un drăguţ parc englezesc, cu alei întorto- 

„chiate, cu boschete adorabile, cu bariere şi cu pavilioane”: 

scriitorul nu ne arată îusă nici al cui eră acest parc, nici în: 

mod exact unde eră situat. 
La Comarnic, nerăbdătorii turişti au petrecut două 

“zile, în pregătiri pentru ascensiunea Bucegilor, „unde. dacă 

„cel de sus ne va permite, vom plantă tricolorul principate- : 

lor** şi în excursiuni prin împrejurimi, şi adică la Secăria, 

la Posada, în vâriul Floreiului, pe Pleşuva, etc. 
Dupe cum azi, ca să urcăm Bucegii, trebue.să ne stabi- 

lim cartierul general la Sinaia, sau la Buşteni, pe vremea a- 
ceea cartierul genera! nu putea fi decât la Comarnic. Bunicul 
nostru, care a ridicat planurile multor munţi din culmea Ba- 
iilui, numită pe atunci munţii Gârbovei, precum şi pe al câ- 
torva munţi din Bucegi, în verile anilor 1837, 1838, 1842 şi 
1843, a avut cartierul general stabilit în satul Secăria. Aşă 

fiind, excursia în Bucegi începeă chiar dela Comarnic, şi de
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aceea din acest. punct îi vom lăsă aproape întreaga desvol- 
tare pe care i-o dă Vaillant. o 

Numiţii excursionişti, însoţiţi de cei doi ţărani, călări cu 
- toţii, au părăsit Comarnicul, în dimineaţa zilei de 26 Iulie 
1839. Dar să dăm cuvântul lui Vaillant. „Eşiţi din Comarnic, 
„am început să înconjurăm munţii Floreiu 1) şi Pleşuva *), 
„care se întinde la stânga noastră şi care se măreşte pe mă- 
„sură ce înaintăm. Din distanţă în distanţă din mijlocul pă- 
„durilor sale întunecoase, jumătate fag, jumătate brad, înce- 
„peă să se ridice negura, asemenea fumului ce iese din bor- 
„deie. Nori groşi şi negri acoperă fruntea Pleşuvei; atmosfera 
„e greoaie; deodată un vânt de S.-W. se porneşte, care ime- 
„diat aduce o ploaie torențială. Noroc că tocmai în acest mo- 
„ment ajungem la Posada, unde ne-am adăpostit ca să aştep- : 
„tăm trecerea furtunei“. La Posada în trecut eră vamă, şi 
han în faţa vămei. Şi Vaillant adaogă „nu numai un han câr- 
„ciumă, dar un han prost, cum e totdeauna și în Spania“. 

» Timpul frumos reîntorcându-se, părăsim Posada, şi a- 
„Pucăm pe o cărare repede şi îngustă, care îmbrăţişă sinuo- 
„Sităţile fără număr ale Doamnelor şi ale Fruntei-lui-Văsii ?), 
„(le front de Basile); din când în când poteca e întreruptă de” 
„râpe adânci, cari ne-ar fi oprit de o sută de ori trecerea,. 
„dacă nu S'ar fi aflat puse peste ele trunchi întregi de arbori 
„aruncaţi acolo fără pic de ordine şi acoperiţi mai mult sau 
„mai puţin de un strat de piatră necioplită, şi fără alt ciment 
„decât un pământ cleios, care se înmoaie la cea mai mică 
„Ploaie. Bine că m'am de trecut pe aci decât în timpul verei, 
„Căci probabil în timpul ploilor de Octombrie şi Aprilie, apele 
„furioase smulg cu totul aceste punți găurite, rostogolindu-le | 
„tocmai jos în fundul prăpăstiei, adâncă de 300 picioare *), 
„„unde urlă Prahova. | 

„La “ultima din: aceste râpi, numită valea lui Bogdan, 

  

