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ARGUMENT
care nu are urmări nu înseamnă nimic” –
„Unziceasucces
Voltaire în vremea lui şi, evident, n-am îndrăznit
să-i pun la îndoială vorbele. Dar m-am îndoit că, după
ce Timpul muscelenilor a încetat să mai apară, momentul de succes
al iubirii de Câmpulung şi de Muscel pe care literele tipărite l-au
consemnat pe hârtie de ziar între 25 septembrie 2008 şi 9 martie
2011 va mai avea urmări. M-a contrazis Adrian Săvoiu care, cu
aceeaşi atenţie şi meticulozitate cu care ne trimitea articolele pentru
ziarul de ţinut (aşa cum ne-a plăcut nouă să-i zicem), a adunat şi ne
oferă astăzi, în paginile acestei cărţi, declaraţia sa de dragoste
pentru Ţinutul Muscelului, consemnată în paginile TIMPULUI
nostru.
Dacă ar fi să mă iau după statisticile care spun că românilor
nu le mai place să citească, pot afirma că ziarul Timpul muscelenilor
a fost un veritabil „instrument de tortură”. Au fost 59 de picături,
precum cele chinezeşti consacrate ca atare, care au spart ţeasta şi sau strecurat în mintea cititorilor. Şi pentru mine Timpul
muscelenilor a fost tot un soi de tortură, dar mai degrabă aş asimila
experienţa vremelnic încheiată cu acea emoţie creativă pe care am
simţit-o cu toţii în anii de liceu şi cei ai studenţiei, atunci când,
poate prea obosiţi şi prea neinspiraţi, trebuia totuşi să ne scormonim
în minte şi în suflet pentru a scoate la iveală tot ce e mai bun şi mai
sincer în noi pentru a convinge examinatorul că merităm să mai
facem un pas înainte. Căci, de fapt, Timpul muscelenilor nu a oferit
cititorilor săi decât provocarea de a face un pas înainte pe cărarea
deja bătătorită de oamenii mari care s-au născut aici sau care şi-au
asumat naşterea spirituală în această Cetate de Început de Ţară.
După ce sorbeam ultima înghiţitură de cafea şi parcursesem
deja călătoria în Câmpulungul de odinioară, graţie ilustratelor oferite
de Gheorghe Chiţa, întorceam pagina spre a zăbovi asupra articolului
publicat de Adrian Săvoiu. Altă stare, alt decor. Întotdeauna ziarul era
perfect întins pe masă şi eu aveam un pix în mână. E un defect al
meu: scriu mult cu pixul, nu mă folosesc de tastatură şi am senzaţia
că fixez mai bine informaţia prin intermediul instrumentului de scris.
La fiecare final de lectură, ciorna mea reţinea un titlu, nişte nume de
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oameni, nişte date, nişte fapte. Treptat, însemnările mele căpătau
valenţe de peisaj. Deveneau, de fapt, fără voia sau priceperea mea,
episoade din viaţa vie a acestui oraş. Oamenii al căror nume îl
consemnasem pe foaia de hârtie porneau agale pe Bulevardul Pardon,
prin Grădina Mersi, ori pe străzile umbrite de frunzele castanilor şimi înfăţişau privirii momente de trăire musceleană în Târgul lor, de
atunci, şi al nostru de astăzi, când cu pălăria-n mâna dreaptă rosteau
cuvânt de mulţumire lui Adrian Săvoiu pentru că le-a deschis drumul
spre nemurirea lor şi a Câmpulungului.
Emoţia se repeta intens la finalizarea unui nou număr al
ziarului, atunci când începeam să gândim ediţia viitoare. Se continua
cu redactarea, citirea şi corectarea articolelor, stând pe canapea cu
laptop-ul în poală. Creştea, apoi, în orele în care se făcea machetarea,
ca atunci când aşteptam pe holurile şcolii anunţarea rezultatului de la
examen. Dimineaţa – joi dimineaţa mai precis, emoţia devenea
satisfacţie în momentul în care aveam ziarul în mână. Din acel
moment, începeau alte stări – cele ale dependentului de lectură:
răsfoirea pe trepte, până la intrarea în redacţie, parcurgerea
editorialelor, a pamfletului, a paginilor de actualitate, a ştirilor. Îmi
făceam o cafea cu lapte şi, cu ceaşca într-o mână şi cu ziarul în
cealaltă, citeam amintirile lui Aurică Smaranda. Încercam să-mi
închipui că el este lângă mine şi-mi povesteşte, de fapt, ceea ce era
scris.
Îţi mulţumesc, Adrian Săvoiu, pentru că nu l-ai contrazis pe
Voltaire şi îmi doresc ca această carte să fie semnul unui nou
început bun al timpului nostru: Timpul muscelenilor.
Ema Popa
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Victor Spătăruş – iluminatul de lângă noi
Dintre câmpulungenii pe care
i-am cunoscut de-a lungul vieţii, doi
m-au marcat pentru totdeauna: Mihai
Moşandrei şi Victor Spătăruş. Despre
Mihai Moşandrei am avut mai multe
prilejuri să scriu şi să vorbesc în
legătură cu orizontul care mi-a fost
deschis de întâlnirea cu acest om. Dacă
relaţia noastră de prietenie, în ciuda
imensei diferenţe de vârstă, şi-a pus amprenta pe anii tinereţii
mele, în perioada maturităţii hazardul mi l-a scos în cale pe
Victor Spătăruş, care prin harul şi intuiţia sa, ambele ieşite din
comun, m-a uimit şi m-a fascinat de fiecare dată.
N-am scris niciodată despre Victor şi de la plecarea
lui grăbită dintre noi în primăvara anului 2008 m-a apăsat
parcă în permanenţă un sentiment de vinovăţie pentru că am
amânat atât evocarea de acum. Am amânat, lăsând timpul
să-şi facă efectul, pentru a-mi atenua, speram, senzaţia ciudată
a întâlnirii cu un iluminat. Efectul a rămas însă acelaşi,
nealterat, până astăzi.
Victor Spătăruş nu mi-a părut niciodată o fiinţă din
această lume. În tot ceea ce spunea, în tot ceea ce gândea, nu avea
nimic din trăsăturile omului comun. În Victor s-au adunat, filtrate
până la esenţă, trăsături dintre cele mai diverse: o sensibilitate
demnă de epoca romantică, o profundă cultură religioasă altoită pe
o capacitate neobişnuită de interpretare a textului biblic, o
înţelegere temeinică a legilor universale ale fizicii, un talent de
miniaturist medieval în a lucra icoane în intarsie, o cultură
generală care îi permitea să abordeze orice domeniu al cunoaşterii.
Drept urmare, Victor a fost – în egală măsură – un poet, un teolog,
un fizician, un artist plastic, un enciclopedist.
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Orice convorbire pe care am purtat-o cu Victor Spătăruş
s-a transformat, de la sine, într-un seminar universitar. Conversaţia
era plăcută, incitantă, dar dificilă şi nu de puţine ori contrariantă. Nu
aveam în faţă un interlocutor comod, ci un spirit răzvrătit. Puţini
dintre cei care au fost în preajma lui l-au înţeles cu adevărat şi, în
consecinţă, pentru mulţi a trecut aproape neobservat mai tot ce avea
profund şi durabil în sufletul său.
Chiar de la primele cuvinte pe care le-am schimbat
cu Victor m-a stăpânit sentimental că am în faţă un om diferit
de toţi ceilalţi cunoscuţi într-o împrejurare sau alta. Ochii săi
vii, strălucitori, îţi lăsau pe dată impresia că dincolo de ei se
ascunde un întreg univers misterios. Privirea lui – imposibil de
a-i găsi vreun termen de comparaţie – avea cea mai mare
intensitate pe care am perceput-o vreodată.
Una dintre cele dintâi întâlniri câmpulungene ale
noastre a fost definitorie pentru mine. Puţinele discuţii pe care
le purtasem până atunci cu Victor fuseseră pur intelectuale şi,
în mod cert, în clipa aceea niciunul dintre noi nu cunoştea
nimic despre biografia celuilalt. Ştia, eventual, în linii mari, ce
şi cum gândeşte. La un moment dat Victor s-a uitat ţintă în
ochii mei (am avut atunci senzaţia că privirea lui a trecut
dincolo de mine) şi a început să-mi relateze ce „vede”.
Întâmplările îmi păreau foarte cunoscute şi imediat am înţeles
că Victor îmi descria un „episod” din existenţa mea, petrecut
cu puţin timp înainte de a împlini 20 de ani. Nu discutasem
niciodată cu el despre acel „episod” al adolescenţei mele, nu
făcusem niciodată vreo referire la acesta. Privindu-mă drept în
ochi, Victor mi-a reconstituit cu o uimitoare acurateţe
întâmplările de odinioară. „Le vedea”, cu toate că datau de trei
decenii. Am rămas uluit şi puţin înspăimântat. Totul, dar
absolut totul, se potrivea cu realitatea. Firea mea raţională,
aşezată, s-a cutremurat din temelii şi de atunci, în forul meu
interior, ceva n-a mai rămas ca înainte.
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Episodul acesta n-a fost unul izolat. Ulterior, în
repetate rânduri, pe neaşteptate, Victor îmi spunea că „vede”
în ochii mei ceva. Şi atunci, cu o precizie dezarmantă, îmi
descria un alt moment al vieţii mele despre care, evident, nu
purtasem niciodată vreo conversaţie. Mai târziu, când ne
cunoşteam foarte bine, l-am rugat să-mi explice fenomenul
prin care îmi putea „citi” gândurile. Mie, ca şi altora. Am aflat
atunci că graţie unei rarisime înzestrări, putea „vedea” prin
intermediul energiei degajate de privirea interlocutorului procesele
interioare ale creierului. „Tot ceea ce gândeşti exteriorizezi prin
propriii tăi ochi şi eu văd aceasta” – mi-a spus Victor.
Deşi eram doi oameni foarte diferiţi, am descoperit
repede alături de Victor bucuria pe care ţi-o poate da o mare
prietenie. Imensa diferenţă de viziune dintre noi a creat, în mod
straniu, o perfectă armonie a contrariilor, o „coincidentia
oppositorum”. Am putut astfel să-l decriptez pe „Victor cel
adevărat”, cel care nu se dezvăluia trecătorului grăbit prin viaţa
sa. Am fost astfel martorul unui fel de a înţelege lumea cum nu
mai cunoscusem până la el şi mi-a fost limpede că asupra acestui
om minunat se coborâse harul divin.
Nu faptul că Victor Spătăruş putea să-mi descrie
episoade din propriul meu trecut (pe care nu i-l mărturisisem
niciodată) şi să-mi vorbească despre întâmplări viitoare (care
ulterior s-au adeverit) m-a apropiat atât de mult de această figură
fascinantă. Dacă urmăresc toată corespondenţa pe care mi-a
trimis-o vreme de câţiva ani, cred că am avut privilegiul a mă
considera unul dintre cei mai buni prieteni ai acestui iluminat.
Astfel treptat-treptat l-am cunoscut pe Victor-poetul, pe Victorteologul, pe Victor-artistul plastic, pe Victor-inventatorul înregistrat cu brevet. Cine se va interesa de invenţia sa privind motorul
termic (rămâne ca viitorul s-o valideze dacă într-adevăr este
revoluţionară, aşa cum mi-a prezentat-o) nu trebuie să se lase
înşelat că alături de el se mai află înscris încă un nume. Victor este
singurul inventator şi doar o împrejurare conjuncturală, de natură
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strict pecuniară, a făcut ca, fără convingere, să-şi ia un asociat
pentru a putea să-şi breveteze invenţia.
După ce Victor ne-a părăsit pentru totdeauna, am
redeschis în mai multe rânduri mapa unde am adunate toate
manuscrisele şi documentele pe care el, cu mare bucurie, mi le
dăruia. I-am recitit poeziile, i-am reparcurs eseurile pe teme
religioase, i-am admirat din nou analizele pe marginea unor
texte eminesciene ori a baladei Meşterul Manole, interpretată
pe baza simbolurilor biblice. Părerile lui diferă în mod radical
de ale mele, interpretările lui mă contrariază şi astăzi,
convingerile mele sunt cu totul altele, dar acestea nu mă
împiedică o clipă să-i admir, fără rezerve, harul, capacitatea
intuitivă şi puterea asociatorie.
Presimţind că „timpul nu mai are răbdare”, l-am
îndemnat pe Victor, încă de la primele noastre întâlniri la
Câmpulung, să scrie, ca astfel ideile lui să rămână. Cuprins de
febra scrisului, Victor n-a mai avut vreme să revină asupra
celor aşternute pe hârtie. Ceva l-a împins să meargă mai
departe, şi mai departe, fără să se mai uite în urmă. De aici
unele fraze mult prea lungi pentru a-şi păstra limpezimea, de
aici unele texte dificil de urmărit la lectură. Dacă însă vei şti
să dai la o parte subţirele strat de cenuşă, vei găsi cu siguranţă
în adâncime diamantul. Dintr-un anumit punct de vedere
Victor Spătăruş îmi pare a se asemăna cu Petre Ţuţea. Toată
strălucirea lui stă în dialog, în cuvântul viu rostit, şi fericiţi
sunt aceia care i-au putut fi alături în ceasuri de taină.
Retras, adesea incomod prin verticalitatea sa,
necanonic, profund moral, modest şi reţinut în a-şi promova
propria creaţie, îmbinare de monah şi de mirean, om al
adevărului absolut, Victor Spătăruş rămâne marele necunoscut
care a trăit, la Câmpulung, lângă noi.
(Timpul muscelenilor, nr. 32, 17 decembrie 2009)
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Profesori câmpulungeni
stigmatizaţi în primii ani ai regimului comunist
După reforma învăţământului din 1948, care a dat o
lovitură de graţie unui sistem instituţional bine pus la punct în
decenii de străduinţă colectivă, corpul profesoral din România
a intrat în malaxorul comunist al fişelor de cadre. Măcinaţi de
directive care au alterat tot ce era bun în învăţământul
românesc, constrânşi la autobiografii denunţătoare, îndoctrinaţi
cu forţa în odioase şedinţe de învăţământ politico-ideologic,
consideraţi (enormă aberaţie!) „sector neproductiv”, umiliţi în
toate modurile, aşezaţi pe poziţii nedemne într-o ierarhie
socială care inversa valorile, profesorii au avut de îndurat în
primii ani ai regimului comunist, alături de ceilalţi intelectuali,
un şir întreg de privaţiuni. Mulţi s-au supus în lipsa oricărei
alte putinţe ori perspective, unii au acceptat şi au colaborat cu
„ocupantul” inteligenţei, alţii s-au împotrivit şi chiar s-au
răzvrătit, schimbând catedra cu celula închisorii.
Păstrez în arhiva personală un document elocvent
despre modul cum era privit şi apreciat de autorităţile
didactice corpul profesoral câmpulungean în anii imediat
următori reformei învăţământului. Este vorba de un caiet
dictando, cu 100 de file, nedatat, nesemnat şi fără niciun
indiciu asupra persoanei care l-a completat. El cuprinde
informaţii despre mulţi profesori din Câmpulung-Muscel,
sumare pentru majoritatea lor, şi extinse acolo unde se
considera că e cazul. După ortografie (este scris cu „â”) îl
putem considera ca fiind cu puţin anterior anului 1953, când
în urma reformei ortografice s-a trecut la scrierea cu „î”.
Acest caiet, care cuprinde mulţi profesori ai oraşului, are
în dreptul fiecărui nume o rubricaţie fixă: specialitatea, ce
politică a făcut în trecut (adică înainte de 23 august 1944), ce
politică face în momentul respectiv şi ce avere are. În spatele
consemnărilor seci se simte, după caz, bucuria prin care
16

„alcătuitorul de biografii” (probabil un inspector de cadre)
înregistrează pentru rubrica a doua formula „nicio politică” sau
mânia proletară cu care „înfierează” profesorul, pentru că a avut
simpatii naţional-ţărăniste sau naţional-liberale (cazul profesorilor Ioan Hurdubeţiu, Gheorghe Mitu, Haralambie Pâslaru,
Ion D. Ţicăloiu şi alţii.) În rubrica a treia se precizează
apartenenţa politică a momentului („P.M.R.” sau „fără partid”),
iar în ultima (în conformitate cu opţiunile unui regim hotărât să
desfiinţeze proprietatea) este înscrisă averea.

Liceul „Dinicu Golescu” (circa 1935)

Aici izbucneşte din nou mânia proletară când, în timp ce
la majoritatea se consemnează, cu ascunsă satisfacţie, ca avere
… „salariul”, la câţiva, în loc de salariu, inspectorul de cadre
trece, strângând din dinţi, formule ca: o casă în construcţie, un
apartament, o casă veche, o casă distrusă de bombardament (la
profesorul Constantin Capră), clientelă în orele libere (cazul
doctorului Candid C. Ionescu, cel care preda igiena la „Liceul
de Băieţi”) sau, foarte grav, un turism (automobil). Rămâne o
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enigmă cum o casă distrusă de bombardament mai poate
constitui o avere şi exemplele ar putea continua. Tot de aici
mai putem afla cam ce sens ar avea cuvântul „apolitic” în
viziunea „făuritorului de biografii”; pentru el „apolitic” nu
înseamnă ceea ce semnifică de fapt –„neinteresat de politic”,
„lipsit de coordonată politică” ori „care este în afara politicii”
(„a” fiind în cazul acesta un prefix privativ), ci, în mod
evident, o persoană care se opune regimului şi manifestă
atitudini „duşmănoase”.
Întâmplarea face ca acest mod de interpretare să-l mai
fi auzit în vorbele unora care au trăit epoca (şi au fost marcaţi
de ea) şi, culmea, să-l întâlnim chiar în eruditul „Dicţionar de
neologisme” de Florin Marcu şi Constant Maneca, apărut în
1978 (a treia ediţie), la Editura Academiei, unde (incredibil
pentru probitatea ştiinţifică indiscutabilă a acestui dicţionar)
apare în dreptul cuvântului „apolitism” explicaţia (ce-i drept,
pentru sens secundar): „indiferenţă politică, sub care se
ascunde adesea o ideologie reacţionară”.
Câţiva profesori câmpulungeni se bucură de o
„atenţie” specială, situându-se în aceeaşi viziune deformantă,
tributară perioadei, fie la „polul plus”, fie la „polul minus”.
Aşa, de pildă, Vladimir Onofrei, profesor de geografie şi
ştiinţe naturale, la „Liceul de Băieţi”, este apreciat pentru
lecţiile bine politizate, calificat drept un element muncitor şi
modest, sincer legat de cauza clasei muncitoare. Şi profesorul
de matematică Boris Lolev e un „element muncitor” (prin
limba de lemn, aflată aici în largul ei, orice fiinţă poate fi
încadrată în categoria… „elementelor”), dar ar fi. Profesoarei
de fizico-chimice Lucia Mazilu i se consemnează faptul că,
deşi apolitică, nu manifestă nicio ostilitate faţă de clasa
muncitoare şi regimul de democraţie populară. Profesoara de
limba română Constanţa Bălcuş nu ştie să trezească gustul
elevilor pentru literatura sovietică şi literatura progresistă
română, în timp ce profesoara de limba latină Rodica Irimia
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priveşte chiar fenomenele culturii clasice prin prisma
materialismului dialectic. În viziunea autorului acestor
deformate „certificate de calitate” profesoara de geografie,
istorie şi ştiinţe naturale Ecaterina Tănase este inteligentă, dar
inegală; intruziunea în viaţa particulară nu scapă nici ea
observatorului oficial, căci profesoara respectivă afectată,
urmăreşte să facă vâlvă în jurul numelui ei şi reuşeşte, întrucât
întreţine relaţii prea amicale cu oameni căsătoriţi, exemplu Florin
Anghel, actualul director al „Şcolii Tehnice de Administraţie”, cu
profesorul Bera de la „Liceul de Băieţi” şi cu inginerul Traian
Bobeicu de la „Şcoala Tehnică de Mecanică Agricolă”.
Luăm doar cu titlul de inventar şi nu ca formule ce
exprimă realitatea toate aceste citate inserate aici. Le-am
reprodus pentru că ni se demonstrează o optică strâmbă, poate
impusă. Dogmatismul şi rigiditatea interpretării actului
educativ ies în evidenţă din capul locului, făcând astăzi din
aceste rânduri un document al unui trecut de care nu ne putem
despărţi râzând, cum credea Karl Marx, un „clasic” al
perioadei stalinismului din România, probabil drag celui ce
aşeza întreg corpul didactic câmpulungean într-un „pat al lui
Procust”. În acest caiet găsim doar câteva exemple (ce trebuie
alăturate atâtor altora) de terfelire a prestigiului de care se
bucura profesorul în perioada interbelică, acţiune ingrată,
conştientă, pe care o resimţim şi în ziua de astăzi.
(Timpul muscelenilor, nr. 33, 14 ianuarie 2010)
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Doctorul Ion Nanu-Muscel
într-o evocare a lui Mihai Moşandrei
Între figurile de mari savanţi pe
care Câmpulungul le-a dat ţării se
numără, cu strălucire, doctorul Ion
Nanu-Muscel, personalitate de primă
marcă a medicinei româneşti, un
deschizător de drumuri în domeniu.
Activitatea lui febrilă de formare a unor
specialişti de înalt profesionalism oferă
exemplul rar al unei vieţi consacrate în
întregime ştiinţei, pe care a slujit-o cu
abnegaţie vreme de patru decenii.
Născut la 30 noiembrie 1862 în Câmpulung, Ion
Nanu-Muscel şi-a făcut studiile secundare la Liceul „Matei
Basarab” din Bucureşti, după absolvirea căruia a plecat la Paris,
unde a urmat medicina. Remarcat de profesorii săi, somităţi ale
şcolii medicale franceze, tânărul Nanu a susţinut aici, în 1898, o
teză de doctorat pe baza observaţiilor făcute la spitalul „Naker”
despre o epidemie de holeră. Proaspătul doctor în medicină s-a
întors imediat în ţară şi a lucrat ca profesor de igienă la Şcoala
Normală „Carol I” din Câmpulung. După moartea profesorului Kalinderu, a trecut la spitalul „Colţea” din Bucureşti,
fiind, în paralel, profesor la clinica medicală a aceluiaşi spital.
Aici îşi va dovedi valoroasele sale însuşiri de savant şi creator
de şcoală, înconjurându-se de o elită de medici tineri cărora
le-a insuflat ştiinţa şi marea sa bunătate.
Doctorul Ion Nanu-Muscel, care a ţinut tot timpul
contactul sufletesc cu oraşul Câmpulung şi judeţul Muscel (a
înfiinţat la Berevoeşti o bibliotecă şi un ateneu popular), a fost
membru fondator al Asociaţiei Generale a Medicilor, al
Societăţii de Ştiinţe Medicale, membru al Academiei de
Medicină şi membru corespondent al mai multor academii
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străine. În anul 1936, cu ocazia retragerii sale din învăţământ,
s-a tipărit, în admirabile condiţii grafice, un volum omagial
intitulat „Profesorului I. Nanu-Muscel”, cu discursuri şi
mesaje prin care personalităţi de prim rang ale vieţii noastre
medicale sărbătoreau „pe una dintre cele mai mari glorii ale
medicinei româneşti, pe unul din conducătorii învăţământului
medical, care a învăţat şi a îndrumat zeci de generaţii de medici”.
Superlative au venit din partea tuturor, colegi şi discipoli, printre
care s-a aflat şi doctorul H. Machelarie, medic-şef al Spitalului din
Câmpulung-Muscel. Cu acelaşi prilej s-au bătut o medalie şi o
plachetă cu efigia ilustrului profesor.
La scurt timp, în 1938, Ion Nanu-Muscel a părăsit
această lume. Presa din ţară a marcat tristul eveniment,
considerându-l o pierdere ireparabilă, în timp ce de la Paris
profesorul Emile Sergent, membru al Academiei de Medicină,
aducea într-un pios articol un îndoliat omagiu fostului ofiţer
al „Legiunii de Onoare” franceze.
*
Între manuscrisele care mi-au fost donate de Mihai
Moşandrei se află şi „Casa amintirilor” (datat 5 mai 1967),
unde poetul îl evocă plin de căldură pe unchiul său din partea
mamei, profesorul dr. Ion Nanu-Muscel. Rândurile ce
urmează conturează profilul spiritual al unuia dintre cei mai
importanţi medici pe care i-a dat vreodată Câmpulungul:
Pe cărturarul medic profesor Ion, fratele Nică aşa
cum îi spuneau familia şi mezinii, îl văd ca pe cel mai scund
de statură dintre fraţi, foarte bine informat, vioi, nervos, cu
pielea brună, ca de altfel toţi Nanii. Fruntea înaltă şi bombată
era continuată de un golf vast al cheliei, care făcându-l foarte
sensibil la curenţi îl obliga mai totdeauna să poarte pe cap o
calotă medicală. Privirea lui scrutătoare şi neagră avea totuşi
în adâncul ei jocuri de lumini, de o bunătate şi o indulgenţă
infinită. Nu l-am văzut niciodată luând o atitudine de energie
contradictorie decât în faţa marilor erori fundamentale, şi
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mai ales din partea noastră, a tineretului, lipsit complet de
experienţa vieţii, şi care la vârsta şi inteligenţa medicului era
atât de bogată. În faţa vreunei năzbâtii de-a noastră, îl
vedeam mângâindu-şi nervos barbişonul cărunt şi privind fix
în ochi pe cel care susţinea convins naivitatea, plin totuşi de
un incomensurabil orgoliu juvenil, apoi deodată continuând
pe un ton nu de poruncă, ci interogator: „Se poate, măi,
Mihăiţă, tocmai tu?“ Şi totul atunci intra în cea mai perfectă
ordine, sub vocea lui blândă, dar plină de autoritate, mai ales
sub lucirile roşii ale panglicii „Legiunii de Onoare“, ce cu
multă plăcere o purta la butoniera hainei, mai în tot timpul.
Îmi reamintesc iarăşi destul de clar de mâinile lui lungi,
cu degete fine, şi cu care deseori mă palpa când cădeam
bolnav. Era destul să mă apese cu toată puterea lor de
cunoaştere perfectă a anatomiei omeneşti ca imediat să mă
simt şi vindecat. Aşa precum un sculptor ţine lutul pe care îl
modelează, dându-i viaţa dintre palmele lui, tot astfel acest
ilustru clinician aluneca, măsura, ciocănea cu degetele lui
savante, descoperind cu precizie răul ascuns, dar înşelător
deseori pentru noi. În adevărat intelectual – ce fără de reviste
şi cărţi nu poate trăi nicio clipă – era în oricare loc s-ar fi
găsit, urmărit ca de umbre de ópusuri, de volume, de reviste şi
broşuri medicale, mai ales franceze.
Pe masa de stejar – îmi amintesc cum la aceste şedinţe
mai ales – se ridicau în vrafuri „Revue des Deux Mondes“,
„Le Temps“, „Mercure de France“, „Viaţa Românească“,
„Convorbiri literare“ etc. Mai toate erau citite cu luareaminte din pagină în pagină, având unele pasaje subliniate cu
creionul roşu, idei probabil interesante, asupra cărora îi mai
plăcea să revină, mai ales pentru claritatea adevărului
conţinut şi atât de frumos exprimat.
Pe acest unchi cărturar îl auzeam, în discuţiile lui,
deseori vorbind cu o adevărată evlavie despre foştii lui iluştri
dascăli francezi ca: Peter, Potain, Landouzy, Marfan etc.
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Templul lui Hipocrate avea la temelia lui pe toţi aceşti medici, ca
pietre de reazem. În biroul său medical din Bucureşti, fotografiile
lor, cu dedicaţii călduroase, le păstra spre a-şi găsi în munca lui
energia şi sacrificiul cerut zi de zi la căpătâiul sutelor de bolnavi.
În sufletul acestui om de ştiinţă nu se pietrificase totuşi inima, aşa
cum, mai ales azi, se petrece printre mulţi medici. Inima lui
răspundea oricărei adevărate dureri omeneşti, ca un adevărat
seismograf de mare precizie.
Deşi în vacanţele Câmpulungului cele douăzeci de zile
însemnau un strict şi absolut concediu, necesar refacerii lui
nervoase, totuşi, ca să supere pe cât mai puţini, îşi impusese
sarcina ca în fiecare săptămână, joia, să primească pe
bolnavii săraci şi pe muncitorii minieri ai satelor limitrofe, şi
aceasta în mod cu totul gratuit. Aceasta o făcea în bun
creştin, ca un convins iubitor de oameni şi deci ca un autentic
umanist. Dacă uneori se întâmpla ca vreun client să fie aşa de
sărac încât să nu poată urma cu medicamentele prescrise
cura indicată, atunci, din economiile lui personale, desfăcând
băierile, îi înmâna banii trebuitori.
A clădit în Muscel, în comuna Berevoeşti-Pământeni, pe
locurile unde odinioară îşi avea Hristodor grădinile de pruni,
un ateneu popular, şi pe care l-a înzestrat cu câteva sute de
volume, necesare sănătăţii şi agriculturii sătenilor regiunii şi
locului. A mai făcut apoi din banii lui danie spitalului
Câmpulung suma necesară pentru a putea întreţine patru
paturi, dintre cele de urgenţă medicală. Sub raportul evlaviei,
asemenea străbunilor, nu era zi să nu plece la spital, fără ca
mai înainte să nu citească un verset evanghelic. Era un
stimulent, îi plăcea lui să spună, nu numai al energiei, dar
mai ales al blândeţii lui creştineşti.
(Timpul muscelenilor, nr. 34, 28 ianuarie 2010)
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Musceleni în lagărul de muncă forţată
de la Canal ( I )
– amintiri ale inginerului Ion Păunescu –
Născut în anul 1912 în
cartierul Drăceşti de la marginea
Câmpulungului, Ion Păunescu a
urmat cursurile Liceului „Dinicu
Golescu”, iar după bacalaureatul
susţinut în 1931 a reuşit la concursul
de admitere la Academia de Înalte
Studii Agronomice din Bucureşti. În
1938 a obţinut titlul de inginer
agronom şi a fost numit asistent la
Ion Păunescu
catedra Institutului de Cercetări
Agronomice, încredinţându-i-se o activitate de cercetare la
Câmpul de Plante Medicinale de la Băneasa.
În octombrie 1940, în timpul guvernării legionare, a
fost numit director al Camerei Agricole Râmnicu Sărat, iar din
aprilie 1941 a fost mutat la Cernavodă ca şef al Ocolului
Agricol, post în care a funcţionat până în 1946, când a fost
epurat. În perioada următoare a avut mărunte slujbe în
domeniul agricol, până în 1951, când a fost arestat de
Securitate pentru nedenunţarea unor cunoscuţi care încercaseră a-l convinge să adere la Mişcarea Naţională de
Rezistenţă (M.N.R.) şi la Partidul Socialist Creştin (P.S.C.),
ambele organizaţii anticomuniste.
După arestare, vreme de şase luni, a fost supus unor
torturi cumplite la Bucureşti şi Constanţa, fără a i se găsi altă
vinovăţie. În urma sentinţei Tribunalului Militar Constanţa a fost
condamnat la 8 ani de închisoare, deşi pedeapsa era, conform
legii, între 6 luni şi 2 ani. A fost trimis în lagărul de muncă forţată
de la Canalul Dunăre-Marea Neagră, iar din iulie 1953, când
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lucrările cu deţinuţii la Canal s-au oprit, a fost dus la penitenciarul
din Gherla. În anul 1956, la rejudecarea procesului, constatându-se
eroarea comisă, a fost pus în libertate.
În anii care au urmat ieşirii din detenţie a lucrat ca
muncitor agricol pentru a-şi câştiga existenţa, apoi s-a putut
încadra ca inginer agronom până la pensionarea survenită în
1974, când s-a retras la Drăceşti, unde a trăit până în 2002.
În decursul timpului, Ion Păunescu a publicat diverse
articole de specialitate în reviste ale Ministerului Agriculturii,
precum şi în cotidianele interbelice „Dimineaţa” şi „Curentul”
al căror corespondent pentru Dobrogea a fost vreme de câţiva
ani. Dintre lucrările mai consistente n-a reuşit să tipărească
decât Un colţ dobrogean. Schiţă monografică (1946), o
analiză a zonei Cernavodă din perspectiva unui agronom.
Două romane aşteaptă încă să vadă lumina tiparului, în timp
ce multe alte manuscrise ridicate de Securitate cu ocazia
arestării sale par a fi iremediabil pierdute.
*
În ultimul deceniu de viaţă l-am cunoscut în casa lui
din Drăceşti pe inginerul agronom Ion Păunescu. Deşi
octogenar, ochii foarte vii, agerimea gândului, memoria
remarcabilă, cunoştinţele din domeniul istoriei „nescrise” a
ultimelor decenii, evocarea unor evenimente importante la
care fusese martor ocular, toate indicau faptul că omul acesta
avea multe de mărturisit. L-am vizitat apoi în repetate rânduri,
am purtat corespondenţă, cu sentimentul că am întâlnit o
persoană care poate destăinui întâmplări uitate ori este
capabilă să recompună imaginea unor oameni.
Rugându-l în vara anului 1996 să aştearnă pe hârtie
măcar o parte din cele ce-mi fuseseră povestite, Ion Păunescu,
persoană cu exerciţiul scrisului, mi-a trimis într-un timp
record 13 pagini de caiet studenţesc, redactate mărunt pe foi
îngălbenite de vreme, despre experienţa limită trăită în anii
’50 în lagărul de muncă forţată de la Canal, la Peninsula,
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lângă localitatea Valea Neagră. Am selectat din aceste
amintiri ale durerii pasaje în care sunt prezentaţi câţiva dintre
muscelenii întâlniţi de Ion Păunescu în lagăr.
Colonia Peninsula

În prima seară când am ajuns la Peninsula repartizat
la o brigadă, după ce am fost introdus în baraca acesteia, în
timp ce-mi aranjam culcuşul pe singurul loc liber din
încăpere, în dreptul unei ferestre care stătea tot timpul
deschisă, vara şi iarna, spre a se mai primeni aerul
pestilenţial din această aglomerare de 80 de oameni, răsucind
pe o parte şi pe cealaltă o pătură străvezie, spre a putea
vedea cum o pot utiliza să mă apere de frig şi, în acelaşi timp,
să mai atenueze rigiditatea scândurilor pe care urma să mă
întind spre a dormi, am schimbat câteva cuvinte cu vecinul
meu de prici, din dreapta mea, care, curios să ştie de unde vin
la o oră atât de târzie în mijlocul lor, renunţase la somn şi se
arăta dispus să discute cu mine. Am aflat că se cheamă Ivan şi
că fusese plutonier de jandarmi, şeful unui post dintr-o
comună de pe Valea Dâmbovicioarei. Era implicat în
legătura părtinitoare avută faţă de domnul colonel Gheorghe
Arsenescu, cum se pronunţase el, plin de respect, faţă de
celebrul „haiduc” din Munţii Muscelului.
În dimineaţa următoare am cunoscut pe un alt
muscelean, C. Greculescu, fost ofiţer, care îşi avea locul nu
departe de cel al lui Ivan. C. Greculescu era un bărbat înalt,
cu trăsături fine şi cu o purtare aleasă.
Aflând că sunt muscelean a venit să stea de vorbă cu
mine şi fratele mai mic al lui C. Greculescu, Mielu, care mi-a
spus că înainte de arestare ţinea contabilitatea la moara
cumnatului său din Câmpulung. Pe când stăteam de vorbă cu
Mielu Greculescu, numai ce-l aud pe Greculescu cel mare:
– Ai grijă ce discuţi cu fratele meu, domnule Păunescu!
Este unul dintre cei mai periculoşi turnători din colonie!
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Mielu, la auzul glasului fratelui său, curmă discuţia şi
se retrase la locul său.
Într-o zi, când eram scoşi la săpatul unui terasament
de cale ferată, brigadierul văzând cât sunt de prăpădit, mă
întreabă dacă mă pricep la topometrie şi, la răspunsul meu
afirmativ, mă duse la marginea cordonului unde mă prezintă
unui „civil”, cum le spuneam noi celor din administraţia
Canalului, care veneau în contact cu noi, deţinuţii. Inginerul
„civil” îmi încredinţă o lunetă topografică, o miră şi-mi dădu
indicaţii ce măsurători să fac. Mi se repartiză de la altă
brigadă să-mi poarte mira un deţinut numai oasele de el.
Acesta mi-a spus că a venit de două zile de la spital, unde a
suferit o operaţie de ulcer stomacal.
Spre surprinderea mea, ajutorul meu pe care-l chema
Iosif Marinescu era din comuna Măţău, fusese perceptor şi la
fel ca fraţii Greculescu şi cumnatul lor Purnichescu, era
condamnat pentru legăturile avute cu colonelul Gheorghe
Arsenescu.
Ginerele lui Iosif Marinescu, Necula, plutonier la
regimentul din Câmpulung, adăpostise pe Gheorghe
Arsenescu, amenajându-i un cotlon la o povarnă pe care o
avea într-o grădină cu pomi, ceva mai departe de comună.
Toţi membrii familiei Marinescu, el, soţia sa, feciorul lui
student, fiica sa, soţia lui Necula, mergeau cu rândul la
povarnă şi duceau adăpostitului hrană şi rufele spălate,
până într-o noapte când Securitatea, înştiinţată de vreun
nemernic, a înconjurat povarna pregătind asaltul asupra
ei. Arsenescu a simţit ce se pregăteşte, a sărit pe fereastră
trăgând din două revolvere şi s-a strecurat printre
securişti, înfundând pădurea din apropiere. Pentru
atitudinea lor toţi membrii familiei Marinescu aveau
condamnări la mulţi ani de puşcărie.
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Iluzia avocatului Ion Napotescu

Pe când eram şef de şantier la punctul numit „Moara
Dracilor”, din cauza zgomotelor asurzitoare scoase de un
concasor uriaş şi de trenurile care neîncetat veneau şi plecau
după ce basculau materialul excavat dintr-o carieră, am zărit
printre deţinuţii unei brigăzi, nou repartizat pe acest şantier,
pe avocatul Ion Napotescu. Mult mai tânăr decât el, aveam
pentru avocatul din comuna Coteşti-Muscel, încă din liceu, o
anumită admiraţie. M-am dus la brigadierul lui şi i-am cerut
să permită câteva minute deţinutului Ion Napotescu să mă ajute să
rezolv o problemă. Având consimţământul acestuia să vină după
mine, necunoscându-mă, Ion Napotescu m-a urmat, intrigat,
într-un beci unde aveam o masă pentru redactat situaţia zilnică
privind lucrările efectuate pe şantier, care seara trebuiau semnate
de civilul delegat al administraţiei Canalului.
– Domnule Napotescu, eu sunt inginerul Ion Păunescu, conjudeţean cu dumneata. Te-am adus aici să ciocnim
un ou roşu.
Era ziua de Paşti. Cu câteva zile înainte, primisem de
acasă pachet şi am ţinut să punctez cumva tradiţionala sărbătoare.
Ion Napotescu se alăturase în Muscel lui Dumitru
Alimănişteanu, care, la fel ca alţi oportunişti, naivi însă în
politică, în frunte cu Gheorghe Tătărăscu, îi ajutaseră pe
comunişti să se consolideze în România, ca, atunci când bolşevicii
au crezut că nu mai au nevoie de ei, să-i bage la puşcărie.
Opozantul Luca Bugheanu

În colonia Peninsula, printre deţinuţi, o figură celebră
era Luca Bugheanu. De profesie inginer, Luca Bugheanu,
născut în comuna Bughea din judeţul Muscel, executa o
pedeapsă administrativă, ca unul ce aparţinuse aparatului
SSI. Mutat disciplinar prin mai multe lagăre, Luca Bugheanu
se remarcase pe unde trecuse ca o mare personalitate, care
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însă nu se încadrase în niciun fel în orânduirea comunistă.
Chiar în acest lagăr toţi inginerii asistaseră la o confruntare
aprigă între un ofiţer din Securitatea statului şi el, care se
evidenţiase ca un „reacţionar” notoriu.
– Pedeapsa d-lui Luca Bugheanu expirase, rostise în faţa
inginerilor din colonia Peninsula abilul securist. Venisem să
constat dacă este sau nu cazul să-l punem în libertate. Aţi auzit cum
se pronunţă la adresa partidului nostru. Cu astfel de concepţii
domnul Luca Bugheanu va mai rămâne multă vreme în detenţie.
Luca Bugheanu nu s-a sinchisit prea mult de
perspectivele sumbre pe care i le prevedea acel ofiţer de
securitate – un ţigănuş elegant, manierat, care nu puţea ca
alţi ofiţeri din opresiune şi care ştia sau era instruit special
spre a arăta o altă faţă a asupritorilor noştri. Cunoscândumă, Luca Bugheanu nu s-a lăsat până ce nu a obţinut
schimbarea mea din funcţia de inginer al şantierului „Moara
Dracilor”, un punct greu de lucru şi depărtat de colonie la
5-6 km, în acela de ajutor al lui la un punct de lucru apropiat
de lagăr, unde în jurul unui concasor uriaş se organizase un
şantier cu un atelier de reparat utilajele care acţionau la
Canal cu lucrări de terasamente, montări de căi ferate,
construcţii de şosele, poduri etc. La acest şantier condus de
el, Luca Bugheanu adusese pe toţi muscelenii pe care-i
dibuise prin lagăr. La biroul lui lucra şi tehnicianul Tican din
comuna Boteni.
Luptătorii din munţi: Titu Jubleanu şi Benone Milea

Într-o zi mi se prezintă alţi musceleni care lucrau pe
acest şantier şi anume Titu Jubleanu şi Benone Milea din
comuna Nucşoara, condamnaţi la ani grei de puşcărie. Ambii
luptaseră în munţi alături de colonelul Arsenescu şi fraţii
Arnăuţoiu. Într-o zi, după ce Securitatea a înconjurat locul
unde se aflau luptătorii din munţi, în urma focurilor dintre
Arsenescu şi securiştii din detaşamentul ce-i înconjurase, Titu
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Jubleanu, aflându-se printre cei asediaţi, împreună cu soţia
sa, când a fost gata să fugă spre a scăpa din mâna
securiştilor, văzând că nevastă-sa e rănită, a ezitat un moment
şi a fost capturat de urmăritori.
Dus la Securitate, Titu Jubleanu a fost chinuit luni de
zile spre a le dezvălui organelor de opresiune ascunzişurile,
felul cum sunt organizaţi oamenii din munţi şi în repetate
rânduri a fost obligat să-i conducă pe soldaţi prin locurile
unde trăiau ei acolo în afara societăţii. Corpul lui Titu
Jubleanu era plin de cicatricele unor răni căpătate în timpul
torturilor, în gură nu mai avea niciun dinte, unul câte unul
fiind smulşi cu cleştele.
Benone Milea, într-o seară când scăpase dintr-o
confruntare cu Securitatea, aflându-se pe nişte dealuri situate
deasupra satului său, ore în şir auzea din vale strigătele
mamei sale: „Predă-te, Benone maică! Nu mai pot îndura
chinurile!” Până la urmă, nemaiputând suporta durerea, ca
urmare a implorărilor mamei sale, Benone Milea s-a dat pe
mâna securiştilor. După câte am aflat mai târziu, după ce au
fost purtaţi prin diferite închisori şi lagăre de muncă (în ce
scop?), cei doi nucşoreni au fost conduşi din nou la
Securitate, li s-a deschis un proces şi au fost condamnaţi la
moarte şi executaţi.
(Timpul muscelenilor, nr. 35, 11 februarie 2010)
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Musceleni în lagărul de muncă forţată
de la Canal ( II )
– amintiri ale inginerului Ion Păunescu –
Am prezentat în numărul trecut al ziarului o parte din
amintirile pe care inginerul Ion Păunescu mi le-a încredinţat în
august 1996. Deţinut politic în perioada 1951-1953 în lagărul de
muncă forţată de la Canalul Dunăre-Marea Neagră, Ion Păunescu
a avut prilejul să întâlnească acolo mulţi musceleni care încercau
să supravieţuiască regimului de exterminare din detenţie.
În fragmentul din acest număr Ion Păunescu evocă
întâlnirea din lagăr cu Ion Ţicăloiu, fostul său profesor de
limba română la Liceul „Dinicu Golescu” din Câmpulung.
Doctorul în filologie romanică
ajuns cioplitor în piatră la Canal

