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“În sus, pe lângă apa rașchirată a Doftanei,
ce se strecoară în șuvițe pe întinsa albie
de prund, se ajunge, în jumătate de ceas
de mers întins, la marele sat de munte al
Brebului, întemeiat cândva de un stramoș
care l-a găsit, alegându-și-l pentru el și
neamul său, ca loc de sălășluire...”

“Up to the hills, following the scattered
water of Doftana river, squeezing out in
stripes over the river bed, you reach in half
an hour of continuous walking the great
village of Brebu, founded sometime by an
ancestor, who selected it for himself and his
family as a place to settle …”

sunt cuvintele lui Nicolae Iorga în lucrarea these are the words of Nicolae Iorga, in his
sa “România cum era până la 1918”
work “Romania, as it was till 1918”
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La poalele Carpaților de curbură, în
partea de nord-vest a județului Prahova,
la numai 100 km de centrul Bucureștiului
se află situată comuna Brebu, asezare
întinsa și binecuvântată cu o poziție
geografică de invidiat.

At the feet of the curvature Carpathians,
in the Northwestern part of Prahova
district, at only 100 km from the center
of Bucharest, there is Brebu commune,
stretched settlement, blessed with a
geographical position to envy.

Pornind din Câmpina cobori spre albia
Doftanei, treci râul și urmezi drumul spre
nord... din nou un pod peste pârâul
Lupa care tocmai se întâlnește cu
Doftana... și urci o pantă abruptă care
te ridică cu vreo 80 m. Ți se desfășoară
înaintea ochilor un platou întins către
munții dinspre nord și dealurile frumos
înșiruite spre răsărit și apus.

Start from Campina toward the bed of
Doftana River, cross the river and follow
the road toward North…a bridge over
Lupa small river just meeting Doftana …
climb an abrupt slope raising you by 80
meters. In front of your eyes a stretched
tableland toward the mountains from
the North and the hills nicely aligned
toward the sunrise and sunset.

Tot acest platou care se lărgește pe
măsură ce înaintezi spre nord de la
aproximativ 500 m până la mai mult de
2,5 km este așezarea Brebu, comună
mare și frumoasă cu case și grădini de
oameni gospodari, cu istorie și tradiții
multiseculare.

This entire tableland becoming larger
while you go toward North from 500
meters till more than 2.5 km is Brebu
settlement, a big, beautiful commune
with houses and orchards of good
managers, with history and age old
traditions.
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Din centru către Sud, Vedere panoramică
From center to the South, Panoramic view

Mergi mai departe spre centrul comunei pe
drumul aproape liniar care o împarte în două și
te bucuri de liniștea pe care ți-o inspiră livezile
din spatele caselor, fânețele de pe pantele line
ale dealurilor, pădurile de fag, brad și stejar care
împodobesc culmile mai semețe. Ca în orice
peisaj de sub munte nu pot lipsi turmele de oi
și vacile care pasc liniștite.

Keep going toward the center of the commune
following the almost linear road dividing it in
two parts and enjoy the silence inspired by the
orchards behind the houses, the hayfields from
the slow slopes of the hills, the forests of beech,
fir and oak trees adorning the highest slopes.
As in any area of hills the flocks of sheep and
cows graze peacefully.

Totul este de un pitoresc neașteptat care te
îmbie să cunoști mai mult și mai multe despre
această așezare.

The whole image is of an unexpected
picturesque, inviting you to learn more about
this place.

Din centru către Nord, Vedere panoramică
From center to the North, Panoramic view
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Așezarea pe un platou surprinzător de
întins, înconjurat de ape curgătoare,
protejat de dealurile molcome, o altitudine
medie de 500 m, sunt “argumentele”
naturale care fac din Brebu un loc în care,
odată plecat, îți dorești cu siguranță să revii.
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Situated on a surprisingly stretched
plateau, surrounded by running waters,
protected by slow hills, with a medium
altitude of 500 meters, these are the
natural “arguments” turning Brebu into a
place where you wish always to turn back.
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Comuna Brebu este alcătuită din patru sate: Brebu Mânăstirii, Brebu Megieșesc,
Podu Cheii și Pietriceaua.

Brebu commune has 4 villages : Brebu Manastirii, Brebu Megiesesc, Podu Cheii and
Pietriceaua

Denumirile de Brebu Mânăstirii și Brebu Megieșesc au apărut după procesul de la
1654, când Constantin Șerban a împărțit longitudinal satul în două, o parte a mânăstirii
și o alta vecină (megieșă). Prima parte mai era denumită și “Malul Lupului”, deoarece
este dezvoltat pe malul acestei ape, iar a doua “Siliștea” respectiv loc de sat sau loc
necultivat, plantat cu pomi și care este plasată pe malul Doftanei.

