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J U S T I F I C A R E

Am scris acest nou ghid dup\ mai mult de un sfert de veac
de la apari]ia Ceahl\ul-ghid turistic edi]ia I-a 1961 [i edi]ia
a II-a din 1963, la care am fost coautor, ca unul care urcam
muntele înc\ din 1929. Mul]i cititori au apreciat lucrarea cu
entuziasm, o seam\ au adus critici justificate. Am descoperit
mul]imea de gre[eli [i intoxica]ii, motiv pentru care am 
reluat cercetarea am\nun]it\ a muntelui, umblând cu local-
nici care cuno[teau [i totu[i se contraziceau uneori. Am apelat
atunci [i la vechi documente, nota]ii de pe c\r]i biserice[ti,
c\l\uze, articole etc. Din bogatul [i variatul material adunat
într-o monografie sintetizez acum acest ghid cu un cuprins
mai aparte, alc\tuit din dou\ p\r]i. Cu ce se prezint\ deosebit
aceast\ nou\ edi]ie, fa]\ de edi]iile vechi?

Socotesc c\ simpla enumerare de mai jos s\ fie o sufi-
cient\ justificare. Astfel: prezentarea geografic\ a muntelui e
mai am\nun]it\ [i îmbog\]it\ cu nume de locuri, obiective ce
intereseaz\ pe turist, atât pentru zona superioar\ a platoului
sau culmii, cât [i pentru fiecare versant; am urm\rit ca prin
imagini-schi]e s\ întregesc descrierile; am p\strat denumiri
vechi g\site în vechi documente, cu ortografia lor original\;
descrierea traseelor marcate adus\ la zi, în urma unor modi-
fic\ri intervenite în timp; descrierea traseelor am comple-
tat-o cu schi]ele clare ce orienteaz\ u[or pe turistul plecat de
la orice baz\ de ascensiune. Ar\t totodat\ c\ în Ceahl\u s-a
practicat c\]\rarea [i alpinismul, amintind existen]a unor
grote [i avene, dintre care unele cercetate [i cartate de spe-
ologi. Lucrarea mai con]ine o hart\ turistic\ a Ceahl\ului,
inten]ionat necolorat\ [i f\r\ curbe de nivel, pentru a fi mai
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"aerisit\", adic\ cu spa]ii suficiente în care s-au notat poteci,
drumuri, obiective de interes turistic, configura]ia reliefului.

În partea a doua a lucr\rii fac cunoscut trecutul de secole
al drume]iei în zon\, un scurt istoric al turismului. Gândesc 
c\ trebuie s\ aducem din trecut pentru viitor str\daniile [i
realiz\rile str\mo[ilor pentru drume]ie [i turism, în muntele
cel mai îndr\git de moldoveni. Dup\ cum socotesc c\ trebuie
s\ fie cunoscu]i acei oameni care au deschis c\r\ri, au ridicat
ad\posturi, s-au încumetat într-un munte s\lbatic s\-i afle fru-
muse]ile t\inuite, ace[ti încep\tori într-ale drume]iei, 
l\sându-[i scrijelite numele pe unele pietre [i copaci seculari.

Vie]uitorii din secolele trecute ne-au l\sat numele unor
locuri legate de istoria neamului nostru, pustnicii [i siha[trii
tr\itori în munte pe vremuri ne-au l\sat o toponimie
sih\streasc\, se mai v\d resturi din temeliile unor bisericu]e [i
câte o cruce ce a rezistat vremurilor. Ca un turist b\trân, 
care-mi iubesc [i cunosc muntele îndr\git din copil\rie, îmi
permit un sfat: când p\trunde]i în Muntele Sfânt Ceahl\u,
p\[i]i în lini[te ca s\-l în]elege]i, ca s\ v\ cânte fiin]a de pu-
terea acestui p\mânt [i s\ sim]i]i c\ v\ ad\uga]i neamului nos-
tru p\str\tor al Carpa]ilor.

