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SĂVOIU – CRONICA UNEI FAMILII 

 
„ …Şi pomeneşte, Doamne, întru Împărăţia Ta, unde nu 

este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit, 
unde toţi drepţii se odihnesc, pe robii Tăi Moise Ciobanul, 
Paisie Monahul şi Ion Ostaşul”, răsună glasul grav al 
preotului, peste capetele mulţimii adunate în sâmbăta Moşilor 
de Vară la biserica din Bughea de Sus. Doar trei femei – 
Oprina, Elisaveta şi Victoria – sosite aici să-i cinstească pe 
cei plecaţi din această lume mai ştiau vechea istorie a celor 
pomeniţi… 

 
În 1821 zavera lui Tudor Vladimirescu tulburase toată 

ţara. Unii, mai săraci, îşi puseseră speranţe în mai bine, alţii, 
mai cu stare, se pribegiseră de frică peste munţi. Răzvrătirea 
şi apoi moartea Vladimirescului nu rămăseseră zadarnice. 
Ţara scăpase de greci şi, la cererea boierilor şi prin voia 
sultanului, avea domni pământeni... 

După câţiva ani, când lucrurile se liniştiseră şi viaţa îşi 
intrase în matcă, de dincolo de Carpaţi, din Transilvania, 
plecau spre sud, înspre Bărăgan, pe calea lungă a transhu-
manţei, trei păstori. Porniseră din apropierea Branului, de la 
Moeciu, sat de sub munte, cu gospodării înstărite şi oameni 
aprigi ca locurile. Lucrau la pădure ori îşi purtau turmele de 
oi şi de vite spre înălţimile muntelui, unde, nu rareori, în 
sălbăticie, se întâlneau cu lupul şi cu ursul. În drumul lor spre 
miazăzi, păstorii, cu câteva sute de oi, au trecut pe la Fundata 
hotarul Munteniei şi s-au lăsat către Rucăr. Mai la vale, de 
cum au scăpat din strânsorile Carpaţilor, zarea s-a deschis şi 
au întâlnit depresiunea Câmpulungului, ascunsă între muscele 
şi apărată de vânturile reci ale înălţimilor. Dincolo de platoul 
Gruiului, peste apa numită Bughea, păstorii au găsit un teren 
fără stăpân, nelocuit de nimeni. Iarba era grasă, locul ferit, apa 
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din belşug. Aici şi-au săpat adăposturi, şi-au întemeiat familii 
şi s-au statornicit câte zile au mai avut. 

Unul dintre cei cu oile, bărbat ca de 30 de ani, se 
numea Moise şi era fiul preotului din Moeciu. Descoperise un 
tăpşan bun, sub botul unui deal ce domina apa Bughii şi aici 
şi-a făcut sălaşul. N-a mai ajuns în Bărăgan şi nici nu s-a mai 
întors la Moeciu. Locul îi plăcea, ca şi tovărăşia cu ceilalţi 
transilvăneni alături de care plecase la drum. Într-o zi, prin 
împrejurimi, a ochit o fată sprinţară care i-a aprins inima. Şi-a 
pus în cap să se însoare, iar Stana, deşi abia ieşită din copi-
lărie, n-a stat prea mult pe gânduri şi i-a devenit nevastă. 
Harnică la treburile casei, a fost harnică şi la făcut copii, căci 
i-a dăruit patru vlăstare feciorului de popă răzleţit între 
dealurile Muscelului. 

Într-o dimineaţă a anului 1838 după Hristos, în curtea 
casei de la Mălin a lui Moise Săvoiu câinii au dat glas la 
apropierea unui străin. Moise a aflat că acesta venea de la 
ocârmuire cu numărătoarea (în scripte avea înscris cuvântul 
„catagrafie“). Noul sosit se interesa răbdător de toate: de-i 
român au ba gospodarul, câte guri sunt de hrănit, ce animale 
are, cât pământ, câţi pomi şi alte d-alde d-astea. Moise, stăpâ-
nul locului, uşor uimit că pe cineva ar interesa asemenea 
lucruri, dar şi cu respect faţă de omul trimis de stăpânire, care 
avea ştiinţa scrisului şi pe cea a cititului, căci făcea însemnări 
ciudate pe un catastif, a declarat limpede totul: este român, e 
moşnean, are 40 de ani, iar pe Stana, în vârstă de 25 de ani, o 
ţine de nevastă. Are cu ea trei copii: pe Maria, de 8 ani, pe 
Rafira, de 3 ani şi pe Pătru, de 1 an. Mai posedă doi boi, o 
vacă, douăzeci de oi şi are două pogoane şi jumătate de 
fâneţe. Din cei treizeci de pruni, dacă dă Domnul şi este un an 
bun, face ţuică. Mai are un frate, pe Niţă Săvoiu, de 30 de ani, 
cu nevastă, Zoiţa. Când se treceau toate acestea în bizarul cata-
stif, Moise nu-l putea declara încă pe Iosif, viitorul fiu şi ulti-
mul lui născut, pe cale de a se plămădi în pântecele mamei... 