The names of Brebu Manastirii and Brebu Megiesesc appeared after the trial from 1654,
when Constantin Serban divided the village on the longitude in two parts, one of the monastery
and the other one in the neighborhood (“megiesa”). The first part was also called “Malul
Lupului” as it was developed on the border of this river and the second one “Silistea”, namely
place for a village, or place without crops, with trees and situated on the border of Doftana.

Satul Podu Cheii poartă denumirea locului pe care se găsește – podul (platoul) de
deasupra Cheii Brebului, iar satul Pietriceaua și-a luat numele de la dealul pe care se
găsește.

The village Podu (“Bridge”) Cheii takes its name from the place where it is situated – the
bridge over the Brebu Gorges.
Pietriceaua was named after the hill where it is placed.
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Atunci când oamenii nu au informații certe care să le satisfacă
dorința firească de identitate, crează povești și legende.
When people do not have doubtless information to satisfy
their natural desire of identity, they create stories and legends.
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Cea dintâi legendă
privitoare la toponimia
comunei Brebu este
legată de brebi, animale
rozătoare care trăiau
odinioară pe podişul
brebean, asemănătoare
castorilor. Se ştie, după
cum confirmă şi legenda,
că pe teritoriul comunei
Brebu „se găseau
mulţi brebi, dar care
au dispărut odată cu
pâlcurile de pădure şi de
păşune, ce se găseau pe
podişul Brebului.”

The first legend
concerning the origin of
the name Brebu states
that it was taken from
the word BREB, rodent
who lived once in Brebu
tableland, similar with the
beavers. As confirmed
by the legend a lot of
beavers could be seen
in Brebu, but they
disappeared in the same
time with the areas of
forest and pasture from
Brebu’s tableland.
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A doua legendă referitoare la originea
denumirii, o reprezintă existenţa
florilor de brebenel în crângurile
lui, şi în împrejurimi, brebenelul
fiind o floare ierbacee de pădure.
Această supoziţie este confirmată
şi de „Marele Dicţionar Geografic al
României”, care spune „că numele
comunei Brebu provine de la nişte
flori: brebenei sau brebeni ce
creşteau pe câmpul unde se găseşte
azi comuna Brebu.”
N. Mailat, în articolul său „Epoca lui
Matei Basarab (1632-1654). Palatul
voievodal cu mânăstirea Brebu”
spunea că „Brebu şi-a luat numele
de la florile mândre şi mirositoare,
brebenei sau brebeni”, menţionând
apoi că numele de brebenei provine
de la verbena, o denumire latina
pentru aşezare daco-romană.

A second legend concerning the
origin of the name is the presence
in the groves and neighborhood of
the “brebenel” flowers (Corydalis
mashalliana, a flower growing
in forests). This supposition is
confirmed by the “Great Geographic
Dictionary of Romania” that mentions
“the name of Brebu comes from
some flowers “brebenei” or “brebeni”
once growing on the actual plane of
Brebu commune. N. Mailat, in his
article «The epoch of Matei Basarab
(1632-1654), the Voivode Palace
with Brebu monastery” said “ Brebu
took its name from some proud
and nice smelling flowers “brebenei
or brebeni”. He also mentions that
the name of “brebenei” comes from
“verbena”, a Latin name for a DacoRoman settlement.
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O a treia variantă pentru
originea denumirii comunei
Brebu ne spune că primul
stăpânitor al acestor locuri să
fi fost un anume „Breab”, iar
comuna şi-a luat
numele de la el.
Dintre aceste trei versiuni, cea
mai plauzibilă pare să fie prima,
„breb” fiind şi cel mai aproape
ca scriere, părere susţinută şi
de N. Iorga în studiul său
„România cum era până în
1918” unde afirma că numele
de Brebu provine „nu de la un
strămoş Brebu... ci după un
breb, un castor, rar animal spre
pieire, vrednic să fie pomenit
astfel.”

The third supposition
concerning the name of Brebu
says that the first owner of the
land was called “Breab” and
the commune’s name was
inspired from his name.
The most plausible version
seems to be the first one,
“breb” the nearest as spelling,
opinion also supported by N.
Iorga in his study “ Romania,
as it was till 1918” where he
states that the name of Brebu
comes “not from an ancestor
called Brebu… but from a breb,
a beaver, rare animal under
disappearance , deserving to
be remembered”.
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Brebu
Atestare documentară

Documentary attestation
of Brebu

Teritoriul Brebului și al satelor apărținătoare a fost
probabil locuit din vremuri străvechi.

