
SALVATI SINAIA

PANORAMA SINAIEI de la baza Stâncii Sfânta AnaCHIO{CUL Sfânta Ana - fotografie de epoc\

Stânca Sfânta Ana - imagine de la baza stâncii

Stânca Sfânta Ana - grota [i inscrip]iile de pe pere]i

cabana Piscul Cânelui
un alt loc de belvedere uitat

BELVEDERILE DIN SINAIA: Stânca Sfânta Ana

ERA peste poate s\ fi la sfâr[it de s\pt\mân\ ̀ n plimbare 

la Sinaia [i s\nu mergi s\vezi Stânca Sfânta Ana. Pe 

platforma nivelat\ de la baza stâncii, care mai exist\[i 

ast\zi, erau mai tot timpul rânduite tr\suri iar vizitatorii, ̀ n 

]inute elegante, ̀ [i cl\teau privirea cu panorama superb\ 

a ora[ului, inspirau adânc aerul ozonat [i `[i alinau setea 

cu o bere rece de  Azuga.

~nv\luit\ ̀ n legendele mun]ilor Bucegi, stânca Sfânta Ana 

a fost la un moment dat loca]ia unui vechi schit, mica 

grot\[i cele câteva inscrip]ii de pe pere]i amintind azi de 

acest moment. Mai târziu, ̀ n 1897, Societatea Carpatin\ 

Sinaia, fondat\ de un grup de drume]i entuzia[ti dintre 

care `i amintim doar pe: Tache Ionescu, Bucura 

Dumbrav\, arhimandritul Nifon [i Iosif Sângiorgian, a 

construit aici primul pavilon din lemn, disp\rut azi.

AST|ZI, acest loc extrem de frumos [i de la `ndemâna 

oricui, a fost pe nedrept abandonat [i apoi uitat. O 

s\geat\mâzg\lit\pe o stânc\este aici singurul indicator 

pe care `l po]i g\si. Mai apoi, pe marginea drumului care 

este blocat cu un stâlp metalic, un panou te 

`ndeamn\s\te `ntorci dac\nu vrei s\te `ntâlne[ti nas `n 

nas cu un urs. Cei care `[i iau inima `n din]i [i merg totu[i 

mai departe, descopar\ un loc minunat, lini[tit, sobru prin 

`n\l]imea, duritatea [i str\lucirea stâncii [i `n 

acela[i timp prietenos prin calmul panoramei 

care ]i se deschide larg ̀ n fa]\: sta]iunea Sinaia 

ghemuit\la poalele domoale [i `mp\durite ale 

mun]ilor Baiului.

A[ vrea s\-i `ntreb ceva pe sin\ieni: de când nu 

a]i mai fost la Stânca Sfânta Ana? 

Câ]i dintre copii sau nepo]ii dumneavoastr\au 

auzit de ea sau când a avut loc ultima excursie 

cu copii, organizat\de una din [colile din zon\`n 

acest loc?

Ce putem face `n timpul liber când venim la 

Sinaia? se `ntreab\ pe de alt\parte oaspe]ii 

sta]iunii. Unul dintre r\spunsurile posibile ar 

putea fi: mergem la Stânca Sfânta Ana!

Dar distin[ii oaspe]i nu pot fi primi]i oricum, [i 

atunci: ce este de f\cut?

- locul [i imaginea lui (`n ilustrate, h\r]i sau 

monografii) trebuie s\ apar\ ̀ n oferta sta]iunii.

 - traseul trebuie marcat cumsecade, deblocat [i 

indicat pe h\r]ile turistice.

- pentru a degaja c`mpul vizual este necesar\ o 

cosmetizare a vegeta]iei ce a invadat locul.

- prin efortul comunit\]ii locale se pot face 

minime amenaj\ri ecologice pentru delimitare, 

confort [i siguran]\ adic\ o balustrad\ din lemn 

rotund, câteva b\nci de lemn [i o platform\ [i 

de ce nu, se poate chiar recl\di vechiul pavilion 

din 1897.

Cred c\ pentru orice locuitor sau om de afaceri 

din Sinaia ar fi o mândrie s\ poat\ participa la 

realizarea unui astfel de proiect, trec `ndu-[i 

astfel numele al\turi de ilu[trii s\i predecesori. 

Cred de asemeni c\ tinerii din [coli ar putea fi 

primii capabili s\ urneasc\ din nou ro]ile 

ruginite ale unui mecanism care a func]ionat 

atât de mult\vreme cu succes: atitudine [i 

ac]iune civic\. De altfel, toate aceste ̀ ntâmpl\ri 

despre Sinaia trebuiesc adunate [i spuse, ca 

s\ r\mân\ `n memoria genera]iilor viitoare dar 

[i scrise put`nd fi astfel comercializate ca 

produs turistic autentic. Lucrurile de valoare 

disp\rute trebuiesc recl\dite, vechile tradi]ii 

reinodate [i, dac\ ne vom dovedi vrednici, ar fi 

minunat s\ ad\ug\m [i noi câte ceva.

Mul]umesc noilor gazde ale campaniei SALVA}I 

SINAIA. Vom relua discu]iile pe acest\ tem\.

Ca [i pân\acum nu ne propunem decât s\ v\ 

inform\m, s\ v\ prezent\m fapte [i uneori s\facem 

sugestii, urmând ca dumneavoastr\, cititorii no[tri, 

s\fi]i cei ̀ n m\sur\s\lua]i decizii.

Cred c\ pentru orice locuitor sau om de afaceri din 

Sinaia ar fi o mândrie s\ poat\ participa la realizarea 

unui astfel de proiect, a[a c\`ntrebarea: de unde bani 

[i de unde for]\de munc\? nu `[i are rost. Cred de 

asemeni c\ tinerii din [coli ar putea fi primii capabili s\ 

urneasc\ din nou ro]ile ruginite ale unui mecanism 

care a func]ionat mult\ vreme cu succes: activitate 

civic\.