 15

Timpul a trecut şi, după ani, toţi cei patru copii ai lui 
Moise Săvoiu îşi vor întemeia gospodării şi se vor statornici 
pe la casele lor. Cele două fete, Maria şi Rafira, măritate, îşi 
vor urma soţii prin alte părţi şi se vor îndepărta, iar Iosif, cel 
căruia de la o vreme începuse să i se spună „învăţătorul“, căci 
învăţase carte şi-i povăţuia cu drag pe copii, se va depărta şi 
el de bătătură. Numai Pătru rămase alături de tatăl său, pe 
locul unde acesta poposise la venirea de peste munţi. Sosin-
du-i vremea însurătorii, Pătru şi-a luat nevastă din neamul lui 
Piţigoi şi la căsătorie şi-a făcut casă dinsus de fostul sălaş al 
lui Moise: o tindă lungă, din care intri în două odăi, cu spa-
tele la crivăţ şi cu faţa spre căldura sudului. De pe deal, putea 
să-şi facă privirea roată. În stânga, spre nord, ochiul i se 
oprea pe depărtările Iezerului şi pe culmile Boldului, pentru 
ca să i se lase apoi pe vârfurile Măgurii, ale Mateiaşului şi pe 
rotunjimile Leaotei. Cu soarele amiezii în faţă, vedea platoul 
Gruiului şi, peste el, dealurile Creţişoarei şi ale Măţăului. În 
dreapta, culmea împădurită a Ciocanului străjuia asfinţitul, 
iar în spate, muscelele dispre Albeşti închideau cercul. 

Întâia nevastă a lui Pătru a murit de tuberculoză, la opt 
ani de când o luase. Nu făcuse copii, iar ea nu plăcuse celor 
din neamul lui, căci, zice-se, ar fi fost o femeie de nimic. 
Pătru s-a resemnat în faţa fatalităţii şi după o vreme a aflat 
prin apropiere, în Hulubeştii Bughii de Jos, o femeie a cărei 
pricepere în ale casei nu i-a displăcut. Era acum un bărbat în 
floarea vârstei; avea ca la 40 de ani şi nu mai putea întârzia. 
Cea peţită, Oprina Grecu, bătea spre 24, iar când bărbatul a 
cerut-o de nevastă, n-a stat prea mult pe gânduri. Pătru a luat-o 
la Mălin şi Oprina, deprinsă de la părinţi cu munca grea şi cu 
buna rânduială, ducea aici toată gospodăria. La an, când în 
satele din jur începuseră să se întoarcă soldaţii care prin luptă 
înclinaseră în Bulgaria steagul turcului, Oprina a simţit că-i 
mişcă în pântece copilul. Era băiat şi l-au botezat cu numele 
Ion. Curând, după un alt an, va vedea lumina zilei Maria, cea 
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care-i va ţine de acum încolo tovărăşie fratelui mai mare în 
giumbuşlucurile vârstei. Cei doi copii, Ion şi Maria, veneau 
pe lume ca să umple un mare gol: Moise Săvoiu, întâi-stătă-
torul pe aceste locuri, întemeietorul neamului său, se 
prăpădise... 

Prin moartea bătrânului Moise, căruia în pomelnice i 
se va atribui cognomenul „Ciobanul“, şi prin rostuirea celor-
lalţi descendenţi ai săi prin alte locuri, Pătru a rămas staroste 
pe Vârful Mălinului. Copiii îi creşteau, gospodăria era 
îmbelşugată, ţuica de prune îi umplea butiile cele mari. Viaţa 
părea a curge mai departe după tipicul locului. Ceva s-a 
întâmplat însă cu Pătru, de vreme ce, pe nepusă masă, a co-
municat alor săi vestea incredibilă că va pleca spre pământul 
sfânt, la Ierusalim. O explicaţie exista totuşi. Se spune că 
într-o seară Pătru se întorcea din Câmpulung Muscel acasă; 
nu se ştie prin ce împrejurare avea asupra lui mulţi bani. 
Nişte oameni netrebnici aflaseră şi ar fi plănuit  să-l piardă ca 
să-l prade. Se lăsase noaptea şi pe platoul Gruiului Pătru a 
simţit fiorul rece al urmăritorilor. Nu mai avea speranţe de 
salvare, când la adăpostul întunericului s-a ascuns într-o 
groapă şi i-a cerut protecţia Celui de Sus ca să scape cu viaţă. 
Cum Domnul s-a îndurat de el, următorii i-au pierdut urma, 
după ce au trecut la numai doi paşi de cel ascuns. În acea 
noapte Pătru a jurat că va merge în pelerinaj la Oraşul Sfânt. 
Hotărârea fusese luată. A adunat bani şi s-au strâns vreo 600 
de galbeni pentru călătorie. A plecat spre toamnă, întovărăşit 
de un prieten din Lereşti, şi a stat până în primăvară. Locurile 
erau sărace, fără apă. Ca să rămână cu o amintire certă, Pătru 
şi-a făcut la Ierusalim o fotografie. Imaginea îl înfăţişează 
aşezat, îmbrăcat în haine negre de călugăr, cu barba lungă şi 
cu mătănii în mâna stângă. În noaptea Învierii, în mână i s-a 
aprins lumina. Ardea cu flacără, fără să-l frigă. Atunci Pătru a 
simţit, cutremurat, puterea dumnezeiască. Cu faţa iluminată 
de revelaţie, a luat calea spre ţară, dar nu s-a mai întors acasă, 
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unde Oprina îl aştepta de atâta vreme. A găsit că locul său de 
acum înainte este la mânăstire şi s-a stabilit, definitiv, lângă 
mânăstirea Cozia, la schitul Stănişoara. Aici a îmbrăcat haina 
monahală şi Pătru Săvoiu a devenit călugărul Paisie 
Monahul. 