1) Pe stânga Prahovei 1.074 m. alt. : o 2) Pe dreapta Prahovei; Pleşuva Mare 1.101 m alt şi Pleşuva Mică .. 1.006 m alt. : a. .. : "83).1.412 şi 1.539 m alt. | , 4) Piciorul! franțuzesc, ca măsură de lungime, valoră 0,m 324; 300 pi- cioare=aproape o sută de metrii, Apreciaţia e greşit făcută, de oarece înăl- timea drumului deasupra Prahovei, atingeâ în unele 'locuri şi 300 metri.
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„se termină Fruntea lui Văsii şi începe muntele Şefu!) nu- 
„mit aşă, fiindcă n'are pe el dela bază la vârf, nici culturi, 
„nici păduri, ci e acoperit de o iarbă foarte îină. Indată ce în- 
conjurarăm primul picior al Şeţului, am dat de un han 2), de 
„unde sensaţia ce am avut-o nu se poate nici zugrăvi, nici 
„exprimă. Toată creasta Bucegilor, ne-a apărut deodată, în- 
„tunecată la bază, albă la vâri, şi din toate părţile, stâncoa- 
„Să, dinţată, inaccesibilă. La vederea acestor uriaşi ai Alpilor 
„bastarnici, mărturisesc că am îost mai puţin mirat decât sa- 
„tisfăcut: îi vedeam aşă cum îi visasem, aşă cum doream să-i 
„văd şi mă bucuram că-i ghicisem aşă cum sunt“. Nu ne pu- 
tem opri de a atrage atenţia cititorilor asupra emoţiunei, de 
care a fost sguduit marele român ce a îost Vaillant, la veds- 
rea Bucegilor, emoţiune pe care o admirăm şi o înţelegem, 
fiindcă şi noi — la fiecare dată — când ne apropiem şi zărini, 
această măreaţă creastă, suntem năpădiţi de bucuria şi: plă- 
cerea ce simţim, de a mai auzi încă odată „cântecul Bucegi- 
lor, cântec de culori şi de sunete, de parfumuri şi de far- 
mec'“'3) El ne dă tot deodată numele munţilor ce compun 
„imposantul masiv“ şi anume dela S. la N. ,„Păduchiosul, 
„Venturişul, Doru, Colţuri, Furnica, Caraiman şi Omul“. 

„Pornim înainte, şi curând zărim în depărtare zidurile 
„albe ale mânăstirei Sinai“. La ora 4 din seara zilei de 26 . 

“Iulie, excursioniştii treceau pe sub zidurile mânăstirei Sinai, 
pe care o lăsară la stânga, căci ei se îndreptară către glăjă- 

-ria veche?) dela Între-Prahove, unde eră han mare şi bun. 

Pe ploaie torențială, ei trecuseră „valea Isvorului, torent care 
„descinde impetuos din muntele Vânturişu'*, apoi „valea Cer- 

1) Azi acest munte este împădurit pe o mare întindere, şi această al- 
mirabilă plantație, care a reuşit perfect, e datorită Eforiei Sp. Civile din Bu- 
cureşti. Replantarea, cu molid şi larice, pe o întindere de 60 hectare, sa 
făcut în 1899. a . 

-- 2) Ruinele acestui han, erau încă în picioare, până acum vre-o 12 ani. 
“Ca copil şi ca adolescent am trecut cu bicicleta foarte adeseori pe lângă nu- 

mitele ruine, lângă cari obicinuiam totdeauna să facem o' haltă înainte de a 

intră. în Sinaia. Descori uitam că trebue să plecăm mai departe, aşă atracţie 

aveau pentru noi resturile acelea evocatoare de alte timpuri; ni se păreâ că 

privim şi că pipăim trecutul. Situate pe la km 122 2% dupe cât ne reamintim, 

al şos. naționale de azi... . 

3) Dupe d:: Nestor Ureche din volumul! „In Bucegi”. - 

4) Intre 1530—1832, un oarecare Aslan din Rucăr, înființase la Luneile. - - 

d'Intre-Prahove, o fabrică de sticlă, numită mai apoi glăjăria veche. 