Dr. G. Iacomi
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Meteorologie turistic\

- Roua - (diminea]a) în cantitate redus\ indic\ men]inerea
vremii frumoase, dac\ se usuc\ târziu indic\ vreme rea.
- Timp frumos - când ziua cerul este curat. Soarele r\sare [i
apune f\r\ a fi înconjurat de nori. Asfin]itul îmbrac\ culori
verzi-galben-portocalii.
- Vântul - de noapte nu bate sau foarte slab - va fi timp frumos;
- p\s\rile zboar\ la în\l]ime mai mare - timp frumos;
- Cu cât presiunea atmosferic\ scade mai încet - cu atât vre-
mea rea se instaleaz\ pentru o perioad\ mai lung\.
- Temperatura -  nu scade noaptea, este uneori în\bu[itoare -
se face vreme rea.
- Vreme bun\ - în timpul zilei cald, spre sear\ r\coare.
- Norii 

A. Vreme rea
a) dac\ cerul se acoper\ cu o pânz\ sub]ire de nori prin
care se mai z\re[te soarele sau luna - ploaia va începe în
mai pu]in de 24 ore;
b) dac\ cerul este acoperit de nori cenu[ii, dedesubtul
lor apar nori mici negricio[i care se deplaseaz\ contrar
vântului, va ploua în scurt timp (minute sau ore);
c) dac\ norii vin dintr-o direc]ie [i vântul la sol bate din
direc]ie opus\, vremea se stric\ repede;
d) dac\ seara bancurile de cea]\ sau norii, în loc s\
coboare la vale urc\ spre creste - în ziua urm\toare 
va ploua;
e) dac\ norii sunt colora]i pe margini cu ro[u, verde sau
albastru - vin ploi mari;
f) norii sc\mo[i împr\[tia]i pe cer, alungi]i ca ni[te tur-
nule]e sau rotunji]i ("oi]e") - vine vijelie sau furtun\.
Cerul se înnoreaz\ brusc din toate p\r]ile.
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B. Norii albi în form\ de baloturi ce apar diminea]a între
orele 9-11 [i dispar spre sear\, arat\ c\ va fi timp frumos.

Dac\ apar nori înal]i, sub]iri [i albi din direc]ia nord-est sau
în form\ de lespezi, cu marginile luminoase, care se destram\
diminea]a - timpul va r\mâne frumos.
- Tr\snetul - love[te mai mult terenul argilos [i nu calcaros;
este atras îndeosebi de: stejari, plopi, brazi, molizi, ulmi, mai
rar love[te teiul, fagul, aninul, m\rul.
- Nor - mas\ de pic\turi de ap\ aflate în suspensie în straturi
de aer mai înalte.

CUMULUS - nori mari, spumo[i, care se formeaz\ sus
(la mul]i kilometri deasupra solului);
STRATUS - nori care formeaz\ o întindere cenu[ie pe
tot cerul;
CIRUS - au aparen]a unor filamente sub]iri sau a unor
pene u[oare sau par rotocoale de fum; se formeaz\ la 
10-12 km în\l]ime.

Forme intermediare de nori:
CUMULUS HUMILIS - sunt nori de timp frumos;
CUMULUS CONGESTIS - timp frumos;
CUMULO NIMBUS INCUS - cu vârful în form\ de
nicoval\, ploaie în apropiere [i chiar grindin\;
STRATO CUMULUS TRANSLUCIDUS - trec
diminea]a - timp frumos în cursul zilei;
ALTO CUMULUS LENTICULARIS - albi, f\r\ umbre,
anun]\ ploi repezi [i reci;
ALTO CUMULUS CASTELATUS - forma]i dimi-
nea]a, anun]\ furtun\, ploaie dup\ amiaz\;
CIRRUS NOTHUS - vine ploaie, furtun\;
CIRRO STRATUS - ca un voal alburiu, acoperind
întreg cerul [i formând în jurul cerului un cerc luminos
numit halou - semn c\ vremea devine ploioas\ în mai
pu]in de 24 ore.
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Geneza muntelui [i a cadrului natural.
Scurt\ istorie geologic\

