
S I N A I A : baile [i mân\stirea (foto 1900)
vechiul hotel balnear de hidroterapie 1880
[i prispa Mân\stirii orientat\ spre ora[.

S I N A I A : Mân\stirea, ”Parcul bonelor”. 
Parcul cu fântân\ artezian\, poarta spre
curte [i prispa veche `n locul actualului zid

transformatorul electric realizat in anii ,40
de Duiliu Marcu, ascuns `n spatele noului
zid ce `nconjoar\ vechiul zid al Mân\stiriiSALVATI SINAIA

DESPRE MANASTIREA SINAIAALBUMUL DE FAMILIE

MOTTO:  nu po]i pre]ui dac\ nu cuno[ti!

Manasirea reprezinta in fapt certificatul 
oficial de nastere al localitatii Sinaia si 
este considerat al doilea obiectiv 
turistic ca importanta, dupa Castelul 
Peles. Purtand hramul Adormirii Maicii 
Domnului, vechea Manastire Sinaia a 
fost inaltata prin stradania Spatrului 
Mihail Cantacuzino intre anii 1690-
1695. La finalizarea ei, Manastirea 
arata ca o cetate, cu ziduri inalte si 
groase din piatra pe toate cele patru 
laturi, cu ferestre inguste ca niste 
creneluri ce aparau poarta de intrare in 
curtea interioara, poarta aflata sub 
turnul clopotnitei, pe latura de rasarit. 
La interior, biserica veche si paraclisul 
au fost pictate la acea vreme de Parvu 
Mutu, pictorul ”de curte” al familiei 
Cantacuzino iar mai tarziu, in anul 

1846, vechea Manastire a fost extinsa 
cu o noua biserica si alte siruri de chilii, 
ajungand la starea pe care o vedem 
astazi. 

Aflata intr-o pozitie dominanta fata de 
oras si beneficiind de la inceput de o 
larga panorama deschisa spre valea 
Prahovei, Manastirea constituia un 
reper vizibil de pretutindeni, cu valoare 
de simbol. Pe larga ei prispa sudica 
realizata in stil brancovenesc, poposea 
adesea Nicolae Iorga, bucurandu-se 
de tihna unui peisaj larg si de linistea 
sacra a locului. Putini sinaieni mai stiu 
despre aceasta minunata belvedere, 
inchisa azi accesului public si ajunsa, 
prin ”grija” proprietarului, depozit de 
vechituri. Un pic de curatenie, cateva 
banci de odihna, un panou cu date 

biografice despre Nicolae Iorga si 
cosmet i za rea  vege ta t ie i  ca re  
blocheaza privirea spre oras, pot 
readuce, cu un minim efort, acest loc pe 
nedrept abandonat, din nou in atentia 
celor care trec sau poposesc aici, la fel 
cum, doar cateva placute indicatoare ar 
fi suficiente pentru a indruma vizitatorii 
spre mormantul lui Tache Ionescu,aflat 
in incinta veche.

Astazi, din Sinaia nu mai poti vedea 
Manastirea si in incinta Manastirii fiind, 
nu mai poti vedea orasul. Cred ca nu 
doar copacii s-au interpus in timp intre 
oras si Manastire, impiedicand orice fel 
de comunicare intre ele, ci si oamenii.

Cateodata ne amintim si de ”parcul 
bonelor”, amenajat tot aici, in spatele 
bisericii noi, in care puteai ajunge pe o 
poarta, coborand cateva trepte, direct 
din curtea Manastirii, locul unde se 
faceau fotografiile noilor cupluri de 
tineri casatoriti si unde, in jurul 
bazinului central, bonele imbracate 
dichisit, plimbau pline de grija, copiii 
aristocratilor. Tot acest teren aflat azi in 
grija Manastirii, in centrul caruia se mai 
vad inca urmele vechii fantani 
arteziane, a fost imprejmuit si este de 
asemeni interzis accesului public. 

Daca continui sa te uiti cu atentie in jur 

poti vedea si ca unul dintre vechile 
transformatoarele electrice realizate de 
arh.Duiliul Marcu, in seria celor din 
parcul central, a ajuns, nu se stie cum, 
de pe domeniul public al orasului in 
spatele noului zid care inconjoara 
vechiul zid al Manastirii; dar oricat de 
atent ai cauta,nu mai poti vedea 
vechea poteca ce ducea spre moara de 
pe valea Pelesului, unde calugarii 
macinau graul si porumbul aduse de 
negustori.

Vechiul parc a fost desfiintat, 
transformatorul electric ”confiscat”, 
poarta de acces spre curtea Manastirii 
zidita, prispa de lemn dintre biserica si 
parc inlocuita cu un zid, vechea moara 
s-a naruit iar urmele vechii poteci s-au 
sters napadite de balarii. Si uite asa, tot 
felul de balarii napadesc vechile traditi 
si vechile locuri care sunt mai intai 
furate, apoi ascunse pentru a fi mai 
tarziu uitate.
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