4
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„bului din dreptul Caraimanului, Slonul de Piatră 1) şi Tres- „tia 2), unde întâlniră un post de grăniceri». Dupe ce-şi ară- 
tară passepoartele, urmară prin Subfioara*%), prin: Geanu- ne sau Genuche*) „un colţ periculos al muntelui deasupra Prahovei” şi în fine la 7 ore seara au ajuns uzi până la piele şi rupţi de osteneală la hanul dela Între-Prahove, adică la 
Azuga de azi. Drumul din dreptul mânăstirii Sinai la Intre- 
Prahove, le-a cerut 4 ore, de mari sforţări şi de oboseală peste măsură. Cât suntem azi de departe cu cele 20 minute 
pe care le punem ca să parcurgem aceeaşi distanţă cu trenul. In acest punct al descrierei, Vaillant se întinde pe mai multe pagine, asupra nopţei ce au petrecut la han, dar mai cu sea- mă asupra chestiei românilor ardeleni. | 

Adevărata excursie pentru noi cei moderni, ar începe. abia din acest moment. În dimineaţa zilei de 27 Iulie, ei au pornit înapoi la mănăstirea Sinai, dela Între-Prahove, unde se duseseră numai de hatârul tovarăşului Angelescu, care îă- cuse curte hangioaicei dela Între-Prahove, cu câţiva ani în urmă, şi voise să-şi revadă simpatia. o 
„La ora 11, intram în pădurea de brad, care se întinde „de lângă mănăstirea Sinai, şi până. în regiunile unde numai ". „cresc arborii. Drumul e întortochiat, repede şi alunecos. „Parcurg o parte pe jos culegând îragi. La eşirea din pădure, „Zărim pe dreapta o stână 5), pe jumătate ascunsă între ur- 

    

1) Cam în dreptul fabricei de hârtie de azi, pe stânga Prahovei, adică pe muntele Zamura, eră înainte vreme un han-cetate, vestit, numit Slonul de piatră. Acel han a fost zidit în secolul al XVI-lea. D-l loan G. Babeş în lu- crarea sa: „Din plaiul Peleșului”, presupune că el a fost dărimat şi desfiinţat între 1787—1790. Noi în lucrarea noastră „In munţii Sinaiei, Rucărului şi Branului” credem acelaș lucru. Ori, Vaillant ne vorbește de Slonul de Piatră, ca fiind în fiinţă, prin urmare e] mai există încă în 1839. . - , 2) Trestia şi Intre-Trestii se numeă piciorul Morarului, care se întinde până la Buşteni. Tunelul dela Buşteni al căilor ferate, trece pe sub Trestia. 3) Nu ştim şi mam putut află, ce eră Subţioara. Acest nume s'a perdut cu +otul. | | ! 4) Geanune sau Genuche este colțul stâncos pe sub care trece Şos. națională dela Tunelul Buşteni spre Azuga, din dreptul fabricei Erler. - 5) Ruinele acestei stâne mai există şi azi. Ele se numesc barăcile lui Carol. Acelaş câmp de urzici ascund această stână, ca şi acum 77 de ani. In 1839 stâna aceasta, numită stâna Isvorenilor, eră a locuitorilor din Isvor, cari aveau încă o stână pe Vârtul-cu-dor, numită stâna 'Moşului. Stâna Isvo- renilor a existat până la anul 1870, pe când stâna Moşului a îost părăsită în 1849. Dela 1870 până pe la 1880, stâna Isvorenilor a stat părăsită, apoi pe acelaş loc a fost înființată în 1880 o stână-văcărie de către Carol Strassman
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„zici. Facem un mic popas şi schimbăm cu ciobanii dela acea 
„stână rachiu contra lapte şi jintiţă. In faţa noastră, deodată 
„se ridică o adunătură de stânci, asemenea unui turn în rui- 
„nă, acoperită de câţiva brazi tineri“. Aceasta e stânca lui 
Davila, numire modernă. Brazii astăzi sunt copaci în putere. 
Până aci Vaillant a traversat pădurea numită azi pădurea 
Barăci. „Escaladăm această stâncă, şi de acolo aruncându- 
„ne privirile peste locurile c« parcurseserăm, ne găsim la 
„înălţimea Pleşuvei şi Floreiului. Albia Prahovei, aproape 
„ştearsă, ne pare o strimtă cărare. Sgomotul apelor sale e cu 
„totul stins, înălţimea şi rupturile malurilor sale cu totul 
„pierdute și nivelate de distanţa mare la care ne aîlăm“. Ce 
curent de mulţumire şi de interes trebue să fi agitat pe acest 
bucegist antemergător, vâzându-şi visul împlinit şi aflându-se 
deodată stăpân din înălţime al mândrei regiuni, în care su- 
netul grav şi prelung ale clopotelor mânăstirei Sinaia, eră 
singura legătură cu pământenii. Azi, ori unde ne vom duce 
în Bucegi, şi ori unde ne vom întoarce privirea, civilizaţia ne 
aduce aminte că suntem mai puţin izolaţi decât credem. Fu- 
mul coşuritor de fabrici, şerpuiturile albe ca zăpada ale mi- 
nunatelor şosele de munte, îlueratul trenurilor, sirenele-auto- 
mobilelor, globurile electrice, goarnele vânătorilor, ŞI acope- 
rişele roşii ale întinselor Palace, sunt atâtea şi atâtea dovezi 
că deşi urcați pe crestele antice, suntem totuşi în mijlocul unei 
regiuni civilizate, unde mişună viaţa şi domneşte o activitate 
febrilă. In locul tutulor acestora, pădurile seculare de brad 