[…] În continuare am să stărui mai
mult asupra altui deţinut muscelean
întâlnit în lagăr: profesorul meu de limba
română de la liceu, dr. Ion Ţicăloiu.
Ion Ţicăloiu s-a născut la 7 decembrie
1891 în cartierul Schei al oraşului
Câmpulung - Muscel. După terminarea gimnaziului în oraşul natal şi absolvirea liceului
la Piteşti, între 6 noiembrie 1911 şi 20 iulie
1915 a studiat filologia şi fonetica la
Universitatea „Friedrich Wilhelm” din
Berlin, urmând sârguincios cursurile marilor
Prof. Ion Ţicăloiu
savanţi Heinrich Morf şi Hariton Tiktin.
În 1924 şi-a trecut doctoratul în filologie romanică la
Hamburg. A încercat să fie numit la Universitatea din
Bucureşti profesor la catedra de fonetică, însă a fost preferat
Alexandru Rosetti, lui oferindu-i-se un post similar la
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Cernăuţi şi în 1936 la Cluj, ceea ce Ion Ţicăloiu a refuzat. La
Câmpulung am început să-l am profesor de limba română la
Liceul „Dinicu Golescu”, începând cu anul al II-lea
În lagăr căutam să-l văd cât mai des, aprovizionându-l
cu ţigări, căci, deşi astmatic, era un fumător înveterat. Din
nefericire, din cauza felului meu realist de a vedea situaţia
politică internă şi pe plan internaţional, nu-l puteam bucura
spunându-i că într-o zi vin americanii şi ne eliberează.
Făcându-se un control medical al deţinuţilor, alarmaţi, poate,
de numărul mare de decedaţi, în creştere de la o zi la alta, Ion
Ţicăloiu a fost trecut la inapţi.
– Fă ceva, mă Păunescule, să fiu şi eu acolo la
muncă. Vin mâine, poimâine americanii şi mă găsesc la inapţi
ca pe Bebe Brătianu.
L-m căutat pe Luca Bugheanu şi i-am comunicat
rugămintea profesorului.
– Nu merită, mă Păunescule, să te frămânţi atât pentru
soarta lui Ţicăloiu. Eu a trebuit din cauza lui să mă duc la alt
liceu din ţară, în timp ce acel din Câmpulung era la doi paşi de
satul meu, Bughea. Şi am auzit că şi tu ai avut destule necazuri de
pe urma lui. Luca Bugheanu ştia ceva. […]
– Nea Luca, îi spusei eu şefului meu de şantier,
Ţicăloiu are nişte principii foarte severe, poate uneori prea
dure, dar se ştie că e una dintre personalităţile de marcă ale
oraşului şi trebuie ajutat.
– Bine, dacă insişti tu, sunt de acord. Dar cum?
– Ştiţi, avem printre altele de pavat nişte treceri pe
sub nişte poduri şi piatra trebuie să fie cât mai netedă pe
partea care curge apa, spre a nu se mâli prea tare. Cereţi
administraţiei să-l scoată la muncă fiind nevoie de el ca
specialist în cioplitul pietrei.
– Se pricepe la cioplit?
– Foarte bine! Doar şi-a ridicat casa din piatră de Albeşti!
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– Bine! Du-te şi spune-i să se pregătească, mâine să
iasă la lucru!
Am alergat să-i spun vestea îmbucurătoare profesorului.
– Da, mă Păunescule, se căina profesorul, dar o să-mi
fie greu singur. Ia vedeţi, nu puteţi scoate alături de mine şi
pe alţi câţiva prieteni ai mei?
I-am cerut numele lor şi cu ele am alergat la Luca
Bugheanu. Norocul a fost că acesta nu ajunsese la birou şi
lucrările nu s-au complicat. A doua zi am aranjat pe Ion
Ţicăloiu şi echipa sa sub un pod, le-am transportat câteva
vagonete de piatră la dispoziţie, le-am făcut un foc şi au
pornit treaba.
Moartea lui Stalin şi iluziile deţinuţilor

Într-o zi, pe când mă deplasam de la un punct al
şantierului la altul, aud dinspre Constanţa şi localităţile
vecine sunete de sirene ale fabricilor, ţiuitul locomotivelor şi
dangăte de clopote.
– A murit I. V. Stalin, mă informă careva.
Am alergat spre locul unde lucra echipa lui Ţicăloiu,
să le comunic oamenilor vestea. De cum m-am apropiat de
locul lor de muncă, aud chiote de veselie şi manifestaţii
zgomotoase care m-au surprins.
– Ce e cu dumneavoastră domnilor? Ce e tărăboiul
acesta? îi certai eu când m-am apropiat de ei.
– A murit Stalin! N-ai auzit? mă întrebă Ţicăloiu.
– Şi ce dacă a murit… D-voastră. trebuie să vă daţi în
spectacol în felul acesta? Potoliţi-vă că dacă dă peste dvoastră vociferând în felul acesta sergentul Şerban, care
umblă cu o bâtă la el, vă schilodeşte, nu alta!
Profesorul Ion Ţicăloiu mă privi foarte dezamăgit.
– Mă, Păunescule, te ştiam pesimist, dar nu în halul
acesta. Tot şantierul ştie că I. V. Stalin a murit şi în U.R.S.S a
izbucnit revoluţia anticomunistă.
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– Fiţi serioşi, domnilor. Astea sunt zvonuri lansate de
Securitate, ca, profitând de acest deces, să vadă cum
reacţionează oamenii şi să ştie pe cine să izbească mai tare.
Urcând pe un dâmb unde se descărcau vagoanele
trenurilor care soseau unul după altul, din cabina unei
locomotive tocmai ieşea mecanicul pe fereastră şi, ajuns pe
acoperiş, striga:
– Fraţilor, a murit Stalin! Vă dă drumul acasă!
Fiind în apropiere îi strigai:
– Dă-te jos, măi omule! Ce te-ai cocoţat acolo? Pune
locomotiva în mişcare şi ia-o din loc!
Mecanicul intră în cabină şi, privindu-mă intrigat
întrebă pe cei din jur:
– Cine e ăsta?
– Un deţinut, îl informă cineva.
– Ce-ai avut cu el? mă întrebă tehnicianul Tican, care
era de faţă.
– Ăsta, îi spusei eu, ori e un agent al Securităţii, care
încearcă să provoace, ori este un om de bună credinţă care,
turnat de cineva, poate să-şi piardă libertatea. Considerându-l din
ultima categorie, l-am zorit să plece, poate scapă nevătămat.
Cum a devenit profesorul Ion Ţicăloiu deţinut politic

Ştiind că l-am întristat rău pe profesorul Ţicăloiu,
când s-a dat încetarea lucrului l-am aşteptat la punctul unde
se aduna brigada lui spre a se încolona să meargă în lagăr şi
până la plecare am avut cu el o lungă discuţie.
– Să mă iertaţi, domnule profesor, concluzionai eu
discuţia. Şi eu, ca şi dumneavoastră, cred că trebuie să
acţionăm cumva împotriva acestui regim odios, care odată
trebuie să cadă, mai ales din cauza ideilor pe care le
promovează, la al cărui sfârşit trebuie să contribuim şi noi,
după puterile noastre. Eu, însă, sunt convins că libertatea
noastră nu ne-o aduc trupele americane, statele apusene cel
34

mult dacă ne încurajează în lupta noastră din punct de vedere
moral. Să nu ne repezim cu mâinile goale în ghearele lupilor.
În continuare, încredinţat că nu l-am convins prea
mult pe profesor, i-am mai pus o serie de întrebări: […]
– Cum se face că v-au arestat pe dumneavoastră, în
timp ce alţi foşti fruntaşi ai partidului sunt liberi?
– În 1946 a venit la Câmpulung Dinu Brătianu, şi cum
liberali ca Dimitrie Alimănişteanu, Ion Napotescu şi alţii,
împreună cu Gheorghe Tătărăscu, se alăturaseră comuniştilor, eu
am fost invitat să iau cuvântul la o adunare de la fostul
cinematograf „Jinga”. La tribună, lângă Dinu Brătianu,
mi-am început cuvântarea destul de agitat, căci cineva ne
strecurase un bilet că în încăpere e montată o bombă care va
exploda dintr-un moment în altul.
– I. V. Stalin, am început eu, a înfiinţat primele lagăre
de exterminare din U.R.S.S. şi din lume. Dinu Brătianu m-a
tras de mânecă şi mi-a şoptit: „Nu e politic să spui astfel de
lucruri”. Şi mai enervat, m-am îndepărtat de Dinu Brătianu
şi-am spus cu voce tare: „Ferească Dumnezeu să nu ajungem
în lagărele lui I.V.Stalin, că nu mai ieşim vii de acolo…” Şi
mi-am continuat discursul. Când i-am întrebat pe cei de la
Securitate de ce m-au arestat dintre vechii liberali tocmai pe
mine, anchetatorul mi-a arătat o hârtie bătută la maşină care
era cuvântarea ţinută de mine atunci.
– Cine a rostit aceste fraze? Nicolau? Comăndăşescu?
Nu! Profesorul Ţicăloiu, care trebuie să plătească pentru aceasta.
Peste câteva zile, mergând să-l văd pe profesorul Ion
Ţicăloiu, l-am găsit foarte deprimat. Bolile de care suferea,
netratate, se agravaseră de la o zi la alta şi lipsa unor veşti că
ar scăpa din puşcărie curând îl dărâmase complet.
– Bine că ai venit, mă Păunescule! M-am săturat de
spusele lui Ion Dumitrescu Lăzăuş şi ale altor prieteni de-ai
mei că vin azi-mâine americanii şi ne eliberează. De când se
vorbeşte de această intervenţie a americanilor, dacă porneau
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pe jos, tot ajungeau aici! Tu, am observat, eşti om cu
picioarele pe pământ. Tu crezi că vom mai scăpa de aici?
Citindu-i disperarea pe faţă, mi-a venit un gând şi
atunci i-am spus:
– Liniştiţi-vă, domnule profesor, am venit să vă
comunic ultima mea informaţie: dumneavoastră, celor cu
pedepse administrative, vă vor da drumul acasă. Aveţi
răbdare până se întocmesc formele. Şi, ca o dovadă că este
cert ceea ce vă spun, am venit să vă rog ca, atunci când veţi
ajunge acasă, să transmiteţi tatălui meu că m-aţi întâlnit aici,
să fie liniştit, că în curând voi sosi şi eu acasă.
– Am să-l trimit pe băiatul meu, Şerbănică, să-l
anunţe, se oferi însufleţit profesorul Ţicăloiu.
Nu aflasem de nicăieri vreo ştire de eliberare a
deţinuţilor cu pedepse administrative, dar am judecat eu că,
oricât de absurd este acest regim, cineva, până la urmă, va
raţiona şi nu vor mai ţine în puşcărie nişte oameni cu zilele
numărate, care nu mai reprezintă nici cel mai mic pericol şi
că ei îi vor elibera. Într-adevăr, profeţia mea s-a adeverit şi
Ion Ţicăloiu şi ceilalţi din categoria lui au fost eliberaţi.
În 1956, eliberându-mă şi eu din puşcărie, trecând
prin Câmpulung, am mers să-l văd pe profesorul Ion Ţicăloiu.
Era o zi frumoasă de vară. Intrând în curtea vilei sale, l-am
găsit pe el şi pe soţia sa întinşi pe şezlonguri la soare, sus, la
capătul pantei.
– Mă cunoaşteţi, domnule profesor? îl întrebai eu,
când m-am apropiat de el.
– Da, mă, te cunosc. Eşti băiatul lui Moise Păunescu,
cel mai cinstit om pe care l-am întâlnit în viaţa mea.
(Timpul muscelenilor, nr. 36, 25 februarie 2010)
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„Primeşte-mă, Părinte, sunt albul templier…”
La 4 martie 1994 se strămuta la cele
veşnice, discret, aşa cum a şi trăit, poetul
aproape centenar Mihai Moşandrei. A fost
toată viaţa un slujitor al adevărului şi al
dreptăţii. Doctor în Drept la Paris, şi-a
„trădat” – pentru poezie – o profesiune
pregătită cu multă ambiţie. Străbătând
deceniile, Mihai Moşandrei a rămas în
esenţă acelaşi, refuzând fumurile oricărei
glorii şi publicităţi.
Mihai Moşandrei
În locuinţa sa câmpulungeană din
strada Spiru Haret nr. 1, ori de câte ori îi călcai pragul, poetul te
întâmpina cu bonomie şi cordialitate. Era de un respect desăvârşit,
complexant aproape, chiar pentru cei cu mult mai tineri decât el.
Te invita în camera sa de lucru unde printre ediţii rare, fotografii şi
manuscrise, cuvintele lui se contopeau cu însăşi istoria literaturii
române. Aici, în acest sanctuar, îţi depăna amintiri, adesea unice,
despre Ion Barbu, prietenul său de o viaţă, despre familia Nanilor,
despre E. Lovinescu şi atmosfera cenaclului „Sburătorul” în care
s-a format, despre conferinţele lui Nicolae Iorga la Sorbona ori
Văleni. Sub magia vorbelor sale cumpănite te puteai întâlni aievea
cu eminenţii săi colegi şi amici Mihai Ralea, Basil Munteanu,
D.I.Suchianu, Ionel Teodoreanu, Tudor Vianu şi câţi alţii.
Trecut prin două Războaie Mondiale, cu decoraţiile
donate prin muzee, lui Mihai Moşandrei i-a fost dat rarul
privilegiu de a privi lumea, prin vârsta sa, de la o ameţitoare
înălţime. Se pregătea de această călătorie cu ani înainte. Constata
cu seninătate cum bucuriile lăsate omului de Dumnezeu îi sunt tot
mai puţine, pentru ca în felul acesta despărţirea să fie mai uşoară.
A fost un credincios, un mistic în poezie, şi din credinţă i-au venit
liniştea şi împăcarea.
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*
Am selectat din manuscrisele lui Mihai Moşandrei două
poezii-autoportret ale sale: Templierul şi Joc în amurg. Celelalte
poezii sunt inedite, întrucât au fost respinse de cenzură în timpul
regimului comunist datorită conţinutului lor religios.

Templierul
Primeşte-mă, Părinte, în za de cruciat,
În omăt îmbrăcat şi fine diamante,
Cu spada luminoasă sub garda de acante,
Ce obosită-n lupte pe pieptu-mi s-a culcat.
Ţi-aduc de-acolo umbre de foi luxuriante,
Şi bocetul mulţimii ce-ai binecuvântat,
Podoabele de ape curgând în luciu pat,
Şi poftele ne-nvinse din şipote vibrante.
Cu-o piatră mare-n deget şi „olifantul” mut,
Sosesc la Tine, Doamne, spre clarul Absolut,
Arunc mănuşa aspră şi scutul meu de fier.
În pieptu-mi port doar roza Iubirii fără pată,
Pe cască, stema veche, săpată pe-o agată,
Primeşte-mă, Părinte, sunt albul templier.
Joc în amurg
Sfios m-ascund după perdele de lumină,
Prin văluri lungi şi transparente şi fluide,
Să pot găsi însingurarea cristalină,
Cu soarele ce-aprinde cuvintele lichide.
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Mă răsucesc după perdele în tăcere,
Departe de tumultul cetăţilor ce ard,
Sub bolţi de întuneric şi cetini conifere
Când gândul tămâiază din talgere de nard.
Plecând, mă-ngrop după perdele de uitare,
Cu fluturul de noapte, în căutarea mierii,
Căci fagurul e spart pe masa-n sărbătoare
Doar sângele Lui curge prin bezna învierii.
Mănăstire în stâncă
Credinţă, flacăra omătului din suflet,
De-a lungul bolţilor albastre de răcoare,
Tu ai săpat adânc în cremenea din stâncă,
Străveche mănăstire de rugă şi uitare.
Ard flăcări de argint cu pâlpâiri pe buze,
Brodând tăceri sihastre pe-o margine de cer,
Vegheri de maici, aceleaşi, în nemişcarea lor,
Sub piatra care-apasă rubinul giuvaer.
Aripele de Slavă drumul de munte-ţi taie,
Din văgăuni priveşti până la munte… Sus,
Acolo, unde zarea pe văi se desfăşoară,
Când clopotul lin bate, sub raza de Apus.
Nămăeşti, 20 iunie 1978

El
În proaspete azururi de ceruri parfumate,
Cu tremurări lichide de palid ametist,
În ochi adânci de mare şi aurori bogate,
Toate înţelegi iubindu-L, în infinitul trist…
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Spirit ascuns de Haos şi pulberea de sori,
Mai sus de nopţi gătite cu înstelaţi cercei,
Mai sus de necuprinsul cu-al astrelor viori,
Deasupra conştiinţei, ce caută idei.
Peste necunoscuturi… de nimenea văzut,
Peste inele-n focuri, ce ard peste pământ,
E tot ce-nvie Verbul şi tot ce este mut,
Când Viaţa urcă imnuri spre taina Ta de sfânt.
Ruga din urmă
Dă-mi, Doamne, lumina Ta senină, să pot cânta,
Alăturea de soare ce urcă peste munţi,
Şi varsă peste mlade, peste grumaji şi frunţi,
Tot aurul fierbinte, din zimţi de rubia.
Cu florile din câmpuri să pot adulmeca,
Miresmele ce suflă printre stejari cărunţi,
Ce-ncremeniţi de vreme, la poalele de munţi,
Au adumbrit în vise pe Iov şi Rebeccà.
În trecerea de-o clipă, peste acest pământ,
Să-nchid Splendoarea lumii, într-un spumos cuvânt,
Să duc din bucuria ce poartă-n el un spic,
Când Secera de seară s-apropie foşnind,
Din sufletu-mi să cadă o floare de colind,
Când voi pleca spre Tine, în albul meu caic.
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Rugăciune pe câmpuri
În noaptea clară, Doamne, învaţă să mă rog,
Alături de livada uimită către cer,
Şi grânele pe câmpuri, îngenunchiate-n stog,
Şi nuferii pe baltă aprinşi în giuvaer.
Cădelniţe de smirnă din suflet să-Ţi aduc,
Cu brazi ce fac metanii pe munte printre nori,
Cu floarea albă-ascunsă în plecăciuni de cuc,
Cu apele ce cântă din orgă şi viori.
Şi toată foamea stearpă din şarpe şi omidă,
Şi setea nesecată a lutului impur,
Prefă-le în jeratic în vatra Ta toridă,
Spre Forma ideală, în nepătat Azur.
Mulţimile vrăjmaşe nu pot să Te-nţeleagă
Iar cei încinşi cu aur ard vii în asfinţit,
Cărarea către Tine, prin mlaştini, e pribeagă,
Dar ochii omenirii sunt ficşi către Zenit.
Rugă în noapte
Doamne, dă-mi braţul Tău imens,
Să pot urca Golgota vieţii,
Prin stânci şi drumuri fără sens,
Spre-o geană-n clarul Dimineţii…
Desfă acest inel de noapte,
Când candela abia luceşte,
Rupe oceanul dintre şoapte,
Misterul aprigului cleşte…
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Doamne, dă-mi braţul de lumină,
Cu turturele somnoroase,
Parfumul crestei sub hermină,
Când raza cerului o coase.
Ceaţa alung-o spre tristeţea
Şi vidul fără de sfârşit,
Dă-mi licărirea şi nobleţea,
A stelelor din Infinit…
Coboară caldul Tău surâs
Peste zăpezile învinse,
Unde-o brânduşe-aşteaptă-n vis,
Sub gheţuri reci şi nepătrunse.
(Timpul muscelenilor, nr. 37, 11 martie 2010)
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Un prieten al cărţii şi al copiilor:
librarul şi tipograful Gică Vlădescu
În anii ’70 doctorul Dumitru
Baciu pregătea pentru tipar volumul
Oameni, caractere, pasiuni, pe care
intenţiona să-l publice la Editura
Medicală. Cartea era o galerie de
portrete care aveau în comun apartenenţa la spaţiul muscelean. Profesorul
George Oprescu, poetul Dimitrie Nanu,
dramaturgul Tudor Muşatescu, sculptorul Constantin Baraschi, matematicianul şi poetul Ion Barbu, exploratorul
Mihai Tican-Rumano, arhitectul DuDr. Dumitru Baciu
mitru Ionescu-Berechet, folcloristul C.
Rădulescu-Codin, preotul Ioan Răuţescu, doctorul Ion NanuMuscel şi mulţi alţii, în total 30, se întâlneau în paginile scrise
cu dăruire de autor.
Volumul n-a putut să apară întrucât n-a primit aviz
favorabil din partea editurii şi a rămas până astăzi în
manuscris. O rememorare pe care Dumitru Baciu a scris-o
pentru acest proiect, priveşte figura librarului şi tipografului
Gheorghe Gh. Vlădescu (1898-1971) din Câmpulung.
Dumitru Baciu l-a cunoscut pe „nenea Gică” în librăria
„Vlădescu” şi imaginea luminoasă a acestui om devotat
meseriei sale a păstrat-o permanent în suflet.
Evocarea Un prieten al cărţii şi al copiilor: librarul şi
tipograful Gică Vlădescu, reprodusă aici fragmentar, este unul
dintre cele 30 de capitole ale volumului Oameni, caractere,
pasiuni, finalizat de Dumitru Baciu în anul 1977.
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Librarul – stăpânul unui mic regat

În oraşul copilăriei mele, mulţi au fost oamenii a
căror amintire se leagă de primele contacte cu viaţa, de
cunoaşterea micului univers alcătuit de lumea şi locurile unde
văzusem lumina zilei. Astăzi, când retrăiesc acele clipe, revăd
cu aceeaşi emoţie şi cu aceeaşi claritate chipurile unor
oameni. Astfel băcanul Niţă Teşileanu, unde mă duceam să
fac primele cumpărături, cizmarul Florescu, ai cărui pantofi
constituiau unul din darurile mult aşteptate cu prilejul
sărbătorilor de Paşti, croitorul Tarachiu, cofetarul Vlăsceanu
şi atâţia alţi vrednici meseriaşi sau negustori, bine apreciaţi
de concetăţeni pentru priceperea şi corectitudinea lor,
reprezentau persoane importante în rândul cunoştinţelor mele.
Însă, un loc special printre aceşti oameni, cu profesii legate de
nevoile şi bucuriile specific omeneşti, îl ocupa librarul.
În lumea de copil, persoana librarului reprezenta ceva
cu totul aparte, deoarece el era stăpânul unui mic regat unde
se găseau lucrurile şi personajele ce-mi fermecaseră
copilăria. În vitrina librăriei sale se aflau acele mult râvnite
jucării, dintre care cu greutate căpătam câte una cu ocazia unei
aniversări sau prin intermediul unui darnic Moş Crăciun.
Din rafturile aceleiaşi librării îmi alegeam mai târziu
cărţile cu poveşti, şi cu multă emoţie îmi cumpăram la fiecare
început de toamnă cărţile şi rechizitele şcolare. Tot de aici
veneau satisfacţiile de sfârşit de an sub forma premiilor
şcolare sau a unei răsplăţi speciale din partea părinţilor mei.
Cu câtă nerăbdare strângeam fiecare leu ca să pot
cumpăra noua carte apărută în vitrina librăriei, care-şi ocupa
apoi cu cinste locul în modesta mea bibliotecă. În felul acesta,
pentru mine, noţiunile de „librar” şi „librărie” aveau un
farmec deosebit.
Credincios tradiţiilor familiale, eram un obişnuit al
librăriei I. Zărnescu, situată în centrul oraşului – vizavi de
Grădina Publică –, dar din când în când comiteam câte o
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trădare şi făceam „incursiuni” în librăria concurentă Ioan
Staicu, de fapt un fel de magazin universal, cu o sferă mult
mai largă de obiecte de vânzare.
Întâlnirea cu „nenea Gică”

În librăria lui Gică Vlădescu n-am intrat decât relativ
târziu, în primele clase de liceu, condus de un bun prieten
care voia să mă convingă că aici se pot găsi caiete şi creioane
mai ieftine decât la celelalte librării, dar în acelaşi timp cu
intenţia de a-mi face cunoştinţă cu un om deosebit de plăcut.
Nu-mi amintesc cât de ieftine erau acele obiecte în
comparaţie cu alte librării, dar ştiu că ceea ce m-a captivat
din primul moment a fost persoana librarului, a lui „nenea
Gică”, aşa cum mi-l prezentase prietenul meu Jean Olarian.
În faţa unor rafturi cu cărţi, ce nu aveau aspect de
cărţi noi, ci mai mult de anticariat, am zărit un om de statură
potrivită, cu părul blond, dar puţin încărunţit la tâmple, cu un
început de chelie în creştetul capului, cu doi ochi albaştri vioi,
zâmbitori, puţin adus de spate, ducând din când în când o
mână la ureche, din cauza unei surdităţi premature.
„Bun venit!” mi-a spus o voce caldă, prietenoasă, o
strângere de mână bărbătească, ca de la egal la egal, şi iatămă introdus în lumea prietenilor lui „nenea Gică”. N-aş
putea să spun ce-am cumpărat sau ce-am discutat cu ocazia
primului pas făcut în librăria „Vlădescu”, dar în acea clipă,
în vechea mea dragoste pentru cărţi şi librărie, îşi făcea loc o
persoană nouă.
Deşi căutam să nu-mi trădez vechile preferinţe,
veneam tot mai des la noua mea cunoştinţă, nu totdeauna
pentru a cumpăra ceva, ci pentru a sta de vorbă cu un om
care începuse să exercite o atracţie deosebită asupra mea.
Din discuţiile ce se încingeau cu ocazia fiecărei vizite, îmi
dădeam seama că Gică Vlădescu nu era un librar din stofa
45

celor pe care îi cunoscusem până atunci, ci un om cu totul
aparte, o figură originală faţă de colegii săi de breaslă.
Gheorghe Vlădescu - tatăl şi Gheorghe Vlădescu - fiul

Curând am aflat unele date biografice, pe care aveam
să le întregesc mai târziu pe parcursul anilor. Gică Vlădescu
era fiul tipografului Gheorghe N. Vlădescu, care se bucura de
o deosebită consideraţie şi cinstire în rândul concetăţenilor
pentru caracterul său integru, ca şi pentru contribuţia sa de
animator al vieţii culturale din oraş şi judeţ. Originar din
comuna Bughea, învăţase de copil meseria în tipografia lui
Gheorghe Sârbu, vestit meşter venit de prin părţile Sibiului, a
cărui tipografie se găsea în casele Bărăţiei, de pe strada ce
delimitează la sud vechea biserică catolică, monument datând
din vremea întemeierii Ţării Româneşti.
Om harnic şi serios, înzestrat cu bun simţ şi spirit practic,
Gheorghe N. Vlădescu reuşise să mărească vechea tipografie,
mutându-se într-un nou local pe strada Matei Basarab. El se
impusese în ochii concetăţenilor nu numai prin calităţile sale de
meseriaş priceput şi corect, prin maniera deosebită de
comportare faţă de lucrătorii săi, ci şi prin felul în care ştiuse să
încurajeze activitatea editorială, ajutând la tipărirea unor reviste
şi cărţi ce reflectau preocupările intelectualităţii locale.
Aici se tipăreau tezele de doctorat ale tinerilor absolvenţi de facultăţi, uneori pe spezele tipografului, precum şi
o serie de broşuri cu rol de popularizare a ştiinţei. Tot aici
vedeau lumina tiparului şi încercările literare ale unor tineri
pătrunşi de focul sacru al poeziei. Iată de ce Gheorghe N.
Vlădescu era considerat unul dintre principalii susţinători ai
vieţii culturale din oraşul său, deşi nu era un intelectual, ci
doar un meseriaş pasionat de munca sa.
În această ambianţă s-a născut în martie 1898 fiul
tipografului Vlădescu, botezat tot Gheorghe, după numele tatălui
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său. Copil inteligent şi zburdalnic, Gică Vlădescu a avut parte de
o tinereţe fericită, ştiind să îmbine studiul şi preocupările pentru
sport (gimnastică, fotbal, oină, ciclism, excursii) cu alte plăceri
inerente vârstei. Din anii petrecuţi pe băncile şcolii primare şi ale
Gimnaziului „Dinicu Golescu” din Câmpulung, continuaţi la
Liceul „Gh. Lazăr” din Bucureşti, a reţinut în special dragostea
pentru lectură.
Izbucnirea Primului Război Mondial din 1916 îl face să
se înroleze ca voluntar, iar după terminarea războiului se înscrie
la Facultatea de Drept din Bucureşti, pe care nu o termină, în
1922 tatăl său luându-l ca asociat la conducerea tipografiei.
Această muncă nu-l absorbea în întregime, permiţându-i
să se ocupe din când în când de vechea pasiune din timpul şcolii –
gimnastica, predând intermitent ca profesor suplinitor de educaţie
fizică la Şcoala Normală „Carol I” şi la Seminarul „Patriarhul
Miron Cristea”. Mai târziu, când tatăl său se hotărăşte să
deschidă o librărie, Gică Vlădescu devine principalul ei animator,
iar când în 1941 tatăl a decedat, fiului îi revine sarcina să se
ocupe şi de tipografie.
Iată în câteva rânduri biografia omului pe care-l
cunoscusem în faţa rafturilor de cărţi din librărie, biografie
oarecum banală şi lipsită de un conţinut special dacă ar fi
putut fi despărţită de imaginea sufletească, care dădea
adevărata caracteristică a personalităţii sale şi a farmecului
său exercitat asupra prietenilor şi cunoscuţilor.
Un alt fel de librar

În persoana modestă a librarului Vlădescu se
ascundea o fiinţă cu totul deosebită de restul confraţilor de
breaslă. Înzestrat cu o inteligenţă ascuţită, cu un fin spirit de
observaţie şi cu o memorie puţin obişnuită, nenea Gică era un
adevărat om de cultură. Citea foarte mult şi reţinea la fel de
mult. Bagajul lecturilor sale era foarte bogat şi variat, de la
operele clasicilor greci la lirica lui Rabindranath Tagore. Ştia
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să aprecieze subtilitatea şi originalitatea poeziei lui Tudor
Arghezi, sensibilitatea versurilor lui Dimitrie Anghel, umorul
nesecat al lui George Topîrceanu, al cărui mare admirator
era, ca şi adâncimea liricii lui Ion Barbu.
Nemărginindu-se să guste egoist aceste frumuseţi, le
împărtăşea şi prietenilor săi ca şi tuturor celor care păşeau
pragul librăriei. Astfel, când îţi recomanda o carte, puteai fi
sigur că a citit-o şi a apreciat-o personal şi că nu făcea din
vânzarea ei un simplu act comercial, ci unul de cultură. În
acest sens, înfiinţase chiar în localul librăriei o bibliotecă de
împrumut, unde, în schimbul unei sume derizorii, oferea
cărţile cele mai bune acelora care nu-şi permiteau satisfacţia
de a le cumpăra. E drept că zelul cititorilor întrecea uneori
speranţele animatorului şi multe cărţi nu mai reveneau în raft.
Dar şi atunci, nenea Gică nu era supărat, ci mai degrabă împăcat
în sinea sa că respectivului i-a plăcut cartea, dacă nu s-a îndurat
să o mai înapoieze.
Fire mucalită, înzestrat cu un umor de o deosebită
fineţe, mânuia ironia cu multă măiestrie, fără să reuşească a
răni pe cei atinşi de săgeţile sale, deoarece în spatele lor se
întrevedea căldura unei omenii rar întâlnite. Printr-o vorbă
de duh, printr-o anecdotă debitată cu talent, ştia să întreţină
în jurul său o atmosferă de voie bună, să descreţească frunţile
cele mai întunecate, astfel încât nenea Gică era o fântână
nesecată de glume, zicale, poante pline de tâlc, spuse cu vervă
şi haz, plasate la locul şi momentul potrivit. Sinceritatea şi
jovialitatea sa, spiritul său boem, care accepta viaţa sub toate
formele, iubind pe oameni şi cu bune şi cu rele, îl făcuseră să
câştige simpatiile tuturor.
Prietenos cu toată lumea, era deosebit de iubit de
copiii de toate vârstele, de la puştii de o şchioapă – care-l
primeau cu strigăte de bucurie: „Vine, vine nenea Gică!”,
fiindcă era prietenul lor de joacă – până la cei mai mari,
aflaţi în pragul adolescenţei, cărora le povestea snoave şi
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istorii din tinereţea sa. Mereu tânăr sufleteşte, ştia să se
apropie de ei, să le acorde atenţie ca şi oamenilor mari, să
devină prietenul şi confidentul lor.
Erau de neuitat discuţiile pe care le iniţia, plecând de
la o glumă, de la o vorbă oarecare şi continuând printr-o
incursiune în opera unor scriitori cunoscuţi, redând citate,
idei, emiţând aprecieri personale, în sfârşit reuşind să-ţi
deschidă o nouă viziune asupra unui scriitor, a unei opere de
care adesea te ruşinai că nu ştii prea mare lucru.
Şi astfel minutele se făceau ore, iar o vizită în librăria
„Vlădescu” devenea o plăcere pe care o aşteptai cu
nerăbdare să se repete cât mai curând.
(Dumitru Baciu, Oameni, caractere, pasiuni – manuscris)
(Timpul muscelenilor, nr. 38, 25 martie 2010)
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Alexandru Pelimon –
un călător paşoptist prin Câmpulung
Epoca notelor de călătorie

Calea însemnărilor de călătorie  deschisă de Nicolae
Milescu Spătarul şi mai apoi de iluministul Dinicu Golescu –
au urmat-o la mijlocul secolului al XIX-lea scriitori ca Mihail
Kogălniceanu, Costache Negruzzi, Grigore Alexandrescu,
Dimitrie Bolintineanu, Nicolae Filimon ori Ion Codru
Drăguşanu.
Un călător cel puţin la fel de pasionat ca toţi aceştia a
fost Alexandru Pelimon, autor prolific, popular în epocă, uitat
însă astăzi. Fiu al unui comerciant bucureştean, ocupând
diferite slujbe ca „amploaiat“, hărţuit de greutăţi materiale şi
de „grele nenorociri“ în familie, Alexandru Pelimon ne-a lăsat
în cartea sa „Impresiuni de călătorie în România”, publicată
în anul 1858, o frescă a oraşului Câmpulung Muscel şi a
împrejurimilor sale. Scrierea aparţine unui veritabil turist care
îşi ia rolul foarte în serios. Cât de modern gândea acest iubitor
al naturii, care vară de vară mergea în călătorie pe jos, cu
„sacul în spate“ şi cu o ghioagă straşnică în mână, reiese din
ceea ce scrie în debutul cărţii: Mă mir prea mult de ce boierii,
propietari de moşii, iubesc vara a şedea în Bucureşti? cum
dumnealor iubesc atât de mult uruitul trăsurilor, preumblarea
de la Şosea ca şi pe alte uliţi ale Bucureştilor, totdeauna în
pulbere şi-n trăsură; de ce n-ar fi iubind să viziteze în acest
timp muntele şi câmpia, locurile de pe Dâmboviţa, pe Argeş şi
Râul Doamnei, pe Olt şi mai încolo.
Dacă urmăreşte însemnările din volumul „Impresiuni
de călătorie în România” cititorul află că Alexandru Pelimon
a plecat pe 16 iulie 1858 din Bucureşti la orele trei şi
jumătate, foarte de dimineaţă, ieşind prin bariera Podului
Mogoşoaiei. Era însoţit de un oarecare Niţă, un june grănicer
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de la satul Vişoiu, mai din sus de Câmpulung, care – potrivit
mărturisirii sale – era cel mai frumos june ţăran ce au putut
vreodată a vedea ochii mei. După ce trece de lunca
Bucureştiului, străbate satul Boteni, apoi Podul Bărbierului
pentru a intra în lunca din Conţeşti, un loc deschis de unde
încep a se zări Carpaţii către nord, întocmai ca nişte cetăţi de
fier şi de aramă. A doua zi trece prin lunca Mătăsarului,
Găieşti şi Leordeni. În cea de-a treia, lasă Goleştiul şi Piteştiul
tot la mâna stângă, urmează apoi calea cea oarecum
gloduroasă pe sub dealuri trece de confluenţa Râului
Doamnei cu Argeşul, iar pentru că ziua era trecută de jumătate
grăbeşte paşii ca să iasă în drumul cel mare pe unde umbla
lumea care se ducea la târgul de Sânt Ilie. Aici peisajul se
schimbă brusc: care încărcate cu tot felul de mărfuri, oameni
povestind sau cântând, o animaţie neaşteptată, toate dând
impresia că se apropie o mare sărbătoare. Noaptea rămâne la
poşta Livezeni, cea mai din urmă până la Câmpulung.
Cum era oraşul Câmpulung în 1858?

Capitolul dedicat vechii reşedinţe domneşti începe cu
descrierea situării sale geografice. Oraşul care se află închis
între nişte dealuri foarte măreţe cuprinde mai multe
monumente istorice şi admirabile; linii paralele îi formează
uliţele şi nu-i lipsesc casele frumoase şi nici bărbaţi ce merită
toată lauda. Câteva monumente atrag atenţia călătorului:
monastirea cea edificată de un Radu voievod şi-apoi
prefăcută de Matei vodă Basarab, mica bisericuţă a lui NegruVodă, despre care Pelimon consideră că prin descălicătoarea
sa aici întâi, puse întâia piatră pentru fundare Principatului
României, precum şi Bărăţia. Ca mai toate târgurile vremii
oraşul, deşi dotat de la natură cu o poziţiune foarte
avantagioasă pentru menţinerea curăţeniei, nu era chiar
salubru. Casele ar trebui clădite după o concepţie arhitectonică
mai riguroasă, canalul din mijlocul pieţei s-ar cădea să fie
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construit din piatră, şcoala este cam dărăpănată, lipseşte un
stabiliment de educaţie pentru fete. Călătorul consideră că nu
numai municipalitatea Câmpulungului, ci şi a oricărui oraş
mai însemnat din România, ar trebui să fie mult mai interesată
de existenţa şcolilor, a şoselelor, a spitalelor, a bibliotecilor ori
a stabilimentelor ajutătoare pentru săracii neputincioşi cât şi
pentru orfani.
Alexandru Pelimon a ajuns în Câmpulung pe data de 19
iulie 1858, după ce vizitase castrul roman de la Jidova. Prima
impresie asupra oraşului, pe care o califică drept teribilă şi
despre care crede că o va ţine minte toată viaţa, este legată de
bâlciul de Sf. Ilie. Dovadă a unei intense vieţi comerciale
începând încă din secolul al XV-lea, „Sborul lui Sf. Ilie“,
desfăşurat anual între 17 şi 27 iulie, aducea la Câmpulung
numeroşi negustori ale căror mărfuri se schimbau cu
produsele locale. Chiar secretarul lui Constantin Brâncoveanu,
Antonio Maria del Chiaro Fiorentino, menţiona acest fapt.
Prin cele relatate despre această tradiţională „întâlnire“,
Pelimon ne lasă un viu şi pitoresc tablou de epocă, dovedind o
impresionantă forţă descriptivă şi în acelaşi timp calităţile
unui stilist ce are meşteşugul de a alcătui ample perioade. Era
aici o mulţime pestriţă care foia în jurul prăvăliilor unde
călătorul nostru, destul de umblat de altfel, va vedea fel de fel
de lucruri ciudate şi curioase. Ţărani, femei, copii, cercelari,
negustori, mămulari, copăieri, oameni d-ai poliţiei şi d-ai
cârmuirii care priveghiau dar şi băcani, boieri, dame, domnişori atât d-aci din oraş, cât şi din alte părţi îşi întretăiau
drumurile. Puteai cumpăra de aici surtucul de modă, mănuşi
glasé şi fracuri cu coadele lungi, şepci şi paltoane, cojocul şi
căciula de oaie a ţăranului, peşchirul sau mărama cea albă.
Prin târg puteau fi văzute dame ce purtau pălării amazoane,
cu horbotă neagră pâmprejur şi maniind cochetăria cea mai
esantrică. La târgul unde se vindeau funii şi păcură, coase şi
opinci, lulele şi brânză în coşuleţe, se juca uite popa!... nu e
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popa! (şi nu era greu a pierde agoniseala unui an întreg!), se
bătea cartea la stos prin cafenele, dar cea mai mare căutare o
avea ruleta, căci aici se îngrămădeau cei mai mulţi, atraşi de
strigătul la un gologan, cinci!... la un gologan, cinci! al
neguţătorului cu rolina. Deşi oprită de condica penală, ruleta
rămânea unul dintre punctele de atracţie ale bâlciului.
Cât de mare era aglomeraţia din târgul Câmpulungului
la acea vreme o denotă şi faptul că Alexandru Pelimon, care
sosise în oraş cam pe la toaca popilor, nu va găsi niciun loc
unde să tragă, de vreme ce toate camerile de pe la hanuri se
aflau prinse. Dar cum prin aceste locuri se aflau bărbaţi
lăudabili, călătorul va rămâne peste noapte la domnul
Florentie, revizorul şcoalelor comunale din acest destrict,
care face prin acest gest dovada ospitalităţii locale.
A doua zi, mergând spre dealul Flămânda, care domină
ca o citadelă tot oraşul, cu scopul de a vizita mica bisericuţă
ce se afla acolo, Pelimon observă că toţi sătenii şi sătencele ce
se îndreptau către Câmpulung erau îmbrăcaţi în straie de
sărbătoare.