Oprina nu s-a împăcat cu gândul călugăririi lui Pătru. 
Trecuse şi ea printr-o asemenea „criză“, dar după două săp-
tămâni de călugărie se vindecase şi se întorsese acasă la copii. 
Acum plănuia să-l readucă în bătătură pe „fugar“. A pregătit 
un cal şi plecând din Mălin pe cărări de munte, după două 
zile de drum, l-a descoperit pe Paisie Mohahul în sihăstria 
Stănişoarei sub muntele Cozia. Au stat de vorbă, dar nu l-a 
putut convinge să se întoarcă acasă. Tot ce-a reuşit să obţină 
de la călugăr a fost să-l poată vedea din când în când. Cum 
faţă femeiască nu se putea arăta la schit, au stabilit un loc 
prin singurătatea împrejurimilor unde, la dată fixă, nevasta 
venea cu de-ale gurii. Schimbau câteva vorbe, Paisie se inte-
resa de copii, de neamuri, de ce mai este pe acasă. Femeia 
pleca tristă, cu un gol în suflet. La schitul Stănişoara Paisie 
Monahul alesese să trăiască întru Domnul... 

În vremea aceasta, Maria, fiica cea mică a lui Pătru şi a 
Oprinei, şi-a aflat un pretendent la Măţău, pe Ion Grecu, şi   
s-a căsătorit pe dată, la 19 ani. Ion Săvoiu, băiatul cel mare, 
şi-a găsit pereche în persoana Ilenei, din familia Isbăşoiu. N-a 
stat cu ea decât un an, pentru că-i găsea cusurul că ar fi urâtă. 
Fotografia de familie, făcută în jurul anului 1900, nu pare a-i 
da dreptate, de unde supoziţia că ar fi posibil ca altceva să fi 
fost la mijloc. În fotografie, în rândul din faţă, Paisie 
Monahul, în rasă de călugăr, cu barbă lungă, cu o lumânare în 
mâna dreaptă, este centrul de greutate. Are în dreapta pe 
Oprina, cam apăsată de griji, iar în stânga pe Ion, cu faţa 
plină, rotundă, mustăcioară tunsă scurt şi privirea hotărâtă. În 
rândul din spate, în mijloc, stă Maria, sprinţară, cu o căută-
tură inteligentă a ochilor; în dreapta îşi are soţul, pe Ion 
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Grecu, chipeş, cu trăsături regulate, barbă tunsă scurt şi mus-
taţă, iar în stânga pe Ileana (nevasta lui Ion), cu ochii mari şi 
mâna dreaptă aşezată pe umărul soţului. 

Până la despărţirea grabnică de peste un an, Ion şi 
Ileana au făcut un copil, pe Elisabeta, care îşi va urma mama 
şi nu va mai reveni niciodată între neamurile fostului bărbat. 
Socotindu-se fără noroc, Ion a trecut munţii în Transilvania, 
ca să şi-l caute în altă parte. S-a oprit tocmai la Sălişte, prin 
preajma Sibiului, unde auzise că ar fi fete frumoase. Ar fi ales 
aici o fată de la horă, dar părinţii n-au dat-o, gândind că nu este 
lucru prea curat cu venirea străinului de prin părţile Musce-
lului. „Trebuie să fii om cu bucluc“ i-ar fi spus ei şi Ion a 
făcut cale întoarsă. 

Zorii abia născutului veac douăzeci îl găseau pe Ion 
Săvoiu alături de mama sa în casa pe care o zidise Pătru, cel 
plecat la călugărie. Oprina îl tot îmboldea să se rostuiască în 
ale vieţii, dar Ion era acum mai cumpănit. Nu l-a ţinut mult. 
Se vede că a ascultat curând de îndemnul de acasă, dar şi de 
glasul inimii, căci şi-a îndesit drumurile către satul vecin, la 
Albeşti, unde o cunoscuse pe Elisaveta Isbăşescu, al şaptelea 
copil al lui Nicolae Isbăşescu, hangiu şi, la nevoie, învăţător. 
Chipul senin de fată abia ieşită din adolescenţă, cât şi energia 
şi pofta de viaţă ale albeştencei, l-au hotărât repede pe Ion. A 
cerut-o de nevastă şi, după cununie, a adus-o alături de el, în 
casa de la Mălin. Vitalitatea Elisavetei a trecut şi asupra 
copiilor ei, Victoria, Benone şi Nicolae, care, unul după altul, 
după ce merseseră de-a buşilea pe treptele mari de piatră ale 
casei părinteşti, începuseră a se înălţa în bătătură. Alături, 
şuierând subţire, bradul pus de Ion în 1913, care, cu timpul, 
va deveni un simbol al locului şi un „axis mundi“ pentru toţi 
din neam, începea a-şi forma coroana... 

Ion Săvoiu trecuse de 30 de ani şi era acum un bărbat 
împlinit: avea nevastă frumoasă, energică şi devotată, copii, 
casă, pământ, vite. Treburile gospodăriei îi mergeau bine. 
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Într-una dintre zile i-a venit veste de prin vecini că tunul a 
început să bată prin ţări străine. Deşi nimic nu tulbura încă 
liniştea Mălinului, ţara era în fierbere, iar ştirile au devenit 
din ce în ce mai alarmante. N-a trecut mult şi Ion a fost 
chemat la oaste. S-a despărţit cu greu de ai săi, lăsând vorbă 
cu privire la tot ce era de făcut în lipsa lui şi având în gând 
întoarcerea apropiată. 