şi fag domneau pe timpul lui Vaillant, în depline stăpânitoare 
„ale întregei acestei regiuni, iar în mijlocul lor mânăstirea Si- 
naia cu dependinţele sale, erau singurele locuinţe omeneşti i în 
acele pustietăţi. 

| Stânca lui Davila trecută, călătorii noştri au încălecai 
din nou, au suit pe sub coastă, sprinceana numită azi La Pan- 
telă, şi au ajuns la Piatra-Turcului, „cel mai rău loc din Bu- 
cegi', pe care Vaillant o numeşte muntele Iepurelui. De aci 
trec pe la isvorul văei Zgarburei, greşit numită de el valea 
Isvorului şi ajung la „Crucea Păstorului“, dela muntele Doru, 

-din Sinaia. Stâna lui Carol a durat acolo vre-o 18—20 ani, iar de atunci e 
părăsită. Aceasta e cauza de li se zice azi, acelor ruine, barăcile lui Carol. 
De altfel ciobani bătrâni, precum şi locuitori din Sinaia ni-au spus, că înainte 
de stâna lui Carol Strassman, ruinelor acelora li se ziceă barăcile Isvorenilor.
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cum numeşte Vaillant, Vârful-cu-dor.:La Vârful-cu-dor au 
escaladat pe jos, vârful muntelui, căutând un adăpost sub 
Ciuperca uriaşă de piatră, care se află în vâri şi pe care el o 
numeşte masa. „Ne aşezăm la umbra acestei vaste umbrele, 
„pentru a îndreptă o privire de mândrie către Vânturişu și 
„pentru a lăsă privirea-mi să alunece peste imensul ocean 
„de verdeață, care este platoul Bucegilor cu miile lui de on- 
»dulaţii“. o. ! 

Numai un entusiast al munţilor îşi poate închipui emo- 
țiunile cari trebue să fi agitat sufletul acelui bucegist în acel 
moment suprem, mai cu seamă că pentru prima oară încă- 
lecă frumoasele creste ale munţilor româneşti şi pentru prima 
oară făceă cunoştinţa unui ţinut, dintre toate de pace şi de 
lumină. i 