Ceahl\ul [i-a adunat sub ape rocile din care s-a
pl\m\dit. Oamenii de [tiin]\ au stabilit c\ la începutul
perioadei cretacice (cu peste 150 de milioane de ani în urm\),
pe locul Ceahl\ului [i al Carpa]ilor R\s\riteni se întindea o
mare - marea carpatic\ - având spre est un ]\rm variat [i acci-
dentat, iar spre vest un num\r de insule formate din roci mai
vechi. Între aceste ]\rmuri, în cursul timpului, o zon\ s-a scu-
fundat treptat [i a primit mari cantit\]i de materiale. Pe fun-
dul m\rii (înc\ neted [i lini[tit) s-au sedimentat "n\molurile 
[i nisipurile fine", formând "stratele de Sinaia", apoi s-au
adunat sf\râm\turi mai mari rupte din ]\rmurile marine, luând
astfel na[tere "stratele de Bistra".

Bazinul acestei m\ri carpatice trece prin accentuate
mi[c\ri tectonice care îl formeaz\ [i ca urmare se înal]\ spre
vest un relief insular. În aceste împrejur\ri, eroziunea s-a
intensificat [i a f\cut s\ se transporte mari cantit\]i de
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(Lucian Blaga)



nisipuri, pietri[uri [i bolov\ni[uri, care vor constitui "stratele
de Ceahl\u"1.

Faza de acumulare corespunde zonei Ceahl\ului [i s-a
încheiat cu depunerea conglomeratelor, roci care dau
temeinicia Ceahl\ului. Acestea provin din materialele dislo-
cate "din zona de ]\rm a unei m\ri în care-[i rev\rsau acest
con]inut, o re]ea de pâraie, râuri... venit\ dinspre mun]ii
H\[ma[ului [i Giurgeului"2. Aceste bolov\ni[uri au fost rulate
[i rotunjite în albiile fluviilor, apoi în unduirile 
apelor marine s-au stivuit dup\ legile gravita]iei într-o 
uria[\ depunere subacvatic\ din care se va ridica partea cen-
tral\ [i cea mai spectaculoas\ a Ceahl\ului. La formarea con-
glomeratelor de Ceahl\u iau parte, subordonat, [i o serie de
blocuri calcaroase. Unii autori le-au dat interpretarea de
klippe tectonice, iar al]ii le-au considerat forma]iuni recifale
dezvoltate odat\ cu depozitele conglomeratice (...)3. Mai târ-
ziu, în etapa definitiv\rii morfologice a muntelui, aceste
klippe de calcar vor ap\rea ca uria[e m\rgele de stânci albe,
prinse în salb\ la pieptul muntelui (Piatra Alb\, blocurile de
calcar de pe palatul Ocola[ului Mic).

Spre sfâr[itul perioadei cretacice [i la început de er\ neo-
zoic\, se vor în\l]a rocile situate la est de Ceahl\u, în timp ce
apele m\rii se vor retrage spre r\s\rit [i, cu încetul, va
disp\rea albia geologic\ în care s-a pl\m\dit muntele.

1 Prof. Ion B\ncil\, Ceahl\ul [i lacul de la Bicaz, cap. Scurt\ prezentare
geologic\, Editura Uniunii de cultur\ fizic\ [i sport, Bucure[ti, 1963, p. 36.

2 N. Ciobanu, G. Grasu, V. Ionescu, Monumentele naturii din jud. Neam],
Piatra Neam], 1972, p. 34.

3 Ioan St\nescu, Iulia V\c\ra[u, Cazimir (-) Swizewski [i Victor Sficlea,
Masivul Ceahl\u, }ara Giurgeului, Depresiunea D\rm\ne[ti, Podi[ul
Covurluiului `n Cercet\ri în geografia României, Editura {tiin]ific\ [i
Enciclopedic\, Bucure[ti, 1980, p. 16.
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Ceahl\ul se ridic\ din ape spre lumin\. Închegat sub
ape, preg\tit s\ devin\ munte, puteri fizice atotbiruitoare i-au
în\l]at bolta spre zorii de lumin\ cu întreaga înc\rc\tur\ de
roci, care "prin cutare, uscare [i presare, s-au cimentat [i au
trecut în rocile ce le cunoa[tem ast\zi. Aceast\ trecere de la
faza marin\ la faza de uscat s-a petrecut în milioane de ani.
C\ Ceahl\ul s-a format în albia marin\ ne-o dovedesc res-
turile de vie]uitoare care se g\sesc uneori în straturi,
vie]uitoare ce tr\iesc [i azi în mediul marin. În totalitate,
muntele este opera m\rii, iar am\nuntele din relieful lui sunt
opera eroziunii în timp, prin ape curg\toare, vânt, diferen]e
de temperatur\"4 .