The territories of Brebu and of the villages belonging
to it were probably inhabited since old times.

Valea Doftanei a fost fortificată de daci la izvor și la
vărsare, lucru de înțeles deoarece, în mod evident,
a reprezentat dintotdeauna o cale de acces facilă
dinspre sudul spre nordul Carpaților Meridionali.

Doftana Valley was fortified by the Dacians at its
source and its mouse as it always represented and
easy way of access from the southern to the northern
part of the Meridional Carpathians Mountains.

Nicolae Simache precizează în lucrarea sa
“Complexul arhitectonic din comuna Brebu” că
așezării “nu i se pot preciza începuturile, care
trebuie căutate înainte de întemeierea statului
(Țara Românească)”
Cele mai vechi documente din sec. XVI-XVII ce fac
referire la Brebu vorbesc de o așezare veche, de
oameni liberi, pe o moșie ce a fost a lui Basarab
Voievod. (1310-1352)
O hartă cu ogoare, țarine și mori în sec. XIV-XVI
în Țara Românească și care se găsește la Muzeul
“Casa Domnească” cuprinde și localitatea Brebu
cu ogoare și mori existente în această zonă.

Nicolae Simache mentions in his work “The
Architectonic Complex from Brebu commune
«that “you cannot state precisely the date when the
commune was set, probably before the Romanian
State was founded. The oldest documents from
the XVI-XVII centuries referring to Brebu mentions an
old settlement of free people, living on an estate that
belonged to Basarab Voivode (1310-1352).
A map with fields, tilled lands and mills of the Romanian
Country in the XIV-XVI centuries, map one can find at
the museum “Casa Domneasca” (The House of the
Prince”) includes Brebu commune with the fields and
mils existing in the respective area.

1518 într-un document dat de Neagoe Basarab
se vorbește de muntele Pietriceaua care intră în
stăpânirea “lui Dragomir și a fetei sale Neacșa”
împreună cu anumite moșii. Satul a fost înființat însă
se pare la 1552, când stramoșii actualilor locuitori
cumpără muntele de la Radu I. Neagu, iar actul
este întărit de Petru Mircea Voievod, precizandu-se
ca este “făcut de a lor bună voie în fața domniei
mele”.

1518 A document given by Neagoe Basarab mentions
Pietriceaua Mountain as belonging “to Dragomir
and his daughter Neacsa” as well as some estates.
It seems that the village was founded in 1552, when
the ancestors of the actual inhabitants purchased the
mountain from Radu I. Neagu, and the document is
certified by Petru Mircea Voivode and states that “it
was made by their own will, in my presence.”
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1529 / 1530 / 1543 cronicile brașovene ale
schimburilor comerciale cu diferite târguri și sate din
Țara Românească atestă prezența unor negustori
din Brebu cu mărfuri dincolo de Carpați.

1529 / 1530 / 1543 the chronicles from Brasov town
concerning the commercial exchanges with different
small towns and villages from the Romanian Country
certify the presence of some merchants from Brebu
with goods on the other side of the Carpathians.

1564 Un hrisov datat în anul 1564 de Petru cel Tânăr,
fiul lui Mircea Ciobanu, menționează că Brebu este
“o veche și dreapta molie” și rezolvă un “litigiu
între Milea Radu și Vladu”, care cumpăraseră
un teren la Brebu de la Stanislav, Datcu și Nan.
Tot în acest hrisov se spune că “acestea mai sus
ocine (inclusiv Brebu) au fost toate a lui Basarab
Voievod”, ceea ce de fapt poate fi considerată o
atestare a exisțentei satului în vremea întemeierii
Țării Românești.

1564 An old paper, written in 1564 by Petru cel
Tanar (“Peter the Young”), the son of Mircea Ciobanu,
mentions that Brebu is « un old and right estate » and
solves a « dispute between Milea Radu and Vladu »,
which had purchased, from Stanislav, Dactu and Nan
a field from Brebu.
The same document mentions that “these above all
(including Brebu) belonged to Basarab Voivode” ,
fact that could be consider as a certification of the
existence of the village starting from the foundation
of the Romanian Country.

1596 Podu Cheii este menționat ca moșie în
cartea de judecată dată de Mihai Viteazu la 20
august 1596, prin care întărește proprietar în Brebu
pe Popa Frăteanu și fiul sau Baico, spunându-se:
“și iar a cumparat Baico din toata partea lui
Oancea de la Podul Cheii”.