Războiul începuse în vara lui 1916. Încorporat în 
Regimentul 70 Infanterie, Ion a simţit în scurt timp mirosul 
prafului de puşcă. Luptele l-au purtat prin locuri înde-
părate. În clipele de acalmie, lăsa arma şi lua condeiul.  
Într-un astfel de moment, soldatul, cu gândul acasă la cele 
părăsite fără voie, a scris pe o carte poştală militară un 
mesaj către familie: „Iubiţii mei, aflaţi că am primit două 
scrisori şi m-am bucurat mult. De mine aflaţi că sunt bine. 
Mi-aţi scris de fân: claia cea mare să nu o daţi la nimeni, a 
veche să o daţi cu 110 lei, a nouă cu 130 lei. Din preţul 
acesta să nu lăsaţi mai mult ca 5 lei. Vă rog scrieţi cât de 
des: ce mai faceţi şi cum merg treburile casei, copiii, vitele 
şi ce aţi făcut cu prunele“. Aceste rânduri, singurele păstrate 
de la el, vor căpăta peste ani valoarea unui testament. 

În toamna anului 1916 Regimentul 70 Infanterie, în 
care lupta Ion Săvoiu, a fost mutat din Dobrogea în zona 
Ploieştiului. De aici, prin ordinul generalului Averescu, a în-
ceput deplasarea urgentă, pe calea ferată, până la Câmpulung 
Muscel. În zonă, nemţii presau cu tehnică superioară de atac 
şi frontul de pe linia munţilor Carpaţi era pe punctul de a fi 
spart. Situaţia devenea din ce în ce mai dificilă. În dimineaţa 
zilei de 3 octombrie 1916, pe un frig cu totul neobişnuit, cele 
două batalioane ale Regimentului 70 Infanterie soseau în gara 
Câmpulung. După un epuizant marş forţat, primul batalion a 
ajuns în timpul nopţii în munţi, pe linia frontului, şi a doua zi 
a intrat în luptă directă cu inamicul. Cel de-al doilea batalion 
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va proceda identic 24 de ore mai târziu. După înfruntări grele, 
muscelenii din Regimentul 70 Infanterie redresaseră situaţia, 
dar, în contextul general al operaţiunilor, aceasta n-a fost de 
mare folos. Deoarece frontul de pe Jiu căzuse şi riscau să fie 
izolaţi de restul armatei, s-a primit ordin de retragere pe 
drumul ce duce de la Câmpulung Muscel spre Târgovişte. 

Cu nemţii pe urme, în satul Malu cu Flori, Ion Săvoiu, 
împreună cu alţi camarazi de arme, au tras la casa învăţă-
torului Diaconescu să mănânce şi să se mai încălzească. Erau 
la masă când o femeie a dat cu disperare uşa de perete şi le-a 
strigat că nemţii sunt în curte. Toţi au pus mâna pe arme şi au 
dat să iasă. Trupe germane împânziseră locul şi i-au somat 
scurt să se predea. Câţiva au ridicat mâinile. Ion n-a ascultat 
somaţia. Nu se putea preda. A luat-o la fugă, încerând să dea 
colţul după casă, să iasă din bătaia puştilor şi să scape în 
vreun fel. Instantaneu gloanţele au început să-i şuiere pe la 
urechi. Un glonţ „dum-dum“ l-a lovit drept în spate, pe când 
se pregătea să sară un zăplaz şi i-a făcut o gaură cât pumnul. 
Ion a şovăit o clipă, a mai apucat să-şi agaţe arma de un zid 
şi s-a prăbuşit strângând pământul. A murit acolo, lângă casa 
învăţătorului... 

Acasă, la Mălin, Elisaveta şi Oprina începuseră să se 
îngrijoreze. Nu primiseră de prea multă vreme nici un fel de 
veste de la cel plecat în război. Ştiau că în munţi se dăduseră 
lupte grele şi gândul că lui Ion i s-ar fi putut întâmpla ceva nu 
le dădea pace. De la autorităţi n-au reuşit să afle nimic. Atunci 
Elisaveta n-a mai putut să rabde şi s-a hotărât să curme incer-
titudinea. A luat-o din sat în sat pe urmele Regimentului 70 
Infanterie care se retrăsese pe drumul Târgoviştei. După mai 
multe zile de căutări începuse să-şi piardă speranţa că va mai 
descoperi ceva. Mulţi dintre cei căzuţi erau neindentificaţi şi 
fuseseră îngropaţi pe locul unde îi prinsese frigul morţii. La 
Malu cu Flori a aflat că într-o groapă comună şapte soldaţi 
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români îşi duc somnul de veci. Nu ştia nimeni să-i spună cine 
sunt, dar cineva i-a adus două obiecte rămase de la unul 
dintre cei împuşcaţi. Văzându-le, Elisaveta a urlat de dispe-
rare şi a început să jelească. Brâul cel roşu şi psaltirea scrisă 
de mână erau ale lui Ion... 