Dupe ce s'au odihnit puţin, au încălecat din nou şi la 
drum „spre munţii Ialomiţei, alţi Bucegi, cari deşi nu se nu- 
„mesc așă, trebue însă să fie consideraţi tot ca Bucegi“. Au 
ajuns pe Lăptici şi apoi în pădurea de pe Lăptici „cumplit 
„devastată de un uragan în anul 1828, aşă că solul este peste 
„tot încurcat de brazi uriaşi, cari putrezesc acolo cu miile“. 
lată deci explicarea faptului, de ce pădurea Lăptici presintă 
şi azi, pe toată întinderea ei sute şi sute de putregaiuri uriaşe, 
cari trebue să-zacă de zeci de ani pe acelaş loc, şi de ce pă- 
durea aceasta ars. un aer de ruină şi de devastare pe cari nici 
0 pădure nu-l are în Bucegi. Dupe 80 ani, poate au mai rămas 
pe solul ei, smnele acelui fenomen, sau mai bine zis meteor 
distrugător. Brazii bine înţeles s'au refăcut. La ora 7 seara au Î 
ajuns jos-în Valea Ia:umiţei la un bordei pustiu şi' apoi pe la- 
lomiţa în sus, în trei sferturi de oră erau în defileul peşterei 
Ialomiței. „Ca respect pentru călugării cari ne :vor dă ospi- 
„talitatea, lăsăm jos la baza stâncei caii în grija lui Stoica 
„ŞI noi cu Ion Puiu urcăm pe jos, micul drumuleţ pietruit, care 
„prin douăzeci de cotituri ne conduce la o platiormă ridicată 
„cut 30 la 40 picioare deasupra albiei torentului. Deodată se 
„deschide în faţa noastră o văgăună aşă de adâncă şi întune- 
„coasă, că nu mă: pot abţine dela o mişcare de oroare. Sun- 
„tem în iad! zisei eu: ba, mă înşelam, căci eră chiar raiul cu 
„Sfinţii săi“. Căţi din excursioniştii ce merg în timpurile noa- 
stre la peştera Ialomiţei au delicateţele pe cari le-au avut a- 
ceşti vechi turiști? Călugării dela schit, ne-ar puteă-o spune,
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Din descriere se vede, că exact acelaş drum care suie azi la 
gura peşterei, suiă şi acum 80 de ani. 

 „Ciocănim la uşă: un sihastru ne deschide, salutându-ne 
„cu: bine aţi venit, frumoasa formulă aşă de diferită de ex- 
„presia noastră bănuitoare, fiţi bine veniţi. Ermitul ne duce 
„la chilia stareţului, care ne-a primit foarte bine, şi dela care 
„aflai că peştera precum şi munţii înconjurători, aparțin Îra- 
„ţilor români lenescu-Baltacu (lenesci-Baltaci) din Ardeal. 
„EL îmi mai spune cum schitul Peştera a fost început acun 
„495 ani (în 1794), pe urmă lăsat în părăsire, pe urmă reîn- 
„ceput şi isprăvit în 1819 de către îraţii Popesci din Pietro- 
„Şița“. Vaillant descrie mai departe felul de viaţă al călu- 
gărilor dela schit, fel care nu se deosebeşte întru nimic de cel 
de astăzi. A treia zi de petrecere în creerii munţilor (28 Iulie 
1839), excursioniștii noştri vizitează 'peştera' Ialomiţei, tra- 
versând sub conducerea stareţului „şapte bolți cari devin din - 
„Ce în ce mai scurte, pe măsură ce'peştera se ăfundă. In îun- 
„dul celei de a şaptea grotă, auzim sgomotul depărtat al unei 
„ape care cade în cascadă şi care printr'o galsrie subterană 
„iese în Ialomiţa“. Pe vremea aceea grota, riumită azi Mih- 
nea-Vodă, nu eră destundată, cuim este acuma, aşă încât ire- 
cerea mai departe eră grea şi. periculoasă, de oarece visita- 
torii trebuiau să se- târască pe pântece pentri! a puteă pă- 
trunde în vasta cavitate, numită actualmente peştera Dece- 
bal: Starețul a spus cele de mai sus lui Vaillant, care nu l-a 
crezut, dar care nici ma voit să se convingă: Dela peştera 
lalomiţe, exoloratorii au trecut la peştera Pustnicului, care 
se află în acelaş perete stâncos, paralelă cu peştera Talomi- 
ței şi ceva mai sus ca aceasta. „Eşim dec! pe platiorrza din 
„faţă, covorând poteca' câţiva paşi. Bătrânul nostru condu- 
„cător'*), sprinten ca o căprioară, o iă la dreapta, urcând cu 
„uşurinţă alunecoasa stâncă îl urmez de aproape, agăţându- 
„mă de tot ceeace întâlnesc -în cale, dar'cât se poate de pru- 
„dent: Iată-ne ajunşi.:Mă uit înapoi: tovarășul imeu, tare tre- 
„mură ca varga, abiă făcuse o treime din drum. Ialomiţa urlă 
„înfricoşetor la -100 de picioare sub noi, şi pe colţul ascuţit 
„din faţă se ridică la 300 picioare” deasupra capetelor noa- 