1596 Podul Cheii as estate is mentioned in the act
of judging issued by Mihai Viteazu on 20 august
1596, confirming Popa Frateanu and his son Baico
as owners in Brebu. The document says «once again
Baico has purchased from the whole estate of
Oancea from Podu Cheii».

1616 “Hrisovul Radului Vodă, nepotul bătrânului
Alexandru Voda” înzestrează mânăstirea Mislea
(localitate vecină cu Brebu) “în Breb ...de peste
tot hotarul și cu românii, pentru ca au fost
cumpărat Radu Voda...” Documentul, deși datat
1616, face referință la Radu Paisie care a domnit
între 1535-1545.

1616 “The paper issued by Radu Voda (Prince Radu),
the nephew of the old Alexandru Voda” endows the
monastery Mislea (a village in the neighborhood of
Brebu) “in Breb …from the whole boundary and
with the Romanians, as it was purchased by Radu
Voda…” The document dates from 1616, but refers
to Radu Paisie, who ruled in 1535-1545.

1642 Se pare că este anul în care Matei Basarab,
în urma unei lupte date cu oastea lui Vasile Lupu,
domnul Moldovei, atras de frumusețea locurilor,
decide să construiască o mânăstire, dar pe platoul
Podu Cheii. Ulterior a schimbat amplasarea
acesteia în chiar mijlocul platoului brebean.

1642 It seems to be the year when Matei Basarab,
after a fight against the army of Vasile Lupu, the
Voivode of Moldova, attracted by the beauty of the
place, decides to build a monastery, on the tableland
of Podu Cheii. Later on he changed his mind in favor
of a place right in the middle of the tableland from
Brebu.
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1650 Conform pisaniei pusă de Matei Basarab în
pronaosul bisericii, acesta este anul de începere a
construcției Mânăstirii. Se știe că domnitorul nu a
reușit să o termine în timpul vieții, aceasta lucrare
fiind dusă la bun sfârșit de Constantin Brancoveanu.

1650 In accordance with the inscription placed by
Matei Basarab in the pronaos of the church, this is
the year when the construction of the Monastery
started. The Voivode couldn’t finish the project during
his life and the building was finalized by Constatin
Brancoveanu.

1654 Hrisovul prin care Constantin Șerban Voievod
face dreptate locuitorilor din Brebu în plângerea
împotriva uzurpării drepturilor lor de către Matei
Basarab, document în care se specifică precum că
Depresiunea Brebului a fost a moșnenilor de baștină
bătrână, respectiv din moși strămoși și “dreapta
dinceputul statului”. Din aceste documente se
observă că, deși ele datează din secolul al XVII,
atestă existența Brebului de aproximativ 600 ani,
respectiv din timpul lui Basarab (1310 -1352).

1654 The document issued by Constantin Serban
Voivode, doing justice – in 1654 – to the citizens from
Brebu who complained against the usurpation by
Matei Basarab of their rights. The document states that
the depression (field) of Brebu had always belonged
to the free people from the very beginning of the state.
These documents dating from the XVII century certify
the existence of Brebu 600 years before, namely from
the epoch of Basarab (1310-1352).

1689 Printr-un document domnitorul Constantin
Brâncoveanu scutește 12 oameni din Brebu
de la plata birului pentru a lucra la desăvârșirea
construcției mânăstirii. Aceasta este dovada reluării
lucrărilor de către luminatul domnitor.

1689 A document issued by the Voivode Constantin
Brancoveanu exempts 12 persons from Brebu from
the payment of tribute in order to participate of the
construction of the monastery. This is the proof that
the works were resumed by the famous Voivode.

1752 Domnitorul Ghica al II-lea închină mânăstirea
Brebu, ajunsă în stare de sărăcie, Eforiei Spitalului
Pantelimon

1752 The prince Ghica II-nd gives up the Monastery,
in a situation of poverty, to the Council of the Hospital
Pantelimon.

1802 un cutremur dezastruos avariază grav
complexul mânăstiresc, dărămând parțial turlele
bisericii și turnul de la intrare.

1802 A terrible earthquake severely damages the
monastery complex, demolishing a part of the dome
and the tower from the gate.

1828-1836 Se refac turlele, clopotnița, bolta
altarului, însa din structuri fragile de lemn și nuiele.

1862 Din inițiativa Anicăi Davila, soția doctorului
Davila susținută de Elena Cuza, soția domnitorului,
ia ființa “Azilul Elena Doamna” având un sediu și la
Brebu în fosta casă domnească.
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1828-1836 The dome, the belfry and the arch of the
altar are restored, but from fragile structures of wood
and rods.
1862 The « Asylum Elena Doamna » with a second
residence in the former Voivode house is founded at
the initiative of Anicai Davile, the wife of the doctor
Davila, supported by Elena Cuza, the wife of the
Prince Regnant Cuza.