Bistri]a, bun\ [i statornic\ sor\ a Ceahl\ului (despre care
se spune c\ î[i men]ine cursul înc\ din miocenul sarma]ian),
taie conturul de est al muntelui, în jurul s\u dezvoltându-se
un întreg sistem hidrografic cu Bistricioara [i Bicazul, a[a 
modelându-se în timp, contururile.

Cercet\torii spun c\, la sfâr[it de er\ ter]iar\, Ceahl\ul
exista aproape, ca cel de azi. Morfologic, relieful s-a consti-
tuit în dou\ nivele: etajul inferior care ocup\ cea mai mare
parte a masivului [i care se men]ine la o altitudine de 
1000-1300 de metri, format din roci cu granula]ie fin\, mai
slabe (gresii, argile, marne), sedimentate în perioada lini[tit\ 
a m\rii cretacice care se înal]\ cu 500-600 m, urmate de
abrupturile stâncoase ale nivelului superior, bine cimentate în
betonul natural al conglomeratelor. Culmea principal\ are
forma unui platou spre care se îndreapt\ culmile secundare
din jurul muntelui. Ca semn al echilibrului [i m\re]iei, 

4 Prof. Ion B\ncil\, op. cit., p. 36-38.
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Ceahl\ul [i-a prelungit din aceast\ culme coroana de steiuri,
c\reia oamenii i-au spus Toaca, al\turi de care se reaz\m\ tur-
nul Panaghiei. Pe linia nord-sud, din Piatra Lat\, unde platoul
este îngust pân\ în Ocola[ul Mare, unde atinge l\]imea
maxim\, culmea m\soar\ aproape 6 km. În sud, sub abruptul
Ocola[ului Mare se desf\[oar\ treapta Ocola[ului Mic, cea mai
spectaculoas\ zon\ din întreg masivul. Referitor la evolu]ia
Treptei Ocola[ului Mic, geograful Ioan St\nescu arat\ c\
"datorit\ existen]ei la acest nivel a unor mase de roci cal-
caroase prin ac]iunea variat\ a agen]ilor externi, depresiunea
de pr\bu[ire s-a l\rgit considerabil. Forma de treapt\ 
s-a des\vâr[it prin retragerea versan]ilor, reducând zidul exte-
rior ce închidea depresiunea spre sud-est, la câteva proemi-
nen]e izolate, cum sunt cele din zona Turnului Butu"5. (Fig. 1) 

Literatura de specialitate arat\ c\ glacia]iunea nu-i
schimb\ Ceahl\ului forma. A[a cum precizeaz\ I. St\nescu,
"Ceahl\ul n-a fost supus model\rii glaciare propriu-zise", ci
prin tasare nival\ (modelatoare) "la nord de Bâtca lui
Ghedeon s-au format în depozitele aluviale, dou\ microde-
presiuni care au func]ionat ca lacuri pân\ acum 
400-500 de ani (unul din aceste lacuri este men]ionat 
la  1641 într-un document emis de Vasile Lupu. Perimetrul
celui de al doilea lac a fost descoperit [i delimitat de noi în
1965)"6, (Fig. 2).