Vedere a Câmpulungului, dinspre nord.
Litografie după un desen de Michel Bouquet, Paris, 1843
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El remarcă în mod deosebit frumuseţea costumului
popular al tinerelor fete: ie cu fluturi şi cusături cu arnici de
toate culorile, cojocel subţire, catrinţă cu picăţele ca a
bărbaţilor, dar cu marginile ceva mai înguste. Aceste frumoase
fete unesc atâtea calităţi şi atâta gust în ceea ce priveşte portul
lor, încât – scrie călătorul – damele capitalelor, fără
supărare!... cu toată silinţa ce o pun ca să concure prin moda
de la Paris şi altele, rămân, e adevăr, cam învinse şi nu pot
tăgădui înseşi dumnealor că dau premiuri necontestabile
astor fiice de la Carpaţi!... De altfel, Alexandru Pelimon
inserase între paginile poemului intitulat Carpaţi din cartea sa
de poezii Faptele eroilor, publicată cu numai un an înainte, o
interesantă litografie a lui Michel Bouquet reprezentând o
imagine a Câmpulungului văzut dintr-o poziţie dominantă şi
având în prim-plan doi localnici în costume tradiţionale.
În explorarea împrejurimilor Câmpulungului

În zilele următoare, atras de farmecul împrejurimilor
fostei capitale domneşti, Pelimon pleacă spre nord. Ajunge la
Rucăr, un sat ocolit de munţi şi stânci de piatră foarte
râpoase, unde este întâmpinat de P. Rucăreanu, la care va
rămâne peste noapte. Peste o zi caută oameni şi cai pentru o
excursie la Dâmbovicioara. Iese din Rucăr, admiră spre nordvest Piatra lui Crai unde se află aşezată linia de pază a
pichetelor de graniţă dintre Muntenia şi Transilvania, la
jumătatea zilei depăşeşte punctul de pază de la Podul
Dâmboviţei şi apucă la stânga. Trece puntea din grinzi de brad
peste Dâmboviţa, lasă în urmă nişte colţi de piatră între care se
află un turn de cetate despre care mărturiseşte că nu există
date prea sigure, merge pe un drum ce şerpuieşte pe sub nişte
stânci mari atârnate şi cu făclii de ceară intră în peştera
Dâmbovicioara unde, precum alţii înaintea sa, îşi lasă
însemnat numele pe un perete. La întoarcere apucă alt drum, o
cale spre dreapta, către Valea Muierii, se opreşte la cetatea
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din faţa Podului Dâmboviţei întărită cu un mur de piatră tras
până-n culmea dealurilor învecinate, cetate pe care o găseşte
complet ruinată, plină de plante, ierburi şi muşchi.
Pleacă apoi spre Dragoslavele şi la unsprezece ore din
noapte trage la un birt din faţa schitului Nămăeşti. A doua zi
ascultă sfântul oficiu la biserica din piatră a schitului, urcă la
maica stariţă, doamna Elisabeta, unde discută despre legenda
descoperirii schitului de un păstor, despre icoana foarte veche
ce s-a găsit aici şi pe care o aseamănă cu icoana de la
Mănăstirea dintr-un Lemn din judeţul Vâlcea. Coboară spre
Câmpulung şi ajunge la timp pentru ca să petreacă o seară la
teatru unde se reprezintă piesa Doi morţi vii. Spectacolul nu-l
încântă în mod deosebit, dar laudă „nobilul simţimânt“ al lui
T. Rucăreanu şi C. D. Aricescu cei ce cu destule anevoinţe şi
precât îi iertă puterile, înălţară muzelor acest templu. În ziua
de 25 iulie 1858 Alexandru Pelimon îşi ia rămas bun de la
Câmpulung.
Este evident că în perioada când sunt redactate
„Impresiunile de călătorie în România”, epocă în care
cititorul era mai puţin atent la calitatea scrisului, nu trebuie să
căutăm adâncimi în paginile lăsate de Alexandru Pelimon.
Lăudabile rămân însă elanul, pasiunea şi strădania acestui
peregrin din zorii literaturii de călătorie româneşti.
(Timpul muscelenilor, nr. 39, 8 aprilie 2010)
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Impresiile de călătorie
ale lui Gheorghe Chiţa
Un cetăţean de onoare al Câmpulungului

Colecţionarul Gheorghe Chiţa este, fără doar şi poate,
unul dintre cetăţenii onorabili ai Câmpulungului. Nu este aici
nicio ironie, pentru că domnul Chiţa este chiar cetăţean de
onoare al oraşului în care trăieşte. Puţini oameni au făcut
pentru urbea lor cât a înfăptuit domnul Chiţa pentru
Câmpulung. Dacă vechiul ceas de la Bărăţie bate cu
regularitate orele, ca şi ceasul de la Şcoala Normală „Carol I”
şi cel din turnul Bisericii „Joseni” din Rucăr, „vinovatul” este
inginerul Chiţa, partener al colaboratorului său, inginerul
Gheorghe Buzatu. Dacă la Casa de Cultură „Tudor
Muşatescu” un nou ceas, adus de la Londra, îţi arată ora
exactă după mulţi ani de absenţă a ceasului original, privirea
trebuie să ne-o îndreptăm tot către Gheorghe Chiţa, aşa cum şi
barometrul din Grădina Publică – aproape legendar în
conştiinţa câmpulungenilor – a revenit la viaţă datorită celor
doi „meşteri”. În fine, dacă simezele de la Galeria „Arta” stau
mereu aliniate şi simetrice, în mod sigur domnul Chiţa a
trecut pe acolo. Exemplele ar putea continua.
Istoria vizuală a Câmpulungului şi a Muscelului ar fi
fost mult mai săracă dacă Gheorghe Chiţa nu ar fi adunat, cu
răbdare şi tenacitate, piesă cu piesă pentru a completa un
„mozaic” de-a dreptul impresionant: aproape 1000 de cărţi
poştale ilustrate şi litografii care „scriu” istoria zonei din
ultima sută de ani. Generos, colecţionarul a făcut din
ilustratele sale un bun public, întrucât oricine vrea să le
cunoască le poate consulta în original, la dânsul acasă, iar o
bună parte dintre ele a constituit „materia primă” a
monografiei ilustrate Câmpulung şi judeţul Muscel, care a
cunoscut nu mai puţin de patru ediţii.
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Leonardo da Vinci – trambulina spre Europa

Ceea ce nu ştie aproape nimeni este faptul că
Gheorghe Chiţa e autorul unui volum cu impresii de călătorie,
care sintetizează însemnările făcute pe parcursul a trei decenii
(1979-2009) de peregrinări prin Europa. Fire metodică,
turistul şi-a notat zi de zi în carneţel ce a văzut, ce a simţit, ce
l-a impresionat, ce a păţit, uimirile şi dezamăgirile care, cu
timpul, au însumat un număr considerabil de pagini.
Volumul intitulat Prin Europa. Impresii de călătorie
începe cu descrierea din iunie 1979 a unui traseu „clasic”
pentru perioada comunistă: Kiev – Leningrad (actualul SanktPetersburg) – Riga – Moscova. Excursie organizată „cu voie de
la partid”, ghid (probabil colaborator al Securităţii), obiective
prestabilite, program fix, în fine, tot „arsenalul” consacrat.
Momentul de cotitură al turistului-Chiţa (şi, poate,
chiar al biografiei sale) a fost plecarea în Italia, din octombrie
1980, ca invitat la o expoziţie de filatelie pentru care pregătise
exponatul Leonardo da Vinci:
Pentru realizarea exponatului filatelic „Leonardo da Vinci”
am primit şi concursul unui colecţionar din Milano cu care am

Gheorghe Chiţa la Veneţia (1980)
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făcut schimburi importante. El m-a invitat la expoziţia tematică
din octombrie 1980, ştiind că l-am întocmit, astfel că puteam
participa cu exponatul la o expoziţie a cărei temă era „Arta”.
Am făcut formele necesare pentru trimiterea colecţiei prin poştă.
Unul dintre colecţionarii vârstnici din Bucureşti, regretatul
Valeriu Neaga, mi-a sugerat să fac demersurile pentru a merge
personal la vernisajul expoziţiei, căci propunerea pentru
participare poate constitui invitaţie, document absolut obligatoriu pentru solicitarea paşaportului pentru ţări capitaliste.
[…] Dorinţa de a vedea Italia, patria lui Leonardo da Vinci, a
fost atât de mare, că n-am ezitat să lupt pentru a depăşi toate
obstacolele, reuşind în cele din urmă. (p.11)
Scăpat din „cuşcă” şi ajuns în Italia, Gheorghe Chiţa se
consideră, pe bună dreptate, un privilegiat (alţii, în ţară, nici
nu puteau visa la un paşaport!) şi foloseşte la maximum
timpul disponibil. Are cu sine, pregătită cu grijă de acasă, o
vastă documentaţie şi acum o pune în aplicare. Vede, rând pe
rând, Veneţia, Milano, Modena, Florenţa, Vinci şi Roma,
vizitând obiectivele principale, plin de frenezia celui care nu
bănuia că va ajunge să se desfete cu marile valori ale artei
antice şi renascentiste.
Programul este dens, fără sincope:
Sosesc la Roma în cursul nopţii. Rămân în sala de
aşteptare a gării „Termini” şi încerc chiar să aţipesc puţin,
asemenea altor călători. Carabinierii s-au uitat îndelung la
biletul meu, dar n-au zis nimic. La toaleta gării sunt condiţii
bune de spălat şi bărbierit, aşa că fac şi eu acest lucru. La ora
7 ies prin oraş unde, conform programului făcut în timpul
nopţii, am început cu vestigiile romane care fiind în aer liber
nu se punea problema orei de deschidere. Astfel am văzut
celebrul Coloseum, Columna lui Traian, Arcul lui Constantin,
grandiosul monument al lui Vittorio Emmanuele despre care
citisem că seamănă cu o uriaşă maşină de scris. Am intrat apoi în
toate bisericile care mi-au ieşit în cale. Nu are sens să le mai
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descriu. Toate erau foarte frumoase. Mi-au plăcut în mod
deosebit Santa Maria Maggiore, biserica del Giusso şi San Pietro
in Vincoli, unde am admirat celebrul „Moise” al lui Michelangelo. L-am atins şi eu pe piciorul gol, lustruit de milioanele de
atingeri de-a lungul timpului. (p.18)
Anii de ucenicie ai călătorului Gheorghe Chiţa

Prima ieşire în Vest, când Gheorghe Chiţa a trecut
prin Italia, Elveţia şi Austria, îmi pare a fi un fel de traseu
iniţiatic, întrucât călătorul a parcurs în cele două săptămâni un
drum al „maturizării”: de la „novicele” care păşea timid pe
dalele Pieţei San Marco din Veneţia la „maturul” care străbate
cu pas sigur străzile Vienei. De aceea cred că nu numai pentru
cititor, dar chiar şi pentru călătorul-Chiţa această peregrinare
este cea mai plină de senzaţii şi de semnificaţii dintre toate cele
15 călătorii făcute în Europa de-a lungul celor trei decenii.
Încurajat de reuşita primei ieşiri din „lagărul socialist”,
Gheorghe Chiţa a recidivat peste doi ani (nu se putea merge în
Vest decât o dată la doi ani, spuneau reglementările timpului).

Gheorghe Chiţa în faţa Coloseumului (Roma, 1980)
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De data aceasta pleacă cu propria maşină „Dacia”, pe un
itinerar care trece prin Ungaria, Cehoslovacia (nedivizată pe
atunci), Austria, RFG, Franţa, Elveţia, Italia, Iugoslavia. În mod
evident, un lucru este surprinzător: curajul călătorului. De ce
spun curaj? Pentru că a porni pe un traseu de mii de kilometri,
cu o maşină nu foarte sigură la o solicitare intensă, şi a nu şti
niciodată unde înnoptezi, mi se pare ceva la limită. Astfel, seară
de seară, în propria maşină staţionată fie într-o parcare, fie întro benzinărie, fie pe o stradă mai liniştită ori într-un parc, foarte
rar într-un camping, călătorul îşi găseşte un adăpost improvizat,
după o zi epuizantă. Dar nu totdeauna lucrurile stau aşa cum
trebuie, după cum se poate constata din următoarea însemnare
făcută la Roma:
La 14,30 ne îndreptăm spre maşină şi nu ne vine
să credem ce vedem: capota de la portbagaj întredeschisă,
geamul uşii din dreapta spart, puţinele lucruri rămase, răscolite. Nevasta se aşază pe bordură şi plânge, eu caut un poliţist,
îi explic. Îmi dă o adresă unde mă sfătuieşte să-l însoţesc la un
sediu, lângă gară, unde era un oficiu pentru străini. Dau o
declaraţie, şi atât. Mă întorc la maşină şi facem un inventar al
lucrurilor furate: aparatul de radio şi sacoşa cumpărate din
Cehoslovacia, lenjeria mea, servieta cu aparatul de fotografiat,
trusa de bărbierit, pantofii, prosoapele, ţigările şi cine ştie ce
vom mai descoperi pe parcurs. (p.34-35)
Lumini şi umbre

După „ucenicia” primei ieşiri în Occident şi proba de
rezistenţă a celei de a doua excursii în Vest, Gheorghe Chiţa
este un turist cu ceva experienţă… „capitalistă” şi în vara lui
1984 pleacă, tot cu „Dacia” sa, pentru mai bine de o lună pe
itinerarul Iugoslavia – Italia – Franţa – RFG – RDG –
Cehoslovacia – Ungaria. Îşi permite de data aceasta să fie
chiar selectiv: revede ceea ce crede că merită şi adaugă noi
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obiective. Se simte din tonul relatării că este mult mai „stăpân
pe situaţie”, că experienţa celorlalte două voiajuri în Europa
Vestică îşi spune cuvântul.
Această experienţă îl fereşte de capcane pe care ştie să
le evite, aşa cum se va întâmpla şi în următoarea călătorie din
1987: Iugoslavia – Italia – Austria – Ungaria. „Impregnat” de
libertatea Occidentului, la întoarcerea în ţară Gheorghe Chiţa
are parte de un duş rece:
… ne îndreptăm spre frontieră unde ajungem seara pe
la zece şi jumătate la Nădlac (Arad) şi unde stăm circa trei
ore, deşi nu erau prea multe maşini în faţa noastră. Ne vine
rândul şi ni se spune să scoatem totul, dar absolut totul din
portbagaj. Ne supunem şi asistăm la penibilul spectacol când
au cotrobăit prin toate sacoşele, cutiile, valizele, au răsfoit
toate revistele, inclusiv jurnalul de călătorie din care au citit
câteva pagini răzleţe, fără comentarii. Niciodată, dar
niciodată, la niciuna din trecerile anterioare ale frontierei (şi
trecusem de peste zece ori), nu m-au controlat cu atâta
minuţiozitate. Mi-au pus vamă până şi pe articole de toaletă
pentru care, de regulă, nu se plăteşte vamă (săpunuri, de
exemplu). În sfârşit primim paşapoartele şi după ora 1,00
părăsim frontiera. Intraţi pe pământ românesc, încet-încet
realizăm că ne apropiem de casă, pe şoselele „ornate” cu
gropi la tot pasul, mizerie, lipsă de civilizaţie… (p. 64)
Sub zodia normalităţii

Cu excursia din 1987 perioada pe care aş numi-o
„eroică” a călătoriilor lui Gheorghe Chiţa ia sfârşit, pentru a
face loc altei etape, cea de după 1990. Cotitura din decembrie
1989 marca finalul unei epoci frustrante pentru iubitorii
departelui. Puţini au fost cei care au putut pleca, în timpul
regimului comunist, spre „lumea liberă”. Alibiul colecţionarului
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Chiţa a fost filatelia, care din 1980 l-a propulsat pe o traiectorie
europeană nebănuită.
Excursiile făcute după 1990 stau sub altă zodie, cea a
normalităţii, chiar dacă nu în sensul deplin al termenului.
Paşaportul nu mai era un privilegiu, deşi vreme de mai mulţi
ani obţinerea vizei nu a fost un lucru uşor. Paginile consacrate
călătoriilor de după 1990 sunt la fel de numeroase precum cele
de dinainte. Gheorghe Chiţa revede Italia, Franţa, Ungaria,
chiar fosta Iugoslavie, când situaţia politică era confuză şi
începuse conflictul armat. Vechilor trasee le adaugă nume noi:
Grecia (în trei rânduri), Turcia, Londra (de două ori). Este
acum un turist european, departe de experienţele perioadei
„eroice” din vremea comunismului. Spiritul de aventură de
altădată lasă acum loc tihnei şi la sfârşitul lecturii notelor de
călătorie rămâi parcă o clipă cu nostalgia perioadei
începuturilor.
Gheorghe Chiţa şi-a „publicat” volumul Prin Europa.
Impresii de călătorie (118 pagini) în „editura” proprie: l-a
printat într-un singur exemplar la imprimanta calculatorului
său. Până astăzi am fost unicul cititor al unicului exemplar al
acestor „mărturii în timp”. Poate că de mâine mi se va alătura
şi cel de-al doilea.
(Timpul muscelenilor, nr. 40, 29 aprilie 2010)
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Mănăstirea Nămăeşti
în descrieri ale unor călători englezi
Săpată într-un pinten de stâncă, retrasă discret de la
drumul mare care trece peste munţi, mânăstirea Nămăeşti respiră o
lungă istorie. Pasul credinciosului sau al simplului călător a trecut
adesea pe aici. Aproape toate urmele s-au risipit în nisipul vremii.
Puţine au rămas, ca mărturie a timpului.
Fie că au fost înalţi ierarhi bisericeşti, fie călători români
sau străini ai epocii romantice, fie vilegiaturişti ai sfârşitului
de veac XIX, atraşi de farmecul discret al Câmpulungului şi al
împrejurimilor sale, toţi cei care au lăsat însemnări despre
mânăstirea Nămăeşti au remarcat ospitalitatea gazdelor,
pitorescul locului, liniştea strecurată în suflet de acest colţ de
lume sau, fără excepţie, legenda icoanei făcătoare de minuni.
Mărturisirile peregrinilor la mânăstirea Nămăeşti oferă
cititorului de astăzi o imagine vie şi autentică a unui trecut reînviat
prin pana celui care s-a oprit o clipă din drumul său şi a scris în
tihna unei chilii, gândindu-se poate şi la noi, cei de mai târziu.
Primul călător englez la mănăstirea Nămăeşti

Cel dintâi călător englez care ne-a lăsat mărturii despre
mănăstirea Nămăeşti este James Henry Skene. Sosit în 1850
cu vaporul la Giurgiu, a ajuns la Bucureşti şi de aici a trecut
prin mai multe localităţi din Muntenia şi Moldova. A venit la
Câmpulung pe drumul dinspre Târgovişte, pe valea
Dâmboviţei, şi după ce a vizitat oraşul, a făcut o excursie la
mănăstirea de maici de la Nămăeşti. Impresiile sale de
călătorie sunt cuprinse în volumul The Frontier Lands of the
Christian and the Turk, comprising Travels in the regions of
the lower Danube, in 1850 and 1851 (Ţările de frontieră dintre
creştini şi turci, cuprinzând călătorii în regiunile Dunării de Jos,
în 1850 şi 1851), apărut la Londra în anul 1853:
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Capela mânăstirii Nămăeşti este o grotă tăiată în rocă
dură. Legenda locală spune că un cioban, dormind pe deal, a
visat-o pe Fecioara Maria. Ea i-a spus în vis că sub capul lui
se află chipul ei într-o icoană, să o scoată şi s-o pună la
vedere pentru ca toţi credincioşii să o poată venera. Când
ciobanul s-a trezit, a însemnat locul, a plecat să caute o cazma
şi a început să sape. Trei luni a săpat, timp în care a fost
batjocorit şi ocărât de ceilalţi ciobani; dar el a continuat şi,
ajungând la mare adâncime, a descoperit capela în forma ei de
acum, cu icoana din vis pe altar. Ca să o poată face
accesibilă, a trebuit să sape o uşă laterală în rocă, cele două
intrări existând şi astăzi.
Atât de puternică a fost influenţa acestei întâmplări de
acum două, trei secole, încât anumite doamne pioase au
construit chilii în jurul rocii cu scopul de a-şi dedica viaţa
slujirii icoanei miraculoase, care mie mi-a părut o simplă
pictură pe lemn, cu o cunună de argint acoperind fundalul şi
numeroase ornamente atârnând deasupra ei.
Astfel a fost fondată mânăstirea, constând dintr-un
număr de căsuţe, aşezate pe malul abrupt şi locuite de treizeci
de călugăriţe, dintre care două foarte tinere şi remarcabil de
frumoase. Maica stareţă ne-a primit cu multă căldură. Era o
femeie nu prea în vârstă, cu maniere foarte alese, fiind de
familie bună, şi care se retrăsese aici ca urmare a pierderii
soţului şi copiilor în timpul epidemiei de holeră. Durerea sau
poate viaţa sa ascetică o făceau capabilă să audă, aşa cum ne
spusese, clopotele şi muzica dintr-o altă grotă săpată tot în rocă,
dar care se găseşte la mică distanţă de locul unde ne aflam.
Am întrebat-o dacă aceasta se întâmpla în timpul slujbei
din capela mânăstirii, pentru că ar fi putut fi vorba de un
ecou, dar ea a fost pur şi simplu îngrozită de această
explicaţie profană, asigurându-mă că nu putea fi vorba de aşa
ceva. Era atât de convinsă de existenţa a încă unei icoane
miraculoase şi a unei biserici, încât intenţiona să întreprindă
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excavări în zonă ca să le aducă la lumină de îndată ce va
primi aprobare de la mai marii săi. Am mai întrebat şi alte
maici dacă ele cred în cele spuse de stareţă şi toate au
răspuns că da, deşi sunetele nu fuseseră auzite decât de
Maica Superioară. Mi-au mai spus că, cu câţiva ani în urmă,
în miezul iernii, când erau la utrenie, un zgomot ciudat s-a
auzit din cer, când ciobanul făcea primele săpături. Speriate
s-au uitat spre cer şi au văzut cum slujba lor era urmărită de
un urs enorm. Sărmanele călugăriţe s-au consultat ce anume
să facă şi una dintre ele, mai puţin timidă, s-a oferit să arunce
toată bruma lor de merinde spre locul unde se afla fiara, iar
celelalte să se adăpostească şi să ţină uşa deschisă ca nu
cumva ursul să le prefere pe ele în locul mâncării. Moş
Martin şi-a luat micul dejun şi s-a retras. De atunci face vizite
repetate aici cu acelaşi succes. A devenit atât de blând, încât
atunci când apare sus pe vârf maicile nu se mai înspăimântă
şi îl hrănesc din prietenie, nu de frică.
Carpaţii sunt plini de urşi şi, când pământul este acoperit cu
zăpadă, mai mult timp, ei coboară din munţi, chinuiţi de foame.
Peisajul din jurul Nămăeştiului este sălbatic şi frumos;
ne-am plimbat pe aici ceva timp, bucurându-ne de cele văzute.
Am vorbit cu călugăriţele care nu sunt izolate la mănăstire,
nu poartă văluri şi nu ştiu ce este peretele cu zăbrele prin
care călugăriţele din Italia şi Spania se uită la lumea
exterioară şi comunică cu oamenii. Aici nu sunt restricţii, iar
jurămintele monahice sunt mai uşor de respectat.
Mrs. Walker – cea dintâi femeie care a descris
mănăstirea Nămăeşti

Foarte rar se întâmplă să putem citi însemnări de
călătorie scrise de o femeie. Dificultăţile unui drum în
necunoscut, necunoaşterea limbii, lipsa unui sistem organizat
de cazare etc. făceau dintr-o călătorie în România sfârşitului
de secol XIX un act temerar pentru o femeie. Din acest punct
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de vedere, notele de drum ale englezoaicei Mary Adelaide
Walker reprezintă un caz rarisim.
În anul 1888 domnişoara Walker a călătorit cu trenul
de la Bucureşti la Goleşti, de unde, înghesuită într-o trăsură, a
ajuns la Câmpulung. Aici a fost găzduită de o oarecare doamnă Cavallar. Să fie una şi aceeaşi persoană cu Cecilia Cavallar,
cel dintâi fotograf care a avut un atelier la Câmpulung? E
foarte posibil.

Mănăstirea Nămăeşti – desene de Mrs. Walker în volumul
Cărări neumblate din România (Londra, 1888)

Domnişoara Walker a vizitat apoi mănăstirea Nămăeşti,
unde a fost foarte bine primită de maica stareţă Glafira Antonescu.
Aici a realizat şi trei desene cu mănăstirea, pe care le-a introdus în
cartea sa Untrodden Paths in Roumania (Cărări neumblate din
România), apărută la Londra în anul 1888:
La amiază ne îndreptăm spre mânăstirea Nămăeşti, drumul
ivindu-se printre dealurile unduioase, acoperite de păduri şi
păşuni, până când, la o oră distanţă de Câmpulung, ocolim la
stânga şi ajungem în sat, unde ne oprim la baza unei cărări
abrupte şi pietroase. Deasupra noastră, mânăstirea pare să se
agaţe de peretele muntelui, se poate spune într-adevăr că este o
parte în munte şi alta în afara lui, căci biserica este săpată
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într-o grotă în stâncă, uşor lărgită, dar încă păstrând în
acoperiş şi pereţi forma originală.
Legenda spune că o icoană a fost găsită într-o scobitură
din vârful stâncii. Această miraculoasă întâmplare a generat
o cercetare mai amănunţită; s-a săpat mai jos şi curând s-a
descoperit o cavernă de o mărime suficientă care să-i permită
transformarea într-o biserică mică. În timp ce schiţam exteriorul
acestei construcţii, am văzut o călugăriţă îngenunchind pe
punctul de pe piatra neagră în locul unde icoana fusese găsită;
se apleca fără încetare, făcându-şi semnul crucii în timp ce
se apleca.
Maica stareţă, auzind de sosirea noastră, ne-a trimis un
mesaj în care spunea că este bucuroasă să ne primească. Am
mers să o salutăm şi cum arşiţa făcea de neîndurat şederea în
cămăruţele din casa monastică, buna maică ne-a condus pe
balconul său răcoros. Era pur şi simplu încântător: maica
stareţă, Glafira Antonescu, amabilă, blândă, cu o voce moale,
răcoarea dulceţurilor cu apă, balconul încărcat cu ghivece de
ochiul-soarelui, rezeda, şi multe alte flori înmiresmate, şi, cel
mai frumos dintre toate, priveliştea de neuitat – satul din vale,
cu biserica sa şi căsuţele de ţară jumătate ascunse în teii
stufoşi, dulce-mirositori; păşunile din ţinutul muntos pe
partea cealaltă, munţii acoperiţi cu păduri, vârfurile înalte şi
albastre. Totul era atât de plăcut, de liniştit încât am făcut
aranjamente să ne oprim aici la întoarcerea de la Rucăr, şi să
petrecem o duminică liniştită în acest loc plin de pace.
(Timpul muscelenilor, nr. 41, 13 mai 2010)
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C. D. Aricescu şi romanul de mistere
Meandrele unei vieţi
Istoric şi gazetar, memorialist şi
dramaturg, C. D. Aricescu este prin
diversitatea preocupărilor sale o personalitate tipică epocii romantice, când
în materie de cultură totul era de făcut.
„Cetăţeanul Aricescu”, după cum îi
plăcea să semneze într-o vreme, născut
la Câmpulung-Muscel în 1823, era fiul
lui Dimitrie Aricescu, fost judeţ al
oraşului şi membru al Comitetului de
inspecţie al şcolii publice de aici, şi al
Elenei Chiliaşu. Numele de familie şi-l
trage de la bunica sa, Păuna, originară din Ariceşti (Prahova).
Primele învăţături le-a primit de la dascăli greci, dorinţa
tatălui său, „procopsit în limba elenă”, fiind ca fiul să cunoască
această limbă „la modă încă de la suirea fanarioţilor pe tronul
lui Mircea şi Ştefan”. În 1832 a trecut la şcoala naţională din
Câmpulung-Muscel, pe care o conducea Dimitrie Jianu, iar din
anul 1837 şi-a continuat studiile la Colegiul Sf. Sava din
Bucureşti, unde în toate clasele a fost premiant.
De-a lungul timpului, C. D. Aricescu a ocupat funcţii
diverse şi multiple : copist la Ministerul Finanţelor, director al
Arhivelor Statului, revizor şcolar, director al Domeniilor
Statului, deputat în Cameră etc. O vreme a reprezentat
interesele moşnenilor câmpulungeni la diverse instanţe, în
calitate de avocat. „Personaj” al unor răsunătoare procese
politice, înscenate de regim după înăbuşirea revoluţiei
paşoptiste, C. D. Aricescu a fost condamnat şi închis la
Snagov întregul an 1850 pentru difuzarea în manuscris a
poeziei Blestemul României contra apăsătorilor ei. Va
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„recidiva” în 1863 când, în urma publicării odei La Grecia, i
se reproşează că ar fi făcut elogiul nesupunerii în armată şi
este întemniţat alte cinci luni la Văcăreşti.
Promotor al teatrului în oraşul natal, colaborator frecvent
la ziarele importante ale vremii, „victimă” a lui Mihail
Kogălniceanu care în 1864 îl exclude din Camera Deputaţilor
pentru atitudinea lui opoziţionistă, „scormonitor” al arhivelor
istorice, Aricescu a fost o persoană extrem de activă până la
stingerea din viaţă în anul 1886.
Elanul unui autor romantic

Prin varietatea ei, opera lui C. D. Aricescu denotă un
autor răspândit în toate domeniile. Poeziile, adunate în nu mai
puţin de nouă volume, majoritatea compoziţii alegorice, mai
pot reţine astăzi atenţia doar ca document al epocii. Piesele de
teatru Peţitorul şi Carbonarii sunt nişte comedii ale zorilor
dramaturgiei româneşti. Romanele Misterele căsătoriei şi
Sora Agapia sunt încercări ale genului într-o vreme când în
literatura română această specie îşi căuta încă un făgaş.
Partea cea mai durabilă a scrierilor lui Aricescu o
reprezintă memorialistica şi studiile istorice. Prin Memoriile
mele, datate 1865, autorul inaugurează la noi acest tip de
paraliteratură. Anii formării sale, profesorii care l-au îndrumat,
rolul lui în Revoluţia de la 1848, surghiunul de la Snagov,
cenzura care suprimă orice pasaj defavorabil Rusiei, fierberea
din anii Unirii, figurile marcante ale scenei politice româneşti
etc., toate apar în pagini scrise cu mare vervă şi vioiciune.
Cercetările istorice ale lui C. D. Aricescu s-au cristalizat în
două monografii, bazate pe o bogată documentare: Istoria
Câmpulungului, prima rezidenţă a României, apărută la Bucureşti,
în două părţi (1855-1856), cea dintâi lucrare monografică a
oraşului natal şi prima de acest gen din întreaga istoriografie
românească, şi Istoria revoluţiunii române de la 1821, în două
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volume, tipărită la Craiova în 1874, prima scriere cu privire la
Tudor Vladimirescu şi implicaţiile anului 1821.
Moda romanului de senzaţie

Când romanul românesc debutează la jumătatea veacului al XIX-lea, literatura de senzaţie deţinea încă un loc
preponderent. La o primă impresie, varietatea acestei literaturi
ar putea să pară infinită, dată fiind elasticitatea limitelor
genului. Dar, de fapt, toate prototipurile urmăresc, în ultimă
instanţă, acelaşi plan şi anume relatarea unei „aventuri” ieşite
din comun, care trebuie să pună în lumină un individ ce
înfruntă vitregia unor adversităţi copleşitoare.
Romanul de senzaţie era destinat marelui public, amator de
ficţiuni cu un caracter cât mai ieşit din comun. Forma cea mai
caracteristică este romanul-foileton, atât de cultivat în presa
franceză, care a servit drept model şi autorilor noştri. Arta
scriitorului constă în tehnica de a conduce naraţiunea în modul cel
mai palpitant, urmărind înainte de orice tăierea răsuflării
cititorului. În romanul de senzaţie mişcarea neprevăzută a acţiunii
e totul. Factorul surpriză se întâlneşte la orice pas, complicaţiile
sunt inerente, iar scenele tari, cu efect sigur din oficiu, de
asemenea, nelipsite. Stilul romanului-foileton e tipic: limbaj
bombastic, solemnitate afectată a tonului povestirii, dialogul scurt
şi sacadat. Fabricat pentru a iluziona imaginaţia unui cititor fără o
pregătire deosebită în materie, romanul de senzaţie nu trebuie
totuşi dispreţuit cu desăvârşire din scrupule estetice prea severe.
Punctul de plecare al romanului de senzaţie, cunoscut şi
sub denumirea „roman de mistere”, se află în celebrul volum
Misterele Parisului publicat de Eugène Sue. Tradus în româneşte
de un anonim în anul 1853, circulând şi în original în cercul
cunoscătorilor de limbă franceză, cartea a avut un larg ecou în
rândul scriitorilor români la jumătatea secolului al XIX-lea.
Datorită influenţei exercitate de „romanul de mistere”, în
intervalul a numai trei decenii, specia a proliferat în mod
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spectaculos, tipărindu-se rând pe rând Misterele căsătoriei
(1861-1886) de C. D. Aricescu, Mistere din Bucureşti (1862)
de Ioan M. Bujoreanu, Misterele Bucureştilor (1862-1864) de
George Baronzi, Misterele românilor (1869) de Grigore H.
Grandea, Misterele unui nabab (1889) de Alexandru
Alexandrescu.
Romanul Misterele căsătoriei de C. D. Aricescu,
interferând influenţe din Eugène Sue şi Honoré de Balzac, este
alcătuit din trei părţi: Bărbatul predestinat (1861), 179 p.,
Bărbatul diplomat (1863), 207 p. şi Bărbatul deziluzionat
(1886), 123 p. Autorul urmăreşte destinul eroinei principale,
Avestiţa, prilej pentru a-şi expune concepţiile cu privire la
căsătorie şi familie. Subiectul este rezumat de însuşi Aricescu
într-un „cuvânt lămuritor” asupra romanului său:
„Am împărţit dar opera aceasta în trei părţi:
În partea I descriu pe femeia cu aplecări urâte, ce a
primit o educaţiune afară din familie, şi în contact cu femei
viţioase; pun pe acea femeie sub epitropia unui bărbat care,

C. D. Aricescu, Misterele căsătoriei ( vol. I, II )
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prin defectele şi viţiurile lui, căpătate de la natură, de la
educaţiune şi de la societate, împunge singur pe femeia lui în
abisul pieirii, dar pe marginea acestui abis, braţul unui
amant, în lipsă de egida unei mame sau a unui mentor, o
opreşte a se afunda în acel abis unde dispar azi atâtea virtuţi!
În partea II, aceeaşi femeie, ca soţie a amantului ei,
devine o bună soaţă şi o bună mamă de familie, cu toate
luptele bărbatului d-a o opri să nu alunece în tina prostituţiei,
unde o împinge şi temperamentul ei, şi societatea cea
depravată în care e condamnată a trăi.
Partea III este oglinda căsătoriei fericite şi oneste
bazată pe conformitate de etate, de caractere, de principii, de
educaţiune, între bărbat şi femeie; aici viclenia face loc
amorului, arta face loc naturei”.
Amestec de roman şi de eseu moral, cu firul acţiunii
întrerupt bizar de pasaje teoretice, romanul Misterele
căsătoriei al câmpulungeanului C. D. Aricescu, niciodată
retipărit până astăzi, denotă un observator atent al moravurilor
timpului.
(Timpul muscelenilor, nr. 42, 27 mai 2010)
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Doctorul George Ulieru
–

un manuscris inedit al lui Ioan Răuţescu –

Când Dumitru Baciu îşi aduna referinţe pentru a
alcătui o galerie de portrete ale unor oameni de cultură din
zona Muscelului, în vederea publicării volumului inspirat
intitulat: Oameni, caractere, pasiuni, unul dintre cei mai
informaţi musceleni era preotul Ioan Răuţescu din
Dragoslavele. Autor al unui număr impresionant de lucrări
consacrate Muscelului, Ioan Răuţescu era în corespondenţă cu
Dumitru Baciu, care la Bucureşti lucra cu pasiune la cartea sa. La
solicitarea doctorului Baciu, care îşi pregătea un capitol
consacrat lui George Ulieru, Ioan Răuţescu a redactat un portret
al lui Ulieru, de care îl lega o veche prietenie şi colaborare.
Efigia pe care preotul Răuţescu i-o conturează lui
George Ulieru conţine multe informaţii detaliate, prezentate cu
sobrietate şi echilibru. În scrisoarea expediată din Dragoslavele
(datată 22 martie 1973), care însoţea prezentarea lui Ulieru, Ioan
Răuţescu aduce unele completări, care au mai mult un caracter
particular şi par a fi mai mult o addenda pentru uzul unui cerc de
apropiaţi şi mai puţin pentru folosul marelui public:
Alătur aici şi portretul doctorului Ulieru pe care l-am
cunoscut de aproape chiar din anul când a venit. Ne-am făcut
prieteni şi am decis amândoi să scoatem revista locală
„Piatra Craiului” care s-a răspândit repede în împrejurimi.
Mai posed şi din această revistă câteva numere, dar se poate
consulta în întregime la Academie.
Sunt în măsură să-ţi mai dau şi alte amănunte
privitoare la acest doctor cu multe curiozităţi.
Iată câteva din ele: avea continuu baston în mână şi când
intra la cineva în casă, nu deschidea uşa cu mâna, ci cu bastonul.
Nu primea nimic să fie tratat, refuza dulceaţa şi orice i-ai fi dat.
Pe a doua soţie, care trăieşte în oraş, o ţinea închisă
în casă, cum ţineau turcii femeile în harem. Nu ieşea nicăieri
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şi nu mi-a prezentat-o nici mie, deşi eram prieteni apropiaţi
şi ne consultam.
Mare ură avea faţă de şeful său, doctorul Vişoianu,
căruia îi zicea Dr. Barbete, fiindcă avea favoriţi. Acesta-i
pretindea, cu drept cuvânt, ca mai mult să aibă grijă de
sănătatea poporului şi mai puţin de scris şi de literatură, unde
el lucra foarte mult. Pasionat să facă traduceri din limbi
străine şi după filozoful indian Rabindranath Tagore din care
a tradus unele articole şi în „Piatra Craiului”.
Noi, în vorbirea noastră bisericească, zicem când
facem rugăciuni pentru cei răposaţi, între altele şi cuvintele:
„Nu e om care să fie viu şi să nu greşească”. A avut greşeli şi
doctorul Ulieru ca orice om, dar a avut şi merite de seamă că
a iubit în special poporul de jos, i-a înţeles durerile, l-a
compătimit în suferinţe şi a dorit cu inimă sinceră să-l ridice
din punct de vedere sanitar şi cultural.
Bine faci că te-ai gândit la anumite persoane mai distinse
din trecutul Câmpulungului şi n-ar fi rău să poţi tipări o broşură
cu portretele lor, făcute însă cu prudenţă, cu respectarea
adevărului şi cu cea mai desăvârşită obiectivitate. Iată că ai de la
mine ca început portretul lui Ulieru şi, dacă voi mai putea, sper să
trimit şi altele, nu în timp scurt, ci pe îndelete.
Cititorul avizat va şti, de bună seamă, să aşeze la locul
lor informaţiile acestea şi să găsească o dreaptă măsură între
ele şi partea, să-i zicem „oficială”, pe care Ioan Răuţescu a
redactat-o pentru ca Dumitru Baciu s-o folosească în cartea
lui. În acelaşi timp, va putea trece cu vederea câteva formulări
(surprinzătoare pentru un preot) într-o limbă de lemn specifică
perioadei comuniste.
Aceste documente mi-au fost donate de doctorul
Dumitru Baciu în ultimii ani de viaţă şi se află în arhiva
personală.
* * *
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Născut în oraşul Câmpulung
la 8 septembrie 1884, George Ulieru
a fost unul din cei 17 copii ai familiei
de cojocari Elena şi Ghiţă Ulieru. A
avut o copilărie agitată. A urmat şcoli
de toate gradele: Şcoala primară nr.
1, nu departe de casa părintească,
Gimnaziul „Dinicu Golescu”, Liceul
teoretic din Piteşti şi Facultatea de
Medicină din Bucureşti. În iunie 1913
el a trecut doctoratul în medicină şi
chirurgie cu teza „Operaţiunea lui
Dr. George Ulieru
Foerster în crizele gastrice ale tabesului”. La facultate studiază şi face internatul cu savantul
dr. Gh. Marinescu. Cu profesorul său, Ulieru menţine legături
cordiale şi în anii exercitării profesiunii de medic de plasă.
La absolvirea facultăţii, deşi avea posibilitatea să
rămână la o clinică din Capitală, tânărul doctor Ulieru
dorind cu ardoare să contribuie la ridicarea sanitară a
satelor, acceptă la 10 iulie 1913 numirea ca medic de plasă la
Turtucaia. Din cauza atitudinii sale critice faţă de autorităţile
vremii, Ulieru este transferat în numeroase localităţi din ţară:
Constanţa, Alexandria şi Dragoslavele. Ca medic de plasă a
funcţionat 25 de ani în aceste localităţi, ultima fiind
Dragoslavele unde a rămas timp de 10 ani (1928-1938).
Cu toate desele transferări ce a avut, Ulieru fiind
înzestrat cu aptitudini literare şi dragoste de popor, a
desfăşurat între cele două războaie mondiale o bogată
activitate sanitară, culturală şi publicistică. Mai multă vreme
a funcţionat ca medic la Constanţa, unde a arătat mare
dragoste faţă de cei nevoiaşi. Aici a publicat în reviste multe
articole şi cărţi, două dintre ele cu titlul „Marea şi efectele ei
binefăcătoare” în 1921 şi „Lacul Tekirghiol” în 1925.
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După o scurtă transferare în Muscel, George Ulieru
vine în oraşul Alexandria, unde a stat aproape 5 ani
(oct.1923–febr.1928). Aici a cunoscut parţial mişcarea
muncitorească locală care lupta pentru revendicări economice şi politice. A dezvoltat o intensă activitate sanitară şi
culturală prin lărgirea asistenţei medicale, prin conferinţe,
manifeste şi criticarea administraţiei în lucrarea „Oraşul
Alexandria din punct de vedere higienic”. În acest oraş a
editat revista „Rândunica”, apărută timp de aproape trei ani.
În această revistă, ca şi în „Facla Muscelului”, care a apărut
doar în trei numere, în acelaşi timp la Câmpulung, Ulieru a
publicat numeroase articole de ştiinţă popularizată, adunate
apoi în două mici volume cu titlul „Patima băuturii” (1925) şi
„Florile bune de leac”(1929). A tipărit apoi articole şi
pamflete politice în care a stigmatizat o serie de racile ale
vremilor de atunci.
Activitatea atât de utilă a dr. Ulieru, în special cea
literară, a turburat profund administraţia şi stăpânirea din
oraşul Alexandria şi din judeţul Teleorman. Conflictele au
provocat numeroase anchete. Sub diferite pretexte a fost
sancţionat de autorităţile vremii cu un avertisment, o transferare
temporară la Câmpulung şi una definitivă la Dragoslavele. Nici
aici n-a abandonat vechile preocupări profesionale, culturale şi
literare. În tovărăşie cu preotul Ion Răuţescu, cercetător
istoric, a editat revista „Piatra Craiului”, apărută timp de doi
ani (1928-1929).
Revista avea mai multe obiective. Directorul revistei,
dr. Ulieru a semnat articole cu cuprins sanitar, de atitudine
socială şi de popularizare a culturii, iar preotul Ioan Răuţescu,
articole religioase şi de istorie locală. Prin cercul larg de
probleme tratate la un nivel accesibil şi celor mai umiliţi cetăţeni,
„Piatra Craiului”a adus o contribuţie interesantă la luminarea
maselor populare în nordul Muscelului.
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Şi activitatea desfăşurată la Dragoslavele a fost
privită cu ostilitate de administraţia judeţului Muscel şi de
forurile medicale centrale. Nu i s-a recunoscut niciun merit
deoarece între el şi medicul primar al judeţului erau continue
neînţelegeri şi acuzaţiuni. A fost şi o reclamaţie împotriva lui
făcută de un sătean din Rucăr sub pretextul lipsei de activitate
şi al părăsirii comunei de reşedinţă. Din 1933, Ulieru fiind în
permanenţă bolnav de diabet şi ostracizat de administraţie,
părăseşte activitatea publicistică. Continuă totuşi să lucreze
cu pasiune la desăvârşirea jurnalului său.
La 1 decembrie 1938 a cerut să fie pensionat. George
Ulieru, în urma unei îndelungate suferinţe şi a unei vieţi
agitate, se stinge din viaţă la 22 august 1943 în Câmpulung,
fără a vedea în viaţă înfăptuirea unei societăţi mai bune şi
mai drepte, aşa cum a dorit-o el.
Cea mai însemnată lucrare a
doctorului Ulieru a fost „Din carnetul
unui medic de plasă”, pusă la punct în
timpul pensionării. Din cauza morţii
premature a autorului, jurnalul a
apărut postum în „Revista Fundaţiilor
Regale” (1946). La baza însemnărilor
au stat fapte reale constatate de
dânsul. Mizeria populaţiei rurale
sărace şi aspectul sumbru al satelor
sunt reflectate în multe însemnări.
Despre sătenii dintr-un sat apropiat
de oraşul Alexandria e elocventă însemnarea:
„În satul B… sătenii duc o viaţă primitivă. Casele lor
sunt din chirpici, învelite cu stuf. Ei n-au apă potabilă, nici
lumină noaptea. Apa o iau din o băltoacă din apropiere în
care se bălăcesc porcii şi înoată păsările de apă. În mijlocul
satului se înalţă impunătoare „casa cârciumarului”.
Interiorul caselor insalubru şi neospitalier. Un flăcău
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tuberculos locuieşte în o cămăruţă cu un singur ochi de geam
fixat în zid, cu lut pe jos, înconjurat de trei fraţi mai mici”.
Mai mult de jumătate din totalul însemnărilor, Ulieru
le-a dedicat criticii vehemente a administraţiei sanitare,
sector puţin explorat de literatură până la el. Conţine şi unele
exagerări când vorbeşte despre oamenii bisericii, despre
învăţători şi despre părinţii comunei, pe care-i socoteşte nedrepţi
pe toţi faţă de ţărănimea muncitoare şi ridicarea satelor.
Datorită valorii documentare şi artistice, jurnalul lui
Ulieru cu titlul „Însemnările unui medic de plasă” într-un
timp scurt a fost tipărit în mai multe ediţii şi a fost tradus şi-n
unele limbi străine ca polonă şi ungară.
Născut într-o familie săracă cu mulţi copii şi educat în
spiritul patriotismului, doctorul George Ulieru şi-a pus toată
puterea de muncă şi toate cunoştinţele sale în slujba
poporului. A activat cu entuziasm în domeniul asistenţei
sanitare, al culturalizării masele populare şi ca scriitor. Cu
creaţiile sale literare el a îmbogăţit patrimoniul literaturii
noastre naţionale.
Câmpulungul şi Muscelul poate să se mândrească cu
un astfel de fiu, ajuns să fie cunoscut şi apreciat şi dincolo de
hotarele ţării.
Preot Ioan Răuţescu,
Dragoslavele
(Timpul muscelenilor, nr. 43, 10 iunie 2010)
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Mihai Moşandrei,
ultimul curriculum vitae
În ianuarie 1986 am publicat în revista „Viaţa
românească” primul meu articol despre Mihai Moşandrei,
după ce în vara anului 1985 i-am făcut poetului repetate vizite
la Câmpulung, în locuinţa lui din str. Spiru Haret nr.1, pentru
a mă familiariza cu o serie întreagă de amănunte privitoare la
viaţa şi opera sa. La un moment dat, Mihai Moşandrei a luat
din scrinul său, devenit apoi legendar în amintirile mele
despre dânsul, câteva foi dactilografiate la maşină care
cuprindeau un curriculum vitae datat 27 iunie 1985. N-aş
putea spune dacă îl scrisese pentru mine, mai curând nu, dar
abia după ce acasă am citit cele trei pagini însoţite de încă una
cu inserarea tuturor volumelor sale şi a referinţelor critice, am
înţeles cine este cu adevărat. Curiozitatea trezită de lectura
acelor pagini, prin care descopeream, dincolo de scriitor, un
om de mare caracter, n-am uitat-o nici astăzi.
Scos pentru prima dată din intimitatea sertarului, acel
ultim curriculum vitae redactat de poet ajunge acum şi în faţa
cititorilor.
Autobiografie
Sunt născut la 29 ianuarie 1896 la Bucureşti. În acea
vreme, părintele meu Mihai Tănăsescu-Moşandrei, care
văzuse lumina zilei în oraşul Turnu-Măgurele, jud. Teleorman, era tânăr inginer silvic, absolvent al Şcoalei de Ape şi
Păduri din Nancy (Franţa), iar mama mea, născută Maria
Nanu, avea ocupaţia casnică, îngrijirea copiilor fiind pentru
ea prima obligaţie morală a unei adevărate mame. Ea e buna
soră a fraţilor ei mai mari şi ultima dintre copiii lui Gheorghe
Nanu şi ai Zoei Nanu (născută Hristodor).
Fraţii ei mai în vârstă şi singurii rămaşi în viaţă se
numeau Ion Nanu-Muşcel, abia atunci sosit de la Paris adică în apropierea naşterii mele -, viitorul savant şi medic,
79

