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ASPECTE PRIVIND CIRCULAŢIA TURISTICĂ RELIGIOASĂ. 
STUDIU DE CAZ: MĂNĂSTIREA NUCET, 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Liviu Mușat

ABSTRACT: On religious tourist movement. Case study on Nucet Monastery, Dâmboviţa County. One 
of the most important religious pilgrimages, with a remarkable dynamics from year to year, is the one that 
takes place at Nucet Monastery, in Dâmboviţa County. More precisely, the pilgrimage to Crucea de Leac 
(the Healing Cross), located in close proximity to the monastery, on the Life-giving Spring. The monastery 
dates back to the early sixteenth century and its foundation is attributed to boyar Gherghina Pârcălab, one of 
Prince Radu the Handsome’s uncles. Throughout time, it has undergone many transformations. In 1940, it was 
abandoned and it was re-established as monastery in 1994. The study aimed to highlight the profile of the high 
number of pilgrims attending this event - reaching several thousands and increasing every year - and to issue 
some recommendations on how to increase its attractiveness and economic impact. In this regard, I prepared 
a questionnaire for 119 subjects who participated in the pilgrimage on the Life-giving Spring, celebrated on 
the 6th of May 2016. The results of this survey, the conclusions I have drawn and the recommendations I have 
issued are the subject of this material.

Cuvinte-cheie: turism religios, mănăstirea Nucet, circulaţie turtistică, pelerinaj religios.
 

Introducere
Pentru a contura profilul participantului la ac-

tivitatea de turism religios, am desfășurat o cerce-
tare sociologică. Am ales un obiectiv turistic-re-
ligios definitoriu pentru peisajul cultural de profil 
(Cocean, David, 2014) din județul Dâmbovița, 
respectiv Mănăstirea Nucet, unde se desfășoară 
un important pelerinaj creștin-ortodox în ziua de 
Izvorul Tămăduirii (6 mai 2016). Atracția cen-
trală a acestui pelerinaj o reprezintă Fântâna de 
Leac, aflată în apropierea mănăstirii.

Și în acest an au participat la eveniment mii de 
pelerini, cei mai mulți din județ, însă și din afara 
acestuia. De asemenea, la eveniment au partici-
pat înalți prelați ai Bisericii Ortodoxe Române în 
frunte cu Înalt Prea Sfinția Sa Nifon, Arhiepiscop 
și Mitropolit al Târgoviștei, precum și numeroși 
responsabili din administrația locala.

Mănăstirea a fost ctitorită, după cum cei mai 

mulți dintre istorici (inclusiv marele Nicolae 
Iorga) admit de către jupânul Gherghina Pârcălab, 
unchiul domnitorului Radu cel Mare, împreună cu 
soția sa, Neaga, la începutul secolului al XVI-lea.

Există însă o serie de indicii  care plasează anul 
ctitoriei acesteia undeva în secolul al XIV-lea, de 
către ucenici ai Sfântului Nicodim, Gherghina 
Pârcălab nefăcând altceva decât să ridice un nou 
lăcaș cu hramul Sfântul Gheorghe. 

Cea de-a doua pisanie dăltuită în piatră la intra-
rea în mănăstire specifică faptul că aceasta a fost 
zidită din temelie la 1861, în zilele lui Alexandru 
Ioan Cuza, cu blagoslovenia Mitropolitului Nifon.

De-a lungul timpului mănăstirea a suferit nu-
meroase transformări, însă cele mai importante 
au fost după puternicul cutremur din 1738, bise-
rica fiind refăcută pe cheltuiala unor membri ai 
familiei Văcărescu. Alte schimbări de semnalat 
s-au produs la jumătatea secolului al XIX-lea.
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După secularizarea din 1863 și plecarea că-
lugărilor greci, aici au mai rămas doar călugări 
români până la cutremurul din 1940 când, grav 
avariată, aceasta a fost părăsită. Din 1994 s-a 
reînființat ca mănăstire și a suferit un șir de refa-
ceri începând cu anul 1997 până în 2004, când a 
fost resfințită de către Înalt Prea Sfinția Sa Nifon, 
Arhiepiscop și Mitropolit al Târgoviștei.

An de an se desfășoară aici un amplu peleri-
naj, prilejuit de Izvorul Tămăduirii, la care parti-
cipă din ce în ce mai mulți pelerini, tradiția fiind 
că, bând apă sfințită din Fântâna de Leac, aceștia 
se vor vindeca de diferite afecțiuni.

Metodologie
Cercetarea sociologică a avut la bază un ches-

tionar ce a cuprin 7 întrebări: o secțiune de date 
de identificare, o secțiune de recomandări și 6 în-
trebări despre scopul, mijloacele de acces, modul 
cum a aflat de aceast pelerinaj, disponibilitatea 
de a participa la acțiuni turistico-religioase. Au 
fost realizate 119 interviuri directe în urma căro-
ra s-au completat 119 chestionare, pe tot parcur-
sul zilei de 6 mai 2016, cu ocazia pelerinajului 
care a avut loc în ziua respectivă.

Principalele rezultate ale chestionarului sus-
menţionat sunt ilustrate în graficele care urmea-
ză. Astfel în ceea ce priveşte provenienţa turişti-
lor (Fig. 1) se constată că o pondere covârşitoare 
aparţine locuitorilor judeDâmboviţa (95 %) doar 
6 din cei 119 pelerini chestionaţi fiind din alte 
judeţe (Argeş şi Vâlcea).