  

1) Nu ştim cîne eră acel stareţ. Se cunosc toţi stareţii cari au păstorit 
schitul peştera, dela înfiinţarea lui şi până 'azi, afară de periodul 1820—1840, 
despre care nu ne-a rămas nimica scris, d ! ”
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„stre, o cruce de lemn, pe care îndrăzneala unui călugăr a 
„inţepenit-o acolo sdravăn. Pe când tovarăşul meu depune 
„grozave siorţări ca să ne ajungă, stareţul îmi spune: „Cru- 
„cea !) e înaltă de 8 picioare, măcar că de aci nu-i dai decât 
„unul; şi să nu crezi că a putut îi pusă acolo numai într'o zi, 
„Fratele Ambrozie a lucrat 6 săptămâni, în care timp a tre- 
„buit să se urce şi coboare de vre-o 20 de ori. De douăzeci 
„de ori a avut ocazia să-şi rupă gâtul; dar fericit cel ce duce 
„crucea Domnului, că el duce cu sine scăparea sa! Frâtele 
„Ambrozie a scăpat numai cu un picior scrântit“ Şi cuviosul 
„stareţ, cu aceste cuvinte, îşi încheie povestirea, făcându-şi 
„semnul crucei. Tovarăşul meu care abiă ajunsese sus, cre- 
„Zând că stareţul salută sosirea lui, îşi face şi el cruce. In- 

“»trăm în peşteră pe o deschidere de aproape nouă picioare 
„diametru în formă de pâlnie. Curând a irebuit să ne târâm 
„„pe pântece, ca şerpii, dupe cum de altiel ni se spusese. Ca- 
„petele jos! ni se strigă deodată. Tavanul acesta e sbârlit de 
„Vârturi ascuţite ca dinţii pe fălcile unui crocodil. Douăzeci 
„de minute dupe aceea, ne putem ridică, căci suntem ajunşi 
„într'un soiu de gheretă, care termină acest strimt coridor. 
„Câteva resturi de scânduri putrezite ne arată că un pustnic 
„a trăit acolo şi umezeala care transpiră prin toate crăpă- 
„turile pietrei, ne spune de ce exemplul său nu este urmat. 
»O luăm la dreapta. De partea aceasta bolta se ridică Şi cât- 
„va timp putem merge cu capetele sus; dar n'am făcut 15 
„Pâşi cu ușurință, că deodată ne vedem opriţi de un bloc pe 
„Sub care trebue să ne târâm din nou, tot în urcuş, până in- 
„trăm în o doua celulă ai cărei pereţi sunt albicioşi ca cenuşa, 
„Şi apa care.se scurge albă ca laptele. E lapte de piatră îmi 
„Spune bunul stareţ, căutat de ciobani ca o bună doctorie con- 
„tra durerilor de ochi ale oilor“. | 

Peştera visitată, călătorii îşi iau rămas bun dela -sta- 
reţ, încalecă iar caii, luând drumul Babelor, al cărui tra- 
seu vechiu eră exact acela al drumului actual, fără, bine în- 
țeles, toate şerpuiturile potecei moderne. Vaillant, care până 
în acest punct al excursiunei a fost de o precizie uimitoare, 
devine deodată cam confuz. Din descrierea lui nu putem în- 

N, TE O VETO teama. ata. 