profesor la Facultatea de Medicină din Bucureşti, cât şi
membru al Academiei de Medicină din Capitală. Doctorul
Constantin Nanu, care mai târziu ajunge medicul Teatrului
Naţional din Bucureşti, tot doctor în medicină la Paris, prin
firea lui oarecum boemă, şi adânc înclinat spre arte, a devenit
prietenul intim de casă al lui Liviu Rebreanu. Cel mai mic
dintre fraţi, printre rarii noştri poeţi religioşi, Dimitrie Nanu, la
propunerea lui Nicolae Iorga, în anul 1937 a fost premiat de
ministrul cultelor şi artelor pe acea vreme, Victor Iamandi, cu
Marele Premiu Naţional de Literatură în valoare de 100.000 lei,
din care şi-a construit şi o casă în parcul Cornescu din Bucureşti.
Inginer silvic capabil şi energic, tatăl meu e mutat de la
Câmpulung-Muşcel la Piteşti, cu gradul de şef de Ocol Silvic.
Mai târziu, a fost avansat în Bucureşti cu gradul de inspector
silvic şi în mod strălucit a urcat până la cel mai înalt grad,
acela de consilier silvic, pentru ca mai apoi să ajungă, la
terminarea carierei, administratorul „Casei Pădurilor”. La
decesul său survenit în anul 1929, „Revista Pădurilor”, al
cărei vechi colaborator era, i-a dedicat un număr omagial în
care se elogiau pe drept marile lui merite administrative, dar
mai ales seriozitatea şi tenacitatea sa spre a face să prospere
cât mai mult pădurile ţării şi, alături de ele, meritele corpului
silvic căruia îi aparţinea cu atâta dragoste şi devotament.
Clasele primare le-am făcut la Piteşti, ca să urmez
apoi clasele gimnaziale la Liceul „Sf. Sava” din Capitală,
pentru a termina clasele superioare la Liceul „Gheorghe
Lazăr”, care era şi cel mai exigent din Bucureşti în acea
vreme, unde îmi iau bacalaureatul în anul 1915 ca absolvent
al secţiei reale, matematici, unde un pur hazard a făcut să fiu
coleg şi cu Ion Barbu, atunci pe numele de catalog Dan
Barbilian, şi aceasta parcă într-o prelungire a copilăriei
noastre pure şi frăţeşti, începută pe înverzitele meleaguri
câmpulungene.
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În Marele Război din 1916-1918 mă găseam cu gradul
de sublocotenent în rezerva artileriei, război în care, deşi
numai de 20 de ani neîmpliniţi, lupt cu o mare energie
împotriva nemţilor. Soarta a făcut să cad bolnav de o teribilă
febră tifoidă, terminând apoi totuşi greaua noastră campanie
cu „Crucea de Război” şi al cărei brevet se găseşte şi azi în
păstrarea Muzeului nostru câmpulungean.
În 21 septembrie 1921 mă reîntorc la Bucureşti, unde cu
succes îmi iau licenţa în Drept, dar urmând în acelaşi timp
Facultatea de Ştiinţe Naturale, pe care mult aş fi dorit s-o
termin, dar mi-a fost foarte greu să-i conving de aceasta pe
părinţii mei. La Facultatea de Ştiinţe Naturale, din păcate, n-am
putut urma decât un an, însă cu emeriţi dascăli precum erau în
acea vreme un Mihail Vlădescu, Popovici Bâsnoşanu, Zotta ş.a.
Împotriva marii mele pasiuni pentru natură, părintele
meu care mă iubea la rându-i atât de mult, dorea cu orice
preţ să-mi creeze în viaţă o carieră bănoasă şi în acelaşi timp
plină de strălucire, şi numai în acest scop m-a trimis la Paris
pentru a termina pe ultimele înălţimi studiile mele juridice
începute la Bucureşti.
Ca student, m-am înscris la secţia de doctorat în ştiinţe
politice şi economice a celebrei Facultăţi de Drept unde, fiind
harnic la învăţătură, şi mereu prin bibliotecile ei, în anul II
reuşesc că obţin chiar o bursă a Republicii Franceze, luândumi apoi la 1 dec. 1926 cu succes doctoratul în ştiinţe politice
şi economice cu o teză ce avea drept subiect „La cooperation
forestière en Roumanie”, preşedinte fiind William Oualid.
Teza se găseşte şi azi în arhivele Facultăţii de Drept din
Paris, iar diploma mea originală de doctor, în păstrarea
Muzeului orăşenesc din Câmpulung-Muşcel.
De la 12 aprilie 1928 până la 31 martie 1931, am
funcţionat ca jude-magistrat pe lângă Ocolul II Galben
(Clemenţa) din Bucureşti, răstimp în care obsesia literară
[mă determină] să demisionez din magistratură pentru a mă
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restabili definitiv în Câmpulungul muşcelean, ca acolo să
practic o avocatură intermitentă, şi să mă pot consacra
lucrărilor mele literare, mai ales plachetelor de versuri.
Am fost colaborator la revistele cele mai exigente ale
timpului: „Revista Fundaţiilor Regale”, „Sburătorul”, „Viaţa
românească”, „Ramuri” etc.
La data de 18 martie 1934 devin membru activ al SSR
(Societatea Scriitorilor din România) iar apoi în continuare al
USDR (Uniunea Scriitorilor din România) până la fatala dată
de 31 octombrie 1951, când mă văd pur şi simplu radiat din
oficiu fără nicio altă vină decât pe baza art. 12 al noului
statut: „lipsă de colaborare partinică în revistele vremii”,
totodată operându-se la fel şi de către Baroul Muşcel din
care, deşi avocat cu vechime, doctor în Drept la Paris, sunt
metamorfozat fără niciun fel de explicaţie în umil dactilograf.
În ultimul război din 1941 am luptat cu gradul de
sublocotenent de rezervă ca aviator în Grupul 8 Aviaţie de
Vânătoare, având drept imediat comandant pe maiorul Puiu
Pârvulescu, un emerit pilot plin de mult curaj şi în acelaşi
timp un excelent camarad. Pentru fapte de arme sunt decorat
la finele campaniei cu Medalia Aeronautică cu panglici de
Virtute Militară şi în special pentru faptul de a fi reuşit să
prind un paraşutist inamic coborât în apropierea noastră
unde era bivuacată flotila noastră de vânătoare, şi aceasta în
creier de noapte. Ne găseam la Nistru când, în urma unei
inspecţii fulger, generalul Jienescu, datorită vârstei [mele]
prea înaintate m-a trimis imediat la vatră şi m-a demobilizat
de pe front, contând însă mai departe în rezerva aviaţiei.
Încă din timpul studiilor mele pariziene, sunt căsătorit
cu o franceză, fostă lucrătoare modistă, născută cu numele
Juliette Salagnac, care a decedat la 1 noiembrie 1982 la
Câmpulung-Muşcel. Din căsătoria noastră au rezultat trei
copii: Mihaela, Şerban şi Păunica.
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Mihai Moşandrei în perioada
când îşi redacta ultimul curriculum vitae

În toată lunga mea viaţă, deşi doctor în ştiinţe politice,
n-am făcut niciodată… politică, şi aceasta din supremul motiv
de a-mi păstra întreaga libertate a convingerilor mele atât
faţă de oameni cât şi asupra vieţii sociale. Cred, în ceea ce
mă priveşte, că motivul unui artist născut este acela de a-şi
păstra personalitatea nealterată şi neforţată de nimeni.[…]
Ca o concluzie a celor trăite în această viaţă, am ajuns
încă de multă vreme un convins pacifist, un luptător aprig pentru
ideea înfrăţirii în sinceritate a cât mai multor oameni şi popoare,
fără lupte pornite din nemăsurata lăcomie omenească sau
ambiţii despotice. Am fost un aspru duşman a tot ce poate fi
numit minciună, cinism, şantaj, forţă brută şi oarbă, egoism
animalic etc. Totdeauna am fost pentru instaurarea Adevărului
de atâtea ori omis de indivizii amorali şi imorali. M-am bucurat
în adâncimi sufleteşti totdeauna când am asistat la stabilirea
echităţii.
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Totuşi, sub regimul stalinist infuzat şi la noi orbeşte, am
fost condamnat în anul 1959 la doi ani de închisoare politică
în baza art. 3250 Cod Penal („deţinere de publicaţii
interzise”), de fapt propriile mele lucrări literare şi un jurnal
de război în care elogiasem faptele de eroism ale unităţii mele
aviatice, pe toţi bravii ofiţeri şi tinerii soldaţi căzuţi pe frontul
de Est unde fuseserăm trimişi să luptăm pentru apărarea
fruntariilor vechi ale ţării. Sentinţa de condamnare a mea a
fost dată de către Tribunalul Militar Craiova la Piteşti în luna
octombrie 1959 la doi ani de închisoare, după aplicarea
circumstanţelor atenuante.
Azi, în vârstă de nouăzeci de ani, văduv, trăiesc foarte
modest, mulţumită reabilitării mele făcută de Uniunea
Scriitorilor după ieşirea din închisoarea politică, sub
insistentele presiuni ale neuitatului nostru coleg şi preşedinte
Zaharia Stancu. Mărinimia, bunătatea, înţelegerea acestui
excepţional om nu o voi putea uita niciodată.
După cum se vede, puţinul câştig material agonisit n-a
rezultat decât din unica mea muncă intelectuală, fără măcar
ca o singură dată să fi gândit la specula omului de către om,
pasiunea de totdeauna a vieţii mele retrase fiind: Literatura.
Mihai Moşandrei
27 iunie 1985, Câmpulung-Muscel
(Timpul muscelenilor, nr. 44, 24 iunie 2010)
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Petre Ispirescu în vilegiatură la Câmpulung
Folcloristul şi prozatorul Petre
Ispirescu (1830-1887), fără a avea
studii sistematice din cauza lipsurilor
materiale, a fost ucenic tipograf, ajungând chiar proprietar al tipografiilor
„Naţionalul”, „Tipografia Statului”
sau „Tipografia Academiei Române”.
Încurajat de mari cărturari ca Alexandru Odobescu sau B. P. Hasdeu, a
aprofundat cercetările sale în domeniul folclorului, de care era pasionat.
Cunoscutul basm Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte a
deschis o lungă serie care va alcătui
Petre Ispirescu
volumul Legendele şi basmele românilor. Ghicitori şi proverburi (1872), carte care i-a adus
consacrarea.
În vara anului 1884, Petre Ispirescu şi-a petrecut o
vacanţă la Câmpulung, împreună cu familia. Impresiile sale de
călătorie despre acest oraş şi împrejurimile sale, cuprinzând
zeci de pagini, au făcut obiectul mai multor foiletoane
intitulate Din poveştile unchiaşului sfătos. Schiţe de călătorie,
publicate în „Revista literară” din Bucureşti, numerele din
iulie, august şi septembrie 1885.
„ … Am plecat şi eu la Câmpulung”

În anul Domnului 1884, iulie, 10, într-o marţi, am plecat
şi eu la Câmpulung. Eram la număr cu toţii opt, toţi trup din
trupul meu, os din osul meu, sânge din sângele meu, cum am
zice, şi cu slujnica nouă, mai mari şi mai mijlocii, mai mijlocii
şi mai mici, mai mici şi mai mărunţei, de toată mâna.
Cu două zile înainte a început să plouă. Se vede că triştea
mea simţise că voi să merg la plimbare şi începuse a mă
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prigoni, precum m-a prigonit şi altă dată, singura când am
fost şi eu să mă preumblu afară la ţară.
Eu spusesem de mai-nainte alor mei să nu meargă cu
mine, căci eu sunt piază-rea, n-am parte pe lume. Ei nu m-au
crezut şi mulţumită lor, pe lângă dânşii m-am bucurat şi eu de
câteva zile senine, cât am fost în Câmpulung. Se vede că
vreunul din ei fu cu pieze bune.
Şi aşa, cum vă spusei, într-o marţi, pe ploaie, cu trenul pe
la 9 ore dimineaţa, am plecat la Câmpulung. Să nu cereţi,
dragii mei, să vă povestesc ceva de acest drum; căci n-am ce,
de nu că a plouat o ploaie mărunţică şi deasă, că pomii, cu
ierburile de pe câmpii fugeau înapoia noastră ca luate de iele,
că huruiturile vagoanelor nu te lăsa să te înţelegi la cuvinte cu
soţii de călătorie, ci trebuia să strigi tare; că fluierăturile
locomotivei te deştepta din când în când. Ce să vă mai spui?
Aţi călătorit vreodată cu drumul de fier? Ei, apoi ce mai
umblu dar să lungesc vorba. Am ajuns la Piteşti.
Aci am pogorât la gară, am aşteptat în salon două ceasuri
până să se gătească ce trebuia să ne ducă la Câmpulung.
Am fi voit ca în timpul acesta de două ceasuri să fi văzut
şi noi o parte din oraş. Dar unde fu cu putinţă? Ploua şi nu
mai isprăvea. Dacă am văzut aşa, ne-am pus şi noi în pizmă,
ne-am înarmat cu răbdarea şi am aşteptat acolo până s-au
gătit trăsurile, ne-am încărcat în ele şi seara, pe la 9½
ceasuri, ne-am dus în Câmpulung, uzi ca nişte şoareci.
Şi despre acest drum, iarăşi n-am ce să vă spui, decât că
furăm tescuiţi, făcurăm la cuie de bleau şi la piroane din pricina
frigului ce se lăsase, căci într-o ploaie ne-a dus până seara.
Acum se ostoise oarecum ploaia, dar se lăsase întunerecul.
„ … Cel dintâi lucru ce izbeşte băgarea de seamă
a călătorilor sunt multele biserici”

Am tras în gazdă la preotul Nicolae Diaconescu, în uliţa
Gruiului, unde închiriasem case.
A doua zi, cel dintâi lucru ce izbeşte băgarea de seamă a
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călătorilor sunt multele biserici. Sunt locuri unde nu faci o
sută de paşi şi dai de o biserică, peste tot 20 de biserici pentru
5.500 de locuitori, adecă o biserică pentru 55 capi de familie.
Se vede că câmpulungenii sunt ori au fost religioşi, sau, cum
se zicea mai de demult, evlavioşi. Cam aşa erau şi bucureştenii, mai acum patruzeci şi mai bine de ani. Era o
mulţumire sufletească să auzi dumineca clopotele de la 120 de
biserici, trăgându-se dimineaţa toate deodată şi în frunte cu
clopotul cel mare de la Mitropolie, chemând creştinii la
rugăciune... [...]
Câmpulungul este aşezat d-a lungul gârlei Râului Târgului, pre un loc înclinat spre sud-est. El este înconjurat la est
de muscelele Creţişoara şi Măţău, la sud de urmele cetăţii
Jidova şi de muscelul Râpa lui Panu; la vest de dealurile
Gruiului cu şesurile de pe înălţimile lor; la nord de dealul
Măgura. Alte vârfuri mai însemnate, înconjurătoare sunt:
Piatra Nămăeşilor, piscul munţilor Portăreasa şi Strâmtu.
Locuitorii sunt deştepţi şi negustoroşi. Lauda cea mai
mare ce li se cuvine este că-şi păstrează naţionalitatea
neatinsă. [...]
Arendaşii de moşii, de hanuri şi cârciumarii sunt numai
români. Un singur tinichegiu se află în oraş şi acela, se zice,
că are să-şi încarce tărăbuţele şi să se ducă de unde a venit.
Mai acum câţiva ani, spun localnicii, că a fost venit o colonie
de bulgari, cerând să li se vânză locuri preste râu cu îndatorire ca ei să canalizeze râul. Cererea lor n-a fost primită. Ei
s-au dus de s-au statornicit în Ploieşti şi azi se zice că le pare
rău câmpulungenilor că nu i-a primit.
Nemţi sunt toţi, toţi, şapte la număr: şase tâmplari şi un
croitor, precum mi-a spus gazda mea.
Cu toate astea au o bărăţie. Această biserică catolică este
mai bogată decât toate bisericile ortodoxe: are moşii, codri de
munţi cu păduri frumoase pe care le exploatează călugărul
papistaş foarte sistematic; mai are binale în oraş şi locuri date
cu embatic. Se zice că bărăţia este înzestrată cu averi încă de
pe timpurile lui Radu Negru-Vodă.
87

„Primarul de astăzi a oprit umbletul râmătorilor
pe uliţele de căpetenie…”

Atât locuitorii din oraş, cât şi de pe la sate, nu sunt beţivi.
Au ţuică berechet, şi încă ţuică bună, curată de prune, şi cu
toate astea nu sunt căzuţi la patimă. [...]
Mai fiecare locuitor are vite: vaci, porci şi pasări de
curte de tot felul.
Atât în oraş cât şi pe la sate, casele cele vechi sunt fără
coşuri. Fumul iese prin poduri. Ferice de ceea ce păstrează
acolo! Casele cele noi se fac după moda de astăzi.
Câini în oraş mi s-a părut a fi puţini, judecând după
numărul caselor şi aceşti câini nu sunt răi. În Bucureşti,
printre multe locuri eşti silit să ocoleşti pe unii câini de teamă
să nu te pomeneşti cu pantalonii croiţi.Acum ori că locuitorii
din Bucureşti, tăind câinilor frunză, sunt mai zvăpăiaţi decât
câmpulungenii, de îi întărâtă şi-i fac să turbeze sau că
câmpulungenii sunt mai aşezaţi şi dă pace tutulor. Cine ştie să
vie să ne spuie, că eu nu ştiu ce să zic.
Am aflat în urmă că şi în acest oraş de munte sunt câini
răi, dară stăpânii lor îi ţin legaţi de le păzesc curţile, iară nu
uliţele, ca la Bucureşti, vezi că aici stăpânii unor astfel de câini se
vede că au trecere şi aşa câinii lor, sub ocrotirea stăpânilor lor,
sfâşie pulpele trecătorilor, fără milă de păcat şi fără să se sfiască
măcar de laţul hingherilor. Pare c-ar fi sudiţi.
Oraşul este străbătut d-a lungul lui de un canal de apă,
tras din Râul Târgului, pentru trebuinţele locuitorilor şi pentru
stropitul uliţelor.
Locuinţele, atât din oraş, cât şi de la sate, sunt mai bune
decât ale câmpenilor. Muntenii trăiesc în mai belşug decât
locuitorii de la câmp.
Mai toate uliţele sunt aşternute cu piatră. În această
privinţă au dreptate, pentru că piatră, slavă Domnului! se
găseşte mai multă decât le trebuie.
Pe lângă târgoveţi şi săteni cu împestriţate haine, nu
arareori vezi prin mijlocul târgului stoluri de gâşte, gârâind,
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vacile mugind şi căutându-şi prăsila; viţeii zbierând şi
chemându-şi mumele. Primarul de astăzi a oprit umbletul
râmătorilor pe uliţele de căpetenie, sub pedeapsă de a-i
împuşca. Şi totuşi vezi pe câte unul din aceşti râtani făcând
nişte marşuri grohăinde, tocmai pe lângă casa comunei, cu
partea-ntr-o căciulă, cum s-ar zice, fără leac de teamă. Merge
ţanţoş, nesupărat de nimeni, se vede că se bizuie în puterea
stăpânului lor, care, deh! este cu vază în oraş.
Afurisitul de hatâr şi aici este încuibat. Ba, bine că nu,
când la Bucureşti a scos şi pui.
„Îmbulzeala este aşa de mare, încât … trebuie să-ţi iei
o tăgârţă de pardonuri”

Oraşul are şi un bulevard. El este în lăţime ca de cinci
metri, iară în lungime ca de 180 de paşi. Aşa cum este, el
poate să fie neîndestulător pentru mulţimea mosafirilor ce vin
vara la aer muntos.
Îmbulzeala este aşa de mare, încât dacă vrei să mergi
fără să superi pe cineva, trebuie să-ţi iei o tăgârţă cu
pardonuri, să împarţi în dreapta şi în stânga, înainte şi înapoi,
celor ce te împing sau celor pe care îi calci pe bătăturile
picioarelor. Dară mai adesea te lipseşti de o asemenea
preumblare, unde în loc să te întremezi, mai mult ameţeşti în
înghesuiala şi învârtitura cea în loc. Bucureştenii, pentru
aceasta, în vorbirea lor cea înţepoasă, l-au numit „Bulevard
Pardon”. Serile, muzica regimentului de dorobanţi sau câte
vreun tacâm de lăutari se silesc, pe cât pot şi ei, să deschiză
inima preumblătorilor şi să le facă o bună petrecere.
În copilăria mea auzeam zicându-se celor ce sau îşi
rădeau mustăţile, ori se îmbrăcau şi vorbeau câte vreo
gugumănie ca să semene a strein, auzeam zicându-li-se „neam
din poartă”, nu ştiu pentru ce.
Ce aţi zice dumneavoastră azi când veţi auzi că pe acest
„Bulevard Pardon” franţuzeasca are mare căutare? Nu ştiu
ce vor să arate acei ce nu te mai slăbesc din franţuzeşte,
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procopseală ori altceva? Spuneţi dumneavoastră, că eu uite,
nu mă pricep la d-alde astea. Sau mai bine zis, învinovăţiţi-mă
pe mine că sunt pizmaş unde nu ştiu îndruga şi eu la
franţuzeşte. Vezi că nu voi să-mi aprinz paie în cap...
Două şcoale de băieţi şi una de fete, cu câte patru clase
primare este vatra de unde se răspândeşte lumina cunoştinţei
în popor.
Măsura de propăşire şi de învăţătură la popor într-o
localitate se judecă, pare-mi-se, după gustul de citire al locuitorilor. Numiţi d-voastră pe câmpulungeni cum veţi socoti că e
mai bine, după ce veţi şti că în oraş nu se află nicio librărie.
Eu nu mă bag, nu mă amestec în trebile d-voastră. Vina nu
este a mea dacă vă voi spune că, pe lângă cărţile didactice ce
se află în vânzare la un cofetar şi la un băcan, se mai găsesc
la aceştia şi câteva din romanţele bucureştene ce terfelesc
literatura noastră naţională. Cărţi de ştiinţă şi de literatură
sănătoasă nici nu se pomeneşte.
Vă spusei acestea numai să nu mă credeţi vrun gurăcască, vrun pierde-vară, altfel nici că mai deschideam gura,
de aceea vă mai spui încă o dată: nu mă bag, nu mă amestec
în treburile d-voastră: facă câmpulungenii cum vor pofti;
numiţi d-voastră cum veţi voi. Eu nu voi să ştiu, nu voi să auz,
mă spăl pe mâini ca Pilat din Pont.
Mai toate balcoanele caselor mari şi pălimarele caselor
mai mici sunt împodobite cu ghiveciuri de flori. Ortensia însă
şi cerceluşu sunt răspândite foarte în oraş. Nu vezi o casă mai
de Doamne ajută! să nu aibă două sau trei ghiveciuri cu
ortensia, ori cu cerceluşi, şi se vede că le merge bine, căci
sunt foarte frumos înflorite. Pe lângă dânsele mai vezi
muşcate şi colea şi colea câte un trandafir de lună, garoafe şi
puţini oleandri. Grădiniţele tutulor caselor sunt pline de
amgrişai, cafea, ochiul boului, căuţunaşi şi încă câteva feluri
de flori, pe lângă zarzavaturi.
(Timpul muscelenilor, nr. 45, 8 iulie 2010)
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ortensia, o
O clipă suspendată în eternitate:
Câmpulung, iulie 1884
În epoca melonului şi a umbrelei
cu danteluţe, când arşiţa verii încingea
Capitala, pentru orice bucureştean cu
ceva stare materială era de bon-ton să
vină în concediu la Câmpulung. Se
răspândise vestea că urbea aceasta
adună la un loc ceea ce puţine staţiuni
din România sfârşitului de veac XIX
puteau oferi în mod simultan: animaţia
tipică a unui oraş de tip occidental,
prăvălii unde găseai cele mai bune
G. I. Ionnescu -Gion
produse, teatru de varietăţi, iluminaţie
publică, muzică militară, promenadă pe bulevardul „Pardon”,
excursii în împrejurimi cu birjari tocmiţi de mai înainte, terase
care gem de lume, cofetării cu plăcinte savuroase şi, mai ales,
multă răcoare.
Printre vilegiaturiştii care au fost atraşi de faima unui
asemenea loc s-a numărat şi istoricul G. I. Ionnescu-Gion, cu
studii universitare în Franţa şi Belgia. Doctorul în Litere şi
Filologie, obişnuit cu atmosfera Occidentului, descoperă cu
uimire, venind la Câmpulung, că totul este diferit de ceea ce
văzuse în România; până şi liniştea tipică pentru un oraş de
provincie este înlocuită aici cu o atmosferă plină de viaţă.
Corespondent al ziarului „Românul” din Bucureşti,
G. I. Ionnescu-Gion a petrecut câteva zile la Câmpulung, în
iulie 1884, de unde a trimis gazetei sale unele dintre cele mai vii
pagini care s-au păstrat despre sezonul estival din Câmpulung.
* * *
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„E curioasă impresiunea…”

E curioasă impresiunea ce resimte călătorul când se dă
jos în Câmpulung din trăsura sa, ori din noile şi mult
zdruncinătoarele omnibuze ale poştei, care fac serviciul zilnic
între Piteşti şi Câmpulung. Impresiunea e curioasă şi diametralminte opusă aceleia pe care călătorul ar avea-o de ar veni
în Câmpulung, nu în timpul „stagiunei”, ci atunci când oraşul e
al orăşenilor, iar nu al vizitatorilor veniţi într-însul din cele
patru unghiuri ale ţărei.
După cum de întreaga obşte se ştie, Câmpulungul are de
vreo câţiva ani încoace stagiunea lui, întocmai cum... să dăm
de ezemplu păstrând cu o absolută rigoare justele proporţiuni
în comparaţiune... întocmai cum Londra şi-are „the season” în
lunele lui mai şi iunie, atunci când toată nobilimea, părăsind
castelele de la ţară, vine să petreacă în capitală două luni de
viaţă orăşenească, să asiste [la] reprezentaţiunile operei
italiene şi wagneriane de la Covent-Garden şi să împodobească
cu prezinţa ei şi... mai cu seamă cu a lacheilor ei pudraţi
nemărginitul parc al Londrei, falnicul Hyde-Park.
Tot astfel, la Câmpulung... Repet: să nu uităm a păstra
justele proporţiuni şi, cu această condiţiune a păstrării
proporţiunilor, să continuăm comparaţiunile.
Aşadar, zisei că impresiunea e curioasă când intri acum
în Câmpulung. Şi într-adevăr, te aşteptai să găseşti în uliţele
oraşului liniştea districtelor noastre. Credeai că trecând în
trăsura dumitale cu zgomotoşi clopoţei vei strica somnul
câinilor care dorm duşi în mijlocul uliţelor, nesupăraţi de
nimeni; că vei face să guiţe vreunul din animalele iubite de Sf.
Anton, care (animalul, nu Sf. Anton) va lua-o d-a fuga pe
dinaintea cailor speriindu-ţi cetlăiaşul, făcând să răsune
oraşul de strigătele lui şi spunând tuturor că un venetic a
cutezat să-i tulbure liniştea. Astfel vestindu-ţi-se intrarea în
oraş, îţi ziceai că vei avea plăcerea de a vedea, desigur... mai
mult decât desigur, că apar la mai toate ferestrile, printre
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glastrele de garoafe, chipurile frumoase şi vioaie ale
orăşencelor curioase să vază pe străinul călător. Dând prin
târg, îţi mai ziceai că vei privi tot cu plăcere la negustorii
locului, pe scaune dinaintea prăvălielor, în posturi eminamente meditative şi învârtind în cadenţă şi cu adâncă
„isichie” degetul cel mare de la dreapta peste degetul cel
mare de la stânga, şi pe urmă schimbând şi învârtind
degetul... etc. etc.
Ei bine, nu! Călătorul nu vede nimic din toate acestea,
descinzând în Câmpulung, în faţa oficiului poştal sau înaintea
„Marelui otel cutare” sau „Universalului Gazin” (am scris
„gazin” şi nu greşesc), sau lângă peristilul „Teatrului
Varietăţilor”, sau în fine în faţă sau d-a lungul „Terasei
Centrale”, numită de anul trecut „Bulevard Pardon”.
„Simptomele febrile ale animaţiunii…”

În loc de linişte şi adâncă aromeală, călătorul stupefăcut
vede, de la biserica nouă de când intră în Câmpulung şi până
dincolo de capul [de] nord al oraşului, pe drumul Rucărului,
tot simptomele febrile ale activităţii şi animaţiunii pe care la
Londra lordul Palmerston (continui cu comparaţiunea) o
numea „the season-fever”. Unde e liniştea iernatică şi
tomnatică a Câmpulungului? se întreabă cu mirare călătorul şi
unde sunt pe la ferestre, printre garoafe, chipeşile figuri ale
orăşencelor. Şi chiar de zăresc vreunele prin foişoare sau prin
curte, acestea nici nu „cabulipsesc” a-l milui măcar c-o
privire. Sunt ocupate cu îngrijirea şi mulţămirea străinilor ce
găzduiesc. Ş-apoi, ele au văzut atâtea chipuri străine de la
începutul stagiunii, încât au ajuns ca Lucernesele şi Zurichesele
cari, vara, nici că te mai întreabă de vii din Paris ori din
Ierusalim, din Rusciuk ori din Conecticut. Toţi dau parale, toţi
sunt una şi una, merg d-a valma şi fără pic de deosebire.
Te plimbi prin târg; negustorul nu numai că nu învârteşte
degetul cel mare asupra... etc., dar d-abia are timp să îmbuce
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demâncare ce i-a trămis dumneaei, care d-abia a avut timp să
i-o pregătească. Muşteriii şi chiriaşii îi năpădesc.
Într-adevăr, d-na B... din Târgovişte nu-şi „furnizase” tot
înainte d-a pleca în vilegiatură şi-şi cumpără „câte ceva uşor”
din Câmpulung, unde, slavă Domnului, vedem pe afişuri că
magazinele sunt „asortate cu produsele celor mai reputate
fabrici din Europa”. D. C..., june spilcuit din Bucureşti, ţine să
cumpere un cojoc din Câmpulung ca amintire a petrecerei
sale în oraşul lui Radu Negru. D. L., funcţionar tacticos şi
anost tot din Bucureşti, tocmeşte de zor trei putinele de
dulceaţă de cireşi amare, pentru a le duce în dar, spre
îndulcire şi îmblânzire, soacrei dumisale – sperând în virtutea
principiului „similia similibus curantur” că cireşile amare vor
dulcifica pe amara d-sale soacră. În fine, d-şoara Z. se
adresează către un negustor de mărunţişuri şi îl întreabă c-un
accent francezo-giurgiuvean, care o face să vorbească
româneşte ca bulgăroaicele din Rusciuk, dacă dânsul are
„souvenir de Campo-longo”. Se găseşte, coniţă, se grăbeşte a
răspunde negustorul. „Şi care”, continuă domnişoara pe
acelaşi ton galeş şi plictisit? „Bete, bete frumoase”, replică
negustorul, iar tânărul M..., unul din cei mai cu duh din
„junii” capitalei, nu scapă prilegiul d-a zice d-şoarei Z.:
„... Nu-l credeţi, d-şoară, căci voieşte să vă dea pe bete.
Numai în Rucăr sunt bete frumoase...” etc. etc.
„Câmpulungul are ‹‹ the season-fever ››…”

În centru, lângă terasă, mulţimea, animaţiunea,
strigătele, interpelările, saluturile, tractarea afacerilor şi
nelipsitele discuţiuni politice sunt la culme.
Atenţiunea privitorului nu mai ştie încotro să se îndrepte.
Ici, clienţii „Gazinului” cer scaune, iar băieţii le spun cu
sinceră convingere că a telegrafiat jupânul la Piteşti şi că
trebuie să sosească. Mai colea, la cofetăria centrală, plăcintele
s-au isprăvit, iar tejghetarul promite că, „cu o a doua
ocaziune”, adică a doua zi, va scoate un „dublu cuptor”. Mai
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departe, la d. C... „friseur”, muşteriii aşteaptă ca ţăranii la
moară să le vie rândul la barbificaţie. Alături, un flăcău
lipeşte afişele manuscripte ale „Teatrului Varietăţilor” în care
vedem că o dramă grozavă şi însângerată surâde „trapezului
persan cu ezerciţii, nec plus ultra, de salturi mortale”; un
altul, tot lipitor, certându-se cu stăpânul, căci îi murdăreşte
„binaua”, lipeşte pe păretele cel văruit al casei afişul roşustacojiu al unui miniaturist „decolorat de toate curţile
Europei” şi care în trei lecţiuni învaţă pe „onor locali” şi pe
străini miniaturistica, „o artă pe atât de foarte plăcută, pe cât
de foarte folositoare”. Copii-vânzători strigă ca pe o melopee
care ar trebui notată: „alune prăjite... şi zaharisite!”.
Ţărancele vând trâmbe de pânză şi cămăşi cu cusături
portocalii. Birjarii tocmesc cu escursioniştii şi jură pe caii lor
că nu se duc cu 20 de franci până la Rucăr, căci „ca dealul
Mateiaşului, deal în lume, zău! că nu e”. Factorul, căzut de
osteneală, împarte scrisorile, încuragindu-se pe el însuşi şi
zicându-şi că va veni vremea să nu-l mai deşele greutatea ziarelor.
În fine, toţi aleargă, muncesc, dau, prepară, aduc, trămit,
primesc, se întrec, câştigă, pe iute, aprig, degrab, în căldură...
Câmpulungul are „the season-fever” şi lord Palmerston avea
dreptate.
Seara, terasa geme de lume; serviciul municipal a aprins
lămpile; muzica militară cântă. Din când în când, dominând
ariele muzicale, se aude câte o esclamaţiune plecând din
băierele inimei: „– Pardon, madame, că v-am călcat!” D-aci,
numele de „bulevard Pardon”, pe care unele din domnişoarele bucureştene l-au numit şi „Esplanada Cotlacot”, căci,
numai mulţămită jocului cadenţat al coatelor, poţi reuşi a-ţi
face pe terasă, în îmbulzeală, preumblarea igienică, prescrisă
cu rigoare de doctorul curant.
„Fierberea din ziua de Sf. Ilie…”

Toată această fierbere nu e însă nimic pe lângă fierberea
din ziua de Sf. Ilie, când e târgul Câmpulungului. A! atunci e
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ce e; atunci e pentru oraşul lui Radu Negru „ziua zilelor”,
întocmai cum este (continui cu comparaţiunile engleze) „the
day of the days” pentru londonezi ziua curselor de la Epsom,
atunci vizitatorii străini văd marele eveniment, „the great
event”, pentru care orice om cu inimă ar da „lumea toată şi
pe nevastă”, numai să-l vadă şi să-l admire; întocmai cum
englezii dau „all the world and his wife” ca să poată merge la
Epsom.