Nu rareori, în sălbăticia schitului Stănişoara, dinsus de 
apa Oltului, călugărul Paisie Monahul, care se apropia de 80 
de ani, se gândea la cei de acasă. Într-o zi i-a venit o veste 
cumplită: Ion, fiul lui cel mare, se prăpădise în război. Iar 
cum o nenorocire nu soseşte niciodată singură, a mai aflat că 
şi celălalt Ion, ginere-său, soţul Mariei, fiica lui cea mică, a 
fost răpus de glonţ duşman. Bătrânul a plâns de durere şi a 
simţit că ceva se rupe în sufletul lui. Din clipa aceea n-a mai 
fost om. Pe zi ce trece s-a stins ca o lumânare. Câteva luni 
mai târziu călugării îi cântau veşnica pomenire şi-l îngropau 
în micul cimitir al schitului, loc pe care Paisie şi-l alesese 
pentru trecerea în lumea de dincolo. 

După ce rănile războiului s-au închis şi durerile s-au 
mai tămăduit, osemintele tuturor soldaţilor români căzuţi în 
luptele din zona Muscelului au fost exhumate şi mutate, spre 
cinstire şi aducere-aminte, în nou-construitul mausoleu al 
eroilor de la Mateiaş. De aici, de sub tâmpla muntelui, Ion 
Săvoiu veghează pentru eternitate cum neamul lui zămislit pe 
înălţimile Mălinului odrăsleşte, se măreşte şi se răspândeşte, 
ducând mai departe, peste ape şi pământuri, stirpea pornită 
din Moise Ciobanul, Paisie Monahul şi Ion Ostaşul... 

Peste ani, Victoria, fiica lui cea mare, şi-a luat bărbat 
din neamul lui Taină şi a născut-o pe Maria (Mimi). N-a avut 
bună înţelegere cu soţul care, mistuit de patima jocului de 
cărţi, ajuns într-o bună zi la ananghie, ar fi pus la bătaie chiar 
salba de zestre a nevestei. Trebuie să fi fost nevoie de ceva 
bănet acolo, de vreme ce actul dotal „făcut în Câmpulung, azi 
23 mai 1930” consemna la punctul 4 că Victoria ar fi avut de 
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zestre „una salbă compusă din 20 de galbeni mici şi 3 galbeni 
mari, valorată lei 15 000”. Lovită în amorul propriu, femeia 
s-a retras la Mălin, în casa bătrânească unde venise pe lume 
la a treia generaţie de la statornicirea pe aceste locuri a lui 
Moise Săvoiu, purtând de acum încolo, pentru toată viaţa, 
duhul şi amintirea celor de dinainte. 

Benone, băiatul cel mijlociu al lui Ion, rămas orfan de 
tată în anii războiului, s-a ţinut de învăţătură. La Liceul 
„Dinicu Golescu” din Câmpulung, i-au luminat paşii profe-
sorul de limba şi literatura română Ion Ţicăloiu, renumit 
lingvist, cu doctorat în Germania, profesorul Gheorghe 
Şapcaliu, un enciclopedist, ori Dumitru Baciu, distinsul 
profesor de limba franceză. După susţinerea examenului de 
bacalaureat, cu o diplomă semnată de directorul liceului, Ion 
Antonescu, Benone s-a înscris la Facultatea de Filosofie şi 
Litere a Universităţii din Bucureşti. 

Absolvent al Universităţii în anul 1936 cu o docu-
mentată şi originală teză de licenţă despre viaţa şi opera lui 
Mateiu I. Caragiale, debutantul profesor Benone Săvoiu a 
predat la Liceul „Gh. Şincai” din Bucureşti, făcându-şi aici 
ucenicia. Drumurile carierei didactice îl vor purta apoi prin 
ţară: Liceul „Moise Nicoară” din Arad, Liceul de aeronautică 
din Mediaş, Şcoala Normală „Carol I” din Câmpulung... 

Spirit integru, pasionat de profesiune şi dedicat mese-
riei sale, Benone a străbătut scrâşnind din dinţi anii grei de 
după reforma învăţământului din 1948. Teza de licenţă, 
publicată postum, trădează talentul pentru analiză şi inves-
tigare literară al fostului student la Litere. Vremurile tulburi 
de după instaurarea comunismului nu-i vor mai lăsa libertatea 
de a se exprima şi profesorul s-a consolat cu prestigiul 
catedrei şi respectul celor din jur.  

În vremea asta, tocmai sosise la Câmpulung, întoarsă 
de la Bucureşti, unde făcuse studii superioare în matematică, 
Ileana Stănescu, acum profesoară la Şcoala Normală „Carol I”. 
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Deşi urmase ştiinţele exacte, pasiunea cea mare îi era 
literatura, căci fosta elevă a Liceului de Fete din Câmpulung 
fusese cea dintâi între colegele de clasă la acest obiect, 
excelând în compuneri, dar mai ales într-o ciudată încăpă-
ţânare de a nu lăsa necitită nicio carte recomandată de pro-
fesoara de română. Fiică de învăţătoare, crescută din puţin, 
Ileana lua totul în serios când era ceva de realizat, condu-
cându-se în mod declarat după deviza „Fă bine tot ce faci.” 

Fire romantică, interiorizată puţin, plină de sensibi-
litate, fata învăţătoarei îi va fi plăcut de bună seamă chiar de 
la prima întâlnire pe bulevardul „Pardon” lui Benone, care s-a 
hotărât repede să se aşeze la casa lui, cerând-o în căsătorie. 
Fotografia de la logodnă îi arată  fericiţi, privindu-se unul pe 
celălalt. Şi-au construit locuinţă în oraş, într-o zonă retrasă, 
sub platoul Gruiului, de unde poţi privi în voie munţii. În 
acest mic univers au trăit bucuriile simple ale vieţii, rânduite 
de când e pământul. 

