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Rezumat Povestea fondării Bucureștiului are în centrul său un cioban pe nume 
Bucur, al cărui nume a devenit ulterior numele orașului. Bucur avea o 
mulțime de oi, câini, măgari și, cel mai important, ajutoare de 
încredere la stână, dar toate acestea erau în permanență amenințate 
de invadatori. Povestea spune cum acești invadatori chiar au răpit-o 
pe fiica lui Bucur, Anca, și cum Bucur și oamenii lui i-au urmat până 
au ajuns la un râu. Întrucât era iarnă, răpitorii au decis să traverseze 
râul călărind caii peste gheața subțire, care s-a rupt și astfel, au putut 
să o salveze pe Anca. După aceea, s-au întors la stână și, cu timpul, 
comunitatea lor a devenit orașul care poate fi vizitat astăzi. 

Potențial educațional / 
Rezultatele învățării 

Această poveste are un potențial educativ ridicat din următorul punct 
de vedere: 
Prezintă câteva obiective importante din București, noul oraș format; 
Introduce cunoștințe de bază și experiența învățării despre valorile 
legate de patriotism. 

  



 

 

Povestea întreagă La baza celor mai importante fapte, a multor clădiri mai mari, a 
multor sate sau orașe frumoase, există deobicei o poveste. De 
exemplu, vrei să știi de ce cel mai mare oraș al României, capitala 
țării, se numește București? 
Cu mult timp în urmă, au fost vremuri tulburi în care diferiți oameni 
răi și prădători, precum tătarii. Prin pajiștile Dâmboviței, prin pădurile 
și versanții din acea parte a țării, unde se află acum Bucureștiul, 
exista un cioban care mergea cu turma lui. Numele lui era Bucur. 
Avea multe oi: albe, negru și chiar gri. Avea și câini puternici, care nu 
se temeau de lupi, urși sau vulturii mari care, mai ales primăvara, 
obișnuiau să se repezească din aer ca o săgeată și să vâneze miei 
tineri și jucăuși și să le sfâșie blana moale. cu ciocurile și ghearele 
ascuțite, dure, ca oțelul. De asemenea, ciobanul Bucur avea și vreo 
doisprezece măgari folosiți pentru transportul poverilor și 
aproximativ zece cai musculoși și frumoși, ideali pentru distanțe 
lungi. Bucur păstorul era un om bun și avea mulți ciobani muncind 
pentru turma lui, toți meșteri harnici și pricepuți; care tundeau lâna 
oilor și pregăteau piei pentrui paltoane. Și trebuiau să fie puternici, 
pentru că nu numai că trebuiau să protejeze turma de fiare, ci și de 
oamenii răi care, așa cum spuneam, erau peste tot în acele vremuri 
tulburi. 
Deseori tătarii furau oi, berbeci, miei și măgari din turma lui Bucur. 
Frecvent ardeau pieile de oi. Au omorât chiar doi dintre cei mai fideli 
câini de acolo; iar unul dintre ciobani, unul mai tânăr, a fost prins, 
pus în lanțuri și luat ca sclav. 
Tâlharii, în timpul iernii au răpit-o și pe fiica lui Bucur, Anca. O fată 
atât de frumoasă, cu părul ca mătasea și ochii frumoși. Au prins-o 
când era singură cu oile, tricotând haine calde pentru păstori. Ea s-a 
zbătut cât a putut de tare; dar erau mai puternici. 
Aflând despre răpire, Bucur Păstorul a devenit extrem de trist. A 
călărit după ei cu două dintre ajutoarele sale. Au galopat zile și nopți. 
Au ajuns răpitorii lângă o apă mare numită Nistru. Pentru că era 
iarnă, apa înghețase. Tătarii au simțit că cineva îi urmărește, așa că 
au vrut să treacă râul pe gheață ca și cum ar fi fost un pod. Gheața 
era subțire, așa că s-a crăpat ușor, iar tătarii au căzut în apa rece, 
împreună cu caii și prada și tot. Unii au scăpat pentru că caii lor au 
știut să înoate; alții s-au înecat. 
Anca știa să înoate, iar tatăl ei, Bucur și ajutoarele sale au ajutat-o să 
iasă din apa rece de îngheț. 
S-au întors la stână, pe malul Dâmboviței. Aici, pe un deal, au 
construit o casă mare înconjurată de un gard înalt, ca un adevărat zid 
al unei cetăți. Apoi, când Anca s-a căsătorit și a avut copii, familia lui 
Bucur a crescut și au construit o biserică care este încă vizibilă astăzi 
și se numește „Biserica lui Bucur”. 
De-a lungul anilor, tot mai mulți români au venit aici. Deci, în jurul 
casei lui Bucur, a fost construit un oraș de-a lungul secolelor; poartă 
numele de București și astăzi este frumoasa capitală a României. 

One Lesson Plan  Părinții care au prezentat povestea le pot oferi copiilor niște lut 
pentru a modela animalele lui Bucur. De îndată ce li se da materialul, 



 

 

copiii vor încearcă să le modeleze, fără a le fi frică de greșeli, 
deoarece acestea pot fi reparate. 
De asemenea, pot construi un adăpost mai puternic pentru animale, 
un adăpost în natură, de aceea pot folosi bețe, conuri, iarbă. Aceștia 
pot face o plimbare în apropiere pentru a colecta materialele de care 
au nevoie, ceea ce reprezintă o oportunitate de a lua legătura cu 
natura și frumusețea ei. 
De asemenea, pot avea un tur de vizitare a Bucureștiului pentru a 
vedea principalele locuri din capitala României. 
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