1863 Mânăstirea a fost desființată, biserica
rămânand să slujească locuitorilor din Brebu.

1863 The monastery is abolished and the church is
meant to serve the inhabitants of Brebu.

1865 Restul complexului mânăstiresc trece în
administrarea Eforiei Spitalelor Civile care începe
să organizeze aici colonii școlare.
În anii ce au urmat parcul și lacul din spatele
complexului se transformă într-un loc de agrement
deosebit de plăcut.

1865 The remaining buildings of the monastery
complex are included in the administration of the
Council of Civil Hospitals and school camps will be
organized in the premises.
In the following years the park and the lake behind
the complex will turn into a very nice recreation place.

1901 Moment important. Pictorul Sava Henția
reface pictura altarului și tâmplei.

1901 Important moment. The painter Sava Hentia
repaints the altar and the iconostasis of the church.

1904 În luna mai ia ființa “Banca populară “Matei
Basarab”, inițiativă pe cât de modernă pe atât de
curajoasă pentru acele vremuri.

1904 The “People’s bank Matei Basarab” is founded
in May, courageous and modern initiative for the
respective times.

1923 Toate clădirile fostei mânăstiri sunt cedate
Societății pentru combaterea tuberculozei la copii,
care a înființat un preventoriu, prima instituție
de acest gen din țară. După 1944 acesta a fost
transformat pentru scurt timp în sanatoriu TBC de
grad 3 și, ulterior, în azil de bătrâni.

1923 All the buildings of the former monastery were
given up to the society for prevention of tuberculosis
at the children. The society founded an observation
sanatorium for healthy children, the first institution of
this kind in Romania. For a short while, after 1944,
the observation sanatorium was replaced by a 3rd
degree TBC sanatorium and then into an asylum for
old people.

1957-1959 Complexul “casa Domnească” este
restaurat de către Direcția Monumentelor Istorice.
Din păcate construcția este afectată de un puternic
incendiu în 1961

1957-1959 The buildings “ Casa Domneasca” (The
Voivode House) is restored care of the Department
of Historical Monuments. In 1961 the building is
unfortunately damaged by a violent fire.

1963 Casa Domnească a căpatat înfațișarea în
care o descoperim și azi.

1963 “Casa Domneasca” acquires the shape we
discover nowadays.

1971 La 12 septembrie este inaugurată expoziția
permanentă sub numele “Muzeul epocii lui Matei
Basarab – Constantin Brâncoveanu”

1971 The permanent exhibition “The museum of the
epoch of Matei Basarab – Constantin Brancoveanu”
is inaugurated on 12 September

1990 Complexul Matei Basarab capătă titulatura
de “Muzeul de artă medievală Brebu”. Astăzi se
numește simplu “Muzeul Casa Domnească Brebu”

1990 The complex Matei Basarab receives the name
of “Museum of medieval art Brebu”. At present it is
simply called “The Museum Casa Domneasca Brebu”
25
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Nu este de mirare că aceste meleaguri au atras și
impresionat deopotrivă nume faimoase din cultura
neamului:

No wonder that this region attracted and
impressed well known persons from the people
culture:

Nicolae Iorga (1871-1940), cu al cărui citat am
început, venea aici cu mare drag. Îi plăcea să
scormonească pe malurile pârâului Valea Rea,
după pietre de diferite forme, dar și după posibile
artefacte din vechime.

Nicolae Iorga (1871-1940) quoted at the
beginning, was coming here with great pleasure.
He loved searching for different shapes of stones
on the borders of Valea Rea River as well as for
possible old artefacts.

Iorga a făcut o alta însemnare elogioasă referitoare
la aceste locuri:

Iorga wrote another eulogist reference concerning
this area:

Alexandru Vlahuță (1859-1919) a poposit și
la Brebu în pelegrinarile lui și l-a descris în
“România pitorească”

Alexandru Vlahuta (1859-1919) also stopped
in Brebu during his pilgrimage and mentioned
it in “Picturesque Romania”.

Carol Davila (1828-1884), întemeietorul școlii
românești de medicină și soția sa descoperă și
pun în valoare potențialul balneo-climateric al
așezării.

Carol Davilla (1828-1884) the founder of the
Romanian school of medicine and his wife
discover and turn to good account the balneary
and climatic potential of the commune.

Tot la invitația familiei Dr. Davila însuși Carol I,
regele României, vizitează Brebu în 1868.