Nicolae, mezinul lui Ion, după ce a terminat liceul, a 
ţinut o vreme socoteala dramurilor la „Obştea Moşnenilor 
Câmpulungeni”, la nevoie mergând călare peste munte ca să 
cerceteze proprietăţile Obştii. Către anii maturităţii au început 
să-l atragă luminile Bucureştiului şi s-a mutat aici, rămânând 
însă permanent legat de Mălin. Din când în când Elisabeta îl 
întreba: „Tu nu te mai însori, maică?” Omul îi răspundea că 
nu i-a venit încă sorocul şi probabil că ştia ce spune. Steaua 
norocului, de care toată viaţa a fost convins că este călăuzit, 
l-a purtat tocmai la capătul celălalt al ţării, în ţinutul Putnei. 
De acolo îşi va lua nevastă, pe Magdalena, purtătoare de 
bundiţă bucovineană. Aceasta îi va aduce pe lume trei băieţi, 
pe Răzvan, cu nume de voievod moldovean, pe Corneliu 
Mălin, ca primul nume să-i amintească tatălui de o pasiune a 
tinereţii şi cel de al doilea să-l lege şi mai mult de locul 
naşterii părinţilor şi bunicilor, şi pe un alt Nicolae, cel mic, 
alintat de ai casei cu apelativul Nicu, spre a nu se face vreo 
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confuzie cu seniorul. De-a lungul a peste nouă decenii de 
viaţă Nicolae a trecut şi prin vremuri tulburi, dar acasă a găsit 
mereu linişte şi înţelegere care întotdeauna i-au dat avânt să 
meargă mai departe. A ajuns astfel la o vârstă matusalemică 
şi a crezut constant şi cu nădejde în două valori perene: 
familia şi Mălinul. 

A patra generaţie coborâtoare din Moise Săvoiu – 
Maria (Mimi), Adrian, Răzvan, Corneliu şi Nicolae jr. – s-a 
răspândit în cele patru zări. Mimi, fiica Victoriei, n-a prea 
iubit cartea şi cum generoasa natură a înzestrat-o de timpuriu 
cu mult farmec, s-a căsătorit repede şi a fost un timp fericită. 
S-a stabilit la Ploieşti de unde trimitea scrisori către cei de 
acasă, părând că totul este bine. Norii s-au adunat însă 
devreme deasupra ei şi, despărţindu-se de soţ, a rămas doar 
cu bucuria unei slujbe care îi conferea o anumită poziţie 
socială de care Mimi era foarte mândră. Fire energică şi 
temperamentală, dintr-o bucată, n-a acceptat compromisuri şi 
a continuat să-şi ducă mai departe viaţa în solitudine, repe-
tând în felul acesta, printr-o ciudată similitudine, destinul 
mamei. Mălinul o va chema vară de vară la el, iar Mimi va 
deveni treptat o replică peste timp a Victoriei. 

Adrian, singurul fiu al lui Benone, urmându-şi tatăl, s-a 
simţit încă din copilărie atras de literatură şi va merge după 
învăţătură înaltă la Bucureşti. Aici s-a căsătorit cu Luminiţa, 
şi se va grăbi cu urmaşii, fiindcă la nici 27 de ani le avea pe 
cele două fiice, Laura şi Irina. Deşi stabilit în Bucureşti, 
Câmpulungul natal îi va rămâne în suflet şi, după despărţirea 
de nevastă, legătura cu locul naşterii va căpăta ceva aproape 
ritualic. Simte că acolo se regăseşte pe sine şi se poate privi 
ca într-o oglindă ca să ştie ce se întâmplă cu el. Mult mai 
târziu a înţeles că în forul lui interior avea nevoie de o „osie a 
lumii”, faţă de care să se raporteze întotdeauna. Trăind 
majoritatea timpului la Bucureşti, n-a existat vacanţă să nu 
vină la Câmpulung, locul care în permanenţă, pentru el, a fost 
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„centrul lumii”. De la o vreme a început să vină aici şi Adela, 
tot absolventă de filologie, dispusă în verile fierbinţi să 
schimbe arşiţa Capitalei şi agitaţia vieţii universitare bucu-
reştene cu răcoarea şi tihna patriarhală a Câmpulungului. 
Amândoi, în timpul liber, scriu sau călătoresc, făcându-şi 
mereu planuri de viitor.  

Răzvan, băiatul cel mare al lui Nicolae, va urma îndem-
nul tatălui, un neaderent la spaţiul românesc în perioada 
comunismului, şi îşi va căuta împlinirea sub un alt cer. Într-o 
oră astrală pentru existenţa sa, dar indirect şi pentru fraţii lui 
mai mici, în mijlocul unei excursii la munte, o maşină de 
teren l-a coborât de la o cabană din munţii Piatra Craiului şi l-a 
dus pe înserat la Câmpulung.  A doua zi era la Bucureşti  şi a 
treia zi la Paris. S-a despărţit brusc de România şi de familie, 
aproape fără să-şi poată lua „la revedere”, şi a început la Paris 
viaţa de la capăt, singur, franţuzindu-se pe zi ce trece. În 
oraşul de pe malurile Senei a devenit un alt om pe care doar 
zâmbetul discret din colţul gurii, rămas peste ani acelaşi, îl 
mai lega de adolescentul de dinainte, cel din România. O va 
întâlni pe Catherine şi, prin golf şi bridge, va deveni tot mai 
francez.  

