
În anii 2008 [i 2010, la ini]itiva unei familii de arhitec]i, Anca [i 

Adrian Co[a [i cu sprijinul mai multor institu]ii laice [i biserice[ti 

câmpulungene, copiii ora[ului au fost invita]i s` participle la dou` 

ac]iuni de descoperire a patrimoniului local: „Povestea unei case”, 

realizat` împreun` cu Funda]ia Pro Patrimonio [i „Crucile de piatr` 

ale Câmpulungului” cu sprijinul Asocia]iei Sfânta Elena Împ`r`teasa. 

Au fost plimb`ri prin ora[ cu harta în mân` [i h`r]i alc`tuite de 

copii, scurte prelegeri [i prezent`ri de imagini, toate pe în]elesul 

lor, care au încercat familiarizarea cu universul spiritual [i alc`tuirea 

arhitectural` a monumentelor. Pe parcursul a câteva s`pt`mâni, 

copiii au putut deslu[i via]a din spatele pietrelor, ascultând istorii 

vechi despre str`mo[i [i înf`ptuirile lor, descoperind sfin]ii troi]elor 

care p`zesc r`scrucile [i inscrip]iile cioplite, modelând din lut cruci 

dup` asem`narea celor de piatr`, participând la slujbe de resfin]ire. 

Au urmat [i concursuri de desen, fotografie, compunere, colaj, pe 

categorii de vârst`, încheiate cu expozi]ii [i acordare de premii, 

evenimente g`zduite de Muzeul de Istorie, Prim`ria Municipiului 

Câmpulung sau Libr`ria Sotir [i onorate de prezen]e importante. 

Câmpulung Muscel a fost prima capitală a Țării 
Românești și mai multe sute de ani un centru spiritual, 
comercial și meșteșugăresc important. La Câmpulung 
important a fost „drumul”. Punct de vamă între Țara 
Românească și Ardeal, a fost timp de secole unul dintre 
principalele drumuri comerciale ce lega Europa de 
Grecia și Imperiul Otoman. Biserici, case și cruci de 
piatră monumente istorice punctează astăzi spațiul 
public câmpulungean, alcătuind, peisajul cotidian pe 
care locuitorii îl traversează zilnic în drumurile lor. 
Între aceștia, desigur, destui copii.

Câmpulung Muscel
județul Argeș

Ansamblul urban al centrului 
istoric a fost declarat în anul 

2000 zonă protejată, cu 
monumente istorice: biserici, 

cruci de piatră, arhitectură 
vernaculară. 
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Pe urma copiilor, b`trânele relicve 

ale târgului s-au bucurat de mai 

multe priviri, lumân`ri [i flori. 

Câmpulungul este desigur un 

exemplu aparte, unde astfel 

de ini]iative se pot desf`[ura 

îmbel[ugat, gra]ie contextului 

urban privilegiat. Totu[i, proiecte 

de acest fel, s-ar putea derula în 

majoritatea ora[elor române[ti, 

care p`streaz` mai ascunse sau 

mai la vedere atâtea semne [i 

bog`]ii ale trecutului. � a.c.
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