“În Brebu este o fântână care se numește Istorie.
A săpat-o Basarab, cu poruncă de la Burebista,
ca să se adape din ea viitorimea”.
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“There is in Brebu a fountain called History. It was
dug by Basarab, ordered by Burebista, to let the
next generations draw on it.”

The King of Romania, Carol I, came to visit
Brebu in 1868, being invited by Dr. Davila.
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Pictorul Sava Henția (1848-1904), prieten cu soții
Davila, și-a cumpărat chiar o casă la Brebu și,
pe lângă o serie de tablouri cu locuri și portrete
din localitate, reface pictura altarului și intrării
mânăstirii, ctitoria lui Matei Basarab.

The painter Sava Hentia (1848-1904), Davila
family’s friend, has even purchased a house in
Brebu and besides some paintings with places
and portraits from the locality, will restore the
painting of the altar and of the gate of the
monastery, founded by Matei Basarab.

Casa în care a locuit pictorul
The house where the painter lived

Portet de localnic de S. Henția
Portrait of local, S. Hentia
Tabloul “Portret de fată” - S. Henția, Muzeul “Casa Domnească”
Original Painting - S. Hentia, “Casa Domneasca” Museum
28
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Sunt dovezi că și unele din portretele de
țărani ale marelui Grigorescu (1838-1907)
și-au avut modele între figurile rustice din
Brebu. Să nu uităm că genialul pictor s-a
stabilit în 1890 la Câmpina, ca o dovadă că
a îndrăgit și s-a inspirat din această zonă.

Some of the peasant portraits painted by
the famous Grigorescu (1837-1907) were
inspired from the visages of people from
Brebu. Let’s not forget that the painter
came to live in Campina in 1890 as he
loved the area, source of inspiration for his
work.

Tabloul “Car cu boi” - N. Grigorescu, Muzeul “Casa Domnească”
Original Painting - N. Grigorescu, “Casa Domneasca” Museum
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Casa memorială Nicolae Grigorescu, Câmpina
Nicolae Grigorescu Memorial House, Campina
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File de istorie / Pages of history

Ștefan Luchian (1868-1916) își petrece vara
anului 1908, cel mai rodnic an al creației
sale, găzduit la mânăstirea Brebu. El este
pictorul care a încondeiat numele localității
în panoplia artei plastice românești într-o
serie de tablouri celebre. “Casa lui Moș
Gheorghe”, “Bâlci la Brebu”, “Fântână la
Brebu” sunt numai câteva dintre picturile
care au adus în atenție numele localității.
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Stephan Luchian (1868-1916) spends the
summer of 1908, the best year of his work,
being hosted at Brebu Monastery. He is the
painter who included the name of the place into
the panoply of the Romanian plastic arts in a
series of famous paintings: “ The house of old
man Gheorghe”, “Fair in Brebu”, “ “Fountain in
Brebu” to mention only a few of his paintings
bringing to your attention the name of the place.

Tabloul “Mânăstirea din Brebu - Ș. Luchian
“Brebu Monastery” Painting - S. Luchian
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File de istorie / Pages of history

Lucrări de Ș. Luchian cu subiecte din Brebu
Paintings by S. Luchian inspired by places in Brebu

34

35

File de istorie / Pages of history

Locuri și locuitori - fotografii de epocă din prima parte a sec. XX
Places and people - vintage photos from the first part of the 20th century.
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Piatra de temelie / The Cornerstone
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Piatra de temelie / The Cornerstone

Mânastirea din Brebu, ctitoria lui Matei Basarab
Turnul Clopotniță are 27 de metri înăltime și domină
acest așezământ netulburat de trecerea vremurilor.

The Brebu Monastery, founded by Matei Basarab
The bell tower is 27 meters high and dominates the
settlement undisturbed by the passage of time.
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Blazonul familiei domnitoare, Vulturul cu cruce în cioc
Coat of Arms of the Ruling Family, Cross in eagle’s beak
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Mânastirea din Brebu, Vedere aeriană
The 44
Brebu Monastery Aerial viwe
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Piatra de temelie / The Cornerstone

Mânastirea din Brebu, Pisania din vremea ctitorului M. Basarab
cu stema Țării Românești și marcarea datei 27 iunie 1650

Monastery of Brebu, the inscription dating from the founder M. Basarab
containing the coat of arms and stamp of Valachia, June 27, 1650

Cea de a doua Pisanie din biserică, datată 15 august 1843
The second inscription in the church dated August 15, 1843
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Mânastirea din Brebu, curtea interioară, peisaj de Iarnă
Monastery of Brebu, inner court Winter landscape