Corneliu, absolvent de Medicină în România, va fi 
purtat de aripa destinului tot în Oraşul Lumină, locul unde 
Răzvan stabilise deja un „cap de pod”, aşa cum cândva, 
Nicolae-tatăl a fost călăuzit prin Bucureşti, micul Paris din 
perioada interbelică, de fratele mai mare, Benone, studentul 
la Litere. Perseverent, nelăsându-se ademenit de cântece de 
sirenă, Corneliu a urcat pas cu pas treptele specialităţii sale 
(nefrologia) şi a ajuns în postura pe care şi-o dorise. În 
perioada începuturilor pariziene a cunoscut-o pe Christèle, 
din aceeaşi branşă cu el, care îi va deveni soţie şi îi va dărui 
trei copii, pe Julie, pe Ioan şi pe Coline, Corneliu repetând 
astfel „isprava” tatălui în ceea ce priveşte numărul urmaşilor. 
Caracter aşezat, gospodăresc în cel mai bun sens al 
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cuvântului, Corneliu va găsi un echilibru statornic între o 
profesiune unde face performanţă şi o familie căreia i se va 
dedica prin toate fibrele fiinţei sale. 

Soarta lui Nicolae jr, fratele cel mic, a fost hotărâtă de 
invenţia sfârşitului de secol XX: calculatorul. Făcând o 
pasiune din informatică, numai ce termină primul an de 
studenţie când, în urma căderii „cortinei de fier”, un avion îl 
trece peste Atlantic şi, asemenea lui Răzvan şi Corneliu, va 
începe o altă existenţă, în variantă americană, transformându-se 
rapid într-un „homo americanus”. Va reuşi să realizeze totul 
în viaţă de unul singur, dovedind calităţi de supravieţuitor în 
cele mai dificile condiţii. Nick, aşa cum i-au spus toţi după ce 
a păşit pe pământ american, îşi va face o carieră în domeniul 
pasiunii sale şi după ce a trecut de pe coasta de Est pe coasta 
de Vest se va aşeza la casa lui, luând-o de nevastă pe Mylinh, 
zămislită pe cealaltă parte a Pământului. Din gene româneşti şi 
vietnameze se vor naşte Madeline şi Winston, cei din urmă 
veniţi în familia Săvoilor. 

A cincia generaţie coborâtoare din Moise Săvoiu – 
Laura, Irina, Julie, Ioan, Coline, Madeline şi Winston – ivită la 
graniţa dintre mileniul II şi III, a început deja să-şi contureze 
calea în viaţă. Laura, fire expansivă, pasionată de literatură şi 
filosofie în anii liceului, a urmat stomatologia şi a învăţat din 
greu ca să curme suferinţele oamenilor. Este clasică şi, în 
acelaşi timp, nonconformistă. Citeşte consecvent, în fiecare 
seară, înainte de culcare, luându-şi porţia zilnică de cultură, 
tămăduindu-şi astfel neajunsurile de peste zi printr-o obiş-
nuinţă de la care se abate foarte rar. Iubeşte muntele, muzica şi 
teatrul, colindă prin muzee şi expoziţii, dorind ca mereu să 
descopere ceva nou. Dezamăgită de orizontul cultural limitat al 
bărbaţilor contemporani (oare?), încă mai crede că îl poate găsi 
pe cel ce face excepţie şi aşteaptă să îl întâlnească. Ştie că 
timpul nu va avea răbdare şi este pregătită pentru soluţii de 
rezervă. 
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Irina, opusul Laurei ca temperament, trăieşte cu intensi-
tate în sine, de unde evadează foarte rar. Precocitatea cu care a 
rostit primele cuvinte în anii copilăriei s-a transformat într-o 
reţinere calculată, căci a învăţat să-şi cumpănească vorbele, 
spunând fără ocol ceea ce crede, dar neputând niciodată să 
jignească. A făcut studii de Medicină, fără a fi pe deplin 
convinsă că aceasta este vocaţia ei. Ca medic de familie, 
curăţenia interioară a sufletului îi dă putinţa să consulte cu 
răbdare şi cu omenie fiecare pacient. De multe ori nu-i place 
ceea ce vede la oamenii din jur şi adesea sensibilitatea ei este 
rănită de atitudinile necontrolate ale semenilor. După majorat a 
descoperit la Câmpulung, alături de Laura, locurile de obârşie 
ale familiei Săvoiu şi vară de vară vin amândouă aici, în casa 
din str. Parcul Mirea nr. 11, unde găsesc o oază de verdeaţă şi 
un punct de plecare pentru excursii în zona Muscelului. 

La celălalt capăt al Europei, în familia lui Corneliu, în 
apropierea Atlanticului, Julie se pregăteşte să intre în ado-
lescenţă, Ioan abandonează jucăriile copilăriei, iar Coline scrie 
primele litere ale alfabetului. Peste ocean, în familia lui 
Nicolae jr., Madeline merge deja la şcoală, iar Winston 
priveşte cu mirare lumea în care tocmai a sosit. 

 





 
 
 
 
 

FAMILIA   SĂVOIU  
 

O  ISTORIE  ÎN  IMAGINI





 
 
 
 

PĂTRU SĂVOIU (1837-1917) din Mălin (Bughea de Sus), 
călugărit PAISIE MONAHUL. 