Bâlciul de Sf. Ilie – Câmpulung, 1902
(ilustrată din colecţia Gheorghe Chiţa)

În ziua târgului sunt mai mult de 1500 de străini veniţi să
vadă oraşul şi să se răcorească de grijele vieţei. Paralele curg
şi figurile tuturor râd de bucurie. Statisticii care-şi fac la
Câmpulung vilegiatura văratică au socotit şi spun că străinii
lasă în oraşul lui Negru-Vodă, în cele două luni, cât ţine
stagiunea, rotunjoara sumă de 300.000 lei noi.
– Şi cu toate acestea, dragul meu domn, ne zicea cu grijă
un câmpulungean cu care ne preumblam prin târg, Rucărul ni-e
vrăjmaş neîmpăcat; lupta între el şi noi a început de anul
acesta; el voieşte să ne ia toţi „pasagerii”, şi poate va reuşi;
are poziţiuni, e în centrul escursiunilor de făcut prin munţi;
Dâmbovicioara e la o palmă de loc; Sinaia şi Braşovul nu sunt
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departe. Să mai zidească rucărenii încă vreo câteva case ca
acelea ce vei vedea mâne la Rucăr; să se facă şi drumul-de-fier
până în oraşul nostru, şi vei vedea că nu vom mai fi la modă,
iar Câmpulungul va cădea ca şi Piteştii în rangul de simplă
trecătoare.
Glasul prietinului nostru era învăluit într-o pătrunzătoare
întristare. Ascultând elocintele lui plângeri, uitaserăm „the
season-fever” de astăzi al Câmpulungului şi nu ne putem opri
d-a nu recunoaşte adevărul unui principiu emis de un mare
hangiu elveţian de la Giesbach: „Viitorul este al muntenilor
celor mai munteni”.
G. I. Ionnescu - Gion, Din Câmpulung (1884)
(Timpul muscelenilor, nr. 46, 22 iulie 2010)
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Câmpulungul pe prima hartă a Transilvaniei (1532)
Formă de comunicare, condensare a unei realităţi, harta
a înregistrat dintotdeauna, prin semne şi simboluri, aspectele
unei geografii complexe. De-a lungul timpului hărţile au
vehiculat idei, date şi informaţii, au avut o importantă semnificaţie culturală şi au fost, pe de o parte, operă ştiinţifică, iar
pe de altă parte, operă de artă. Navigatorii şi exploratorii,
savanţii şi visătorii, geografii şi cartografii, toţi şi-au dat mâna
pentru a realiza un univers fascinant: universul hărţilor.
Începuturile cartografiei sunt legate de câteva figuri
marcante ale Europei veacului al XVI-lea care au influenţat
decisiv evoluţia ulterioară a domeniului: umanistul german
Sebastian Münster, alsacianul Lorenz Friez, întemeietorul
cartografiei renascentiste, flamanzii Gerhard Mercator şi
Abraham Ortelius, care au dus harta în zona artisticului,
îmbogăţind-o cu chenare, figuri simbolice, cartuşe, reprezentări florale şi animaliere.
O personalitate culturală de tip
renascentist care s-a remarcat în această
perioadă este umanistul sas de origine
braşoveană Johannes Honterus, unul
dintre reformatorii bisericii saşilor din
Transilvania, fondator al gimnaziului
săsesc din Braşov. După studii universitare la Viena, Honterus s-a mutat la
Universitatea din Cracovia, unde, în
anul 1530 a tipărit prima ediţia a
Cosmografiei sale, o descriere a lumii,
care menţionează nume de ţări, oraşe,
Johannes Honterus
ape, munţi, mări şi insule. În 1532
(1498-1549)
Honterus a ajuns la Basel, unde a învăţat
xilogravura şi s-a iniţiat în arta tipografiei. În acest centru al
umanismului european, cărturarul braşovean a publicat prima
hartă a Transilvaniei intitulată Chorographia TransylvaniaeSybemburgen, devenită ulterior sursă de inspiraţie pentru marii
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cartografi Sebastian Münster, Gerhard Mercator, Abraham
Ortelius şi Johan Sambucus, care o vor introduce în primele
atlase ale Europei.
Prima hartă a Transilvaniei

Harta Chorographia Transylvaniae-Sybemburgen, tipărită
în anul 1532, aflată astăzi la Muzeul Naţional din Budapesta,
are fixate lateral, în limba latină, cele patru puncte cardinale,
Septemtrio (nord), Orien[s] (est), Meridies (sud) şi Occidens
(vest), iar Transilvania este împărţită în „ţări” (ţinuturi):
Burzeland (Ţara Bârsei), Althland (Ţara Veche), Land vor dem
Wald (Ţara de dinaintea pădurii), Weinland şi Nösnerland.
Celelalte două Ţări Române – Muntenia (Valachiae Pars) şi
Moldova (Moldaviae Terminus) – sunt menţionate în colţurile
din dreapta jos, respectiv dreapta sus. Localităţile apar
simbolizate prin forma unor cetăţi stilizate, cu mai multe
turnuleţe. Ţinând seama de caracterul literelor (folosirea
majusculei), cele mai importante aşezări sunt considerate a fi
Corona (Braşov), Cibinium (Sibiu), Alba Iulia, Bistricia
(Bistriţa), Medwisch (Mediaş). Mai multe cursuri de apă străbat
teritoriul transilvan de la nord către sud, principalele fiind Oltul
şi Mureşul. De jur-împrejur apar pe hartă munţi împăduriţi,
numiţi Alpes în partea de sud-est şi Carpatus Mons în cea de
nord. În partea dreaptă şi stângă, jos, în chenar, sunt inserate
versuri în limba latină; sus, simetric, sunt reprezentate două
steme, iar jos, central, sunt consemnate localitatea şi anul
elaborării hărţii: Basileae, anno MDXXXII (Basel, anul 1532).
Reprezentarea oraşului Câmpulung (Langenau)

Pe această primă hartă a Transilvaniei xilogravată de
Johannes Honterus se află cea dintâi reprezentare cartografică
a oraşului Câmpulung. În colţul din dreapta, jos, reprezentat
printr-o cetate stilizată, cu patru turnuri, apare toponimul
Langenau, numele Câmpulungului în limba germană. Oraşul
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este plasat în imediata apropiere a Carpaţilor, semnalaţi prin
toponimul Alpes, înscris de două ori, la nord-est şi la nord-vest
de Langenau (Câmpulung). Cuprinzând o parte a Munteniei
(Valachiae Pars), harta înregistrează, în afara Câmpulungului,
doar o singură altă localitate, Tervisz (Târgovişte), de unde se
poate deduce importanţa în epocă a celor două aşezări.
O hartă contemporană cu scrisoarea lui
Neacşu din Câmpulung

Menţionarea pentru prima dată a Câmpulungului pe o
hartă având, totuşi, ca scop principal reprezentarea Transilvaniei nu poate fi întâmplătoare. Chorographia Transylvaniae-Sybemburgen este contemporană cu primul document în
limba română păstrat până astăzi: scrisoarea pe care Neacşu
din Câmpulung o trimitea în 1521 lui Johannes Benkner,
primarul Braşovului.
Actul emis într-o cancelarie
din Câmpulung, prin care Neacşu îi
semnala lui Benkner mişcările
turcilor la Dunăre, este o dovadă
elocventă a legăturilor între Câmpulung şi Braşov, localitatea natală a
lui Honterus.
Pe de altă parte, este imposibil
ca umanistul sas Johannes Honterus
să nu fi avut cunoştinţă de existenţa
Johannes Honterus
puternicei comunităţi săseşti
de la Câmpulung, înfloritoare între
secolele al XIII-lea şi al XVI-lea. Prosperitatea ei se datora,
mai ales, relaţiilor comerciale cu Braşovul şi rolului pe care
Câmpulungul l-a avut ca loc de popas pe drumul care lega
oraşul transilvănean de zona Dunării de Jos. De altfel, saşii
au avut multă vreme funcţii de conducere în Câmpulung,
aşa cum menţionează numeroase documente, iar forme
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administrativ-juridice ale burgurilor săseşti din Transilvania au
influenţat organizarea comunităţii câmpulungene.
Harta Chorographia Transylvaniae-Sybemburgen a lui
Johannes Honterus a introdus teritoriul Transilvaniei în circuitul
european al valorilor cartografice. Ea îl va inspira pe marele
umanist german Sebastian Münster (1488-1552) şi, trecută prin
optica acestuia, va fi inclusă în celebrele sale lucrări.
(Timpul muscelenilor, nr. 46, 22 iulie 2010)
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Câmpulungul pe hărţi ale umanistului german
Sebastian Münster
Cartograf, cosmograf şi savant
erudit, profesor din 1527 la Universitatea din Basel, cunoscător de
latină, greacă şi ebraică, figură tipică a
renascentismului, Sebastian Münster
(1488-1552) a publicat cea dintâi
descriere a lumii în monumentala operă
Cosmographia universalis, tipărită la
Basel în 1544, care a avut în anii
următori zeci de ediţii în limbile
germană, latină, franceză, italiană şi
cehă. Cosmografia lui Münster a fost
Sebastian Münster
una dintre lucrările europene cele mai
citite şi consultate din întreg secolul al XVI-lea şi, din această
perspectivă, i se poate atribui locul al doilea, după Biblie. În
elaborarea acestei opere de referinţă în epocă, prin care s-a
revoluţionat cercetarea geografică, Münster a folosit peste 120
de colaboratori şi, cu certitudine, unul dintre ei a fost
umanistul Johannes Honterus. Ajuns la Basel în 1530,
Honterus se va fi întâlnit, de bună seamă, în repetate rânduri
cu Münster, căci apariţia în 1532 a primei hărţi a Transilvaniei
i-a adus enciclopedistului german informaţii extrem de
valoroase cu privire la această parte a estului Europei.
Câmpulungul pe harta în culori a Transilvaniei

Sebastian Münster a realizat mai multe variante
cartografice ale Transilvaniei, incluse în ediţiile succesive ale
Cosmografiei sale. Xilogravura colorată Transilvania
(Transsylvania XXI. Nova Tabula), apărută la Basel în anul
1545, este una dintre cele dintâi reprezentări detaliate ale
acestui teritoriu concepute de un străin. Inspirată din prima
hartă a Transilvaniei realizată de Johannes Honterus, harta lui
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Münster păstrează în mare măsură configuraţia hărţii
umanistului braşovean, menţinând împărţirea în „ţări”
(ţinuturi) a Transilvaniei: Burzeland (Ţara Bârsei), Althland
(Ţara Veche), Land vor dem Wald (Ţara de dinaintea
pădurii), Winlad [sic] şi Zekeln Schur. Străbătută de la nord la
sud de două râuri principale, Alt Fl.[uvius] (Oltul) şi Moris
Fl.[uvius] (Mureşul), harta prezintă cele mai importante
aşezări ale Transilvaniei, precum şi formele muntoase
pronunţate din zona de sud-est.
Această xilogravură în culori a Transilvaniei cuprinde în
dreapta, jos, o parte a Munteniei, unde apare distinct oraşul
Câmpulung, cu denumirea în limba germană: Langenau.
Reprezentat simbolic sub forma unei cetăţi cu patru turnuri de
culoare roşie, numele oraşului este gravat în imediata
apropiere a Carpaţilor (Alpes), la sud de Turz (Bran), Rosenau
(Râşnov) şi Cronenstat (Braşov). În partea de sud-est a
Câmpulungului, în extremitatea dreaptă a hărţii, întâlnim
toponimul Tervisz (Târgovişte). Câmpulungul (Langenau) şi
teritoriul înconjurător apar pe un fond galben; la nord şi la vest,
cu nuanţe de gri, sunt înfăţişate înălţimile montane, iar cu
nuanţe de verde, foarte accentuat în direcţia Turz (Bran), sunt
marcate pădurile bogate ale locului.
O „ cetate cu patru turnuri”

O altă hartă a Transilvaniei realizată de Sebastian
Münster intitulată Die Siebenbürg / so man funft auch
Transsylvaniam neñt (35,5 x 27,5 cm) face parte dintr-un atlas
care conţine 26 de hărţi gravate în aramă, un supliment la
ediţia din anul 1588 a Cosmografiei. Această hartă este
inspirată de reprezentarea din 1532 a lui Honterus, păstrând
împărţirea în „ţări” (ţinuturi) a Transilvaniei, cu aceleaşi
denumiri ca în precedenta: Burzeland (Ţara Bârsei), Althland
(Ţara Veche), Land vor dem Wald (Ţara de dinaintea
pădurii), Winlad şi Zekeln Schur.
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În partea dreaptă, jos, cu denumirea germană Langenau
apare Câmpulungul, simbolizat tot printr-o cetate cu patru
turnuri. La nord şi la vest de Câmpulung este gravat, între
numeroşi copaci stilizaţi, toponimul Alpes (Munţii Carpaţi) şi
tot la nord sunt trecute localităţile Turz (Bran), Rosenau
(Râşnov), Cronenstat (Braşov), Fogaristy (Făgăraş). În sudestul Câmpulungului prin Tervis este marcată poziţia oraşului
Târgovişte.
Câmpulungul în primul atlas european

Cea mai complexă reprezentare a Transilvaniei în
viziunea lui Sebastian Münster o întâlnim în xilogravura
intitulată Die Siebenbürg / so man funft auch Transsylvaniam
nennt (38 x 33 cm) apărută la Basel în 1588. Harta face parte
dintr-un atlas ce conţine 26 de hărţi gravate în lemn
(xilogravuri), un supliment la atlasul Cosmographia, ediţia în
limba germană. Organizată de asemenea pe „ţări”, după modelul

SEBASTIAN MÜNSTER – TRANSILVANIA

Xilogravură, 38 x 33 cm (Basel, 1588)
Detaliu cu oraşul Câmpulung (Langenau)

lui Honterus, harta lui Münster este o variantă îmbunătăţită în
comparaţie cu cele prezentate anterior, întrucât numărul
toponimelor creşte semnificativ.
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În partea dreaptă, jos, într-un spaţiu relativ liber,
contrastând cu restul, în perimetrul delimitat de toponimul
Walachia Pars este gravată denumirea germană a Câmpulungului: Langenau. Uşor diferit de reprezentările anterioare
ale lui Münster, oraşul este plasat la extremitatea sudică a
Carpaţilor (Alpes), chiar între munţi. Localitatea este aşezată
pe cursul unui râu care izvorăşte din preajmă şi se îndreaptă
spre sud-est. Alte toponime importante din apropiere sunt: la
nord, Rudbom (Rucăr), Turzfeld (Bran), Rosenau (Râşnov) şi
Cronstatt (Braşov); la vest, Rebnitz (Râmnicu Vâlcea),
Rotthurn (Turnu Roşu), Hermanstatt (Sibiu); la sud-est, Teltz
(Târgovişte).
Menţionarea Câmpulungului, în mod repetat, pe primele
hărţi ale Transilvaniei realizate de Sebastian Münster în
secolul al XVI-lea nu este, ca şi în cazul lui Johannes
Honterus, una întâmplătoare. Marele cartograf german ştia de
existenţa acestui oraş, de vreme ce preciza încă în cea dintâi
ediţie a Cosmografiei sale din 1544: „Între Târgovişte şi
Braşov este târgul Câmpulung, locuit de creştini, şi acolo este
locul de desfacere a mărfurilor pe care le transportă de la
Târgovişte în Transilvania”.
Concisă şi cuprinzătoare, afirmaţia umanistului Sebastian
Münster poate fi o concluzie: la mijlocul veacului al XVI-lea,
Câmpulungul este un centru comercial de seamă şi are un
profil de sine stătător, ceea ce îi conferă dreptul de a figura pe
unele dintre primele hărţi europene.
(Timpul muscelenilor, nr. 47, 5 august 2010)
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A trecut regele suedez Carol al XII-lea
prin Câmpulung?
După peregrinări şi izbânzi prin
Europa, regele Suediei Carol al XII-lea –
cel care îşi impusese o viaţă plină de
cumpătare şi rezonanţe cazone, visându-se
a ajunge un nou Alexandru cel Mare – îşi
năruise după dezastrul de la Poltava (1709)
planurile orgolioase. Refugiat la Varniţa,
lângă Bender (Tighina), şi-a petrecut acolo
aproape patru ani, până când turcii, spre a-i
potoli uneltirile, l-au dus, cu forţa aproape,
Carol al XII-lea
la Demotica, în apropierea Adrianopolului.
Aici a stat Carol al XII-lea până la începutul toamnei lui 1714,
când i s-a permis să plece spre ţară pe un itinerar străbătând
Valahia şi apoi Transilvania.
Vestea plecării regelui, ca şi traseul probabil pe care
acesta l-ar fi urmat, s-au răspândit cu iuţeala fulgerului în toată
Europa. Baronul Frederic-Ernest de Fabrice, numit în 1710
ministru plenipotenţiar şi reprezentat al ducatului de Holstein,
aliat cu Suedia, transmite printr-o scrisoare informaţia că pe data
de 1 octombrie 1714 Carol al XII-lea va părăsi Demotica, urmând
a trece Dunărea pe la Rusciuc, şi că de acolo îşi va urma calea prin
Valahia spre Transilvania. Baronul de Fabrice presupunând că
regele va călători incognito nu se înşela deloc. Pe de altă parte,
ambasadorul francez din Turcia, marchizul Des Alleurs, trimitea la
16 octombrie 1714 din Constantinopol o epistolă către Ludovic al
XIV-lea prin care îl informa că regele Carol al XII-lea a părăsit
Demotica la 1 octombrie, că după 14 zile de mers va traversa
Dunărea pe la Rusciuc şi va străbate Valahia şi Transilvania,
călătorind incognito cu o mică suită.
Din personalul ce îl însoţea pe regele Carol al XII-lea la
plecarea din Demotica făcea parte, alături de baronul de
Fabrice, şi celebrul călător francez Aubry de la Motraye care
îşi abandonase ţara natală datorită persecuţiilor religioase şi se
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afla acum în slujba regelui Suediei. La Motraye şi de Fabrice
vor primi însă din partea protectorului suedez o altă misiune
şi, părăsindu-l la Rusciuc, vor merge la Giurgiu; la 14
octombrie erau la Bucureşti, iar de aici, prin Târgovişte, trec
prin apropierea Câmpulungului şi ajung la Rucăr. Din
documentele timpului rezultă că amândoi aveau încredinţată şi
însărcinarea de a tatona traseul posibilului itinerar al regelui.
Ca urmare, lipsiţi de aportul mărturiilor directe pe care le-ar fi
lăsat cei doi călători francezi în eventualitatea că ei ar fi rămas
în continuare alături de Carol al XII-lea şi pe teritoriul Ţării
Româneşti, drumul suveranului suedez prin părţile noastre se
poate urmări folosind alte surse.
Deşi se aproximase la 14 numărul zilelor după care
Carol al XII-lea ar fi trebuit să se găsească la Rusciuc, el va
ajunge aici la 17 octombrie, iar două zile mai târziu, la 19
octombrie 1714, sosea la Piteşti, aşa cum menţionează
scrisoarea unui necunoscut către de Torcy, ministrul de
externe al Franţei. Încă înainte de plecarea de la Demotica,
sultanul Ahmed al III-lea poruncise lui Mustafa aga ca, alături
de trupe turceşti, să-l însoţească pe suedez până la graniţa
Ardealului; pe de altă parte, domnul Ţării Româneşti, Ştefan
Cantacuzino, fusese anunţat pentru a pregăti drumul lui Carol
al XII-lea prin Ţara Românească până va trece în Transilvania.
Printre boierii care au fost rânduiţi de Ştefan
Cantacuzino pentru a-l însoţi pe scandinav s-a aflat şi
cronicarul muntean Radu Popescu care, desigur, se va fi găsit
adesea în preajma regelui. În letopiseţul său, Radu Popescu dă
un amănunt de maximă importanţă scriind:
Şi au rânduit boiari pe Radu vornicul Popescu, pă
Drăghici Strâmbean, pă Gligore căpitanul, de l-au dus de la
Giurgiu, pân conacele ce să rânduiasă şi mergând până la
Piteşti, şăzând câteva zile, au perit dintre oşti cu câţiva
oameni de ai lui şi s-au dus tiptil în cai de poşte până în ţara
lui şi nimeni nu l-au ştiut că iaste craiul, într-acei şfeţi ce
mergea cu poşte. Oştile lui rămâidu cu ghinărarii lui acii, şi
cu turcii, au purces de s-au dus pe la Dragoslavele în Ţara
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Ungurească şi den hotar s-au întorsu turcii şi boiarii îndărăt,
iar ghinăralii cu oştile lui s-au dus în ţara lor.
De la Piteşti, prin Câmpulung spre Braşov?

Regele Carol al XII-lea, ajuns la Piteşti, nu a rămas aici,
ci în apropiere, la Budeasa, unde s-a instalat într-un conac ce
există şi astăzi şi poartă numele „Casa Budiştenilor“. Motivele
rămânerii la Budeasa erau următoarele: pe de o parte, aştepta
să-i sosească trupele rămase la Varniţa (Bender), iar pe de alta,
nădăjduia, prin curierul trimis, un răspuns de la Viena pentru
suma de bani (50000 de galbeni) solicitată sub formă de
împrumut împăratului Carol al VI-lea. Spera, de asemenea, ca
de la curtea imperială să-i parvină salvconductul ce i-ar fi
asigurat drumul mai departe. E de presupus că regele suedez
nu a stat în inactivitate la Budeasa, ci a tatonat drumul pe care
urma să-l apuce spre a trece Carpaţii, după cum există
posibilitatea să se fi folosit chiar de o hartă, căci avea pe lângă
el un consilier cartograf.
Amănuntul dat de Radu Popescu cum că regele au perit
dintre oşti şi s-au dus tiptil (cuprins, de altfel, şi în scrisoarea
necunoscutului către de Torcy) este de natură a atrage atenţia
că la Budeasa s-a petrecut ceva neprevăzut. Relatarea
cronicarului nu trebuie pusă la îndoială, de vreme ce el fusese
un martor ocular al celor întâmplate. Opinia încetăţenită până
acum a fost aceea că regele suedez ar fi apucat drumul
Câmpulungului spre Braşov. Aşa susţine interpolatorul cronicii lui Axinte Uricariul, care vorbeşte de ieşirea lui Carol al
XII-lea prin vama Branului, tot astfel publicistul şi istoricul G.
I. Ionnescu-Gion într-o comunicare din anul 1896. De aceeaşi
părere este şi Nicolae Iorga într-o conferinţă ţinută la
Academia Română în 1910. Trecerea prin Câmpulung este
susţinută şi de C. Rădulescu-Codin, bazată pe o relatare a
domnului Ştefan Cantacuzino către patriarhul Iacob, ca şi de
Ioan Răuţescu, monograful Câmpulungului preluând, probabil,
informaţiile anterioare.
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Elucidarea unei controverse

Va fi trecut într-adevăr regele Carol al XII-lea prin
Câmpulung, aşa cum încearcă a dovedi cei pe care i-am
amintit aici? Putea craiul Şfeţului să meargă de la Budeasa
prin pasul Rucăr-Bran (o cale pe unde fusese anunţat că va
trece), când el îşi propusese să călătorească incognito, după
cum ne informează documentele citate? De vreme ce studii
importante asupra vieţii lui Carol al XII-lea lasă în umbră
drumul de întoarcere spre ţară şi în lipsa unor colecţii de
documente suedeze care, negăsindu-se în bibliotecile publice
din ţară, nu mi-au permis identificarea itinerariului regelui prin
citarea unor surse indubitabile, am apelat la lucrarea
suedezului Frans G. Bengsston intitulată Viaţa lui Carol al
XII-lea de la Altranstädt până la Fredrikshall, pusă la
dispoziţie de profesorul Ion Hurdubeţiu. Ea reuşeşte că facă
lumină în această controversată problemă prin faptul că Frans
G. Bengtsson aduce în acest volum o precizare care nu a fost
făcută de niciunul dintre biografii lui Carol al XII-lea.
În ziua de 8 noiembrie 1714, regele a încredinţat
conducerea armatei generalului Axel Sparre, căruia i-a ordonat
să treacă însoţit de trupe prin Câmpulung Muscel şi apoi, prin
pasul Rucăr-Bran, în Transilvania. Nu a păstrat alături de sine
decât pe doi ofiţeri credincioşi: colonelul Rosen şi maiorul
Düring. Fiecare avea asupra sa un paşaport fals: Carol al XII-lea
era trecut cu numele Peter Frisk, Rosen se numea în paşaport
Johan Palm, iar Düring, Erik von Ungern. Plecarea din Budeasa a
fost hotărâtă în noaptea de 8 spre 9 noiembrie 1714. Regele era
îmbrăcat cu un costum de culoare închisă şi deghizat cu o perucă.
El nu a apucat drumul Câmpulungului, aşa cum era de aşteptat (şi
precum s-a afirmat de cercetătorii de până acum), ci, pe Valea
Oltului, a urmat o cale ocolită, pe la Turnu Roşu.
Acum şi aici trebuie să se fi întâmplat anecdota pe care,
cu mult haz, o povesteşte Voltaire în cunoscuta sa „Istorie a lui
Carol al XII-lea”, deşi autorul nu scrie decât despre un singur
însoţitor al regelui – Düring, fără a lăsa să se înţeleagă că ar
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mai exista şi un al doilea – Rosen. Voltaire arată cum, după o
zi istovitoare de călătorie, ajungând la un menzil (loc destinat
serviciului de transport pentru călători şi pentru
corespondenţă), tânărul Düring, neobişnuit cu efortul, ar fi
leşinat. Când şi-a revenit, regele, care nu voia a se opri nici
măcar pentru o clipă, i-ar fi spus că alături de un asemenea
tovarăş nu va putea continua călătoria. Düring i-a cerut un scurt
răgaz pentru a-şi reveni, dar regele, nefiind de acord, a împărţit
banii pe jumătate şi i-a spus că va continua singur drumul. Atunci
Düring a recurs la o stratagemă nevinovată, cumpărând cu doi
ducaţi promisiunea şefului de poştă de a-i oferi regelui un cal
îndărătnic şi şchiop. Maiorul Düring, după ce a tras un pui de
somn, a plecat cu o căruţă de poştă, şi l-a ajuns astfel din urmă pe
Carol al XII-lea care, după ce-şi abandonase calul oferit, o luase pe
jos prin vântul şi ploaia lui noiembrie.
Regele suedez Carol al XII-lea a trecut aşadar, în
Transilvania, nu prin Câmpulung, ci pe la Turnu Roşu, în timp
ce la Bran, aşteptându-l, generalul Steinville, guvernatorul
Transilvaniei, înregistra trecerea a 1168 de soldaţi suedezi,
fără să fi avut şansa de a-l saluta în numele împăratului Carol
al VI-lea pe regele scandinav, care prefera să străbată
deghizat, cu mari riscuri, prin Sibiu şi mai apoi prin Şimleu
Silvaniei, calea de întoarcere spre împlinirea unui destin care
avea să-i fie tragic.
(Timpul muscelenilor, nr. 49, 9 septembrie 2010)
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Muscelul văzut de francezul Théodore Margot
Însemnările de călătorie au cunoscut un avânt fără
precedent în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când
elanul romantic l-a scos pe scriitor din amorţeală şi imobilism.
Estul Europei era atunci pentru scriitorul occidental un spaţiu
aproape virgin şi nu este de mirare că actualul teritoriu al
României a constituit obiectul a numeroase descrieri făcute de
peregrini prin locurile noastre.
Muscelul şi în special Câmpulungul, oraş aflat pe o
importantă cale de comunicaţie ce trecea Carpaţii spre Braşov,
se pot regăsi în pagini scrise la jumătatea veacului al XIX-lea
de o serie de călători francezi precum Jean A. Vaillant,
Stanislas Bellanger, Felix Pigeory ori Théodore Margot.
În ceea ce-l priveşte pe Théodore Margot, acesta rămâne
până astăzi o figură misterioasă. El nu apare în niciuna dintre cele
mai importante lucrări româneşti despre călătorii străini care au
trecut pe la noi, dar nici în Larousse – Marele dicţionar al
secolului al XIX-lea. Cartea lui Margot intitulată O viatorie în cele
şaptesprezece districte ale României, tipărită la Bucureşti în 1859,
e una dintre cele mai interesante şi mai profunde observaţii făcute
de un străin despre Ţările Române. Ceea ce atrage în mod deosebit
atenţia este faptul că a fost scrisă în limba română, cu alfabet de
tranziţie, de acest francez care se stabilise de ceva vreme în
Muntenia. Vizitarea Muscelului a fost unul dintre obiectivele
„viatoriei” (călătoriei) lui Margot, cel care ne oferă o imagine vie
şi plină de autenticitate despre Câmpulung şi împrejurimile sale.
„Câmpulungul – un oraş din cele mai plăcute…”

Câmpulungul, prin poziţiunea sa, este un oraş din cele
mai plăcute ale României. Este bine clădit, are strade largi,
drepte, foarte lungi şi potrivite în pavagiul lor, ornate de
frumoase şi elegante case, de magazinuri d-o prea plăcută
întocmire. Un mic canal, numit scheiul, trece în toată
lungimea oraşului şi întreţine curăţenia stradelor. Sunt iară
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multe fântâni şi izvoare d-o apă foarte curată şi foarte
sănătoasă; fântâna de la Crassan mai cu seamă e renumită.
Afară din multe eclezii (biserici) de ritul ortodox, din care cea
mai măreaţă este catedrala lui Radu-Negru, Câmpulungul
posedă şi o eclezie catolică servită de monahi din ordinul
Sfântului Francisc şi care are venituri însemnătoare în
târâşuri, vii şi acareturi; o şcoală publică destul de spaţioasă
şi prea frumoasă în clădirea ei, precum şi o mică bibliotecă,
ce se află tot în acea şcoală.
Câmpulungul este patria lui Alexandru-Vodă I-iu
supranumit Câmpulungeanul, a lui I. Negulici, pictor renumit
şi traducătorul mai multor opere alese, a poetului Aricescu,
carele prin operele sale se făcu iubit celor în literatura
română, ca poet şi ca prozator.
Aci fui prea bine primit în familia d-lor Rucăreni. Această
familie este una din cele mai notabile ale oraşului acesta.
Stranierul nu poate decât a lăuda afabilitatea şi curăţenia
sufletească cu care dărueşte ospitalitatea. D. N. Rucăreanu,
carele a voiajat în mai multe părţi ale Europei, se ocupă
asemenea cu literatura şi a dotat ţara sa cu mai multe
traducţiuni. Avu însuşi bunătatea a-mi arăta oraşul şi locurile
d-împrejur, ce sunt foarte pitoreşti. Vizitarăm împreună catedrala oraşului. Acest templu, într-adevăr, este foarte antic,
dară nu înfăţişează întru sineşi nimic însemnat. Fu edificat de
chiar prinţul Radu-Negru şi este cea dintâi clădire religioasă
ce o înalţă acest nou domnitor român pe pământul României
în timpul aşezământului său la Câmpulung şi în onoarea
învingerilor sale; nu se vede în toate dependenţele sale, ce
sunt destul de spaţioase decât câteva celule locuite de prea
puţini monahi şi casa preotului. Toate acestea sunt ocolite cu
ziduri de tărie, ruinate în mai multe părţi, unii zic că templul
ocupă dimpreună cu dependinţele sale locul unde se înălţa
altădată antica cetate de Basarabea, alţii pomenesc de chiar
Romula.
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„Nămăeştii,
sat mic aşezat la poalele unei stânci înalte…”

După câteva zile de şedere în acest plăcut oraş,
începurăm escursiuni p-în munţi.
Aflarăm mai întâi, în drumul nostru, Nămăeştii, sat mic
aşezat la poalele unei stânci înalte. Locuinţele sătenilor sunt
toate de bârne, după usul clădirii al muntenilor, dară însă d-o
rară curăţenie pe dinăuntru şi ornate de scoarţe de lână,
ţesute de chiar ţărancele ce sunt foarte active.
Aceste scoarţe sunt, în cea mai mare parte, împestriţate
cu feţe strălucitoare, care bat la ochi, după cum zice ţăranul
român. Acolo se vede un closter, a cărui origină este foarte
curioasă şi mai cu seamă foarte interesantă. Acest closter se
află zidit pe o stâncă, o scară tăiată în piatră duce până sus.
Capela e făcută d-o singură peatră şi poate conţine ca la
cinci, zece persoane înlăuntrul ei; este însă foarte întunecoasă, în fundul ei se află sfânta icoană a Maicii Mântuitorului, înnegrită de timp, astfel de veche ce este şi care se
descoperi printr-un miracol. Aţâţat de curiozitate doream prea
mult să-i cunosc tradiţiunea popularie, fiind după socotinţa
mea cea mai simplă în adevărul ei. Un bătrân din sat binevoi
a mi-o nara.
Iată însăşi naiva sa povestire:
„Este timp îndelungat de când un biet cioban de capre,
român ca şi noi, venea în toate zilele să-şi pască turma pe
această stâncă de peatră, unde vezi acum bisericuţa
mănăstirei în care este păstrată sfânta icoană a Prea Curatei,
pe care o văzuşi sus. Într-una din zile apucă pe ciobanul acela
un somn greu pe care, cu toate sârguinţele sale a-l depărta ca
să poată veghea la caprele sale, nu-l putea birui. Adormi dară
greu şi i se arătă în vis icoana aceea a Prea Sfintei şi Prea
Curatei Maicii Domnului ca închisă în stânca de peatră pe care
se odihnea în somn greu. Pentru întâiaşi dată nu prea băgă de
seamă de visul acela; dar vedenia cerească înnoindu-se până în
trei ori şi tot la acel loc, dânsul se grăbi d-a povesti această
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minune dumnezeiască şi la alţi ciobani din vecinătate.
Simţindu-se din această povestire toţi insuflaţi d-o râvnă
nespusă, ei îşi hotărâră [sic] a săpa piatra. Nu le fu osteneala
în zadar, căci cu cât săpau mai afund, cu atâta şi piatra se
făcea şi mai moale. Minunaţi cu toţii d-o aşa minune mare, ei
îşi îndoiră sârguinţele şi la câteva zile descoperiră sfânta
icoană băgată în piatră, întocmai cum o şi visase ciobanul cu
capre în vis. Atunci, cu ajutorul unui preot ei săpară o
bisericuţă tot în aceeaşi piatră, puseră icoana într-însa şi cu
toţii într-o unire se aşezară aci, în poalele stâncei cu
lăcaşurile lor şi aşa făcură satul Nămăeştii. Pomenirea
acestei minune se duse veste în toată Ţara Românească şi
d-atunci şi sfânta mănăstire capătă mare cinste şi mare
crezământ. În urmă veniră şi câteva maici, se ridicară câteva
chiliuţe în care se statorniciră”.
Astfel este originea closterului de la Nămăeşti şi este
adevărat că de la acea epocă este în mare veneraţiune în tot
ţinutul Muscelului. Se văd într-însul ca la douăzeci de maici subt
ordinul unei stariţe. Ele trăiesc cu elemozine [sic] şi pot zice,
cam în lipsă, căci closterul nu este avut în venituri ca şi alte
multe mănăstiri de religioase (călugăriţe); portul e şi mai smerit.
Aci aproape, într-o vale desfătătoare, ocolită de desele
păduri, exista odată o frumoasă fabrică de sticlărie şi de
cristaluri, ce era a d-lui Rucăreanu. Acum însă este abandonată. Este o perdere pentru ţară ce se află cam lipsită de
fabrici şi manufacturi şi-şi aduce din alte părţi toate câte le
are de trebuinţă. Ce domagiu! O ţară atât de avută în tot felul
de producte, în care nu lipseşte nimic, care ar putea însăşi să
dea Europei toate lucrurile cele mai necesare, cele mai
neapărate comerciului universal, să se vază lipsită din
nepăsarea avuţilor ei proprietari de sorgintele ce înavuţesc toate
celelalte ţinuturi civilizate ce o-încongioară. Germania cuprinde
mai toate avuţiile sale cele teritoriale! Când oare proprietarul
român simţi-va cât pierde din această nepăsare!...
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„Drumul ce conduce de la Dragoslave la Rucăr…”
După câteva ore de umblare ajunserăm în satul
Dragoslave. Aci era mai nainte depozitul tutulor mercangiilor
ce se importau în ţară prin Kronstad (Braşov). Se vede acolo o
eclezie foarte antică. Campanila (clopotniţa) ce este un turn
vechi şi chiar campana prin inscripţiunea ce o poartă, dau o
probă foarte evidentă de înalta sa antichitate, însă nimeni nu ne
poate nara nimic despre dânsa. Drumul ce conduce de la
Dragoslave la Rucăr este semănat de joagări. Aceste două sate
fac un mare comerţ cu scânduri de brad, herestrae şi delicate
brânzeturi, numite caşcavale şi brânzeturi de Câmpulung.

Ferogio (după Michel Bouquet) – Costume din
Valahia. Lângă troiţă (1843)

În murgul serii zărirăm în fine cele dintâi case ale
Rucărului şi la aceasta simţirăm o nedefinită plăcere. Eram cu
totul obosit, sfârşit de osteneală. Petrecuserăm o zi întreagă
urcând, coborând prin poteci grele, camini [sic] nepracticate,
tăiate de râpi adânci, sărind prăpăstiile, torente neumblate ce
le aflam ici-colea în această giornată [sic].
Rucărul este un sat însemnat, udat de două mici gârle
sămănate de joagări, ce sunt necurmat în activitate. Locuitorii
sunt avuţi, industriaşi, oneşti şi mai toţi proprietari (moşneni); au
locuinţe bune, bine îngrijite şi curate. Ei arată cu fală lăcaşurile
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lor ce sunt garnisite cu scoarţe de lână; cane, taleri de pământ
zmălţuite stau atârnate de pereţii camerei de căpetenie. La ei, în
fine, se află adevăratul tip al ţăranului muntean. Rucărul face un
comerciu însemnat cu scânduri de brad, de şiţe şi de caşcavaluri
foarte stimate, ce se zic de Câmpulung. Pe la Rucăr intrară, la
1520, acei 30.000 unguri ce veneau în ajutorul lui Radu-Vodă de
la Afumaţi, în rezbelul ce-l avea cu Mehmet-han, pretinzător la
tronul României.
După câteva zile de repaos, întrebuinţate în preumblări pe
locurile vecinate, ce sunt d-o foarte rară frumuseţe, merserăm la
vama românească ce este într-o mică depărtare de Rucăr.
Lăudările ce mi se făcuseră despre frumuseţile cele imposante ale
Dâmbovicioarei mă făceau să doresc a privi şi a admira cât mai
curând această celebră minune în munţii Carpaţi.
Nu fusesem înşelat. Este în adevăr un spectacol din cele
mai imposante, din cele mai pitoreşti ce-l poate contempla
viatorul. Natura se arată totdeodată înspăimântătoare şi
grandioasă. Dâmbovicioara este o strâmtoare ca d-o jumătate
postie în lungime, dară însă foarte îngustă în privinţa
întinderii ei. Două ziduri de stânci, tăiate drept, se înalţă pă
amândouă părţi ale strâmtoarei la o înălţime nespusă. Pereţii
ei drepţi şi netezi sunt plini de adînci scobituri din care ies şi
cresc pini, brazi şi alţi feluriţi arbori de munte, ce se ridică
foarte sus şi prezintă o decoraţiune admirabilă în privirile
estaziate ale viatorului: verdele aliat cu întunecata coloare a
pietrei bronzate de inconstanţa timpului. Dâmbovicioara care
mai departe formă plăcutul râu numit Dâmboviţa,
rostogoleşte undele sale răcoroase şi limpede pe un vad
format din pietricele de diferite nuanţe şi aşternute cu nisiste
[sic], între două încântătoare poteci înguste, pe unde
călătorul se poate vârî în acea strâmtoare. Însă cu toate
frumuseţile naturale ce aţintesc cu atâta farmec privirea
viatorilor, nu trebueşte iară a se opri prea mult timp a le
considera, fiindcă pă fiecare moment se poate ameninţa cu
zdrobirea unor mari bucăţi de stânci deslipite, ce sunt ca
atârnate pă deasupra abisului şi pă care cel mai mic accident
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ar putea să le rostogolească până jos cu o iuţime nespusă
răscolind, sdrobind orice ar putea împiedica căderea lor. Pe
multe părţi drumul este astupat de asemenea bucăţi sau prin
brazi întregi desrădăcinaţi de vânturile nordului. Privind la
atâtor pericoli, atâtor nevoinţe, orice s-ar socoti a se înapoia,
dacă însă curiozitatea nu ar învinge neodihna şi spaima.
Caverne săpate într-o înălţime considerabilă, din care ies
diferite ţipete de animale diverse, adaogă încă la spaima ce
cearcă privitorul acestor toate.
(Timpul muscelenilor, nr. 50, 23 septembrie 2010)
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Profesorul Benone Săvoiu –
100 de ani de la naştere

La jumătatea veacului trecut, putea fi zărit trecând pe
bulevardul „Pardon” din Câmpulung un bărbat înalt, bine legat,
purtând întotdeauna pălărie. Siguranţa pasului, figura zâmbitoare, salutul larg, plin de politeţe,
făcut întotdeauna cu ridicarea
pălăriei de pe cap, firea jovială,
hainele întotdeauna în tonuri
deschise, de preferinţă bej, făceau
din profesorul Benone Săvoiu un
„personaj” inconfundabil.
Născut în 1910 la Mălin
Benone Săvoiu - student
(Bughea de Sus), lângă Câmpulung-Muscel, Benone era descendentul unei familii de moşneni. Dinspre partea tatălui,
străbunicul său Moise Săvoiu se stabilise în zona Muscelului
venind de peste munţi, de la Moeciu, după zavera lui Tudor
Vladimirescu. Dinspre partea mamei, spiţa familiei Isbăşescu
este identificabilă în acte până la jumătatea veacului al
XVIII-lea. Bunicul Nicolae Isbăşescu, sosit din Transilvania,
s-a aşezat în Albeştii de Muscel unde a deschis un han, o
brutărie şi prima şcoală din sat. La nevoie era şi învăţător. Al
şaptelea copil al său, Elisaveta, a fost cerută de nevastă de Ion
Săvoiu, nepotul lui Moise. Ion şi Elisaveta au avut trei urmaşi,
iar al doilea născut a fost Benone.
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Drumul spre profesie

Rămas orfan de tată în urma războiului, copilul s-a
ţinut de învăţătură. La Liceul „Dinicu Golescu” din
Câmpulung-Muscel a fost elevul meritoriu al unor străluciţi
profesori ai timpului: printre ei, lingvistul Ion Ţicăloiu, cu
doctoratul luat în Germania, Dumitru Baciu, profesor de limba
franceză, autor de studii şi articole, sau Gheorghe Şapcaliu, un
enciclopedist care stăpânea la perfecţie limbile elină, latină,
slavonă, germană şi franceză. Cu
examenul de bacalaureat trecut în
anul 1930, Benone Săvoiu s-a înscris
la Facultatea de Filosofie şi Litere a
Universităţii din Bucureşti. A fost
studentul lui Nicolae Cartojan, Mihail Dragomirescu, Dimitrie Caracostea, C. Rădulescu-Motru, a audiat
conferinţele lui Nicolae Iorga ori ale
lui Mircea Eliade, a trăit din plin
efervescenţa culturală a perioadei
interbelice.
Nu trecuseră decât patru luni
de la stingerea din viaţă a lui Mateiu
I. Caragiale când Benone Săvoiu,
student în ultimul an la Facultatea de
Filosofie şi Litere a Universităţii din
Bucureşti, îşi susţinea în mai 1936
lucrarea de licenţă în filologie modernă cu o teză despre personalitatea
şi opera lui Mateiu I. Caragiale.
Câteva recenzii abia publicate şi lipsa
oricărei cercetări critice mai amăBenone Săvoiu
pe bulevardul „Pardon” nunţite despre creaţia lui Mateiu
(Câmpulung, 1940)
ofereau perspectiva unei investigaţii
mai largi, într-o perioadă când „mitul
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Mateiu I. Caragiale” nu se născuse încă.
Lucrarea de licenţă Mateiu I. Caragiale – omul şi
opera este o investigaţie care în momentul redactării pornea de
la o bibliografie extrem de redusă, pentru că până în 1936 se
publicaseră doar câteva articole despre creaţia scriitorului. De
aici dificultatea cercetării operei unui autor care încă nu
intrase în conştiinţa publică. De bună seamă că Benone Săvoiu
a manifestat un ataşament aparte pentru Mateiu. Aceasta rezultă nu
numai din felul în care îl priveşte pe Mateiu-omul, dar şi din
analiza pe care o face operei sale. Chiar şi stilul lucrării se
contaminează, pe alocuri, de întorsătura frazei mateine.
O schiţă de portret

Colegul de facultate al lui Benone, scriitorul şi
caricaturistul Neagu Rădulescu, îl va metamorfoza pe acesta în
personaj literar şi, cu numele Benone Vasilescu, îl va portretiza
într-una dintre nuvelele sale, intitulată Examen cu Sfântul Sisoe,
evocare plină de umor a vieţii universitare bucureştene :
Până atunci, apare pe uşa din fund, de lângă ascensor,
trupul masiv cu mâinile bălăngănind în dreapta şi în stânga,
al lui Benone Vasilescu. Mamutul, aşa cum l-au poreclit
bobocii gureşi din anul întâi, înoată foarte puţin graţios pe
deasupra valurilor de studenţi şi studente şi se opreşte în faţa mea,
mângâindu-şi cele două firicele de mustaţă care îi umbresc buzele
şi care, se laudă el, au subjugat toate inimile Câmpulungului. Nu
există femeie pe bulevardul „Pardon” care să nu-i poarte
fotografia în poşetă lângă cruciuliţa Sfintei Vineri.
Pe baza diplomei de licenţă în Filosofie şi Litere,
eliberată de Universitatea din Bucureşti şi semnată de ministrul
Instrucţiunii Petre Ştefănescu-Goangă la 18 ianuarie 1937,
absolventul şi-a început cariera didactică. În acelaşi an, ca
licenţiat al Universităţii din Bucureşti, a obţinut certificatul
Seminarului Pedagogic Universitar „Titu Maiorescu”.
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Profesorul în amintirea elevilor săi

Benone Săvoiu a fost profesor de
limba şi literatura română vreme de 36
de ani. Abia ieşit din amfiteatrele facultăţii, l-a suplinit pe profesorul şi
criticul literar I.M. Raşcu la Liceul
„Gh. Şincai” din Bucureşti. A predat
apoi la Liceul „Moise Nicoară” din
Arad, la Liceul de Aviaţie din Mediaş,
pentru ca din 1940 să se stabilească la
Câmpulung Muscel, oraşul natal, unde
va profesa în diferite instituţii de
învăţământ până în anul 1972. Toate
Profesor la Şcoala Normală seriile de elevi şi-l amintesc ca pe un
„Carol I” din Câmpulung
profesor integru, cu o solidă formaţie
intelectuală.
Pasionat de profesiune şi dedicat meseriei 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 investigaţie 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.
Fragmentul dintr-o scrisoare a unui fost elev poate fi
edificator:
Stimate domnule profesor, vă rog a nu vă fi cu
supărare, dar cele de mai sus sunt bucurii reţinute în timpul
unui an, când d-voastră de la catedra înaltă de lemn masiv,
sau rezemat de perete, între două calorifere, ne vorbeaţi
răspicat fie de viaţa lui August Treboniu Laurian, fie de
primele poezii ale lui Văcărescu sau ale altui poet sau scriitor
al cărui cap se poate numi geniu. Nu, domnule profesor, nu vă
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voi uita niciodată, nici felul d-voastră de a vă purta cu noi şi
nici felul d-voastră de a fi.
Împlinirea unui destin