Mânăstirea din Brebu, interior
48
Monastery
of Brebu, interior
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Mânăstirea din Brebu, interior
50
Monastery
of Brebu, interior
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Piatra de temelie / The Cornerstone

Mânăstirea din Brebu,
catapeteasma
pictată de S. Henția

Monastery of Brebu
altar screen
painted by S. Hentia
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Piatra de temelie / The Cornerstone

Mânâstirea din Brebu, clopotele bisericii
Monastery of Brebu, church bells
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“Casa Domnească“ Muzeu de artă medievală
“Princely House” museum of medieval art
56

57

Piatra de temelie / The Cornerstone

Clopot din lemn, Artă modernă
Wooden Bell, Modern Art
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Piatra de temelie / The Cornerstone
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Piatra de temelie / The Cornerstone
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Piatra de temelie / The Cornerstone

“Casa Domnească“ Muzeu de artă
medievală, pridvor

“Princely House” museum of medieval art,
veranda
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Piatra de temelie / The Cornerstone

Cărți vechi bisericești de la
începutul tiparului în Țările Române
Old books of the church from the beginning of
printing in the Romanian Countries
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Piatra de temelie / The Cornerstone
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Piatra de temelie / The Cornerstone

Uși Împărătești sec. XVIII
Altar doors 18th cen.
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“Casa Domnească“ Muzeu de artă medievală, expoziția permanentă
“Princely House” museum of medieval art, permanent exhibition
Veșminte de epocă
Vintage
72 garments
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Piatra de temelie / The Cornerstone

“Casa Domnească“
Muzeu de artă medievală,
expoziția permanentă

“Princely House”
museum of medieval art,
permanent exhibition
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Piatra de temelie / The Cornerstone

“Casa Domnească“
Muzeu de artă medievală,
expoziția permanentă

“Princely House”
museum of medieval art,
permanent exhibition
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Piatra de hotar
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Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale
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Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale

De pe dealurile Pietricelei se poate vedea
orașul Câmpina la mai bine de 10 km
distanță.
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From the nearby hills of Pietriceaua you can
see the buildings in Campina more than 10
km faraway.
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Efortul drumețiilor este rasplătit de
frumusețea și autenticul locurilor.
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Hiking efforts is rewarded by the beauty and
authentic places.
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Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale

Stânele montane confirmă păstrarea
tradițiilor.

Mountain sheepfolds confirm old
traditions wellkept.
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Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale
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Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale

90

91

Lacul din Brebu, Vedere aeriană
The 92
lake in Brebu Aerial view
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Biserica din satul Pietriceaua, construcție
cu o arhitectură originală, care îmbină
tradiția cu specificul montan.
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Pietriceaua village church, building with
original architecture, which combines tradition
with specific montain stone decoration.
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Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale

Portret de muntean venind le la cosit.

Portret of a mountain man returning from mowing.
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Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale
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Veți întâlni multe troițe, ca dovadă a apropierii
oamneilor locului de biserică.

You will find many old crosess, proof that the
people here are close to their chirch.

100

101

Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale

Podu Cheii, vedere aeriană
Podu Cheii village, aerial view
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Picnic la Cheile Doftanei
Picnic at Cheile Doftanei
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Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale

Biserica din Podu Cheii, construcție mică cu discrete
accente decorative

Church of Podu Cheii construction with discrete small
decorative accents
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Plaiuri de poveste / Lands of Fairytale

Roadele pământului și a muncii de peste vară.
“The fruits of the earth and labor” over the summer.
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Oameni și tradiții / The people and traditions
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Oameni și tradiții/ The people and traditions
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În centrul comunei se află ridicat prin
eforturi și spre onoarea locuitorilor, un
monument închinat eroilor, brebeni
cazuți la datorie în conflicte armate.

In the village center there is a
monument, built by the locals, that
honours fallen heroes in armed
conflict.

În fiecare an oamenii se adună să
cinstească memoria acestora și să
aprindă o lumânare.

Every year people gather to honor
their memory and light a candle.
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Oameni și tradiții/ The people and traditions

Preoții își fac datoria duhovnicească și, evident, nu lipsesc nici
reprezentanții autorităților locale.

Priests do their spiritual duty and, obviously local authority
representatives are present.

112

113

Oameni și tradiții/ The people and traditions

Sărbătoarea creștină de Sfăntul Ilie ocazionează prin tradiție o manifestare populară de
notorietate în zonă, cunoscută ca “Bâlciul de la Brebu“.