Ă 1) Crucea aceasta a îost pusă acolo îr anul 1835. Ea a existat. până în 
iarna anului 1913, când lemnul dela bază fiind cu totul putrezit, a fost rosto- 
golită ios în Ialomiţa în timpul unui viscol. Eră îabricată din lemn de stejar
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ţelege pe unde a luat-o ca să iasă în Obârşia, mai cu seamă 
că vorbeşte de o vale mlăștinoasă, unde ţâşnesc isvoarele Ia- 
lomiţei. Ce a putut luă acest bun observator drept isvoarele 
Ialomiţei? Nu putem pricepe! Poate valea Cocorei, 

lată-i însă curând ajunşi sus pe Babele, despre cari vor- 
beşte mult, dând legenda acestor stânci, precum şi descrip- 
ţia lor. „Pe Babe: erâ negură şi frig: îrig mai cu seamă de 
„care nu ne putem apără; ninge şi plouă; e soare şi cade grin- 
„dină. In douăzeci-minute avem toate anotimpurile. Căciula 
„abiă mă apără; îmi ascund mâinile înmănuşate îri lungite 
„mâneci ale mantalei şi nu-mi pot calmă stomacul, care-mi 
„ţipă de foame, decât cu câteva înghiţituri de răchiu şi cu tu- 
„tun; ar îi imposibil să stăm acuma şi să mâncăm. Mergem 
„mai departe? întreabă călăuzele noastre? sperând că vom 
„Zice, hai să ne întoarcem! Caraimanul ne priveşte, le spun 
„eu, şi nu trebue să creadă că ne este frică de el. Desigur, a- 
„daogă tovarăşul meu; pe creasta lui trebue să înfigem tri- 
„colorul naţional. Ne suim deci, şi lăsând la Stânga o stâncă 
„de marmoră rose, de 15 stânjeni înălţime, înconjurăm va- 
„lea numită Obârşia Prahovei? ale cărei maluri în povârniş 
„Sunt îmbrăcate într'o carapace de ghiaţă eternă, şi dupe ce 
„am călărit două ore pe fruntea pleşuvă a Caraimanului, a- 
„jungem în fine în vârful domului care-l acoperă ca o cască 
„„Şi care poartă numele de Omul“. “Toată partea aceasta are 
nomenclatura cam greşită. Stânca de marmoră rose este 
“Baba Mare (2.305 m.) şi e inutil'să mai spunem, că nu este 
compusă din marmoră. Valea pe care o numeşte călătorul 
Obârşia Prahovei, trebue să fie valea Sugărilor, peste care 
se află muntele Obârşia, sau poate valea Cerbului. E curioa: 
să confuzia aceasta, şi nu putem pricepe cum a putut-o face 
Vaillant, căci el ştiă foarte bine unde este Prahova şi unde 

„este valea Cerbului. Acela pe care-l numeşte el Caraimanul, 
sunt în realitate trei munţi, Caraimanul, Coştila şi Morarul, 
cu vârful Omul. Drumul dela Babe la Omul, trece numai pe 
spinarea Coştilelor,: Caraimanul rămânând - în afară, spre 
dreapta. e a Sa, 

„La Omul (2.511 m.), cerul s'a luminat un minut şi eră 
„Să arborăm tricolorul nostru, când deodată uri vânt violent 
„a început, care a schimbat aspectul cerului şi care ne-a Şop- 

*
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„tit că proectul nostru e absurd. Steagul ar fi smuls într'un 
„minut“ | 

Din cauza acestui timp urât, caravana a părăsit în grabă 
vârful Omul, mergând printr'o negură aşă de deasă, încât 
timp de câteva ore nici nu şi-au dat seama pe unde au mers. 