La începutul anilor ’50, tocmai sosise la Câmpulung,
întoarsă de la Bucureşti, unde făcuse studii superioare în
matematică, Ileana Stănescu, acum profesoară la Şcoala
Normală „Carol I”. 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
încăpăţânare de a nu lăsa necitită nicio carte recomandată de
profesoara de română pentru bibliografia şcolară. Fiică de
învăţătoare, crescută din puţin, Ileana lua totul în serios când
era ceva de realizat, conducându-se în mod declarat după
deviza „Fă bine tot ce faci.”
Fire romantică, interiorizată puţin, plină de
sensibilitate, 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. Una dintre primele fotografii realizate împreună îi
arată fericiţi, privindu-se unul pe celălalt. Şi-au construit
locuinţă în oraş, pe strada Parcul Mirea, la nr. 11, sub platoul
Gruiului, de unde poţi privi în voie munţii. În acest mic
univers au trăit până în septembrie 1973 bucuriile simple ale
vieţii, rânduite de când e pământul.
(Timpul muscelenilor, nr. 51, 7 octombrie 2010)
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„Prin Câmpulung şi pe muscelele lui”
Una dintre cele mai
frumoase cărţi scrise vreodată
despre ţinutul Muscelului este
volumul Prin Câmpulung şi pe
muscelele lui de Nicolae Th.
Ştefănescu, publicat în anul 1946
şi editat la tipografia „Gh. Gh.
Vlădescu” din Câmpulung. Autorul, spirit rafinat şi cultivat,
pasionat fotograf al Câmpulungului şi al împrejurimilor sale
(fotografiile se păstrează în
arhiva Academiei Române), a
fost un bun cunoscător al valorilor culturii franceze şi
italiene. În perioada interbelică a
călătorit foarte mult prin Europa şi către sfârşitul vieţii s-a retras
la Câmpulung, unde a locuit într-o casă de pe strada Matei
Basarab, nu departe de Cercul Militar, clădire care există şi acum.
Fermecătoarea carte a lui Nicolae Th. Ştefănescu (o
raritate bibliofilă), cunoscută astăzi doar în cercul restrâns al
iubitorilor Câmpulungului de altădată, a apărut în perioada
tulbure de după al Doilea Război Mondial, dar din fericire cu
puţin înainte de introducerea cenzurii, ceea ce în mod sigur ar
fi zădărnicit tipărirea acestui volum. Ecourile lui în epocă au
fost limitate şi singura semnalare în presa culturală a timpului
a reprezentat-o recenzia publicată de Mihai Moşandrei în
revista craioveană Ramuri (nr. 5, mai, 1947).
În anul 1985 am citit această recenzie, iar receptarea
ei are, pentru mine, o mică istorie. Pe atunci îi făceam vizite
eminentului profesor de limba şi literatura română Constantin
Capră, fost director al Şcolii Normale „Carol I”, scos abuziv
din funcţie, ostracizat şi marginalizat în anii de după instalarea
regimului comunist. Într-una dintre întâlnirile noastre a venit
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vorba despre poetul Mihai Moşandrei, unul dintre prietenii săi,
pe care îl preţuia în mod deosebit. Profesorul a venit cu
propunerea să-i facem împreună o vizită şi, ca surpriză, să-i
ducă în dar numărul din revista Ramuri, unde poetul publicase
în 1947 recenzia despre cartea lui Nicolae Th. Ştefănescu. Am
pornit de la locuinţa profesorului, aflată lângă actualul Colegiu
Naţional „Carol I”, la ramificaţia de unde se desprinde drumul
spre Măţău, şi am străbătut întreg oraşul până în str. Spiru
Haret, nr. 1, profesorul Capră, trecut de 80 de ani, scuzându-se
în permanenţă că nu poate merge în ritmul meu. Ajunşi în casa
lui Mihai Moşandrei, profesorul i-a dăruit revista, păstrată cu
grijă aproape patru decenii, care purta pe ea ex-libris-ul
„Biblioteca profesorului Constantin Capră”. A fost o mare
bucurie pentru Moşandrei să-şi recitească articolul din 1947,
pe care nu-l mai avea.
Gestul făcut atunci de Mihai Moşandrei îl am viu şi
acum în memorie. Văzând interesul meu pentru recenzia sa
despre cartea Prin Câmpulung şi pe muscelele lui de Nicolae
Th. Ştefănescu, cu acordul profesorului Constantin Capră,
poetul mi-a dăruit revista şi pe marginea recenziei, la p. 95,
mi-a scris următoarea dedicaţie:
„Această revistă a trecutului literar, care de la dl. prof.
Constantin Capră trece în biblioteca domnului profesor Adrian
Săvoiu, ţin să o însemnez cu prezentele rânduri ale unui bătrân
poet azi, şi care în 1947 era şi colaboratorul ei. Spre o caldă
amintire bibliofilă, Mihai Moşandrei, 1985, Câmpulung.”
* * *
„Vraja Câmpulungului este cu totul alta…”

Prin Câmpulung, mărunt orăşel de provincie – cu aer
întăritor ca un pahar de vin vechi, bătrână cetate de scaun –
câţi dintre noi n-au zăbovit o săptămână, două, o lună sau
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chiar mai multe; câţi dintre bucureşteni sau bucureştence, mai
ales, n-au murit de urât în el?
Mulţi dintre vizitatori sau bolnavi s-au întors mai
înzdrăveniţi, dar fără să fi ghicit nimic din farmecul acestui ţinut.
Pe marii dezamăgiţi îi vom găsi mai ales printre
mondeni, ce caută mai mult societatea decât pământul, printre
acei ce pun mai mare preţ pe numerele ce aleargă pe postavul
ruletei decât pe verdele otavei, deasupra căruia se soreşte în
ora matinală fluturele ochi-de-păun; nemulţumiţii îi vom
întâlni printre acei ce pun mai mare preţ pe emoţia ce dă o
partidă de poker, decât un gorj bolovănos, ce urcă spre
culmea sclipitoare de azur.
Cel ce aşteaptă să găsească în vetustul orăşel, cu aspecte
rurale Cazinoul Sinaiei, sau jocul de tenis din alte localităţi
balneare, poate renunţa dintr-un început la biletul de tren.
Vraja Câmpulungului este cu totul alta, ea bate în
tăcerea învăluitoare a munţilor, în ogrăzile pustii, prin care se
aude fâşâitul trist al brazilor, sau foşnetul de bronz al nucilor
centenari.
Sufletul Câmpulungului stă prins în livezile înflorite de
pruni şi meri, în drumurile ocolite pe care întâlneşti privirile
blânde ale oamenilor acestui pământ, cu sarici miţoase ca
nişte căpiţe de fân, sau fotele înflorate, amestecându-se cu
mozaicul ierburilor de pe muscele.
Despre această cetate veche, cu zeci de biserici albe,
ce sună dimineţile pe dealuri, cu nenumărate troiţe la
răspântii şi cruci şterse de ploi şi vreme, multe cărţi, şi chiar
monografii voluminoase au cuvântat; pe mine însă, cititor cu
gândul la frumos, prea puţine din ele m-au mulţumit.
„Strivind o lacrimă în colţul ochiului…”

Cărţulia aceasta însă, de 164 pagini, „Prin Câmpulung şi pe muscelele lui”, şi pe a cărei margine fac aceste
grăbite însemnări – deşi ar merita mai mult – are alese
calităţi literare.
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Cred că autorul ei, d-l N. Ştefănescu, n-a scris-o să ne
informeze şi nici pentru a expune cunoştinţe istorice, arheologice sau turistice, ci dintr-o sinceră înduioşare sufletească,
strivind o lacrimă în colţul ochiului, pentru ţărâna veche şi
oamenii ei, pentru sfinţenia unor datini, faţă de tot ce mai
păstrează încă un duh românesc vechi.
Lucrul acesta azi a devenit tot mai rar, şi e cu atât mai
de necrezut, cu cât aceste rânduri nu sunt ale unui rural, ci ale
unui rafinat, ale unui blazat nu numai de lecturile unui
Rimbaud, Mallarmé sau Valery, dar şi de un lung pelerinaj
prin castelele Loirei sau teatrele şi ospătăriile Parisului, sau
prin muzeele şi galeriile Italiei.
De un gust educat şi sigur, am impresia că nimeni
până acum n-a ştiut mai esenţial să privească şi să asculte, să
se recreeze mai comod în monoloage singuratice în faţa unui
mesteacăn sau a unui copil, a unei scoarţe sau ii, a unei
gospodării ţărăneşti surprinsă în plin lucru, în faţa fânului ce
se coseşte, a unui cioban gata de ducă sau a unei lighioane
zburdând printre frunzele proaspete. Ochiul său e sagace,
omul şi decorul pământului se îmbină, se înfrăţesc, îşi
răspund, suferă şi se bucură laolaltă.
„Acest călător ciudat, în căutarea visului…”
Sub soarele iute de primăvară, sau cerul de mătase
adâncă al toamnei, pe pârtia bătătorită a lui noiembrie, sau
pe făgaşul cu glod uscat al Drăceştilor, pe drumurile
singuratice ale Creţişoarei, Bărbuşii sau Groşanilor, în
buzunarul hainei prăfuite cu un discret Kodak, în excursiile
estivale mai ales, puteţi întâlni adesea pe acest călător ciudat,
în căutarea visului, ori de câte ori nu poate prinde documentul
interesant şi mai ales viu.
Cu un creion ascuţit şi sigur schiţează la repezeală,
fixând figuri interesante de ciobani, căruţaşi, plugari harnici,
fete şi neveste vesele, prinse pe viu, la culesul fânului sau
înălbitul pânzei la gârlă; oi, capre şi copaci, vaci planturoase
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şi flori de câmp în culori calde, ce tremură de polen. Cariera
d-lui Ştefănescu ar fi putut fi şi aceea a unui pictor, dacă
începea o clipă mai devreme.
Fota sau ia prinde bine pe trupul muscelencei, dar mai
ales marama: „uşoară ca spuma luminând obrazul, încolăcind
în voie gâtul, cade pe spate până la călcâie, de flutură mersul
sprinten al piciorului de neam”. Iar pe cioban îl ghiceşti de
îndată surprins în uşa cârciumei, „în cămaşa unsă, pălăria
mică trasă pe sprânceană, după bâta lustruită şi ea. Şi e bine
legat, ars de soare şi vânt, cu cioarecii strâns lipiţi pe pulpe
voinice, deschis la faţă, bun tovarăş de cinzeacă”.
Sau mai departe: „Fă cum te trage inima şi găseşte
singur oamenii şi locurile lor… Dar vei fi răsplătit dacă mai
înainte de popasul lui Poştoacă te opreşti lângă pod, unde loc
de scăldătoare găseşti. Şi iar te dăruieşte farmecelor luminii
atotstăpânitoare, şi te laşi în voia valurilor repezi şi răcoroase
ce te izbesc în piept, pe spate. Ceasul picură pacea în suflet…
Când să treci podeţul, din zăvoi vine răcoarea nouă cu
miros de anin cojit, iar din cotitură îţi iese înainte Maria cu
coşul în mână. Sunt prunele din urmă ce le-a putut culege în
vara asta săracă… N-ai timp să te împotriveşti, când şervetul
e dat la o parte. Prune mici, rotunde, gălbui, cu mireasmă de
tămâioară, pistruiate ca păstrăvul şi lipicioase de atâta
dulceaţă. Dar ce te încântă cu adevărat e semnul darului,
împărtăşirea cu bunul pământului. Nu o dată te-ai pomenit că
ţi se întinde mâna încărcată pentru că ai privit cum se bate
prunul. Dărnicia neamului tău!”
O „poveste fără poveste”
Ca Bratia, Bughea, Argeşelul sau apa Târgului, vorba
sfătoasă şi molcomă, cu nu ştiu ce iz de hrisov vechi, se
potriveşte de minune cu pridvorul, iarba sau fluturii de pe ia
Magdalinii. Poveste fără poveste, cartea d-lui Ştefănescu te poartă
discret prin toate tainele ţăranului muscelean, ce-l surprinde prin
ogrăzi, sau poteci, alături de oi, capre şi câini, fără să te
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obosească, cu toată monotonia unei totale lipse de acţiune, dacă
n-ar fi rămas singură aceea a decorului ce se învârteşte.
O pastă densă în care prinzându-se coloritul bâlciului
[tipar şters]. Nimic nu se decolorează. O proză planturoasă ce
la fiecare pagină musteşte de sentimentalism sincer faţă de
pământ, şi mai ales de oamenii lui, faţă de care autorul nu-şi
ascunde înăbuşite exclamaţii de mândrie.
În faţa acestor rânduri atât de calde, şi care aduc,
cred, o reală contribuţie în literatura noastră de drumeţie,
n-am decât regretul să constat că nu şi-a găsit editorul
generos, pentru a difuza această carte în mase mai largi
cetitoare, autorul fiind obligat să o tipărească într-un număr
restrâns de exemplare.
Un duh autohton de care azi se face tot mai puţin caz
pâlpâie în acest opus, asemenea luminii ce joacă de veacuri
pe vârfurile Clăbucetului, Iezerului sau Voivodei.
Mihai Moşandrei
(Timpul muscelenilor, nr. 52, 21 octombrie 2010)
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Profesorul Gheorghe Şapcaliu
într-o evocare a lingvistului Alexandru Rosetti
Prin 1970, când eram elev la
Liceul „Dinicu Golescu”, o maşină
luxoasă cu număr de Bucureşti a oprit
pe liniştita stradă Parcul Mirea, la
nr. 11, unde locuiam împreună cu
părinţii mei. Din limuzină a coborât
un domn trecut de prima tinereţe,
însoţit de două superbe domnişoare
foarte tinere. Au intrat cu dezinvoltură în curtea noastră (se vedea că
soseau la cineva cunoscut) şi în ziua
minunată de vară trăiau din plin
deliciile
bucureşteanului care venit
Gheorghe Şapcaliu
din arşiţa Capitalei savurează răcoa(1934)
rea şi verdeaţa unui loc retras. Domnul cu aer aristocratic, îmbrăcat sport, pe care atunci l-am
cunoscut, era profesorul universitar, lingvistul şi filologul
Alexandru Rosetti.
Se ştia cu tata, profesorul Benone Săvoiu, căci în tinda
casei noastre bătrâneşti de la Mălin (Bughea de Sus), având în
faţă panorama Gruiului, dealurile Creţişoarei şi Măţăul,
Alexandru Rosetti scrisese cu ani în urmă multe pagini din
monumentala sa Istorie a limbii române. Din când în când,
oprindu-se din lucru, îi cerea bunicii o cană cu apă rece de la
fântână, spunându-i că ar dori să vină întotdeauna în acel loc
binecuvântat.
În iulie 1973, după bacalaureat, am mers la Bucureşti
ca să dau examen de admitere la Facultatea de Litere.
Concurenţa era uriaşă, proba la gramatică se anunţa foarte
dificilă şi tata l-a rugat pe Alexandru Rosetti să mă primească
la o consultaţie pentru a vedea ce ştiu. Îmi aduc aminte cum,
însoţit de profesorul Cezar Neacşu din Măţău, mentor al meu
în acea perioadă, am sunat cu sfială la uşa casei de pe
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str. Dionisie Lupu din Bucureşti unde locuia renumitul
lingvist. Ne-a deschis şi ne-a invitat în biroul său. Până să
ajungem la birou, am trecut prin câteva camere fără mobilă, ai
căror pereţi erau „tapisaţi” de sus şi până jos numai cu volume
legate în piele – mii şi mii de cărţi. Nu mai văzusem niciodată
aşa ceva!
După mai multe întrebări la care am răspuns copleşit
de emoţie, pentru că liceanul din mine ştia că are în faţă pe cel
mai mare lingvist şi filolog român al momentului, Alexandru
Rosetti, edificat, a luat legătura cu Aurel Nicolescu, lector
universitar, conducător ştiinţific la Institutul de Cercetări
Etnologice şi Dialectologice din Bucureşti, spunându-mi că
mă îndrumă spre o persoană de maximă competenţă care poate
să mă testeze mai în amănunt pentru a-mi risipi temerile în
legătură cu examenul.
Am avut astfel prilejul fericit să stau de vorbă, în două
rânduri, cu filologul Alexandru Rosetti, cel care venea vară de
vară la Câmpulung şi locuia în vila „Sandu”, dinsus de Cercul
Militar. Pe profesorul Şapcaliu l-a preţuit enorm pentru inteligenţa
şi spiritul său enciclopedic. Evocarea lui Gheorghe Şapcaliu,
cuprinsă în volumul Călătorii şi portrete din 1977, este un omagiu
adus de un mare profesor unui alt mare profesor.
* * *
„Figura lui Gheorghe Şapcaliu…”

Aici, sub dealurile care l-au împresurat ani de-a
rândul, în oraşul unde se aşezase acum 46 de ani, trebuie
evocată figura lui Gheorghe Şapcaliu (Buzău, 1867 –
Câmpulung, 15 iunie 1941), fost profesor de istorie şi de limba
latină la Şcoala Normală „Regele Carol I” şi apoi la Liceul
„Dinicu Golescu” din Câmpulung (Muscel).
Moartea, care i se anunţase cu hotărâre de câtva timp,
l-a surprins la masa de lucru, în vârstă de aproape 74 de ani.
Nu se putea vorbi propriu-zis de bătrâneţe la un om care se
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arătase prea de timpuriu vârstnic, fie prin apucături, fie prin
înfăţişarea fizică, gârbov şi cu faţa întotdeauna meditativă şi
care, în cursul anilor, rămăsese aproape neschimbat.
Înfăţişarea-i socratică, trecută însă prin ceţurile
cimeriene, corespundea cu trăsătura caracteristică a personalităţii sale: de a se realiza integral numai în expunerea
orală, lăsând scrisul celor mai ambiţioşi sau încrezători. De o
curiozitate vie, care îi îndrepta neastâmpărul în toate direcţiile, îşi petrecea timpul documentându-se direct asupra
oamenilor şi faptelor, prin lecturi şi interogări nesfârşite, urmate
de lungi meditaţii, în singurătatea chiliei sale.
„Era un om al Renaşterii…”

Străbătuse, pe jos, în anii tinereţii, întreg judeţul
Muscel, pe care îl cunoştea ca nimeni altul. Ochiul său ager
ştia să vadă în adânc şi prindea esenţa lucrurilor. Psihologia
ţăranului nostru nu prezenta pentru dânsul niciun secret. Era
perfect documentat asupra populaţiei judeţului, în trecut; la
izvoarele de informaţie cunoscute adăuga informaţia inedită,
culeasă direct din documentele slavoneşti pe care ţăranii
chemaţi la procese i le aduceau spre a fi tălmăcite. Istoric,
slavist, lingvist şi cunoscător profund al limbilor clasice,
Şapcaliu reunea într-însul mai multe discipline care, ca de
obicei, formează atâtea „specializări” pentru oamenii de
ştiinţă. Era un adevărat om al Renaşterii prin curiozitatea sa
universală şi varietatea cunoştinţelor. De câte ori îl consultai
în vreo chestiune de amănunt, erai surprins să-l găseşti la
curent cu ultimele lucrări în acel domeniu, intuind explicaţia
cea mai bună. Astfel, el găsise demult soluţiile multor
probleme pe care tinerii istorici din zilele noastre le publicau
cu mare lux de argumente.
Cu glasul său cristalin, despuiat de vibraţii afective şi
parcă cu dinadinsul intelectualizat, singuraticul aşezat cine
ştie unde, la periferia mişcării noastre intelectuale, enunţa
judecăţi definitive asupra contemporanilor săi.
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„Un înţelept cu barbă de profet…”

Când te ridicai de pe banca unde, alături de dânsul,
asistaseşi la jocul minunat al acestei inteligenţe, sau când,
după o plimbare pe sub brazi, care ţineau loc de chiparoşi, te
despărţeai cu ceremonial oriental de acest înţelept cu barbă
de profet, rămâneai cu impresia că Şapcaliu ar fi fost în stare
să fecundeze spiritul unor generaţii de studenţi. Neîncrederea
în sine, un dram de egoism şi oroarea „locurilor de
răspundere”, care, din concesie în concesie, te pot duce la
situaţii penibile, l-au făcut să renunţe de a-şi revendica locul
în societatea noastră, rămânând mai departe profesor obscur
într-un oraş de provincie.

O revedere la Şcoala Normală „Carol I” din Câmpulung,
în perioada interbelică. Printre profesori, Gheorghe Şapcaliu

Aici şi-a dus el traiul modest, locuind în case aproape
ţărăneşti, într-o fericită ignoranţă a confortului material.
Zilnic, informatorii din toate clasele sociale îi aduceau
ştirile care constituiau alimentul necesar inteligenţei sale,
dornică de material nou pentru construcţii.
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Dacă s-ar fi decis să scrie, Şapcaliu ar fi putut să
treacă drept un mare învăţat. A preferat bucuria solitară a
jocului inteligenţei pure, şi, cu zâmbetul său voltairian, a lăsat
râul vieţii să curgă lin sau furtunos alături de dânsul, în
aromeala zilelor de vară şi în pacea albă a nopţilor de iarnă,
în credinţa că în felul acesta îşi îndeplineşte mai bine ursita.
Câmpulungul pierde cu dânsul un om într-adevăr
remarcabil, a cărui societate constituia o atracţie permanentă.
Aplicându-i regulile sale de cugetare în judecarea oamenilor şi
faptelor, discipolii săi îi vor perpetua memoria şi vor prelungi
astfel existenţa spiritului său, demn de o viaţă viitoare.
Alexandru Rosetti, Gheorghe Şapcaliu
(Timpul muscelenilor, nr. 53, 4 noiembrie 2010)
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Mânăstirea Negru -Vodă în notele de călătorie
ale lui Paul de Alep şi Neofit Cretanul
Paul de Alep, pe numele său arab Bulos ibn az-Za’im
(1627-1669), cleric ortodox originar din Siria, în calitate de
arhidiacon şi secretar al patriarhului Macarie de Antiohia, tatăl
său, l-a însoţit pe acesta într-o lungă călătorie prin mai multe
ţări ortodoxe din răsăritul Europei pentru a obţine sprijin
pentru biserica ortodoxă, care era supusă presiunilor turceşti.
Paul de Alep a călătorit alături de patriarhul Macarie
vreme de şapte ani (9 iulie 1652 – 21 aprilie 1659), vizitând
Moldova, Ţara Românească şi Rusia. A lăsat o amplă
descriere a ţinuturilor străbătute, cu observaţii despre modul
de viaţă al popoarelor est-europene, despre credinţele, obiceiurile şi practicile religioase ale acestora. Nu există un plan
sistematic în relatarea sa, dar tot ceea ce l-a impresionat şi a
crezut că este demn de reţinut a fost notat: biserici, localităţi,
palate domneşti, case boiereşti, întâmplări etc.
Intitulată Călătoria patriarhului Macarie din Alep,
descrierea lui Paul de Alep a fost redactată în limba arabă şi
rămâne un preţios document al vremii.
Descrierea mânăstirii Negru-Vodă
Trecând pe drumuri grele, prin păduri şi peste dealuri şi văi,
cu dese urcuşuri şi coborâşuri, am ajuns seara în oraşul numit
Câmpulung, care este un oraş mare, cu gândul de a vizita o mare
mănăstire de acolo cu hramul Adormirii Maicii Domnului.
Înţelesul numelui Câmpulung în româneşte este „câmpie
lungă” şi chiar aşa este însuşirea acestui loc, căci este un oraş
foarte lung şi prin mijlocul lui curge un râu. Se spune că din
timpurile vechi în acest oraş era scaunul domnilor Ţării
Româneşti. Lucrurile stau astfel: românii aceştia locuiau în
oraşele maghiarilor sub cârmuirea craiului, având un
„comes” dintre ei. Acest „comes” a venit să-şi pască odată
caii pe acest pământ, care era pe vremea aceea în întregime în
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mâinile tătarilor şi lipsit de locuitori. Cerând, aşadar, voie
craiului, el a venit şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, a izgonit pe
tătari din acest ţinut şi, crescându-i puterea, a ajuns domn
peste acest ţinut. Îl numeau [pe acel comite] Negru voievod,
adică domnul cel Negru, şi el a clădit această mănăstire. Din
timpul acela până în vremea răposatului Matei voievod,

Curtea mânăstirii Câmpulung
Litografie de Michel Bouquet (1843)

clădirea se părăginise; dar [acel voievod] s-a îngrijit de ea şi
a reînnoit-o; aşadar acum este mare şi frumoasă, iar
construcţia ei e cu totul nouă.
Biserica ei se înalţă măreţ pe patru stâlpi frumoşi.
Clopotniţa este mare şi foarte înaltă. Această mănăstire a fost
ocupată din timpurile cele mai vechi de chinovnici. Populaţia
oraşului, împreună cu preoţii şi cu călugării, ne-a întâmpinat
în afara porţilor; şi îndată ce am intrat în biserică, a început
vecernia pentru ajunul Duminicii fariseului şi a vameşului.
În ziua următoare, care a fost duminică dimineaţa, noi
am slujit liturghia; şi Sfinţia Sa a hirotonisit un [diacon]
anagnost, un subdiacon, un diacon evanghelist şi un preot.
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După liturghie, el a ieşit în odăjdii să facă rugăciuni la
mormintele ctitorilor mănăstirii şi să rostească rugăciunile de
dezlegare pentru întregul norod.
Am observat cu mirare marea evlavie a populaţiei din
acest oraş, asemănătoare aceleia a cazacilor; căci niciunul
dintre ei, fie femeie, fie copil, nu a pregetat, ci cu toţii au venit să
se spovedească şi să primească binecuvântarea de la domnul
nostru patriarh.
* * *
Neofit Cretanul – „Jurnalul călătoriei în Ungro-Vlahia”

Neofit Cretanul (?-1754), grec originar din insula Creta,
a devenit mitropolit al Ţării Româneşti în anul 1738 şi a rămas
în scaunul mitropolitan până la sfârşitul vieţii. Graţie culturii
sale înalte, a fost numit preceptor al fiilor domnului muntean
Constantin Mavrocordat. Deşi grec, a manifestat un profund
respect pentru tot ce era românesc, iar cel mai mare merit
constă în stăruinţa depusă pentru desfiinţarea iobăgiei impuse
de Mihai Viteazul. Actul, semnat de 64 de boieri şi clerici, a
consemnat acest fapt la 5 august 1747.
Om de litere şi mare cărturar, a acordat o atenţie specială
tipăriturilor; în cei 16 ani cât a fost mitropolit au ieşit de sub
teascuri tot atâtea volume. În acest timp nu numai că n-a
încercat să grecizeze eparhia sa, ci dimpotrivă, a contribuit la
restrângerea utilizării limbii slavone în cursul serviciului
religios din biserică, acordând astfel o mai mare importanţă
limbii române.
Mitropolitul a lăsat un jurnal despre cele două vizite
pastorale făcute în eparhia sa în anii 1746 şi 1747. Textul
primei călătorii este scris de Neofit însuşi, în limba greacă.
Relatarea celei de-a doua vizite începe în greceşte şi continuă
în limba română, prin redactarea unui secretar, a cărui
identitate nu se cunoaşte.
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Prima vizită a început luni, 2 iunie 1746, şi s-a încheiat pe
1 septembrie acelaşi an, dată la care mitropolitul s-a reîntors la
Bucureşti. Traducerea în limba română a jurnalului a fost făcută
de arhimandritul Ghenadie Enăceanu în anul 1876.
Pisania mânăstirii Câmpulung

Iar miercuri dimineaţa, la 13 august, liturgisind aici [la
mânăstirea Aninoasa] şi pomenind şi pre ctitori, am plecat de
aici, şi călătorind în sus spre miazănoapte am ajuns seara la
mânăstirea ce se cheamă Câmpulung. Biserica are hramul
Adormirea Maicii Domnului. Ea este fondată de către
preafericitul şi cel dintâi domn al Ungro-Vlahiei, Radu Negru
voievod, la 6723 de la Adam (Hristos 1215). Mai pre urmă, de
mulţimea anilor, s-a ruinat de sine în a doua domnie a lui
Alexandru-Vodă Iliaş, la 7136 (1628), şi a rămas biserica
ruinată până în zilele preafericitului domnitor Matei voievod
Basarab, la 7144 (1636), care, trăgându-şi neamul din şirul
preafericitului domnitor Radu Negru voievod, s-a mişcat şi a
restabilit biserica din temelie, a înfrumuseţat-o şi chiliile şi
împrejmuirile mânăstirii, după cum zice inscripţia ce este scrisă
în biserică, şi pe care noi o dăm aici româneşte.
Pisania care scrie în piatra de deasupra uşii mânăstirii
Dolgopol (Câmpulung):
„În zilele dulcelui creştin, şi de Dumnezeu iubit creştin,
Matei Basarab voievod şi doamna lui Elena, cu vrerea lui
Dumnezeu, pus a fi domn în Ţara Românească, şi întru moşia
lui, care este dintre unguri descălecaţi, adică început-am a
scrie de această sfântă şi dumnezeiască mânăstire, ce este
hramul Adormirei Prea Sfintei Stăpânei Noastre Născătoare
de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, care s-au început şi
s-au zidit şi s-au săvârşit de bătrânul şi prea milostivul creştin
Radu Negru voievod, care au fost de-nceput descălecătorul
Ţării Româneşti, şi de-nceput au fost zidit această sfântă şi
dumnezeiască biserică, când au fost cursul anilor 6723
(1215). Şi tot au stătut cu bună pace până în zilele creştinului
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Alexandru voievod Iliaş, între a doua domnie, de când au fost
cursul anilor de la Adam 7136 (1628). Atuncea, întru aceeaşi
vreme s-au surpat de-n voia lui Dumnezeu, în ziua de Sf. Ilie
la miezul nopţii şi nicio firoselă nu s-au făcut.
Întru acea vreme, dacă au dăruit Domnul Dumnezeu pre
acest Domn bun şi milostiv creştin Matei Basarab voievod şi
Doamna lui Elena, cu domnia în Ţara Românească, şi întru
moşia lui, şi fiind Măria Sa de-ntru acea rudă bună şi de-ntru
acel neam adevărat, socoteau, ca un Domnu bun şi milostiv,
ca să rădice şi să facă sfânta şi dumnezeiasca biserică, ca să
n-o piară pomana acelor răposaţi domni bătrâni. Şi acest
Domn bun Matei Basarab voievod şi Doamna lui Elena încă
să le fie pomană la sfântul jertfelnic întru vecie nesfârşită şi
de mare ajutor înaintea feţei lui Dumnezeu. Şi ispravnic au
fost şi pă lucrul acestei sfinte biserici Socol clucer din
Cornăţel şi au nevoit şi acest boiar cu multă inimă pentru
slujba domniei şi întru pomana Domnului său, apoi şi pentru
sufletul lui, ca să-i fie de ajutor la înfricoşata judecată.
Şi s-au început de zidit această sfântă biserică din faţa
temeliei în luna lui iunie 22, leatu 7143, şi s-au săvârşit în
luna lui august în 24, leatu 7144 (1635-1636).”
Scutirea de vamă a câmpulungenilor
Există şi altă inscripţie acolo de la prea fericitul Radu
Negru voievod, unde se zice că vama acestui oraş trebuie să
fie iertată, pe care aici o punem româneşte.
Pisania care este scrisă în piatra cea din biserică de
deasupra uşii:
„În numele Tatălui, şi al Fiului şi Duhului sfânt, amin. În
zilele dulcelui creştin şi de Dumnezeu iubit Matei voievod
Basarab şi Doamna lui Elena, cu vrerea lui Dumnezeu pus a fi
domn creştin în moşia lui, adică scris-am de această biserică,
ce este hramul Adormirii Prea Sfintei Stăpânei noastre
Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, care o
au zidit răposatul Radu-Vodă Negru şi când au fost veleat de
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la Adam 6723 (1215) şi au stat cu bună pace până în zilele lui
Alexandru Iliaş, fost-au 7136 (1628), atuncea s-au surpat. Iar
dacă au dăruit Dumnezeu pe creştinul Basarab voievod şi
Doamna lui Elena cu domnia în moşia lui, socotit-au că un
domn milostiv, ca să ridice această sfântă biserică, ca să nu
piară pomana moşilor, pentru că a fost şi Măria Sa dintru
acea rudă bună şi adevărată, şi ca să fie domniei lui de
pomană la sfântul jertfelnic, şi de mare ajutor înaintea fiului
lui Dumnezeu întru vecie, amin. După aceea, şi acesta, ce se
zice Dolgopol, să fie iertat de vama de pâine, să nu dea vamă
cele ce vor vinde, după cum iertaţi au fost de răposatul Radu
Negru voievod, şi cum scrie şi în cărţile cele bătrâne.
Aşijderea să fie iertaţi şi de Domnia Mea. Iar cine nu va

Mănăstirea Negru-Vodă
(carte poştală ilustrată, Ed. Gh. Vlădescu, 1938)

întări, să fie proclet şi antema. Şi s-au început această sfântă
biserică din faţa temeliei în luna lui iulie 22, de la Adam
trecuţi ani 7143 (1635). Şi ispravnic au fost după lucrul
acestei sfinte biserici jupân Socol din Cornăţel, şi au voit şi
acest boiar cu toată inema şi cu toată strădania pentru slujba
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domnului său şi pentru sufletul lui, ca să-i fie de ajutor. Şi
s-au săvârşit în luna lui august 24, când au fost 7144 (1636).”
Aici în biserică este zugrăvit Negru-Vodă şi fiul lui, Dan
voievod, şi unul Nicolae al lui Alexandru voievod, şi Matei
voievod şi doamna lui Elena. Tot acolo este îngropat şi
Nicolae Alexandru voievod, pre mormântul căruia este
inscripţia pe care noi o dăm româneşte:
„Sub această piatră odihnesc oasele bunului creştin Io.
Nicolae Alexandru voievod, care s-au pristăvit la leatu...”
La început aici la mânăstire se făcea şi târg însemnat,
care era cunoscut în toată Europa, fiindcă se adunau în
fiecare an neguţători şi oameni de la douăzeci până la treizeci
de mii. Acum însă nu se face, fiindcă s-au stricat din cauza
neregularităţilor. Aici era şi un han, unde se făcea târgul,
înconjurat cu zid de piatră, înăuntrul căruia erau prăvălii
foarte multe. Aceste prăvălii cu zid cu tot s-au ruinat din
ordinul imperial în timpul războaielor trecute ale turcilor cu
nemţii, fiindcă aici se întărise şeful general al nemţilor cu
oastea lui. Această sfântă mânăstire, precum şi oraşul, sunt
situate într-un câmp lung, dar îngust, pentru care după limba
locului se numeşte Câmpulung. Acest câmp este într-adevăr
lung; fiindcă el se întinde în sus de la Câmpulung şi ajunge
până la Piteşti, fiind tot asemenea de îngust. Mânăstirea,
precum şi oraşul sunt situate pe malul drept al unui râu, numit
Câmpulung. În oraş, pe locul unde se face târgul, se află şi o
cruce de piatră, pe care a pus-o Duca voievod, şi unde sunt
scrise toate imunităţile acestui oraş, care sunt scrise
româneşte pe piatră.
(Timpul muscelenilor, nr. 54, 18 noiembrie 2010)
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S-a întâmplat la Câmpulung, în anul 1925…
În anul 1925 niciunui câmpulungean nu-i trecea prin
minte să-şi părăsească urbea natală. Sigur, puteai merge cu
părinţii în ajunul Paştelui la Bucureşti ca să-ţi cumpere de la
magazinul „Vulturul de mare cu peştele-n gheare” pantofi de
lac, rochiţă sau pantaloni de catifea pentru a te înnoi cu ocazia
sărbătorilor creştine, puteai să te măriţi şi trebuia să-ţi urmezi
soţul la Piteşti, te puteai trezi dis-de-dimineaţă ca să prinzi
trenul de Câmpulung cu destinaţia Gara de Nord, de acolo să iei
tramvaiul până la Târgul Moşilor şi să caşti gura pe la drăcării
până seara la întoarcere, puteai pleca într-un început de toamnă la
Facultatea de Filosofie şi Litere din Bucureşti ca să studiezi pentru
a deveni profesor, dar după patru ani te întorceai ca să predai la
Liceul „Dinicu Golescu” din Câmpulung. Un lucru e limpede:
Câmpulungul anului 1925, un oraş cu personalitate şi plin de viaţă,
era suficient câmpulungenilor.
Ce se întâmpla atunci, în 1925? Care erau idealurile şi
valorile acelor oameni? Ce însemna şcoala pentru comunitatea
câmpulungeană? La unele dintre aceste întrebări putem afla
răspunsuri răsfoind paginile revistei Prietenul nostru, nr. 7-8-9, din
iulie-septembrie 1925. Publicaţia, cu apariţie lunară, era condusă
de folcloristul C. Rădulescu-Codin şi avea redacţia şi administraţia
în Câmpulung, pe str. Unirii, la nr. 3.
* * *
Culturale
În seara zilei de 2 mai c., Societatea Corpului Didactic
din Câmpulung a dat în sala Cercului Militar o serată
artistică dansantă, care a avut cel mai frumos succes moral
care se putea aştepta din partea unui corp care caută să
strângă cât mai mult legăturile sufleteşti cu societatea
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câmpulungeană, care s-a grăbit să ia parte la această serată
în număr foarte mare.

Programul a fost următorul:
D-l dr. H. Makelarie a ţinut o foarte frumoasă şi interesantă conferinţă „Câmpulungul climateric”.
Poetul Dimitrie Nanu, atât de iubit de concetăţenii săi, a
stârnit ropote de aplauze, când, pe neaşteptate, a apărut în faţa
câmpulungenilor şi a citit admirabila-i poezie „Fiul risipitor”.
D-na Costache, profesoară de muzică, cu vocea-i distinsă
şi dispoziţia mai mult decât bună, acompaniată la pian de
d-na căpitan dr. Ionescu, a cântat din actul al II-lea din
„Puritanii” de Bellini şi mai multe arii româneşti de
Brediceanu şi I. Paschie, care i-au adus cele mai călduroase
aplauze ale sălii.
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Direcţiunile şcolilor secundare de fete, cu concursul
colegilor de gimnastică, au contribuit la succesul seratei cu
dansuri executate cu o deosebită măiestrie.
Sub conducerea d-rei Dan, elevele Şcolii Normale au
executat „Mureşanca”, iar cele ale Şcolii Profesionale,
„Dansul ghioceilor”; elevele Şcolii secundare de fete, sub
conducerea d-rei Comşa, au executat jocuri cu tamburine şi
„Ciobănaşul”.
D-ra L. Verbiceanu a acompaniat la pian.
* * *
Expoziţia şcolilor primare şi atelierelor din Muscel
În ziua de 18 iunie, s-a deschis la Câmpulung, la localul
Şcolii de Fete Nr. 1, cu toată pompa cuvenită, expoziţia
şcolilor primare şi atelierelor din Muscel. Această expoziţie a
dovedit că, deşi lipsiţi de unelte, de material şi de sălile
necesare, institutorii şi învăţătorii au o îndemânare demnă de
toată lauda la lucru utilitar, iar elevii şcolilor primare şi ai
cursurilor de adulţi repede-repede prind meşteşugurile ce se
predau şi execută cu înlesnire şi cu măiestrie anumite obiecte.
Expoziţia a fost deschisă până la 26 iunie şi a fost
vizitată de tot ce Câmpulungul a avut mai ales; ba şi din judeţ
au venit s-o vadă; şi chiar din cei veniţi în vilegiatură.
La sfârşit, comisiunea pentru organizarea expoziţiei şi
alegerea celor mai de seamă lucrări – comisie compusă din
domnii N. D. Nicolau, prefectul judeţului, I. G. Marinescu,
directorul Şcolii Normale „Carol I”, C. Rădulescu-Codin,
revizor şcolar, Haralambie Luca şi Ecaterina Georgescu,
institutoare-directoare şi Ionescu Candid, directorul Şcolii
Nr. 1 de Băieţi, a hotărât să se premieze, aşa cum se arată
aici, şcolile de mai jos:
Premiul I s-a acordat şcolilor:
1. Şcoala Nr. 1 de Fete din Câmpulung şi atelierelor de
pe lângă această şcoală, pentru următoarele lucrări expuse:
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cămăşi de zi cu ajururi şi broderie, feţe de pernă brodate,
diferite dantele croşetate, panouri, şerveţele colorate,
şorţuleţe, mese, rochiţe de pânză cu ajururi şi motive
româneşti, rame, porte-feuille, şorţuri de uniformă şi rochii,
cusături naţionale.
2. Şcoala Nr. 2 de Fete: diferite croşetături de rochiţe,
şerveţele, mijloace de masă, ii, cămăşi de zi brodate şi feţe de
pernă brodate, perne, cămăşi de noapte, diferite cusături
naţionale, broderii.
3. Şcoala de aplicaţie de pe lângă Şcoala Normală de
Fete: cămăşi de zi brodate, mijloace de mese, şerveţele etc.