5 Ioan St\nescu, op. cit., p. 18.
6 Ibidem, p. 20.
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Descrierea traseelor turistice

}inta turi[tilor ajun[i la poalele muntelui este s\ urce pe
culme, spre v=rfurile cele mai `nalte: Toaca, Ocola[ul Mare [i
altele, s\ se bucure de priveli[tile oferite de `n\l]imi, s\
admire frumuse]ea locurilor, a r\s\ritului [i apusului de soare.
Vom descrie traseele `ncep=nd de la nord-vest la sud-vest,
`ntr-un singur sens - consider=nd Dur\ul ca cea mai veche [i
frecventat\ „poart\ de intrare `n munte". Lungimea traseelor
este aproximativ\ [i o cunoa[tem din m\sur\torile f\cute `n
1954 de c\tre cabanierul Gh. Baciu. Timpul de mers 
l-am apreciat pentru un mers mijlociu, `n care am inclus
popasurile, fotografiatul [.a. ~n descrierea potecilor marcate
am folosit reperele naturale cunoscute [i vizibile. Traseele 
le-am `mp\r]it `n 4 grupe:

A. - pe versantul nord-vestic;
B. - pe versantul estic;
C. - pe versantul sudic;
D. - pe versantul vestic.

~ncepem descrierea cu traseele ce-[i au baza de plecare
comuna Ceahl\u [i Sta]iunea Dur\u, unde se poate ajunge pe
[oselele na]ionale: de la Piatra Neam] prin Bicaz - Hangu
(DN 15 B), de la Tg. Neam] peste muntele Petru Vod\ 
(DN 15 B), de la Topli]a (DN 15 B) [i de la Vatra Dornei (DN
17 B). Trei c\i de acces spre culmi sunt de ales: una prin
Dur\u, cabana F=nt=nele, alta prin Dur\u - Cascada
Duruitoarea, Piciorul {chiop [i calea aleas\ de turi[tii ce 
sosesc la  debarcaderul Ceahl\u, pe Piciorul Hum\riei -
traseul nr. 3, marcaj triunghi albastru.

A. Pe versantul nord-vestic al Ceahl\ului. 
(Figura nr. 8)
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Traseul nr. 1 - Drumul lui Baciu1 

Comuna Ceahl\u (540 m) - Sta]iunea Dur\u (800 m) -
Cabana F=nt=nele (1220 m) - Toaca (1904 m) - Cabana
Dochia (1750 m). 

Marcaj: band\ ro[ie. 
Diferen]\ de altitudine: 1364 m fa]\ de Vf. Toaca.
Lungimea traseului: Com. Ceahl\u - Dur\u # 9 km; 

Dur\u - Cabana Dochia # 7,5 km. 
Timp de mers: Dur\u - Dochia # 3-4 ore. 
Ap\ potabil\: la cabana F=nt=nele [i la cabana Dochia. 
Traseul este accesibil `n orice anotimp, iarna se recomand\

turi[tilor antrena]i [i corespunz\tor echipa]i, aten]ie deosebit\
pe por]iunea de traseu de la Piatra Lat\, pe sub Panaghia, p=n\
sub Toaca, unde se produc avalan[e.

Turi[tii, care ajung cu vaporul la debarcaderul Ceahl\u, au
de mers aproape 2 km p=n\ la [oseaua spre Dur\u, dup\ ce au
trecut pe l=ng\ localul Prim\riei, PTTR-ului, al [colii [i dispen-
sarului medical. ~n dreptul dispensarului, pe st=nga, o s\geat\ de
orientare cu marcaj triunghi albastru arat\ traseul nr. 3 pe
Piciorul Hum\riei. Dup\ al]i 2 km prin satul Schit, se
`nt=lne[te pe dreapta un drumeag care urc\ spre o teras\ ce
domin\ valea. De aici Ceahl\ul apare `n toat\ m\re]ia lui. Cu
peste trei secole `n urm\, acest loc cu priveli[te deschis\ spre
munte a fost ales de pustnici spre a ridica Schitul Silvestru, apoi
hatmanul Gheorghe, fratele lui Vasile Lupu, a ctitorit la 1639
biserica din piatr\, `n jurul c\reia la 1672 au fost ridicate de
c\tre Antonie Ruset ziduri de cetate cu turnuri, azi ruinate.
Biserica este declarat\ monument de arhitectur\ din anul 1955.
Prin 1813-1830 i se spunea Cetatea Hangu de pe Schit. 