Fotografie făcută la Ierusalim în jurul anului 1900 



 
 
 
 
 

 

De la stânga la dreapta: 
OPRINA  SĂVOIU,  ION GRECU,  PĂTRU  SĂVOIU, 

MARIA  SĂVOIU,  ION  SĂVOIU,  ELISABETA  SĂVOIU 
Fotografie realizată la Câmpulung în jurul anului 1900 



ION  SĂVOIU  (1878-1916),  
moşnean din Mălin (Bughea de Sus).  

Fotografie executată în atelierul Emilie R. Speek 
din Câmpulung (1913) 



ION SĂVOIU, în ultima sa fotografie – 1914. 
În 1916 a căzut în luptele din Primul Război Mondial. 

 



 
 
 
 

ELISAVETA  SĂVOIU  (în centru) împreună cu cei trei copii:  
BENONE,  NICOLAE  (jos) şi  VICTORIA  (în dreapta).  

BUCUR  şi  ILEANA  PEPENEL  (în stânga)  
Fotografie realizată la Câmpulung (circa 1920) 



 
 
 

 

VICTORIA  SĂVOIU  (1907-1988), 
născută la Mălin, unde a locuit toată viaţa.  

(Câmpulung, circa 1925) 



 
 

 
 
 

MARIA  SĂVOIU  (1879-1969),  prin căsătorie  GRECU. 
A trăit la Măţău. 

(Foto I. Munteanu, Câmpulung – 1928) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BENONE  SĂVOIU  (1910-1973), 
profesor de limba şi literatura română 

(Bucureşti, circa 1936) 



NICOLAE  SĂVOIU  (1914-2009), student 
(Foto I. Munteanu, Câmpulung – circa 1935) 



VICTORIA  SĂVOIU, 
în costum naţional muscelean 

(Câmpulung, circa 1930) 



Profesorul  BENONE  SĂVOIU, 
în uniformă de sublocotenent de rezervă (1939) 



NICOLAE  SĂVOIU,  administrator sublocotenent 
Foto I. Munteanu, Câmpulung – 1936 



BENONE  SĂVOIU,  profesor de limba şi literatura română 
la Şcoala Normală „Carol I” din Câmpulung (1940) 



NICOLAE  SĂVOIU,  contabil la Obştea 
Moşnenilor Câmpulungeni (circa 1940) 



VICTORIA  SĂVOIU,  în costum naţional muscelean 
Foto I. Munteanu, Câmpulung (1936) 



MARIA  ( MIMI )  TAINĂ 
(Câmpulung, circa 1951) 



ADRIAN  SĂVOIU,  elev la Şcoala 
„Oprea Iorgulescu” din Câmpulung (1965) 



Fraţii  RĂZVAN  şi  CORNELIU  SĂVOIU  (1969) 
 



ADRIAN  SĂVOIU,  elev la Colegiul Naţional „Dinicu 
Golescu” din Câmpulung (1973) 



MARIA  ( MIMI )  TAINĂ 
Foto Baraghin, Câmpulung (1955) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ADRIAN  SĂVOIU,  la sfârşitul studiilor universitare 

de la Facultatea de Litere din Bucureşti (1978) 



 

 

NICOLAE - OCTAVIAN  (NICK)  SĂVOIU  (1975) 



 
 

MARIA  ( MIMI )  TAINĂ  (circa 1965) 



 
 

RĂZVAN  SĂVOIU,  elev la Colegiul 
Naţional „Sf. Sava” din Bucureşti (1980) 



 
 

 
CORNELIU  SĂVOIU,  elev la Colegiul 
Naţional „Sf. Sava” din Bucureşti (1980) 



 
 

Surorile  LAURA  şi  IRINA  SĂVOIU  (1985) 



 
 

RĂZVAN  SĂVOIU,  cadru bancar la Paris, 
stabilit în 1985 în Franţa, (1998)  



 
 

 
 CORNELIU  SĂVOIU,  medic specialist în 

nefrologie la Nantes, stabilit în 1990 în Franţa (2002) 



 

 
 
 
 
 
 

NICOLAE-OCTAVIAN  (NICK)  SĂVOIU,  
inginer programator, stabilit în 1990 în S. U. A. (2002)  



 
 
 
 
 
 

LAURA  SĂVOIU,  medic stomatolog la Bucureşti (2010) 



 
 
 
 

IRINA  SĂVOIU,  medic de familie la Bucureşti (2009) 



 

 
 
 
 
 
 

ADRIAN  SĂVOIU,  profesor  
de limba şi literatura română la Bucureşti (2009) 



 
 

IRINA  SĂVOIU  (2009) 



 

 
 
 
 
 
 

JULIE  SĂVOIU,  elevă la Nantes – Franţa (2010) 



 

 
 
 
 
 
 

IOAN  SĂVOIU,  elev la Nantes – Franţa (2010) 
 



 
 
 
 
 
 
 

COLINE  SĂVOIU,  elevă la Nantes – Franţa (2010) 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MADELINE  SĂVOIU  (Mountain View, California – 2010) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  WINSTON  SĂVOIU  (Mountain View, California – 2010) 



 
 
 
 

C U P R I N S 
 
 
 

Membrii familiei Săvoiu – cronologie 
 

5 

Familia Săvoiu – arborele genealogic 
 

9 

Săvoiu – cronica unei familii 
 

13 

Familia Săvoiu – o istorie în imagini 29 
 



 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