* * *
Ştiri

Frumoase serbări de fine de an s-au făcut la şcolile din
Câmpulung:
• La Şcoala Normală „Carol I” s-a putut admira munca
elevilor, a profesorilor şi a neobositului director I. G.
Marinescu şi expoziţia de lucrări manuale; la Liceul „Dinicu
Golescu” au impresionat în special carele alegorice; la
Seminarul orfanilor, frumoasele coruri conduse de preotul
profesor G. Cotenescu şi cuvântările directorului d-l dr. N. G.
Cădere şi inspectorului bisericesc I. Savin; la Liceul de Fete,
de sub conducerea d-nei Dinescu şi la Şcoala Normală, unde
d-na Niculcea Popescu munceşte cu atâta folos, s-au admirat
producţiunile elevelor şi mai ales minunatele expoziţii; la
Şcoala profesională munca d-nei directoare Verona Niţescu şi
a colegelor sale;
• La Grădina de copii din Câmpulung, unde d-na
Muşătescu care a desfăşurat aici o activitate cum nu prea se
mai întâlneşte – părinţii şi copiii au ascultat cu lacrimi în ochi
vestea că d-na conducătoare se mută la Braşov. Le-a amintit
însă câmpulungenilor de datoria ce au de a-şi clădi un local
propriu pentru grădină;
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• La Grădina de copii din Vişoi, unde a muncit cu folos
d-ra Ecaterina Vasiliu;
• La Şcoala Nr. 1 de Fete din Câmpulung, unde s-a admirat
munca harnicelor institutoare d-rele Ecaterina Georgescu, Elena
Cătănescu, Emilia Marinescu şi Aida Poşoiu;

• La Şcoala Nr. 2 de Fete unde, de asemenea, s-a văzut câtă
muncă au depus d-nele Haralambia Luca, Eugenia colonel
Georgescu, Ecaterina colonel Nicolescu şi Aurelia Ganea. De
asemenea, la Şcolile Nr. 1 şi Nr. 3 de Băieţi şi la şcoala din Vişoi,
unde s-a sărbătorit munca elevilor şi a d-nei Victoria Popovici.
Câmpulungenii au trăit clipe de adevărată înălţare
sufletească în timpul acestor serbări.
Căminul fiilor de învăţători, cumpărat prin bunăvoinţa
d-lui prof. dr. Angelescu pentru copiii învăţătorilor din Muscel
aflaţi la studii în şcolile secundare din Câmpulung, va
funcţiona odată cu începutul noului an şcolar sub
supravegherea revizorului şcolar, având ca administrator şi
educator pe d-l institutor I. Lăzărescu din Câmpulung, de la
care se pot afla şi condiţiile de primire.
În el se vor primi numai băieţi cărora li se va da gazdă,
meditaţie şi hrană, în condiţii convenabile. Se aduc mulţumiri:
Asociaţiei Învăţătorilor care a donat 5.000 lei, Ministerului
Instrucţiei pentru 10.000 lei şi 40 de paturi şi d-lui Gogu
Ştefănescu pentru 300 de cărămizi presate.
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Punerea pietrei fundamentale la Liceul „Dinicu
Golescu”, care se clădeşte falnic lângă mânăstirea „NegruVodă”, s-a sărbătorit în ziua de 30 iulie, atunci luând parte şi
dl. prof. dr. Angelescu, ministrul instrucţiunii care a cuvântat
aşa de frumos, arătând însemnătatea operei ce se înfăptuieşte
în Muscel. Au luat parte şi domnii miniştri general Moşoiu şi
Chirculescu şi d-l deputat Dinu Brătianu, preşedintele
Comitetului de construcţie, care a arătat între altele că
Muscelul e în fruntea operelor culturale.
S-a lăudat munca d-lui prefect şi a d-lui director Ion
Antonescu, care, deşi atât de modest, lucrează cu atât folos
pentru lăţirea culturii în masele poporului.
(Timpul muscelenilor, nr. 55, 9 decembrie 2010)
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Muscelul în legende culese de
C. Rădulescu-Codin
Cu certitudine că vechile
legende muscelene ar fi dispărut
aproape cu totul dacă n-ar fi
existat strădania lui Constantin
Rădulescu-Codin, un folclorist
care n-a avut norocul să devină în
timpul vieţii un nume de referinţă
printre culegătorii de literatură
populară. De copil a intrat în
contact cu creaţiile folclorice pe
care le auzea de la părinţii săi, de
la bătrâni ori de la lăutarii vestiţi
ai
zonei Muscelului. A urmat
C. Rădulescu -Codin
cursurile Şcolii Normale de la
Bucureşti, transferându-se apoi la Şcoala Normală recent
înfiinţată la Câmpulung, pe care a absolvit-o în anul 1896. Iniţial
a fost numit învăţător rural, în 1908 a fost avansat institutor, iar
din 1914 a devenit revizor şcolar până la sfârşitul vieţii.
C. Rădulescu-Codin a ascultat de îndemnul ministrului
Spiru Haret potrivit căruia fiecare învăţător are datoria morală
de a aduna date în vederea redactării unei monografii a satului
unde locuieşte. Astfel, în 1904 a publicat Monografia comunei
Priboieni, urmată de lucrarea Muscelul nostru. Comuna Corbi
şi de monografia Dragoslavele. Trecutul comunei (istoric,
legende, acte vechi). Tot pe această linie a îmbinării datelor
istorice cu cele legendare şi etnografice este scrisă şi monografia Câmpulungul Muscelului. Istoric şi legendar (1925),
ultima lucrare a lui C. Rădulescu -Codin, ce va fi definitivată,
în urma dispariţiei premature a autorului, de tânărul său
discipol câmpulungean Dan Simonescu.
Colaborator devotat al activităţilor de culturalizare
iniţiate de Spiru Haret, în 1908 este trimis în ţară, alături de
George Coşbuc, Alexandru Vlahuţă şi St. O. Iosif, într-o
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călătorie de colectare a textelor folclorice. Roadele muncii
sale, cât şi ale talentului şi perseverenţei, se vor materializa
imediat, căci Academia Română îi va publica două volume:
Sărbătorile poporului (1909) şi Legende, tradiţii şi amintiri
istorice (1910).
O parte dintre legendele şi povestirile culese de C.
Rădulescu-Codin de-a lungul întregii vieţi constituie materia
cărţii Din trecutul nostru. Legende, tradiţii şi amintiri istorice
(1923), o selecţie în care autorul s-a oprit preponderent asupra
textelor privitoare la zona Muscelului. Regăsim în ele
farmecul limbajului bătrânilor povestitori de odinioară şi un
mod sacralizat de a privi lumea.
Am extras din acest vechi volum câteva legende legate
de Muscel, pentru a le face cunoscute cititorilor de astăzi.
De când e mănăstirea Nămăeşti

E, he… Demult, demult, de când încă nu veniseră
tătarii prin locurile astea, trăia un cioban care-şi păştea
turma de oi, sus pe piatră, şi-şi ducea viaţa liniştită şi cânta
din caval ziua şi noaptea, aşa de mândru, că te seca la ficaţi;
iar oile, săracele, ascultau la ciobanul nostru ca la ocenie: nu
se depărtau prin păduri să le mănânce ale jigănii, ci, cum îi
auzea cavalul, se strângeau ciopor pe acolo şi păşteau, că era
iarbă destulă de la Sfântuleţul. Şi era mulţumit ciobanul, că nu
trăia cu grijile de azi când se cântă uneori cu foc:
„De-aş trăi cu brazii-n munte,
N-aş avea supărări multe;
Dar trăiesc ca plopii-n vale,
Supărarea mea e mare”.
Da, într-o noapte, pe când dormia pe piatră, iar turma i se
odihnia, păzită de dulăi, iată i se-arată în vis o fecioară şi-i zice:
– Scoală, ciobane! Scoală, nu mai dormi. Scoală şi
sapă în piatră, că sub tine vei găsi o bisericuţă, o icoană
mândră, mândră şi făcătoare de minuni. Şi, cum vei găsi-o, să
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te apuci ciobane, să faci, aici, o biserică în lege, biserică a
Fecioarei Maria. Şi biserica aceea va fi izvor de viaţă şi de
tămăduire.
– Da cine eşti dumneata? – o întreabă ciobanul care,
aşa în vis, tot se speriase de aşa arătare şi de cele ce-i spunea.
– Află, omule, că sunt Maica Domnului, şi că pentru
binele tău şi al neamului românesc am venit. Ca să fie bine de
voi, ascultă-mi, ciobane, sfatul şi sapă unde ţi-am zis şi
clădeşte biserica.
Aşa a mai grăit fecioara şi apoi a pierit, ridicându-se
la cer într-o lumină orbitoare.
Iar ciobanul, cum se desşumeni, ţinu minte visul cel
minunat şi, crezând că e la mijloc puterea dumnezeiască,
chemă pe bătrânii din sat la sfat şi le povesti visul.
Şi oamenii toţi, atunci, bătrâni şi tineri, făcură
rugăciuni către Atotputernicul şi se apucară de lucru. Sapă şi
sapă, în piatră. Şi, minune domnule. Au găsit aici o mică
peşteră şi, în peşteră, o icoană.
Şi dacă văzură aşa, săpară înainte şi durară frumos
biserica, aşa cum a fost înainte de războiul cu nemţii. Şi o
zugrăviră mândru şi puseră icoana la locul de cinste. Şi multe
minuni a făcut icoana aceasta şi pe mulţi a tămăduit ca şi izvorul
de aci.
Iar atunci când, din pricina tunurilor vrăjmaşe,
biserica a fost dărâmată şi odată cu ea şi chiliile dimprejur şi
totul ars, de nu se mai cunoştea, pe unele părţi, nici locul unde
au fost clădirile făcute de oameni cu frica lui Dumnezeu,
numai icoana Maicii Domnului, icoana pe care a găsit-o
ciobanul în piatră, atunci înainte de venirea tătarilor, a scăpat
neatinsă.
Vezi dumneata: nu s-a putut atinge focul spurcaţilor de
icoana Născătoarei de Dumnezeu.
Şi acum, uite, dacă ne-a ajutat Sfântuleţul să vedem făcută
la loc mănăstirea, au pus iarăşi icoana la locul de cinste.
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Lacul Iezerul

– Cât e de adânc, moşule, lacul acesta? – am întrebat
într-o zi pe un cioban. Era bătrân, bătrân şi sprijinit într-o
cârjă. Oare cât ai stat dumneata pe aici, n-ai încercat să-i afli
adâncimea?
– Apoi, zise moşul, n-am mai încercat, măi taică; că
mi-ar fi fost truda geaba. Ce, nu ştii tirişenia?
– Nu, moşule. Spune-o s-o ştim şi noi.
– Apoi, mi-a spus şi mie moşu-meu că, pe vremea când
era el băieţandru – e mult de-atunci, s-a cercat un cioban
alban să afle adâncimea Iezerului. Da, socotiţi că a făcut vreo
ispravă, domnule?
A pus el pe ciobani de au tuns toate oile, toate miorile,
toţi mieii, toate sterpele şi toate mânzările. Şi din fiecare lână
au făcut câte-o funie şi le-au dus pe toate la stână. A legat pe
urmă toate funiile una de alta şi din ele a făcut o funie lungă,
cât toate zilele. Şi, de unul din capetele funiei, ciobanul alban
a legat un burduf cu bolovani şi i-a dat drumul în lac.
Da’ s-a dus bolovanul la fund, s-a dus, s-a dus până
s-a desfăşurat toată funia; dar de fund tot n-a mai dat.
Când a văzut aşa, foc s-a făcut ciobanul. Şi tot amărât
a stat până a închis ochii, că n-a putut să afle el cât e de
adânc Iezerul.
Şi când a trecut la cele vecinice, a dat fiilor săi ca
moştenire funia şi a lăsat cu limbă de moarte, cu poruncă
straşnică, blestem şi legătură ca, la primăvară, feciorii să
îndoiască funia cu lâna din vara viitoare şi cu ea, aşa înnădită
şi lungită, iarăşi să caute fundul lacului.
Da feciorii nu i-au ascultat dorinţa. În loc să îndoiască
funia, au pus-o pe trei măgari – că aşa era de mare şi de grea
– şi au dus-o de au vândut-o la Piteşti.
Şi aşa nu s-a putut afla adâncimea lacului; că o rămas
aşa de pe vremea jidovilor.
Da pe feciori i-a ajuns cu foc blestemul ciobanului.
Feciorul cel mare s-a îndrăgit de o fată; dar ea s-a măritat
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fără să-l mai aştepte şi atunci flăcăul – de mult amar – s-a
aruncat în lac şi s-a înecat.
Pe feciorul cel mic l-a ajuns un foc şi mai grozav: un
vârtej i-a luat mioarele şi i le-a aruncat în Iezer; iar
feciorul, de mult foc, şi-a luat lumea în cap şi… nu i s-a mai
dat de urmă.
De atunci, vezi? – zise moşul – nimeni nu mai cearcă
să afle fundul lacului, că e foc şi blestem!
Schitul Ciocan
A fost odată, demult, demult, în Câmpulung un boier
vestit care se chema Nicolae Ispravnicu. Şi a trăit omul ca în
raiul lui Dumnezeu, până la o vreme.
Atunci s-a întâmplat că au năvălit tătarii în oraş şi au
vrut să piardă şi pe boierul nostru.
Ce să facă bietul? A luat ochi de fiară şi s-a dus, s-a
dus spre apus, până pe dealurile cele înalte ale Ciocanului, pe
unde, în vremurile acelea se aflau păduri grozav de mari.
Şi-a stat boierul ascuns acolo, în păduri, pe piscul
cel mai înalt, în toată vremea cât a ţinut răsmiriţa. Iar
când a aflat că şi oraşul, şi neamurile ce mai avea s-au
cotorosit de tătari, ştiţi ce-a făcut? N-a mai venit la
Câmpulung, la casa lui; ci a zidit aici, în coasta piscului, o
bisericuţă de lemn şi vreo câteva chilii. Şi aici s-au adunat
călugării de la alte schituri şi s-a călugărit şi Nicolae
Ispravnicu. I s-a zis Nifon.
Iar când a încetat din viaţă, a fost îngropat în tinda
bisericii, după dorinţa sa.
Mai târziu, în schitul cu chiliile sale, împresurate de
copaci, au venit să se adăpostească mulţi creştini ca să scape
de jafurile funcţionarilor greci şi arnăuţi.
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Legenda satului Cândeşti

E, domnule! Pe locul ce se cheamă astăzi Siliştea, în
partea de miazăzi a satului nostru, se afla acum cinci sute de
ani un sat care se chema tot Cândeşti.
Da, ivindu-se o boală de ciumă, mare parte din săteni
s-au stins de boală, iar ceilalţi s-au tras mai spre
miazănoapte.
Şi tot pe-atunci trăia în munţi un cioban care se chema
Cândea.
Odată, coborând el cu oile din munţi, între Bratia şi
Brătioara, a rămas fermecat de frumuseţea locurilor noastre
şi şi-a pus în gând să nu mai plece de la noi.
Şi-a ales locul în aşa fel, ca să fie mai aproape de
pădure şi mai în partea de miazănoapte a satului. Şi şi-a făcut
omul casă şi masă, pomost şi tot rostul. Apoi au venit aici şi
ceilalţi oameni care rămăseseră din Cândeştii cei vechi şi alţii
din Bughea, din Malu şi din Lereşti, iar ca să se mărească
satul au furat câte-o fată din satele vecine, s-au căsătorit cu
ele şi s-a prăsit lumea. Şi aşa îşi petreceau cu toţii vremea,
ocupându-se cu păstoritul şi cu plugăria.
De-atunci s-a făcut satul Cândeşti.
Când turcii jefuiau ţările noastre, ori când se ivia vreo
boală molipsitoare, ei se trăgeau mai sus spre miazănoapte,
lângă munte, şi trăiau acolo în bordeie, de unde nu ieşeau
decât odată cu cei din Albeşti şi din Câmpulung, doar pentru
nevoile prea mari ale lor, ori când se potolea răzmiriţa.
(Timpul muscelenilor, nr. 56, 23 decembrie 2010)
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O lumină musceleană - doctorul Dumitru Baciu
O personalitate aparte prin
nobleţe sufletească, a cărei biografie
şi viaţă spirituală nu se pot concepe
fără o raportare la oraşul natal, care
i-a fost în permanenţă „axis mundi“,
este doctorul Dumitru Baciu. El e
unul dintre acei plecaţi la sfârşitul
studiilor liceale din Câmpulung şi
rămaşi  prin hazardul pe care existenţa însăşi îl conţine  departe de
locul naşterii, dar care au continuat
să fie legaţi prin tot ceea ce înDumitru Baciu elev la
seamnă fiinţa lor de spaţiul unde au
Liceul „Dinicu
deschis ochii.
Golescu”
Născut în Câmpulung Muscel,
la 12 august 1924, ca al doilea fiu al eminentului profesor
Dumitru Baciu şi al Mariei Şerb Ştefănescu, elev al Şcolii
primare „Oprea Iorgulescu“ şi apoi al Liceului „Dinicu
Golescu“, premiant de onoare în toţi anii, reuşit cel dintâi la
examenul de bacalaureat, Dumitru Baciu devine în anul 1942,
prin concurs, student al Facultăţii de Medicină şi al Institutului
Medico-Militar din Bucureşti. După terminarea studiilor
superioare, la numai 25 de ani, obţine titlul de doctor în
medicină şi chirurgie cu o teză coordonată de prof. dr. Nicolae
Hortolomei.
Prin calităţile sale intelectuale, seriozitate, temeinicia
studiilor şi tenacitatea de zi cu zi, tânărul doctor Dumitru
Baciu urcă an de an „cursus honorum“: medic de unitate, la
Codlea şi apoi la Câmpulung Muscel (1950-1952), inspector
de studii (ajutor-şef curs) la Institutul Medico-Militar, medic
secundar în serviciul I chirurgical al Spitalului Militar Central
din Bucureşti, medic specialist în chirurgie, medic primar în
nou înfiinţatul serviciu de traumatologie şi neurochirurgie,
medic primar de chirurgie. În anul 1968 obţine titlul de doctor
153

în ştiinţe medicale, iar în 1979 pe cel de medic primar gradul
II în ortopedie şi traumatologie. Vreme de 30 de ani, în paralel
cu activitatea medicală curentă, este membru în comitetul de
redacţie al „Revistei sanitare militare“, îndeplinind pe rând toate
funcţiile, de la secretar de redacţie la redactor-şef.
În activitatea sa profesională, desfăşurată pe parcursul a
aproape patru decenii, doctorul Dumitru Baciu a beneficiat de
experienţa unor mari chirurgi, câmpulungenii Petre Georgescu
şi Nicolae Fălcoianu, precum şi de aceea a colonelului dr.
Eugen Mareş de la Spitalul Militar Central din Bucureşti,
distins om de ştiinţă, al cărui spirit integru în comportamentul
faţă de colaboratori şi pacienţi a constituit un model pentru
discipolul său. Pe baza cazuisticii şi a vastei experienţe
acumulate în materie de chirurgie generală, traumatologie şi
ortopedie, doctorul Dumitru Baciu a publicat 85 de articole de
specialitate şi a susţinut peste 80 de comunicări ştiinţifice,
tratând subiecte ale specializării sale şi acordând totodată o
atenţie deosebită problemelor de istorie a medicinii româneşti.
De asemenea, a participat la numeroase conferinţe, simpozioane şi congrese, ca de pildă Congresul Internaţional de
Ortopedie de la Paris (1980), a publicat, în colaborare, două
masive volume de specialitate la Editura Medicală şi a devenit
– graţie bogatei sale activităţi ştiinţifice – membru al Societăţii
de Chirurgie, membru al filialei militare a Societăţii Ştiinţelor
Medicale din Spitalul Militar Central, membru de onoare al
Societăţii de Ortopedie şi Traumatologie.
Volumul „Lumini muscelene”

Moştenind talentul tatălui său, profesor de limba
franceză, autor de articole în revistele timpului, dorind  după
cum mărturisea  să destrame vălul de uitare care începea să
se aştearnă peste multe personalităţi din trecutul oraşului natal,
în anul 1980 Dumitru Baciu încredinţează tiparului cartea care
avea să-l consacre: Lumini muscelene. Este volumul în care
orice câmpulungean se poate regăsi, unde  aşa cum scria
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profesorul Dan Simonescu în postfaţă  „informaţia se
conjugă fericit cu cea mai autentică vibraţie emoţională, în
care trecutul se prelungeşte armonios în imaginile tonice ale
prezentului, din care se încheagă chipuri definitiv intrate în
conştiinţa oraşului“. Poate că nimeni n-a scris mai frumos despre
această lucrare  şi ecourile n-au lipsit  ca profesorul de limba şi
literatura română Constantin Capră, fost director al Şcolii Normale
„Carol I“, cel care într-o emoţionantă scrisoare adresată autorului,
datată 10 octombrie 1980, realiza, probabil fără să ştie, cea mai
interesantă „recenzie“ (niciodată publicată) a volumului Lumini
muscelene: „Într-adevăr  îi scria profesorul  opera dumneavoastră este o împletire de literatură şi cultură. Este o operă
literară prin stilul cald, presărat cu subtile imagini artistice, prin
fraza cursivă, măiestrit construită, dovadă a stăpânirii perfecte a
limbii literare prin faptul că reuşiţi să
provocaţi cititorilor emoţii estetice,
să-i captivaţi“.
Partea cea mai vie a cărţii
este cuprinsă în capitolul Oameni şi
locuri, evocare plină de talent şi
sensibilitate a marilor câmpulungeni „care au fost“. Nu este o
întâmplare. Dumitru Baciu a inserat
aici pagini asupra cărora a meditat
îndelung, dintr-un proiectat volum
care, dacă ar fi apărut, s-ar fi numit
Oameni, caractere, pasiuni. Portretele personalităţilor câmpulungene,
unele cunoscute direct de autor,
Dumitru Baciu
pe când lucra
constituie o galerie memorabilă a
la „Lumini muscelene”
Panteonului muscelean, fie că este
vorba de Tudor Muşatescu, George
Oprescu, Ion Barbu, Dumitru Ionescu-Berechet, Ion NanuMuscel, Constantin Baraschi, Dimitrie Nanu ori de profesori
ca Dimitrie Scurei, Ion G. Marinescu, Gheorghe Şapcaliu, Ion
Ţicăloiu, Alexandu Muşatescu şi mulţi alţii.
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Scrisă în perioada regimului comunist, cartea Lumini
muscelene a avut de suferit de pe urma cenzurii şi a
autocenzurii. Nu tot ceea ce ştia autorul despre Câmpulung şi
câmpulungeni a putut să scrie aici, după cum nu tot ceea ce ar fi
vrut să cuprindă a rămas între paginile cărţii. Dincolo de
bogatul ei conţinut, dăinuie umbra de regret a lui Dumitru Baciu
pentru că multe alte personalităţi (oameni politici, magistraţi,
preoţi, militari, negustori) nu şi-au găsit locul acolo unde şi-l
meritau. Volumul Lumini muscelene, monografie a unui
cărturar legat prin naştere, prin şcoală, prin educaţie şi prin
familie de locul natal, îl înscrie pe autor alături de alte nume
mari care şi-au dedicat opera Câmpulungului, cum ar fi
Constantin D. Aricescu, C. Rădulescu-Codin, Ioan Răuţescu şi
Gheorghe Pârnuţă.
Între peniţă şi bisturiu

Cea de-a doua carte a lui Dumitru Baciu, Itinerare
subiective, apărută în 1991, avea ca scop iniţial evocarea unor
figuri proeminente din lumea medicală, atât de familiară
autorului. Lucrarea şi-a extins însă obiectivele: plecând de la
amintirile câmpulungene din anii copilăriei, continuând cu
prezentarea unor drumeţii în munţi şi a valorilor culturale din
câteva oraşe ale României, volumul acordă o atenţie specială
Bucureştiului, o urbe văzută prin ochii medicului de unde şi
descrierea principalelor instituţii cu profil medical şi a
chipurilor memorabile care au dat viaţă acestor lăcaşe 
Francisc I. Rainer, Victor Babeş, Ion Cantacuzino, Gh. Marinescu şi alţii.
Rămase în manuscris, puse la dispoziţia prietenilor spre
delectare şi amuzament, două alte volume intitulate Între
peniţă şi bisturiu şi Letopiseţele polcovnicului Dimitrie,
valorifică talentul de epigramist, precum şi cel de scriitor în
limbaj arhaizant, după modelul cronicarilor moldoveni. În
afara tendinţelor satirice, pe numeroase pagini, „peniţa“
ascuţită a lui Dumitru Baciu înregistrează o varietate de
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aspecte legate de manifestări medicale, aniversări, reuniuni de
familie etc.
După anul 1990, cu multă trudă, a tipărit amintirile
fostului preşedinte al Tribunalului Muscel, Aurel G. Marinescu, referitoare la instalarea conducerii comuniste în România. Cartea evocă suferinţele prin care a trecut acest luptător
pentru libertate şi adevăr, care a fost urmărit timp de nouă ani
de Securitate pentru faptul de a nu fi executat un ordin al
ministrului de justiţie Lucreţiu Pătrăşcanu.

Doctorul Dumitru Baciu (dreapta) în ultima fotografie,
alături de prof. Ion-Şerban Ţicăloiu (stânga)
şi Adrian Săvoiu (2007)

Dominat de sentimentul datoriei împlinite faţă de urbea
natală (aproape de neimaginat astăzi, în vremuri aşa de
grăbite), Dumitru Baciu a dorit să meargă până la capăt. Acest
nobil sentiment i-a dat puterea ca, la vârsta de 80 de ani, să
scrie volumul Pe urmele „Luminilor muscelene“, carte
memorabilă prin capacitatea de a reconstitui atmosfera oraşului de altădată, prin conturarea portretelor şi diversitatea
tipurilor umane. Aproape nici unul dintre zecile de
„personaje“ înfăţişate în aceste amintiri pline de nostalgie nu
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mai este printre noi, după cum nu mai există nici culoarea
locală, inconfundabilă, a Câmpulungului interbelic pe care
autorul a ştiut a o prezenta cu mult talent. Toate însă, oamenii,
locurile, urbea rămân prin pana doctorului Baciu.
Dumitru Baciu – omul

Aceste importante realizări, timp de o viaţă, ale doctorului Dumitru Baciu oferă o imagine sugestivă a unui
intelectual de marcă dăruit, prin tot ce a înfăptuit, oraşului
natal şi profesiei. Ea rămâne însă incompletă pentru cel care
nu l-a cunoscut direct şi nu a avut prilejul să-i stea mai multă
vreme în preajmă.
Cei ce s-au bucurat de această şansă (probabil nu foarte
mulţi) l-au putut descoperi pe omul - Dumitru Baciu. Dacă se
întâmpla să calci pragul locuinţei sale din cartierul Cotroceni,
aveai în faţa ochilor figura unui bonom care, cu o amabilitate
ieşită din comun, era gata oricând să-ţi pună la dispoziţie, prin
povestire, amintirile sale unice despre Câmpulung, cu oameni
şi întâmplări despre care astăzi nimeni nu mai ştie aproape
nimic. Memoria excepţională, capacitatea de a face asociaţii,
amănuntul semnificativ care puncta ansamblul, talentul de
povestitor, ambientul primitor, fiecare în parte, dar şi toate la
un loc îţi dădeau o stare de bine care îţi spunea că acolo te vei
mai întoarce. Cordialitatea, corectitudinea, sinceritatea şi
generozitatea făceau din Dumitru Baciu o persoană în preajma
căreia simţeai că nimic rău nu ţi se poate întâmpla.
În ceea ce priveşte Câmpulungul, Dumitru Baciu a
reprezentat o adevărată enciclopedie, garantat în ediţie unică.
Acest oraş a fost crezul său de o viaţă. A pariat
întotdeauna pe el şi a câştigat. De aceea Dumitru Baciu a fost
un câştigător.
(Timpul muscelenilor, nr. 57, 27 ianuarie 2011)
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Comunitatea catolică din Câmpulung
în notele de călătorie ale misionarului
Petru Bogdan Bakšić
Petru Bogdan Bakšić sau Pietro Deodato Bakšić, cum i se
spunea în italiană (1601/1603-1674), misionar şi arhiepiscop bulgar,
s-a născut la Chiprovaţ (Ciprovac), care a fost cea mai importantă
aşezare catolică din Bulgaria. A intrat în mănăstirea minoriţilor
(călugări de ordin franciscan) din oraşul natal şi s-a călugărit.
Studiile şi le-a desăvârşit la Roma.
Reîntors în ţară, a fost numit în 1631 custode al Bulgariei, în
1638 episcop de Gallipoli şi, după trei ani, episcop de Sofia; în 1642
a devenit primul arhiepiscop al Bulgariei. La stăruinţa sa avea să fie
creată Arhiepiscopia de Marcianopol, în fruntea căreia l-a numit pe
Marco Bandini, preocupându-se împreună cu acesta de bisericile
catolice din Bulgaria, dar şi de cele din Muntenia şi Moldova.
Bakšić a venit în repetate rânduri în Ţara Românească şi
a redactat o serie de rapoarte despre vizitele sale din 1640,
1641, 1648, 1651 şi 1653. Prin Câmpulung a trecut de trei ori
în 1640, 1648 şi 1653, lăsând însemnări detaliate despre oraş,
cu informaţii şi date concrete, cum nu mai scrisese niciun alt
călător până la el despre această aşezare.
Călătoria în Ţara Românească [1648]

În anul 1648, în prima zi de decembrie, am vizitat
biserica din Câmpulung. Cum am ajuns în acel târg, am fost
primiţi cu mare cinste şi bucurie de acei creştini, trăgându-se
clopotele şi făcându-se o procesiune înaintea bisericii, la care
s-a adăugat şi o mare mulţime de schismatici, şi mergeau prin
mijlocul oraşului cântând întruna „Te Deum laudamus”.
Intrând în biserică şi sărutând mai întâi crucea la uşă, după
ce am făcut stropirea cu agheasmă şi rugăciunea, mi-am pus
mantia şi mitra, luând şi cârja şi am dat binecuvântarea
solemnă poporului, dintre care cea mai mare parte erau
români, care stăteau să privească slujbele noastre. Cum şi
159

sosise vremea pentru [rugăciunea] „Ave Maria”, fiecare s-a
dus la casa sa, şi noi am fost găzduiţi în casa parohului, şi
adunându-se cei mai bătrâni dintre catolici, au făcut milostenie aşa după cum le îngăduia sărăcia lor, bucurându-se din
suflet de venirea noastră, şi nu se săturau să ne sărute mâinile
şi veşmintele. În dimineaţa următoare înainte de „Ave Maria”,
după ce au sunat clopotele de utrenie, a venit poporul în
biserică, fiind astfel obiceiul – deoarece schismaticii se duc la
utrenie în zilele de sărbătoare şi ai noştri au de asemenea
obicei de a veni la utrenie – şi în acea zi a vizitei noastre a
căzut sărbătoarea Intrării în biserică a Sfintei Fecioare, după
vechiul calendar, după cum se ţin sărbătorile în aceste ţări
potrivit cu datina veche. Venind apoi ora slujbei, şi adunânduse poporul şi o mare mulţime de schismatici pentru a vedea
ceremoniile noastre, m-am dus îmbrăcat în veşmânt episcopal
şi cu crucea în biserică, pentru ca acel popor care stătea
acolo să aibă mai multă evlavie. Prea sfântul sacrament se
păstrează fără candelă, fiind
lipsă de untdelemn în aceste
ţări. Sunt catolici puţini şi
săraci, împovăraţi de domn cu
dări grele şi felurite, astfel încât
abia pot trăi sărmanii. Euharistia se ţine fără candelă, căci
e lipsă de untdelemn sfinţit,
reşedinţa noastră fiind departe,
şi cei de aici nu se prea sinchisesc să-şi facă rost de el şi
pot să afirm aceasta cu toată
sinceritatea adevărului, deoarece sunt atâţia ani de când sunt
Bărăţia din Câmpulung
episcop şi administrator şi vicar
(Foto: Carol Popp de
apostolic al acestei provincii,
Szathmari, secolul al XIX-lea)
anume că nu ştiu ca vreo
singură dată misionarii să fi făcut rost din iniţiativa lor de
untdelemnul sfânt. Nu sunt aici confesionale, şi nici chiar
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cazuri rezervate, sau sărbători obligatorii şi altele
asemănătoare cum obişnuiesc să fie în bisericile parohiale
etc. Credincioşii se spovedesc prin biserici sau prin cimitir.
Moaşte de sfinţi nu sunt, după cum am spus şi despre biserica
de la Târgovişte, deoarece schimbările petrecute au păgubit
mult atât bisericile cât şi pe credincioşii care au rămas acolo.
Altarul mare, de piatră, neconsacrat, la care urci pe trei
trepte, este sărăcăcios înzestrat. Pe altar se află icoana
fericitei Fecioare Maria cu copilul în braţe, pictură veche
făcută după stilul grecesc şi la dreapta şi la stânga aceluiaşi
chip sunt zugrăviţi doi îngeri.
Biserica este mare şi nu are cor; este în întregime de zid şi
deasupra altarului celui mare până la poarta de miazăzi este
boltită; are două ferestre înalte închise cu o reţea, alături de altar;
n-are amvon; în pardoseală sunt
lespezile unor morminte săpate în
pământ. Sunt bănci pentru bărbaţi
şi în partea de jos a bisericii,
pentru femei; acoperişul este din
şindrilă, iar pardoseala de cărămidă
arsă; dulapuri nu sunt deloc, nici
chiar cutii pentru milostenie; se
păstrează agheasma lângă uşa cea
mare, într-un vas de aramă; sunt
două uşi, una mare înspre apus şi
cealaltă mai mică spre miazăzi; în
vârful bisericii este o cruce de
Stradă la Câmpulung, pictură lemn; nu este zugrăvită, ci numai
de Theodor Aman
văruită toată pe dinăuntru împreună cu bolta.
Cimitirul [e] de jur împrejurul bisericii; mormintele
puţine sunt [săpate] în pământ şi deasupra lor [sunt] puse
pietre cu litere sau cu inscripţia latină a numelor şi
prenumelor celor care sunt îngropaţi, [dar] fără blazoane. Nu
ştiu dacă cimitirul este sfinţit, nefiind niciun semn (de
consacrare) şi niciun fel de scripte.
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Clopotniţa din faţa bisericii e făcută din lemn, înaltă, cu
uşa ei, cu trei clopote foarte frumoase, şi nici acelea nu sunt
sfinţite; în vârful clopotniţei [este] o cruce de lemn.
Biserica este închinată sfântului apostol Iacob cel Mare sau,
mai bine zis Zevedeu; nu este niciun semn că ar fi fost sfinţită, în
afara faptului că în cealaltă vizită a mea am găsit văsciorul cu
moaşte.
Nu se face slujbă pentru hram; se slujeşte în limba latină
şi după ritul romano-catolic. Nu sunt tabele ale sărbătorilor
sau ale indulgenţelor, nici indulgenţe plenare, nici staţiuni; nu
se fac rugăciuni de patruzeci de ore; cărţi de cântări sunt
foarte puţine şi fără nicio valoare; sunt unul sau două
liturghiere şi alte cărticele după care sunt îndrumaţi copiii să
cânte vecernia şi utrenia împreună cu liturghia, aşa cum pot
ei din obişnuinţă şi cum au învăţat de la cei mai bătrâni, care
păstrează mai departe un anume fel de a sluji de la unguri.
Sacristia se află în partea dinspre Evanghelie; se intră
prin biserică şi nu are altă uşă; este clădită cu boltă şi n-are
înăuntru decât un singur dulap.
Biserica nu are nicio zugrăveală, nici cruce, nici vreun
alt semn măcar pentru a şti dacă este sfinţită, după cum am
spus mai sus; deasupra nu are tavan, decât partea unde nu
este boltită, a fost (după cum spun) arsă de foc; are două mici
altare la mijloc, unul în faţa celuilalt, nu se slujeşte la ele; le
ţin mai degrabă de frumuseţe decât pentru altceva.
Prin biserică şi în jurul altarului ei ţin lumânări groase
de ceară obişnuită şi le aprind când se cântă evanghelia, la
înălţarea prea sfântului [sacrament] şi la „Magnificat” şi fac
întotdeauna aceasta în zilele de sărbătoare şi adună această
ceară din cea pe care o are biserica, şi de aceasta are grijă
unul pe care ei îl numesc góţman şi care ţine această slujbă un
an şi numesc apoi pe un altul dintre ei, şi aceştia sunt în chip
[de] procuratori.
Preotul îşi are casa lui, clădită lângă biserică, chiar în
aceeaşi curte; acum îndeplineşte slujba de paroh un părinte
misionar conventual; a ajuns să şi înţeleagă puţin limba
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românească, spre a se putea sluji [de ea]. S-au şi împlinit trei
ani de când stă în acest oraş şi se plânge că nu are cu ce trăi
şi că în aceşti trei ani nu şi-a primit leafa, şi aceşti creştini
sunt săraci şi nu-l pot ajuta cum ar voi.
Şi după ce s-a isprăvit toată [slujba] pentru biserică, am
cântat liturghia pontificală şi în timpul celebrării liturghiei s-a
vestit Indulgenţa sfintei biserici, lucru care a fost primit de ei
cu cea mai mare smerenie şi credinţă.
După cum se vede din cartea parohului, sunt cu totul 229
de suflete de catolici, sunt saşi de neam, din vremurile de
demult, dar acum şi-au uitat limba lor proprie şi nu ştiu altă
limbă decât română.
(Timpul muscelenilor, nr. 58, 10 februarie 2011)
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Academicianul Ion Simionescu
despre Câmpulung
Ilustrul geograf, geolog şi
paleontolog Ion Simionescu (10 iulie
1873, Fântânele-Bacău – 7 ianuarie
1944, Bucureşti) s-a remarcat printr-o
activitate ştiinţifică impresionantă, dea lungul carierei sale publicând în jur
de 2000 de lucrări. După studii liceale
la Botoşani, a urmat cursurile Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii
din Iaşi şi a făcut apoi studii postuniversitare de specialitate la Viena şi
Grenoble. În 1898 a primit la Viena
Ion Simionescu
titlul de doctor în ştiinţe în urma
susţinerii tezei de doctorat cu titlul Despre geologia ţinutului
izvoarelor Dâmbovicioarei.
Întors în ţară, a fost numit în 1901 profesor la catedra de
geologie şi paleontologie a Universităţii din Iaşi, iar între 1911 şi
1919 a predat la catedra de geografie a aceleiaşi universităţi. Prin
recunoaşterea meritelor sale ştiinţifice, în 1907 a devenit membru
corespondent al Academiei Române, pentru ca în 1911 să ajungă
membru titular, iar în 1941 să fie ales preşedinte al acestui
prestigios for ştiinţific. În 1929 a trecut la catedra de paleontologie
a Universităţii din Bucureşti şi imediat după aceasta a fost ales
preşedinte al Societăţii Române de Ştiinţe.
Poate şi datorită specialităţii sale, Ion Simionescu a
călătorit enorm în România şi se poate spune că n-a rămas
nicio zonă din ţară pe unde să nu fi trecut şi despre care să nu
fi scris. Printre volumele rezultate din toate aceste peregrinări
se numără Oraşe din România (1925), în care autorul
surprinde cu multă acuitate nota caracteristică şi specificul
fiecărei localităţi pe care a vizitat-o. Unul dintre oraşele
descrise în acest volum este Câmpulungul, unde Ion
Simionescu a revenit după un sfert de veac, după ce primul
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contact cu această urbe se produsese înainte de 1900, când
lucra la teza de doctorat în care cerceta formaţiunile geologice
din zona Dâmbovicioarei şi din Munţii Piatra Craiului. Studiul
pe teren îl adusese, de bună seamă, frecvent în zona
Muscelului pe reputatul geolog şi cu siguranţă că avusese
prilejul ca, abia trecut de 20 de ani, să cunoască foarte bine
Câmpulungul şi împrejurimile. Reîntoarcerea după un sfert de
veac la Câmpulung, reîntâlnirea cu bulevardul „Pardon”, cu
mănăstirea „Negru-Vodă”, cu Bărăţia, cu munţii din preajma
oraşului, au trezit emoţia şi nostalgia marelui geograf, aşa cum
dovedesc însemnările care urmează.
* * *
Câmpulung

De Câmpulung mă leagă nişte amintiri aşa de puternice,
încât acum, după un sfert de veac şi mai bine, îl am înaintea
mea, în odăiţa de lucru, cu toate amănunţimile, pare că ieri
l-aş fi văzut întâia oară.
Nu ştiam ce e muntele decât din fotografii. De pe
Repedea ori malul Bahluiului să te trezeşti pe muchea Pietrii
Craiului, de unde Dâmboviţa se zăreşte ca un şarpe de argint
furişându-se prin prăpăstioasa Valea lui Ivan, era o adevărată
minune pentru studentul care abia cunoştea ţara dintre
Botoşani şi Iaşi. Fură zile de atâta intensă fericire, încât mai
târziu, făcând acelaşi drum, recunoscui şi popasul unde în
puterea nopţii furăm treziţi din somn cu un: „Uiuu! Ursu
măi!” prelung repetat de ecoul din văi.
După vreo 10 zile de urcuş şi scoborât, de pâclă deasă
ori ploi mocnite, de pajişti înflorite sub cer luminos, obosiţi
mai mult de emoţiune, otelul din Câmpulung ni se păru cel
mai confortabil de pe lume. Am intrat în oraş ca o hoardă de
pribegi. Vrând-nevrând a trebuit să venim în galop, ca vai de
capul nostru, căci nişte nori ameninţători ne mânau dindărăt.
165

Aşa am cunoscut întâia oară Câmpulungul muscelean, cu
casele înşirate în lungul apei Râului Târgului.
Numele i se potriveşte, ca şi celuilalt Câmpulung din
Bucovina. Nu e nevoie să urci Măţăul, cu satele acăţărate
până aproape de vârful lui, pentru ca să vezi orânduirea
oraşului. De aici cel mult poţi prinde că o largă lăsătură de
teren, cu muncele mai joase, caracterizează împrejurimile.
De pe unul din dâmburile mai răsărite, presărate cu vile
şi livezi, din dreapta râului, ai înainte panorama caracteristică a oraşului de munte. De la fabrica de hârtie ascunsă
printre stufoşii copaci din luncă şi până dincolo de gară, sunt
numai case, aici una lângă alta, aici cu curţi nu tocmai largi.
Două străzi lungi, paralele cu Râul Târgului, străbat de
la un capăt la altul oraşul. Una, str. Negru-Vodă, e artera
principală, cu şcolile şi edificiile principale administrative;
aici se află şi vestitul „Bulevard Pardon”, forfotă de oameni
mai ales vara, când frumoasele costume ţărăneşti se amestecă
cu ale călătorilor veniţi din toate părţile. Cele două lumi
deosebite cată una spre alta cu curiozitate, ca şi când nu s-ar fi
văzut de când sunt. Nu departe e piaţa, largă, pietruită, ce
aduce aminte de târgurile de „dincolo”; tot pe aci se află şi
sâmburele vechiului oraş, cu turnul Mânăstirii, atât de
caracteristic. Masiv ca Turnul Goliei, largă prismă pătratică,
având feţele ornamentate cu mai multe şiruri de ocniţe, se
termină prin acoperişul rotunzit. Veche şi trainică mărturie a
vremurilor când domnitorii numai prin asemenea monumente
ştiau să însemne slava neamului. În jurul lui, printre brazii ce-l
umbresc, trăieşti o clipă în taina trecutului, evocat de casele
ridicate pe temelii înalte, cu ferestrele mici, cu larga
deschidere a pivniţelor, în faţa cărora se mai păstrează
fântâna mănăstirească cu roata strălucitoare, de roasă ce
este. Când hramul cheamă pe mulţi săteni din împrejurimi,
când spaţiul larg din preajma vechii biserici se umple cu
împestriţătura maramelor sclipitoare şi a fotelor ca curcubeul,
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pare că aştepţi să auzi buciumele vestitoare ale alaiului
domnesc de pe vremuri.
Aceste locuri evocă întreaga perioadă de închegare a
vechiului principat al Munteniei. Depresiunea din jurul Câmpulungului este la capătul drumului lesnicios, vad de munte,
ce vine din Ţara Bârsei. Până pe aici au ajuns vestiţii teutoni,
întemeietorii de burguri.
Locul zis „la Cloaşter” aduce aminte de stăpânirea
băraţilor (franciscanilor), îndrăzneaţă încercare de catolicism, suflu slab apusean pătruns în cetăţuia din Munţii
Carpaţilor. Comunitatea catolică este încă însemnată în
veacul al XVI-lea. Atestatul ce se dă unui misionar începe cu
următoarele cuvinte: „L’università dei cattolici di Campologno”. Şi azi se mai păstrează inscripţiunea de mormânt a
comitelui Laurentius di Longo Campo din 1300.
De Cloaşter se leagă legenda Marghitei, doamna Negrului Voievod. „Această biserică fosta-o-au făcut doamna
Marghita, doamna Negrului-Vodă”.
De Câmpulung se ţine descălecatul lui Radu Negru „cu
mulţime de papistaşi şi saşi”, cum stă scris în cronica cantacuzinească.
Turnul şi biserica actuală de lângă el vorbesc de evlavia
lui Matei Basarab. Pe aici au fost trecători multe de duşmani,
începând cu hoardele tătare şi sfârşind cu cele din ultimul
război.
Puţină vreme popas domnesc, încetul cu încetul
Câmpulung revine la liniştea de mai târziu, cuib de înfrăţire
între cei de „dincolo”, încuscriţi cu cei „din ţară”.
O bucată de timp numai târgul de Sf. Ilie cât mai aduce
oameni din satele depărtate, dându-i puţină viaţă. Mai târziu
Şcoala Normală din lunca râului îi dă chiar un renume
cultural, pe când cele câteva fabrici, de hârtie, de postav, de
ipsos, îi dau şi coloritul industrial. Elementele oraşului actual
tot din ce în ce se accentuează.
Ceea ce însă Câmpulungul are propriu este fermecătoarea
împrejmuire a naturei. Aiurea, unde dragostea de munţi face
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parte din trebuinţele omului cult, Câmpulungul ar juca acelaşi
rol ca şi Innsbruck ori Salzburg. Nici Sinaia nu este mai
favorizată. Nu e vorba numai de cadrul imediat, colnice
umbrite în primăvară de norii florilor de pruni, ci de lesnea
pătrundere în inima înălţimilor pline de tainice frumuseţi.
Pe valea din ce în ce mai îngustă a
Râului Târgului, răcoroasă şi numai
ferigi, duce cărarea spre culmea Iezerului şi a Păpuşii, iar de acolo ţinând
plaiul, sui până la Negoi. E urcuşul
obişnuit de munte, ademenitor deodată,
obositor mai pe urmă, răsplătind apoi
prin priveliştea largă, variată, înviorătoare.
Un al doilea drum e şi mai frumos.
Una din cele mai bune şosele de munte
te îmbie spre adevărata desfătare. Nu
ai nevoie decât de un sac de spinare şi
Ion Simionescu. Desen un toiag de sprijin. Uiţi vremea, uiţi
de Tia Peltz
oboseala. Abia ai trecut peste piciorul
(colecţia Adrian Săvoiu)
pietros al Mateiaşului şi una din priveliştile cele mai sviţeriene te opresc în
loc, vrând-nevrând. E punctul unde şoseaua coteşte spre
Dragoslavele. Cel mai nesimţitor de frumuseţile naturii e pironit spre admirare. Cel mai nesocotitor de podoabele naturale
ale ţării noastre nu poate aici să dorească Elveţia. De pe
coasta iute a muntelui pietros, ai înainte, atât de aproape de o
gară! una din chemările naturii spre slăvirea ei.
Dintr-un peisaj de colnice, dintr-o dată ţi se deschide
valea Dâmboviţei, cu resfirări de apă limpede printre ostroave
de aninişuri. Voioasă, ca lacrima, sclipind în vălurele dese
ţine tovărăşia şoselei ce trece spre Stoeneşti
În faţă, e coasta trăgănată, împădurită, a ultimelor ramuri
din Leaota. De peste creasta lor răsare colţul ce pare că e gata
să se prăbuşească al Vârtoapelor, începutul masivului calcaros,
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tăiat de cheile Dâmboviţei şi a afluenţilor ei, drum greu de
trecut, căci apa îl stăpâneşte.
Iar mai departe, spre miază-noapte, în fundul văii, se
înalţă ademenitor creasta ascuţită a Pietrei Craiului.
Tablou neuitat, care e numai coridorul unei regiuni cu variaţii la tot pasul prinse lesne pe şoseaua şerpuită, ce urcă pe
Dealul Sasului, ducându-te până la romanticul castel de la Bran.
Aceste drumuri nu le poţi despărţi de Câmpulung. Ori la
dus ori la întors trebuie să poposeşti acolo unde şi legendarul
Negru-Vodă s-a oprit în descălecatul său.
(Ion Simionescu, Oraşe din România)
(Timpul muscelenilor, nr. 59, 24 februarie 2011)
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Aurel Răuţă o conştiinţă a exilului românesc
O personalitate de frunte a exilului
nostru, pe cât de importantă, pe atât de
puţin cunoscută astăzi în România, care
şi-a dăruit energia şi talentul pentru
impunerea valorilor româneşti autentice, a fost Aurel Răuţă. Prin data
naşterii sale, el aparţine strălucitei
generaţii interbelice, secerată la jumătatea drumului de un destin potrivnic.
Sub tăvălugul istoriei, o parte a acestei
generaţii a fost nevoită să suporte aici,
în ţară, silniciile unei existenţe în afara
Aurel Răuţă
normalităţii; o altă parte s-a izbăvit
prin exil. Printre cei care au fost nevoiţi să urmeze calea aspră a
despărţirii forţate de ţara lor s-a numărat şi Aurel Răuţă.
Născut în Câmpulung-Muscel, la 12 februarie 1912,
Aurel Răuţă absolveşte în 1930 cursurile Liceului „Dinicu
Golescu“, după care urmează Institutul Agronomic din Bucureşti, ieşind inginer agronom. La început lucrează la Institutul
de Cercetări Agronomice şi devine asistent al marelui profesor
Gh. Ionescu-Siseşti. Director de personal în Ministerul Agriculturii, apoi consilier la Institutul Naţional al Cooperaţiei,
Aurel Răuţă părăseşte pentru totdeauna România în tulburele
an 1941. Se stabileşte o perioadă în Germania, unde trece un
doctorat la Dahlem Institut; între 1942 şi 1944 stă în Italia, iar
de aici pleacă în Spania, ţară în care a rămas definitiv. Aici,
învăţând spaniola, îşi ia licenţa în litere şi este profesor de
filologie romanică la Universitatea din Salamanca până la
sfârşitul carierei.
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Profesor la Universitatea din Salamanca (Spania)