1 Gheorghe Baciu, cabanier la Cabana Dochia din Ceahl\u, timp de 30 de ani.
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C=nd a devenit proprietatea Cantacuzinilor, care au mai
cl\dit locuin]ele cu dou\ caturi [i noi turnuri de ap\rare, a luat
numele de Palatul Cnejilor2. 

Ruinele acestuia dau m\rturie despre trecutul nostru
istoric. Din curtea cet\]ii au privit Ceahl\ul pustnicii [i
c\lug\rii, apoi pl\ie[ii [i boierii, osta[ii lui Sobieski [i
numero[ii c\l\tori rom=ni [i str\ini, care `[i g\seau aici loc de
g\zduire [i ospitalitate dup\ tradi]ia locului. Tot de aici au
privit Ceahl\ul mul]i c\rturari: Gh. Asachi (1835), naturali[tii
I. Edel [i I. Szabo (1835), W.V. Kotzebue (1840), J.A.
Vaillant (1841), V. Alecsandri (1842-1844) [i mul]i al]ii.

~n fa]a Palatului, pe st=nga, este o [coal\ veche, transfor-
mat\ `n muzeu s\tesc, cu profil istoric [i de [tiin]e ale naturii,
realizat `n 1976 prin str\dania inimosului `nv\]\tor 
Gh. Ungureanu, care ajutat de localnici [i Ocolul silvic, 
a adunat cele mai frumoase exemplare din fauna muntelui,
`mp\iate de pensionarul Romanescu. Mai adunase acest
`nv\]\tor peste 3000 de c\r]i rare `ntr-o bibliotec\, risipit\
dup\ c=]iva ani dintr-o ne`n]elegere nefericit\.

Revenind `n [osea, drumul continu\ printre casele
comunei, a[ezate `n lungul p=r=ului Schit, dintre care se
deta[eaz\ pe st=nga o cl\dire cu aspect caban\ v=n\toreasc\,
ascuns\ `n dosul gardului de brazi. Este p\str\v\ria Ocolului
Silvic Ceahl\u, `nfiin]at\ prin 1963 sub `ngrijirea specialistu-
lui V. Adiaconi]ei. Cu puietul de p\str\vi [i lostri]\ crescut
aici se populeaz\ p=raiele [i lacul, puiet trimis [i la export.

~n dreptul ultimei case din sat, pe dreapta, se desprinde un
drum marcat cu cruce albastr\, pe P=r=ul Slatina (traseu 
nr. 4), p=r=u care unindu-se cu apele Dur\ului d\ na[tere
p=r=ului Schitul numit a[a din vechime. 

2 Cnejii Cantacuzini au devenit proprietarii mo[iei Hangu, lu=nd o parte din
propriet\]ile M\n\stirii Neam].
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{oseaua asfaltat\ face un cot spre st=nga, urc\ o pant\
aspr\, la jum\tatea c\reia, pe un brad secular atrage aten]ia o
s\geat\ care indic\ drumul spre comuna Grin]ie[ [i mun]ii
Bistri]ei (marcaj cruce ro[ie, traseul nr. 7). Intri apoi `n
`mp\r\]ia muntelui, pe urcu[ul de sub bolta m\iestrit ]esut\ de
crengile brazilor seculari, p\[e[ti `n lini[tea [i r\coarea ce
aduce miros de r\[in\ `n acest\ catedral\ a naturii, `nso]it de
ecoul apei p=r=ului Dur\u, care se izbe[te de pragurile
pietroase din cale [i de malurile din dreapta v\ii. La cap\tul
minunatei alei, ie[i `n lumina `ntinsei poieni a Dur\ului, unde
p=n\ prin anul 1973 erau doar c=teva chilii [i case `n jurul 
bisericii. Sub coastele muntelui ocrotitor au ap\rut vile
cochete, hoteluri moderne, un dispensar medical [i o farmacie,
magazine [.a.