Distribuţia pe medii de locuire (Fig. 2), rural 
sau urban este şi ea dezechilibrată, în favoarea 

celui dintâi, 71, 5 % (85) aparţinând ruralului, 
unde sentimentul religios este mai puternic, ve-
nind pe o filieră tradiţională, în timp ce din urban 
provin doar 28,5 % (34 persoane chestionate).

Repartiţia pelerinilor pe categorii de vârstă 
(Fig. 3) ilustrează o pondere majoră pentru grupa 
a treia, 51 % (61 persoane) integrandu-se în acest 
ecart existenţial, 32 % (38 persoane) intervalu-
lui de 35-55 ani iar 17 % (20 participanţi) grupei 

Fig. nr. 1 Provenienţa pelerinilor pe judeţe 

Fig. nr. 2 Provenienţa pelerinilor pe medii de viaţă 

Fig. nr. 4 Pregătirea profesională

Fig. nr. 3 Categorii de vârstă
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Aspecte privind circulaţia turistică religioasă. Studiu de caz: Mănăstirea Nucet, judeţul Dâmboviţa

de varstă tânăra, sub 35 ani.  Rezultă astfel o di-
minuare a sentimentului şi practicilor religioase 
pe măsură ce vârsta participanţilor scade, deşi în 
ultimii 26 ani, după 1990, libertatea practicării 
cultelor a fost deplină.

Sub aspectul mijloacelor  de transport cu care 
s-au deplasat (Fig. 5) cei mai mulți au ajuns la 
obiectiv cu transport individual (70%), însă 
și grupurile organizate au un aport relativ bun 
(30%), (fig. nr. 5).

Mai interesant a fost răspunsul la întrebarea 
privitoare la scopul călătoriei, în care 89 % (106 
persoane) menţionează doar scopul religios în 
vreme ce doar 11 %  (13 persoane) (Fig. 6).

Continuitatea sau ritmicitatea participării la 
un astfel de eveniment este un indicator preţios 
privind gradul de fidelizare al turiştilor şi a vecto-
rului de promovare al evenimentului. Astfel, mai 
mult de jumătate din cei intervievati au partici-
pat pentru prima data (69, reprezentând 58%), 39 
(33%) pentru a doua oară și numai 11 (9%) au 
venit de mai mult de două ori Fig. 7).

Ca sursa de informare, toți participanții la in-
terviu au declarat că știu despre eveniment de 
la rude sau cunoscuți. Niciunul nu a aflat din 
publicații/emisiuni religioase sau din publicații/
emisiuni informative.

Numarul de zile petrecute la eveniment (Fig. 
8) este un indicator care trimite direct la eficienţa 
unei astfel de forme de turism cultural, cei mai 
mulți (105, reprezentând 88%) au alocat acestuia 
doar o singură zi, restul de 12% stând în zonă 
două zile. Rezultă astfel o durată scurtă a seju-
rului cu impact negativ asupra reţetei turistice în 
general.

Perspectiva afirmării acestei forme de turism 
s-a încercat a fi surprinsă din răspunsurile la în-
trebarea referitoare la disponibilitatea de a parti-
cipa la circuite turistice cu un astfel de conţinut 
(Fig. 9). Constatăm că  70 repondenţi (59%) și-au 
exprimat această disponibilitate, 49 (41% infir-
mând această opțiune. Considerăm că procentul 
relativ mare al celor care nu doresc astfel de acti-

Fig. nr. 5 Modul de deplasare

Fig. nr. 6 Scopul deplasării

Fig. nr. 7 Prezenţe la eveniment

Fig. nr. 8 Durata participării
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vităţi turistice are cauze mai complexe, între care 
cheltuielile materiale şi intervalul de timp nece-
sar derulării lor sunt foi factori restrictivi ce tre-
buie luaţi în seamă.

Cele susmenţionate, în special timpul alocat 
unei astfel de activităţi, sunt reflectate în  răs-
punsurile referitoare la întrebarea dedicată du-
ratei unui circuit religios. (Fig. 10). Din cei 70 
repondenți disponibili sa participe la circuite reli-
gioase, 24 (34%) ar prefera o singură zi, 23 (33%) 
două zile și alți 23 (33%) mai mult de două zile.

Concluzii şi recomandări
- Evenimentul nu beneficiază de o bună me-

diatizare, toate persoanele intervievate având 
ca sursă de cunoaștere doar informaţiile date de 
rudele sau persoanele apropiate. Deși este o ma-
nifestare cu o dinamică din ce in ce mai însem-
nată, impactul ei depășește foarte puțin teritoriul 
județului.

- Turismul cultural-religios organizat este 
foarte timid în zona studiată, majoritatea peleri-
nilor venind pe cont propriu la eveniment.

- Există un potențial moderat de participare la 
circuite turistico-religioase care, insă, nu este ex-
ploatat.

- Intensificarea acțiunilor de mediatizare 
a acestor evenimente, atât la nivelul Bisericii 
Ortodoxe Române prin intermediul episcopiilor 
si arhiepiscopiilor, cât și prin acțiuni comune cu 
tur-operatori turistici și unități ale administrației 
publice locale (primării și consilii județene). 
Episcopiile din străinătate trebuie să joace un 
rol mai activ în promovarea acestor obiective în 
țările în care ființează.

- Creșterea atractivității obiectivelor reli-
gioase poate fi amplificată prin: refacerea sau 
recondiționarea acestora (în special cu ajutorul 
fondurilor europene), diversificarea ofertei com-
plementare de suveniruri, obiecte tradiționale, 
artizanat, includerea lor în circuite turistice reli-
gioase sau mixte. Etc.
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Fig. nr. 9 Dorinţa de a participa
la circuite turistico-reiligoase

Fig. nr. 10 Durata unui circuit turistico-religios