Christian Feast of St. Elias generates traditionally a popular event in the area notoriously
known as “The Brebu fair”.
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Oameni și tradiții/ The people and traditions

În ultimul weekend din august, în
organizarea primăriei și cu entuziastmul
locuitorilor se organizează Festivalul
Dulceții.
Prin calitate și inedit acest
eveniment a devenit
o atracție turistică
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The last weekend of August, the
town hall and with the enthusiasm
of the locals, organizes the Cofiture
Festival
Through quality and uniqueness
the event has become a tourist
attraction.
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Oameni și tradiții/ The people and traditions
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Oameni și tradiții/ The people and traditions

Multă culoare și produse de o mare varietate
dau posibilitatea localnicilor să-și arate
măiestria și să-și rotunjească veniturile.

More color and a wide variety of products
enable locals to show mastery and round
up their income.
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Oameni și tradiții/ The people and traditions
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Oameni și tradiții/ The people and traditions
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7 ianuarie, Sfântul Ion, numit și Iordan,
în calendarul ortodox, este prilejul
unui obicei local, Iordanii.

January 7, Saint John, called Jordan in the
Orthodox calendar, is the occasion of a
local custom, The Jordans.

Mai multe cete de tineri cu personaje
costumate colindă ulițele și ridică pe
brațe consăteni care poartă numele Ion.
Totul se transformă într-o serbare
generală plină de voie bună și urări
pentru anul care tocmai a început.

Several groups of young costumed
characters wander the streets and raise on
their arms the villagers named John.
It turns into a general celebration full of
good cheer and wishes for the year that
just started.
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Oameni și tradiții/ The people and traditions
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Oameni și tradiții/ The people and traditions

Timpul trece, dar oamenii din Brebu
păstrează vechile tradiții, o dovadă în plus
că “Omul sfințește locul“
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Time passes, but the Brebu People are
preserving the ancient traditions, a proof
that “man sanctifies the place”
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Vremuri noi / Modern times
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Vremuri noi / Modern times

Situată în centrul comunei, Primăria este
neîndoielnic locul din care emană
inițiativele și acțiunile publice.
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Located in the center of City Hall is
undoubtedly the place from which
initiatives and public actions originate.
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Vremuri noi / Modern times
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Vremuri noi / Modern times

A devenit deja o tradiție organizarea unor
tabere de pictură. Brebu a inspirat pictorii
din vremurile trecute, dar continuă și astăzi
să fie un loc propice creației artistice.
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It has become a tradition of organizing
painting camps. Brebu inspired painters of
times past, but it continues to be a place
suitable for artistic creation.
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Vremuri noi / Modern times

Biserica cu hramul “Nașterea Maicii
Domnului” sau “Biserica Nouă”, așa cum
îi mai zic locuitorii. Construită la începutul
secolului trecut are o arhitectură deosebită
cu turle maiestuoase, ce amintesc de cele
ale Mânăstirii Curtea de Argeș.

Church dedicated to the “Virgin Birth”
or “New Church” as locals call it. Built
at the beginning of the last century has
a special architecture with majestic
steeples, reminiscent of the Monastery of
Curtea de Arges.
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Vremuri noi / Modern times
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Vremuri noi / Modern times

Cu mic, cu mare la festivitatea de începere a anului scolar.
Young and old, everyone attends the opening ceremony of the new school year.
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Vremuri noi / Modern times

Brebu are mai multe localuri de școală, mulți copii și personal didactic de excepție. Câteva imagini
vă prezintă nivelul de invidiat, la care se desfășoară activitatea de formare a noii generații.
Brebu has several places of school, many children and great teachers. Some images
presents enviable level at which the activity of training of the new generation takes place.
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Vremuri noi / Modern times
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Orice sărbătoare este atent pregătită de autoritățile locale.
Any celebration is carefully prepared by local authorities.
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“Noi suntem români...”,
în fiecare început de decembrie, Ziua Națională a României este prilej pentru toți localnicii să se bucure
împreună și să se prindă în horă. Piațeta recent amenajată în fața primăriei este locul potrivit pentru
asemenea evenimente.
“We are Romanians ...”
the beginning of each December, Romania’s National Day is an opportunity for all residents to enjoy
together and catch the dance. Newly designed plaza in front of City Hall is the place for such events.
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Vremuri noi / Modern times
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Vremuri noi / Modern times

Tot în piața Primăriei se
serbează și noaptea dintre ani.

New Year’s Eve is celebrated,
also in the Town Hall Square.
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Vă invităm la Brebu, sunteți oricând bineveniți !
We invite you to Brebu, you are always welcome !
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