Drumul din comuna Ceahl\u [i p=n\ la Dur\u se desf\[oar\
`ntre Obcina Boi[tea cu v=rfurile Muntelui (1078 m), Rotunda
(1172 m) [i Leurdi[ (1168 m) pe partea dreapt\ [i Piciorul
Hum\riei, Chica F=nt=nele [i B=tca Dur\ului pe partea st=ng\.

Dur\ul este azi ca [i ̀ n urm\ cu dou\ secole, principala baz\
de pornire `n ascensiunile masivului pe versantul de nord-
vest. La intrarea `n Dur\u, `n fa]a hotelului Cascada, se `nal]\
clopotni]a bisericii [i cl\direa arhondaricului, curat\, fru-
moas\, zidit\ `n stilul rom=nesc autentic, `ncins\ cu 
pridvorul specific, care `i d\ o nou\ deschidere spre lume. 
~n curtea bisericii, aleile pietruite sunt tivite cu valuri de flori,
iar cei doi „crini" seculari (Larix decidua) str\juiesc loca[ul
`nconjurat ast\zi de elegante vile, care au `nlocuit chiliile
vechi ale c\lug\rilor, ce au vie]uit aproape trei veacuri. Aici a
fost [i casa lui Gh. Panu, pe aici au trecut mul]i c\rturari
rom=ni [i oameni de litere. Tot aici a existat un muzeu etno-
grafic cu 3000 de obiecte [i opere de art\ (picturi, desene,
gravuri, unele ale lui Gh. Asachi), disp\rute prin anul 
1971-1972, c=nd muzeul s-a desfiin]at.
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Dur\ul, „pridvorul m\re]iei", cum `i spunea I. Simio-
nescu3, este acum tezaurul turismului nem]ean. {i de aici
privirile se opresc spre `naltul culmii Ceahl\ului, pe col]ii
gola[i ai Pietrei Ciobanului profila]i pe negrul pieptar de
jnepeni, apoi se `ndreapt\ spre cupola v=rfului Toaca al\turi
de c\pi]a Panaghiei [i trece peste v\rful Piatra Lat\, sub care
stau „la sfat" de milenii, dou\ fete av=nd `n spate un mo[ u[or
g=rbovit care, cople[it de vremuri, prive[te meditativ spre
z\rile din nord-estul muntelui. Sunt Pietrele lui Baciu. Sub
culmea principal\ apare o alt\ `n[iruire de creste, puzderie de
col]i [i turnuri, desp\r]ite de jgheaburi `ntunecate. ~n lumina
bl=nd\ aurie a dup\-amiezelor, toate par f\pturi `ncremenite
care au `nfl\c\rat `nchipuirea oamenilor de litere [i art\. Unii
au n\scocit pove[ti, al]ii au `nchinat muntelui scrieri [i 
versuri, pictorii au l\sat imagini, toate f\c=nd din acest munte
al ]\rii un altar al dragostei pentru p\m=ntul str\mo[esc. 
Dar s\ l\s\m pe fiecare c\l\tor s\ `n]eleag\, dup\ sim]irea [i
g=ndirea sa, m\re]ia Ceahl\ului!

~n partea estic\ a sta]iunii Dur\u, drumul continu\ prin
p\dure, trec=nd pe l=ng\ terenul de sport, loc unde era odat\
„Cerb\ria", apoi pe l=ng\ cl\direa instala]iei pentru filtrat
apa. O s\geat\ indic\ s\ te `ndrep]i spre st=nga, peste p=r=ul
Ci[melei, apoi s\ urci priporul argilos, s\ traversezi la Km 18
[oseaua asfaltat\ Izvorul Muntelui-Dur\u [i s\ te angajezi
timp de 40-50 minute pe o pant\ mai aspr\, `n trepte mari,
p=n\ la un lumini[. Acolo, b\ncile vecine unui bazin de ap\ te
invit\ la popas. Te afli la „S=ga F=nt=nele"4, de unde poteca 

3 I. Simionescu, Prin mun]ii patriei, Editura Cartea Rom=neasc\,
Bucure[ti, 1941.

4 S=g\ # teren cu p\m=nt, bolovani [i nisip galben-ro[cat.
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