» Când timpul s'a luminât, pe la 2 p. m., călătorii s'au pomenit 
la piciorul muntelui Păduchiosul. Și aci Vaillant face mari 
confuziuni. Probabil că din cauza timpului urât, dela peşteri 
înainte, ma mai putut luă note. E imposibil să fi avut timpul 
material, ca plecaţi chiar la 5 dimineaţa dela peşteră, să îi 
mers la Omul şi de acolo înapoi dealungul întregei creste a 
Bucegilor, astfel ca la 2 p. m. să îi fost la Păduchiosul. Pro- 
babil că, ceeace numeşte el cu acest din urmă nume, eră vâr- 
ful Pietrelor-Arse, de unde pe drumul vechiu a eşit pe sub 
creasta Furnica, ceva mai jos în drumul Vâriului-cu-dor, 
unde şi-au regăsit urmele trecerei lor din ajun. Pe timp îru- 
mos şi pe înserate au sosit-la mânăstirea Sinaia şi au tras la 
hanul mânăstirii numit hanul lui Iancu, de care am vorbit la 
începutul acestui articol. 

Ziua a patra şi ultima de excursie în Bucegi (29 Iulie 
1839), călătorii au părăsit dis de dimineaţă hanul lui Iancu, 
în fruntea unei armate de optzeci de îete tinere, cari se în- 
torceau acasă, cu doniţele pline de smeură. | 

Au ajuns apoi cu bine la hanul lui Procopie, dela Comar- 
nic, unde şi-au lăsat bagajele, şi au suit muntele Pleşuva, pe 
vâriul căruia au plantat tricolorul lor mult iubit, într'un vâri 
de brad. | 

Cu această din urmă periormanţă s'a terminat excursia 
pe valea Prahovei și în Bucegi, a unuia din primii excursio- 
nişti ai Țărei Româneşti, care deși nu eră român, s'a văzut 
însă cât de mult dorise şi cât de mult a admirat locurile vi- 
sitate. Descrierea aceasta, pentru nomenclatura veche geo- 
grafică a Bucegilor şi a văei Prahovei, cât şi pentru istoricul 
munţilor în general, este de:o mare importanţă. 

Nu putem sfârşi acest articol, decât făcând şi noi un a- 
„pel, cam în felul celui făcut de Vaillant, către voi Bucureşteni, 
„cari dacă nu vă mâi bucuraţi azi de „jinfernalele noroaie“ 
de acum 80 de ani, aveţi însă din belşug aceiaşi căldură înă- 
buşitoare din timpul verei, aproape aceiaşi nori nesuferiţi de 
praf, dar mai cu seamă aceleaşi mirosuri neplăcute şi nesă-
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nătoase. Lăsaţi deci acolo unde e, măcar pentru câteva zile, 
oraşul acesta la care ţineţi aşă de mult şi veniţi la munte, ve- 
niţi în Bucegi. Dar să veniţi la munte, numai pentru adevărate 
excursiuni, interesante şi încântătoare, ca să cunoaşteţi şi voi 
la rândul vostru, ceeace a simţit Vaillant, ceeace simţim noi 
bucegiştii; să simţiţi şi voi beţia escaladării vâriurilor înalte. 
şi izolate şi vârtejul coborâşurilor ameţitoare; să fiţi sguduiţi 
Şi transportaţi şi voi de bucuria de a trăi şi de a vă simţi în 
mijlocul ,„naturei celei mai sublime“ *), stăpânul muntelui a- 
dorat, şi suntem siguri că întorşi pe la casele voastre, vă veţi 
gândi cu emoție şi cu părere de rău la clipele nepieritoare 
petrecute acolo în mijlocul colţilor, prăpăstiilor, a întinderilor 
verzi şi fără margini şi în mijlocul celor mai minunate păduri, 
pădurile de brad, cari singure ştiu să povestească celor ce - 
voiesc să le asculte, legendele şi întâmplările veacurilor tre- . 
cute. 

Sinaia, Aprilie 1916. 

1) Cuvinte zise despre Sinaia, de răposatul şi mult regretatul stareţ al 
Sinaiei Arhimandritul Nifon.