Încă din primii ani ai exilului, activitatea profesorului
este una dintre cele mai prodigioase. Abia sosit în Spania,
redactează şi publică un manual de mare utilitate pentru lumea
hispanică, Gramatica rumana (1947), carte care va cunoaşte
trei ediţii. De numele şi strădaniile lui se leagă înfiinţarea
„Asociaţiei Hispano-Române“ din Salamanca, unde apar numeroase cărţi, atât în limba spaniolă, contribuind la cunoaşterea în
Occident a unor valoroase opere româneşti, cât şi în limba
română, pentru folosul conaţionalilor din afara hotarelor ţării.
La editura acestei asociaţii profesorul publică în 1950 o ediţie
critică (prima din exil) a poeziilor lui Mihai Eminescu şi
traducerea în limba spaniolă a unor piese ale lui I. L. Caragiale.
Tot aici văd lumina tiparului Dicţionarul spaniol-român şi
volumul intitulat Antologia poeziei populare româneşti, în care
Luis Cortes şi Aurel Răuţă prezintă în original şi în traducere
spaniolă poezii din tezaurul folcloric românesc.
La seminarul de limbă română de la Universitatea din
Salamanca, din iniţiativa lui Aurel Răuţă, ţin conferinţe scriitorul
Vintilă Horia, laureat al prestigiosului Premiu Goncourt, şi
lingvistul Eugen Coşeriu, Doctor Honoris Causa al multor
universităţi din lume. În luna octombrie a anului 1966 profesorul
organizează la aceeaşi universitate spaniolă cel de-al X-lea congres
al „Societăţii Academice Române“ cu tema „Romanitate,
hispanitate, românitate“, la care participă, printre alţii, Mircea
Eliade, Ion Raţiu şi monseniorul Octavian Bârlea.
În anul 1983, tot din iniţiativa lui Aurel Răuţă, ia fiinţă
„Fundaţia Cultură Română“ din Madrid, care numără printre
întemeitori pe Vintilă Horia, Radu Enescu, Alexandru Gregorian şi
monseniorul Alexandru Mircea. „Fundaţia“ s-a dorit o replică la
adresa mistificărilor făcute de propaganda regimului comunist din
România. La sfârşitul aceluiaşi an, în luna decembrie, „Fundaţia“
organizează la Paris un simpozion cu tema „Românii între Apus
şi Răsărit“, iar în luna iulie 1984 o altă reuniune intitulată
„Ortodoxia şi Apusul“.
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Organizator al centenarului „Mihai Eminescu”
(Paris, 1989)

Centenarul lui Mihai Eminescu, organizat între 16 şi 18
iunie 1989 la Paris de către „Fundaţia Culturală Română“ din
Madrid, a fost momentul de vârf al carierei lui Aurel Răuţă.
Acest simpozion, la care au participat nouă asociaţii româneşti
ale diasporei, este considerat de scriitorul Vintilă Horia drept
„cel mai important eveniment
din viaţa exilului“. Mărturia
lui Aurel Răuţă, cuprinsă în
„Cuvântul înainte“ care deschide volumul omagial Mihai
Eminescu, poate fi revelatoare
pentru contribuţia profesorului: „Cu un an înainte de
comemorare, adică încă din
1988, prin anunţuri înserate în
ziarele şi revistele din exil, am
comunicat românilor hotărârea Fundaţiei Culturale din
Madrid de a comemora acest
Centenar al morţii marelui
nostru Poet cu toată măreţia şi
demnitatea de care voiam şi
O „ctitorie” a lui Aurel Răuţă:
puteam
să dăm dovadă. Nu a
statuia lui Eminescu de la Paris
fost lucru uşor. Prima mea
(Foto: Adrian Săvoiu)
deplasare la Paris, pentru a
începe pregătirile, a avut loc la începutul anului 1988. Trebuie
să mărturisesc că propunerea mea a fost atât de favorabil
primită încă din primul moment, încât s-a şi constituit grupul
de organizare din care au făcut parte Paul Barbăneagră,
George Ciorăscu, Nicu Caranica, Theodor Cazaban, Silvia
Bădescu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Emil Cioran,
Radu Enescu, Ioana Brătianu, Nicolae Balotă, Ion Vlad, Horia
Stamatu, Octavian Vuia, George Bălan, L. M. Arcade, Marin
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Tarangul, Cicerone Poghirc, Alexandru Ghica, Mihai Mărculescu, Ionel Jianu, Pavel Chihaia, Adolf Armbruster, G.
Caragiani, John Halmaghi şi alţii, care s-au adunat de cel puţin
de patru ori până când s-a definitivat programul vorbitorilor şi,
mai ales, temele alese.“
„Centenarul Mihai Eminescu”, organizat prin strădania
şi cu substanţialul aport financiar al lui Aurel Răuţă, a fost
marcat de un act cu o mare valoare simbolică: amplasarea
statuii lui Mihai Eminescu, o capodoperă a sculptorului Ion
Vlad, lângă Biserica Românească din Paris. Statuia îl
reprezintă pe poet ţinând în mână textul poeziei Odă (în metru
antic). Contribuţia lui Aurel Răuţă la aşezarea unei efigii a
marelui nostru poet în chiar centrul capitalei franceze o aflăm
şi din mărturisirea profesorului:
„Într-o zi din luna septembrie 1988, George Ciorănescu
îmi telefona de la München, unde locuia, că el cunoaşte un
sculptor român, Ion Vlad, care în atelierul său de la Nisa avea o
statuie în ghips a Poetului Mihai Eminescu şi că poate ar fi cazul
să o vedem şi să o cumpărăm pentru a o dărui Parisului, o dată cu
comemorarea pe care o pregăteam.
Fără să stau prea mult pe gânduri, i-am răspuns că eram
de părere că trebuia să mergem neîntârziat la Nisa, să vedem
statuia şi să luăm o hotărâre. Am fost la Nisa însoţit de către
George Ciorănescu, Ileana Cotrubaş şi soţul ei. Statuia ne-a
plăcut, am hotărât să cerem lui Ion Vlad să termine grabnic cu
cizelatul, să o ducă la Carara în Italia, să o toarne în bronz –
statuia are doi metri – şi, după cum ştie toată lumea, această
iniţiativă a fost încoronată de succes, căci statuia a fost
dezvelită la Paris şi dăruită primăriei Oraşului-Lumină. Primăria a onorat darul. Au transformat toată intrarea din faţa
Bisericii Româneşti, au plantat arbori, iar statuia au situat-o la
dreapta străzii «École», acolo unde se află şi statuile celor mai
iluştri fii ai Franţei şi Europei.“
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„… O punte de înţelegere
între lumea din ţară şi noi, cei din exil”

O ultimă mare înfăptuire pentru Aurel Răuţă este
simpozionul de la Paris, din 20-23 mai 1994, cu tema „Exilul
românesc: identitate şi conştiinţă istorică“. Acest simpozion
organizat, în principal, de „Fundaţia Culturală Română“ din
Madrid şi „Institutul Român“ din Freiburg (Germania), şi-a
propus să evoce trăsăturile exilului românesc, realizările lui şi
lupta pentru apărarea valorilor naţionale. Printre participanţi
s-au numărat: Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Pavel Chihaia, Alexandru Ciorănescu, Cicerone Poghirc, Sanda Stolojan,
Theodor Cazaban, Antonia Constantinescu, L. M. Arcade,
Nicolae Stroescu-Stânişoară, Bujor Nedelcovici, Ion Varlam,
Matei Cazacu, Basarab Nicolescu, Ion Ioanid, George Banu,
Camilian Demetrescu, Paul Barbăneagră şi alţii.
Pentru prima dată la un mare simpozion al exilului
românesc au putut veni şi cei care au rămas în ţară în timpul
regimului comunist şi au străbătut aici lungul drum al Golgotei; printre ei, Corneliu Coposu, Doina Cornea, Alexandru
Paleologu, Marcel Petrişor, Banu Rădulescu. Profesorul Aurel
Răuţă, generosul sponsor, cel care a prezidat dialogul, declara
atunci, între altele: „În această sesiune urmărim să găsim o
punte de înţelegere între lumea din ţară şi noi, cei din exil. Am
văzut, deja, că limbajul ne este comun, că problemele pe care
ni le punem pentru a salva ţara de comunism ne sunt comune.
Este un prim pas important ce face posibilă ulterior şi găsirea
soluţiilor“. Sunt cuvinte ce ar putea fi considerate ca emblematice pentru Aurel Răuţă, cel care s-a preocupat întreaga viaţă,
din exil, cu înţelepciune şi răspundere, de soarta ţării sale.
Simpozionul de la Paris a fost cântecul lui de lebădă. Se va
stinge, un an mai târziu, la Madrid, în noaptea de 13 iunie 1995.

174

Addenda

În timpul regimului comunist, având condiţia de exilat,
deloc comodă în relaţia cu autorităţile din ţară, Aurel Răuţă a
reuşit să vină o singură dată în România, asumându-şi mari
riscuri. Locul şi data reîntoarcerii nu au fost întâmplător alese:
mai 1970, Câmpulung Muscel. Se împlineau 40 de ani de când
absolvise, în 1930, cursurile Liceului „Dinicu Golescu“ din
oraşul natal şi dorea ca la acest eveniment să fie alături de
foştii lui colegi şi profesori. După căderea „cortinei de fier“,
aflând adresa de la Madrid a rezidentului iberic, i-am scris,
comunicându-i dorinţa de a-l cunoaşte. Mi-a răspuns imediat,
la 6 februarie 1991:

Dragul meu,
Radu mi-a dat scrisoarea pe care am citit-o şi cu
emoţie şi cu înţeles de tot ce-mi scrii. Sunt în contact cu câţiva
colegi: Oproiu, Lixandru, şi tot facem planul de a ne revedea.
Am rămas din 32 abia 7! Poate în iunie să vin şi eu pe la voi
să-mi revăd familia şi ţara, care trece printr-o criză morală şi
economică teribilă. Să sperăm că ne revedem în vara asta.
Cu tot dragul, A. Răuţă
Din motive rămase necunoscute, profesorul nu s-a mai
întors în România. Ulterior, plecând în marea călătorie,
proiectata noastră întâlnire s-a spulberat pentru totdeauna. A
fost singura dată când Aurel Răuţă nu s-a putut ţine de
cuvânt...
(Timpul muscelenilor, nr. 60, 10 martie 2011)
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Vechea presă câmpulungeană
O presă locală exista la Câmpulung-Muscel încă din
secolul al XIX-lea, când prima publicaţie (din care nu s-a păstrat
niciun număr) pare să fi fost „Muscelul”, tipărită în 1886, urmată
de „Vocea Muscelului” şi „Drapelul Muscelului”. La începutul
veacului XX ieşeau de sub teascuri „Voinţa Muscelului”, „Viitorul
Muscelului”, „Gazeta Muscelului”, „Muscelul” ori „Democraţia
Muscelului”, efemeride eclectice, difuzând informaţii de larg
interes, cantonate strict în spaţiul muscelean, pe care toate, fără
excepţie, şi-l revendică în foaia de titlu. Ele au deschis drum
importantelor gazete interbelice câmpulungene, unele de reală
calitate, cu încercări de a depăşi ceea ce îndeobşte se cheamă
„condiţia unei reviste provinciale”.
Dacă urmărim spectrul divers al publicisticii muscelene din
perioada interbelică, cu peste 20 de publicaţii periodice, apar
distinct patru direcţii. Propaganda culturală ar fi una din ele şi
dintre cele mai solide. Se pot grupa aici câteva publicaţii mai
importante, prima, în ordine cronologică, fiind „Prietenul nostru”
(1923-1926). Subintitulată „revistă pentru popor”, îl aveam ca
director pe folcloristul C. Rădulescu-Codin, care i-a imprimat o
linie cu evidente conotaţii educative, morale şi etice. Revista îşi
ţinea la curent cititorii cu principalele evenimente locale pe plan
cultural, religios, politic, didactic etc. şi îi avea printre colaboratori
pe N. Iorga, I. Simionescu, I. U. Soricu, Dan Simonescu, Ioan
Răuţescu. Cu acelaşi ton sfătos, „pe înţeles”, apărea „Facla
Muscelului” subintitulată „Foaie pentru luminarea poporului”,
unde directorul George Ulieru „cunoscutul medic” îşi propunea un
ambiţios program de culturalizare. Într-o direcţie similară mergeau
„Prietenul poporului” (1928), cu articole preponderent religioase,
şi „Piatra Craiului” (1928-1929), condusă de doctorul Ulieru în
colaborare cu preotul Ioan Răuţescu.
O altă direcţie este cea politică. Alerte, combative, revistele
politice câmpulungene exprimau opinii diverse, proprii
democraţiei. Printre cele mai însemnate sunt „Viitorul Muscelului”
(1921-1930), de esenţă liberală, „Secera Muscelului” (1922-1937),
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ziar al organizaţiei ţărăniste din Muscel, „Steaua poporului”
(1924-1927), de orientare averescană, şi „Glasul dreptăţii”
(1923-1929), organ local al Partidului Dreptăţii.
Numeroase au fost revistele asociaţilor. Cercul ziariştilor
musceleni edita „Vestea” (1928-1930), învăţătorii îşi făceau auzit
cuvântul prin „Muscelul nostru” (1928-1938), revistă renăscută
în 1996 şi coordonată din
Germania de profesorul IonŞerban Ţicăloiu, preoţii prin
„Vino şi vezi” (1927-1931),
profesorii prin „Buna Vestire”
(1922 -1923), iar comercianţii
prin „Orizontul” (1931-1934).
Cele mai valoroase, mai
vii şi mai bine alcătuite au fost
revistele literare. Mai puţin
cunoscuta „Zori de ziuă”
(1921-1922) a deschis drum
excelentei reviste „Muguri”
(1922-1923), apărută sub conducerea unui comitet al cărui
director a fost Aurel Dancovici.
Era o publicaţie care cultiva
Muscelul nostru (1928 – 1938)
literatura tradiţionalistă şi aduna semnături valoroase, la cele
ale muscelenilor Dimitrie Nanu, Tudor Muşatescu, Alexandru
Ţuţuianu ori Jean de Leresty, adăugându-se nume sonore ca
Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Elena Farago, Sanda
Movilă sau I. Valerian. Concomitent se tipărea „Glasul ţării”
(1921-1928), revistă de „literatură, artă, ştiinţă”, condusă de
D.I. Ghiţescu. Urmaşă a „Mugurilor”, „Provincia literară”
(1928; 1938) îşi deschidea rubricile tinerelor condeie, publica
recenzii, cronici, note, iar la „Poşta redacţiei” se răspundea
corespondenţilor din ţară. Printre cei care semnează, nume
ilustre: Tudor Arghezi şi George Bacovia.
O situaţie aparte oferă „1944. Literatură. Poezie. Artă”,
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revistă care a apărut în
două numere, iulie şi
august 1944, la Câmpulung-Muscel, sub îngrijirea lui Pericle Martinescu şi Ernest Bernea.
Evacuaţi din Bucureşti
din pricina bombardamentelor, vreo duzină
de scriitori, de regulă
funcţionari prin ministere, îşi găsiseră la Câmpulung un loc propice
pentru discuţii şi proiecte literare. După cum
îşi aminteşte memorialistul Pericle Martinescu în cartea Umbre
pe pânza vremii se
Revista „1944. Literatură.
distingeau: grupul „biPoezie. Artă”
rocraţilor” condus de
Ernest Bernea, grupul „studioşilor” condus de Emil Condurachi,
grupul „artiştilor” în frunte cu Tudor Ciortea şi grupul
„boemilor” compus din tineri scriitori aflaţi în „dispersare” la
Câmpulung. În cele două numere ale revistei (al treilea, surprins
sub tipar de evenimentele din august 1944, n-a mai apărut)
redactorii încercau să adune laolaltă forţe artistice şi literare
notorii „refugiate” la Câmpulung şi aflate în criză de afişare.
(inedit)
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Memoria bulevardului „Pardon”
De doctorul Dumitru Baciu m-a apropiat pasiunea
noastră comună pentru Câmpulung. Ne-am cunoscut pe la
mijlocul anilor ’80, la o sesiune de comunicări ştiinţifice
organizată de Muzeul Municipal Câmpulung şi, cu multă
amabilitate, m-a invitat să-l vizitez la Bucureşti, în locuinţa
din strada Dr. Lister. De cum ne-am întâlnit, amândoi ne-am
dat seama că vorbim o limbă comună: ea se numea
„Câmpulung”.
Deşi făcea parte din generaţia părinţilor mei, între noi
s-a stabilit imediat o legătură care în multe cazuri se
cimentează după ani de prietenie statornică. În ultima parte a
vieţii sale ne vedeam destul de des, aproape lunar, şi
majoritatea timpului o consacram discuţiilor despre oraşul
nostru natal. M-am dus odată la dânsul cu volumul său
„Lumini muscelene”, apărut în 1980, şi i-am spus cum încă
mai aveam vie în memorie o întreagă vitrină a fostei librării
„Mihail Sadoveanu” din Câmpulung, plină cu exemplare din
această carte care tocmai se lansase acolo. Cuprins de nostalgia acelui moment, doctorul Baciu mi-a scris atunci această
dedicaţie:
„Domnului profesor Adrian Săvoiu, distins profesor şi
creator în domeniul limbii şi literaturii române pe linia unor
iluştri predecesori, în acelaşi timp iubitor al plaiurilor şi
personalităţilor muscelene, cele mai calde sentimente de
prietenie şi sinceră admiraţie pentru numeroasele şi
frumoasele realizări, împreună cu dorinţa de a aduce la iveală
şi alte lumini muscelene (20 IX 2003)”.
În volumul Lumini muscelene este cuprinsă o evocare a
bulevardului din Câmpulung (numit cândva Aleea „Principele
Carol”, dar cunoscut de toată lumea cu numele „Bulevardul
Pardon”), din care am selectat câteva fragmente.
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* * *
Aşa cum Bucureştii au cunoscut „Calea Victoriei”, Iaşii
„Alexandru Lăpuşneanu”, Târgoviştea „Calea Domnească”,
Piteştii „Strada Mare” etc., Câmpulungul s-a mândrit cu
bulevardul „Pardon”, inima, respiraţia şi viaţa oraşului, loc
de intersecţie al trecătorilor dintr-o extremitate a oraşului
într-alta, martor al tuturor evenimentelor publice sau particulare, de la naştere şi până la înmormântare, izvor al tuturor

Bulevardul din Câmpulung
(Carte poştală ilustrată, 1906 –
colecţia Gh. Chiţa)

ştirilor, mai mult sau mai puţin adevărate, şi mai ales loc
predilect de promenadă pentru cetăţenii de toate vârstele şi
sexele, localnici sau sezonieri.
Pentru vizitatorii de azi ca şi pentru cetăţenii actuali ai
oraşului, care trăiesc în condiţii atât de diferite faţă de cele de
acum 50-60 de ani, ca preocupări şi, mai ales, sub raportul
nivelului de trai şi al naturii relaţiilor umane, este greu să se
înţeleagă în toată adâncimea sa semnificaţia „bulevardului”
în viaţa câmpulungenilor şi mai ales denumirea lui ciudată şi
uşor rebarbativă. De obicei, un bulevard, o stradă poartă un
nume propriu, dacă nu celebru, totuşi nume propriu. Chiar
dacă a avut un astfel de nume în Câmpulung, el a fost eclipsat
de mereu tânărul şi fără rival „bulevardul Pardon”.
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Înfăţişarea sa actuală, deosebită de cea de acum o
jumătate de veac, nu aminteşte deloc ceea ce a fost cu mai
bine de o sută de ani în urmă.
Din informaţii relatate în 1932 de institutorul octogenar
I. N. Ionescu Moşoianu, reiese că pe locul actual se afla în
prima jumătate a secolului al XIX-lea un iaz, denumit Iazul
Ferăstraielor, denumire dată probabil de utilitatea sa practică
în viaţa oraşului. Iazul îşi avea izvoarele în partea de nord a
oraşului, în zona denumită Sân Petru, loc al unui tradiţional
bâlci, organizat în perioada sărbătorii cu acelaşi nume, şi
alimenta cu apă o parte a oraşului.
În jurul anului 1815, debitul apei scăzuse atât, încât boierul
Dinicu Golescu a dăruit oraşului suma necesară pentru a se
efectua canalizarea apei rămase ca să poată fi secat terenul. Pe
locul rămas în locul izlazului, s-au ridicat prăvălii. După 1877,
prăvăliile au fost dărâmate spre a se amenaja o alee. Cu timpul
această alee s-a mărit, devenind un adevărat bulevard.
În perioada dinaintea Primului Război Mondial, el era
mult mai scurt decât în forma prezentă, iar la capătul nordic
se găsea statuia lui Negru-Vodă, mutată mai târziu în faţa
primăriei – actuala bibliotecă publică.
Acum 50-60 de ani, bulevardul era acoperit doar cu
pământ, având, o zonă centrală, pavată cu piatră de râu, bună
pentru a evita noroiul în timp de ploaie. Cele două străzi
laterale, Negru-Vodă şi actuala stradă a Republicii, erau
pavate, prima cu piatră cubică, cealaltă cu piatră de râu.
Aleea bulevardului era mărginită pe cele două laturi de
castani stufoşi, ce ofereau o umbră totală, ideală protecţie faţă de
razele soarelui ca şi în faţa ploilor mărunte. Pe sub castani erau
aşezate bănci de lemn, vopsite cu verde, ce se mutau frecvent,
după gustul şi nevoile acelora care le solicitau ospitalitatea. De o
parte şi alta a bulevardului se înşirau cele două cinematografe –
„Splendid” şi „Apostol Culea” – restaurante, cofetării, cafenele,
librării, farmacii, diverse magazine şi ateliere meşteşugăreşti etc.
Pe străzi circulau nelipsitele trăsuri cu cai, cu conducători ce-şi transmiteau din tată în fiu meseria. Astfel,
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calitatea de birjar reprezenta o tradiţie pentru unii ca: fraţii
Boghez, Gh. Butoi şi fiul, Vasile Bărbuceanu, Ionel Ţicăloiu ş.a.,
persoane cunoscute şi respectate în oraş, gata oricând să
satisfacă nevoile de transport ale câmpulungenilor cu promptitudine şi exactitate.
Iarna, săniile luau locul trăsurilor şi plimbările cu sania,
în zgomotele zurgălăilor, în jurul bulevardului sau de la o
extremitate la alta a oraşului, constituiau una din plăcerile
specifice acestui anotimp, plimbări care adesea începeau sau se
sfârşeau cu o ţuică fiartă, o mămăliguţă cu brânză de burduf sau
pastramă de oaie într-una dintre cârciumile de la periferia
oraşului.
Automobilele erau o raritate, privilegiu al unor oameni
înstăriţi. Printre ele, notă discordantă, automobilul, cu profil şi
motor de avion, al fostului pilot Stere Stavarache, stârnea
senzaţie, atât ca formă, cât, mai ales, prin zgomotele violente
care scoteau copiii din curţi să-l admire.
Dacă anatomia bulevardului „Pardon” era oarecum
prozaică şi fără note distinctive prea evidente, în raport cu
altele de acelaşi gen, sub raport funcţional, viaţa lui era mult
mai antrenantă şi, fără exagerare, uneori, chiar trepidantă,
căci Câmpulungul nu era doar o urbe a pensionarilor, cum îi
mersese reputaţia, iar bulevardul reprezenta barometrul,
pulsul activităţii întregului oraş. Totul depindea de optica prin
care îl priveai, în raport de anotimp şi de orele zilei.
Odată cu sosirea verii, câmpulungenii se pregăteau să-şi
primească oaspeţii, fie membri de familie, fie prieteni sau
vilegiaturişti, veniţi din toate colţurile ţării, dar mai ales din
Capitală. Casele dereticate, chiar proaspăt zugrăvite, curţile
respirând de curăţenie odată cu parfumul florilor din grădini
sau de pe pridvoare, figurile vesele şi primitoare ale locuitorilor, totul trăda o atmosferă de sărbătoare, de ospitalitate.
În Grădina publică, muzica militară, nelipsită dimineaţa şi
după-amiaza, dădea nota caracteristică acestei ambianţe
deosebite, care dura toată perioada sezonului.
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În timpul „sezonului”, cum îi spuneau localnicii, populaţia
aproape se dubla, devenea mai pestriţă […]. Zilnic în orele de
seară, iar în timpul sărbătorilor şi în cursul dimineţii, bulevardul devenea neîncăpător pentru plimbare, ţinând seama că
atunci cele două părţi carosabile erau doar pentru vehicule.
Ulterior, una dintre ele, strada „Republicii”, va fi asfaltată şi
rezervată pe timp de vară numai pietonilor.
În aceste condiţii, de mare afluenţă, oamenii se loveau cu
coatele, se călcau pe picioare, şi, schiţând un surâs amabil, de
circumstanţă şi falsă politeţe, se scuzau invariabil: „Pardon”.
Diferenţa consta doar în intonaţie, în raport cu cultura sau,
mai degrabă, cu „blazonul” celui care se scuza. Şi din
„pardon în pardon”, aşa i-a rămas numele aleii, care avea
totuşi o denumire fixată pe o tăbliţă albastră la capătul
nordic, pe atunci nebăgată în seamă, iar astăzi complet uitată.
Astfel, cu trecerea timpului – vorba poetului – porecla s-a
transformat în renume, încât azi orice nume s-ar da
bulevardului, el va rămâne în obscuritate, în faţa eternului şi
de neînlocuit bulevard „Pardon”.
(Dumitru Baciu, Lumini muscelene)
(inedit)
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. În excursie, pe urmele farmacistului

Gabriel Dimitriu
În urmă cu un veac, un pasionat
al călătoriilor în jurul Câmpulungului şi
în munţii Muscelului a fost farmacistul
Gabriel Dimitriu. Născut la TurnuSeverin, absolvent al Facultăţii de
Farmacie din Bucureşti, Gabriel Dimitriu a devenit în anul 1899, prin moştenire, proprietar şi diriginte al farmaciei „La Sf. Treime” din Câmpulung.
Stabilit în acest oraş, s-a făcut remarcat
ca unul dintre cei mai reputaţi farGabriel Dimitriu
macişti ai urbei. Bun prieten cu mulţi
(1874 -1947)
intelectuali ai Câmpulungului, printre
care doctorul H. Makelarie sau profesorii Dimitrie Scurei,
I. Nicolaescu-Bughianu şi Gheorghe Şapcaliu, Gabriel Dimitriu
şi-a înălţat privirea, prin scris, dincolo de străzile şi edificiile
oraşului de adopţie, invitând pe contemporani în excursii, după
moda şi cu mijloacele timpului: cu trăsura ori călare.
Din broşura lui Gabriel Dimitriu intitulată „Câmpulungul
cu împrejurimi” scoasă în 1907 la „Tipografia, legătoria şi librăria
Gh. N. Vlădescu”, am extras traseele pe care farmacistul le
propune cititorilor săi de atunci, dar care pot fi şi o invitaţie pentru
cititorii de astăzi.
Excursiunile în jurul Câmpulungului
Cu trăsura:

Pe Flămânda, deal ce predomină tot Câmpulungul.
Distanţa: 1½ km.
Platoul Gruiului, 1 km de centru.
Fabrica de hârtie, 7 km distanţă
Bughea de Sus, 3 ½ km depărtare, unde sunt şi ape
sulfuroase.
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Un break face regulat câte 2 curse pe zi între Câmpulung şi
Bughea. Se poate mânca la hanul Bărcăcilă.
Apa Sărată, 7 km. La sud de Câmpulung, unde se pot vizita
ruinele Jidava (un castru roman) şi carierele de lignit ale d-lui
inginer Negretzu. Masa se poate lua la Nic. Stuparu sau la cantina
carierelor.
Nămăeşti, 8 km depărtare, unde se află şi un schit de maice,
cu o bisericuţă săpată în stâncă de gresie. La Nămăeşti se poate
lua masa la hanul lui Alexe.
Lereşti, pe valea Râului Târgului, 6 km distanţă. Se poate lua
masa la hanurile lui Vică Răcaru şi Firică.
Cândeşti, sat situat pe valea Bratia, între păduri seculare. În
apropiere sunt izvoare sulfuroase. Distanţa: 11 km.
Mihăeşti, distanţă 21 km, unde se află un parc splendid al
ocolului silvic al statului. Parcul e în apropiere de gara Mihăeşti.
Dragoslavele, sat frumos iluminat cu electricitate. Distanţa:
18 km.
Rucăr, distanţa 22 km. La o altitudine de 630 m deasupra
Mării Negre, înconjurat de munţi stâncoşi şi păduroşi. Satul e
mare şi curat românesc, căci aci s-au păstrat toate tradiţiunile
strămoşeşti, putem zice că e leagănul tradiţiilor în ceea ce priveşte
portul strămoşesc de munte. Aci se ţes şi se cos frumoasele
cămăşi, fote, într-un cuvânt fermecătoarele costume ţărăneşti.
La Rucăr viaţa e ieftină. Se găseşte un hotel mare cu
restaurant bun: „Hotelul şi restaurantul Oncescu”. Se găsesc şi
case particulare de închiriat.
Defileul şi peştera Dâmbovicioara. Distanţa: 33 km. Defileu
grandios şi unic în ţară, cu o şosea excelentă până la peşteră.
Şosea datorită neobositului maestru inginer-şef al judeţului. Se
poate lua masa la hanul Brebu de la podul Dâmboviţa.
Vama Giuvala, 40 km depărtare, la o altitudine de 1200 m.
Bahna Rusului, unde se află cantonul de vânătoare al A. S.
Regale Principele Ferdinand. Situat pe Râul Doamnei, distanţa 40
km. Pe drum spre Bahna Rusului, în comuna Corbi, cătunul
Sghiabu, se află o biserică scobită cu totul în piatră.
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Aninoasa, 18 km depărtare, unde se află o veche monastire,
în parte ruinată.
Cetăţuia, 20 km distanţă. Pe Valea Dâmboviţei, aci se pot
vedea ruinele bisericii şi palatului lui Negru-Vodă.
Călare
Măgura, distanţa 3 km. Deal de 800 m înălţime, cu un
platou frumos între fagi.
Ciocanul, 8 km depărtare, cu o monastire de călugări.
Vârful Măţăului, 1000 m înălţime, la 6 km de Câmpulung.
Mateiaşul. Pe şoseaua naţională, 14 km distanţa până la
fântâna Bunescu. De aci, în vârful Mateiaşului, 2 ore călare
sau pe jos.
Muntele Leoata (2140 m). Pe şosea, la Stoeneşti 18 km.
Din Stoeneşti, pe valea Bădeanca, 4 ceasuri călare până la
ferăstraiele din muntele Vâja. De aci, 4 ceasuri până în vârful
muntelui.
Piatra Caselor (1400 m). Pe şosea la Dragoslavele 18 km. De
aci, 2 ceasuri călare şi ½ ceas pe jos, până în vârful Piatra.
Muntele Iezerul (2416 m). Din Câmpulung călare prin
Bughea, Albeşti, valea Bratia, Portăreasa, Cernat şi Danciu la
Iezerul, în 10 ceasuri. Din vârf la stâna din Iezer, pe lac, 2 ½
ceasuri. Din stână şi valea Bătrânei şi pe Râul Târgului în
Câmpulung, 6 ceasuri.
Colţii Cremene, 3 zile de drum.
Prima zi: Câmpulung, Cândeşti, pe râul Bratia, Plaiul
Lung, muchea munţilor Nepărteanu, Jupâneasa, Băneasa,
Groapele la muntele Roşu (10 ceasuri de drum).
A 2-a zi: ascensiunea Colţilor Cremene, 12 ore de drum pejos.
A 3-a zi: 9 ore de drum, parte călare, parte pe jos,
întoarcerea în Câmpulung, prin munţii Cernatu, Portăreasa,
Boldu, Valea Bughii.
Excursiuni în jurul Rucărului, vârful Crucei, 1 ceas pe jos.
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Ghimbavu. Pe şoseaua naţională, până la Podul
Dâmboviţei 5 km. De aici, călare pe valea Cheii, până la
stâna din Ghimbavu, 3 ceasuri. Din stână până-n vârf, pe jos,
½ ceas. Din vârful Ghimbavului, se poate călări la Rucăr pe
valea Ghimbavului; este însă o excursiune foarte dificilă şi
numai pentru excursionişti încercaţi.

Gabriel Dimitriu în Munţii Făgăraş

Muntele Sf. Ilie. Pe şoseaua naţională la Podul
Dâmboviţei 5 km. De aci pe valea Cheii, la stâna muntelui, 6
ceasuri. Din stână la vârf, 1 ceas pe jos. Pe valea Cheei sunt
defileuri înguste între stânci înalte verticale şi e de remarcat o
grotă frumoasă, străbătută de un pârâu.
Pietricica. Pe şosea, 10 km la peştera Dâmbovicioara. De
aci ½ ceas călare pe valea Dâmbovicioara şi 4 ceasuri călare
până la stâna din Pietricica. De la stână, 3 ½ ceasuri pe jos
până în vârf.
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Piatra Craiului (2245 m). Pe şosea până la cantonul
Dâmbovicioara, 9 km. De la canton, călare până la stâna din
Grindu, 6 ceasuri. Din stână pe jos până în vârf, 5 ceasuri.
Valea lui Ivan. Din Rucăr, călare pe dealul Arşiţei în
Dâmboviţa; de aci, de-a lungul râului Dâmboviţa până la
stână, valea lui Ivan, 6 ceasuri. De aci, pe jos la cerdacul lui
Stanciu, 1 ½ ceasuri.
Păpuşa (2245 m). Se poate face fie direct din Câmpulung,
fie din Rucăr. Vom arăta excursia cu plecarea din Câmpulung
şi întoarcerea în Rucăr.
Din Câmpulung călare prin Lereşti, Valea lui Pătru,
plaiul Oilor la stâna din muntele, Găinaţu, 8 ½ ceasuri.
A 2-a zi, de la stână la vârful Păpuşa, 3 ceasuri călare.
Din vârf, pe plaiul Hoţilor până în muntele Dracsinu, 2 ore, şi
de aci în Rucăr, pe munţii Cascoe, Boteanu şi Drăganu, 7 ore,
parte călare, parte pe jos.
(inedit)
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Profesorul meu de istorie,
Ion Hurdubeţiu
L-am cunoscut în anii ’70, pe când
eram elev la Liceul „Dinicu Golescu” din
Câmpulung, pe profesorul de istorie Ion
Hurdubeţiu. De prima dată când a intrat în
clasă mi-am dat seama că omul acela cu
zâmbet cald, ajuns la anii maturităţii
depline, are o structură diferită de cea a
colegilor săi de cancelarie. N-a ţinut să
stabilească reguli şi criterii, n-a spus că
are anumite pretenţii de la noi (să fim
tunşi, să avem matricolă, să fim disciplinaţi, să învăţăm cu sârguinţă etc.,
Ion Hurdubeţiu
etc.) aşa cum proceda majoritatea
profesorilor, n-a dat de înţeles că atmosfera la oră trebuie să
fie „încrâncenată”, n-a cerut să fie respectat. Imediat însă,
materia predată de el – istoria antică – s-a transformat într-o
frumoasă „poveste” pe care ai fi vrut să o asculţi mereu.
Prin felul în care explica, profesorul avea harul să
recreeze lumea Antichităţii sub ochii tăi. Până la Ion
Hurdubeţiu istoria însemna, cel puţin pentru mine, ani şi
războaie, evenimente ori revoluţii care trebuiau memorate cu
mare stricteţe, „ca în carte”. De la el am învăţat că istoria
poate fi o fascinantă incursiune în timp, poate fi un „roman”
pe care să-l parcurgi filă cu filă, retrăind cele povestite acolo.
Nu voi uita niciodată lecţiile din liceu despre Grecia ori
vechea Romă, după cum este imposibil să nu-mi reamintesc
descrierea pe care profesorul a făcut-o când ne-a vorbit despre
Egiptul antic. Am fost ferm convins atunci că vizitase Egiptul,
că fusese la piramide, că admirase Sfinxul ori că urcase spre
izvoarele Nilului până la Valea Regilor. Numai un martor
ocular ţi-ar fi putut vorbi cu atâta farmec despre toate, dincolo
de ceea ce presupunea pregătirea de specialitate.
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Mult mai târziu, când nu mai eram elev, l-am întrebat pe
fostul meu profesor de istorie dacă fusese într-adevăr în Egipt,
o călătorie cât se poate de excentrică pe atunci. Am rămas
contrariat şi parcă uşor dezamăgit în adâncul sufletului când
am aflat că nu văzuse Egiptul niciodată, că tot ceea ce ne
predase era rodul cărţilor şi tratatelor citite. În mintea mea de
adolescent numai cineva care fusese acolo ar fi putut să
vorbească atât de minunat despre o mare civilizaţie a
Antichităţii.
Şi eu am fost licean…

De Ion Hurdubeţiu este legat şi unul dintre episoadele
regretabile ale vieţii mele de licean. Îmi aduc aminte că
profesorul anunţase o lucrare de control la o lecţie importantă.
Mă pregătisem cu rigurozitate şi, în plus, pasiunea mea pentru
istorie şi simpatia deosebită pentru profesor erau premise pentru
o notă foarte bună. După ce ne-a anunţat subiectul lucrării, Ion
Hurdubeţiu ne-a comunicat că trebuie să meargă până la
cancelarie şi va lipsi din clasă câteva minute. Ne-a mai spus că
are încredere în noi, fiindcă ştie că nimeni nu va profita de
această lipsă de supraveghere ca să copieze. Nu ni se mai
întâmplase niciodată ca un profesor să ne considere atât de
maturi şi gestul lui Ion Hurdubeţiu era unul singular. După ce a
ieşit din clasă, în secunda următoare mai toţi colegii au scos din
ghiozdane, pe sub bănci, ori caietul de notiţe, ori manualul de
istorie. Unii, prinşi de valul unei nesperate libertăţi, au lăsat
fereala la o parte şi au aşezat manualul direct pe bancă, la
îndemână. Deşi ştiam subiectul la perfecţie, n-am rezistat
tentaţiei şi, privind încă o dată în jur şi constatând că toţi „se
inspirau”, am tras şi eu cartea de sub bancă. M-am uitat rapid pe
lecţie şi am constatat cu regret că paginile din carte, pe care le
parcursesem acasă cu atenţie de mai multe ori, nu-mi aduceau
acum nimic nou. Ştiam tot ce era scris acolo şi am avut pe dată
sentimentul că am făcut un lucru inutil şi că am înşelat
încrederea unuia dintre profesorii mei pe care îi simpatizam şi,
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mai ales, îi respectam. Mi-a fost ruşine de mine că n-am putut
să mă stăpânesc şi ruşinea aceea o mai simt şi astăzi.
Un aristocrat al spiritului

După ce am devenit profesor, m-am întâlnit adesea cu
Ion Hurdubeţiu, care se cunoştea bine cu părinţii mei,
profesori de asemenea. Se crease între noi o relaţie foarte
apropiată, mai ales că fostul meu dascăl locuia în apropiere de
mine şi îşi făcuse un tabiet ca în timpul verii să vină în curtea
noastră din strada Parcul Mirea, la nr. 11, pentru a sta la
umbră, între pomi şi flori. Îi scoteam un şezlong şi când îl
„instalam” în marea de verdeaţă, părea a fi unul dintre cei mai
fericiţi oameni din lume. În toate istorisirile sale respira aerul
unui savant, ceea ce era şi în realitate, căci avea un doctorat
luat în Germania şi titlul de „Doctor honoris causa” al
Universităţii din Uppsala (Suedia). Limba germană, pe care o
cunoştea la perfecţie, şi noţiunile de limbă suedeză îi
permiteau să intre în zone culturale inaccesibile multor altora.
Aşa, de pildă, la sfârşitul anilor ’80, lucram la un studiu prin
care încercam să dovedesc faptul că regele suedez Carol al
XII-lea nu a trecut în 1714 prin Câmpulung, în drum spre ţară,
aşa cum susţinuseră N. Iorga, G. I. Ionnescu-Gion, Ioan
Răuţescu şi alţii, ci pe Valea Oltului. Profesorul Hurdubeţiu
mi-a adus confirmarea celor descoperite de mine prin
furnizarea unor informaţii dintr-o istorie a Suediei, netradusă
în altă limbă, consultată de el la Universitatea din Uppsala.
Încă de când venisem la Liceul „Dinicu Golescu” am
observat că, în particular, în discuţiile dintre ei, niciunul dintre
elevii mai mari decât mine, când venea vorba despre Ion
Hurdubeţiu, nu îi spunea pe nume. Toţi îi ziceau „Ştabul”. Am
preluat şi noi, bobocii, acest apelativ, l-am dus mai departe şi
probabil că seriile următoare au făcut acelaşi lucru.
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Profesorul Ion Hurdubeţiu (în centru), împreună cu alţi profesori şi
cu o parte dintre colegii mei de clasă, la revederea de 10 ani de la
absolvirea Liceului „Dinicu Golescu” (25 iunie 1983)

Cognomenul „Ştabul”, despre care profesorul trebuie să
fi aflat, conţinea în el, poate în mod inconştient, un simbol: Ion
Hurdubeţiu n-a fost şi n-a dorit să fie niciodată un şef într-o
ierarhie socială, aşa cum arată strict etimologia germană a
cuvântului „ştab”, a fost însă „şef” într-o ierarhie a cugetului, a
fost un om superior, un aristocrat al spiritului.
(inedit)
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Ceremonia alegerii judeţului în vechiul Câmpulung
gggggggggggggggggggggggggg
În vechiul Câmpulung, alegerea judeţului (a conducătorului
oraşului, echivalentul de astăzi al
primarului) se făcea la sărbători
mari, cel mai adesea a treia zi de
Paşti. Era un moment de maximă
importanţă pentru administraţia şi
justiţia locală întrucât judeţul, ajutat
de cei 12 pârgari (echivalentul de
azi al consilierilor locali) avea
atribuţii dintre cele mai importante:
C. D. Aricescu
judeca neînţelegerile şi abaterile de
la lege săvârşite de orăşeni, aduna şi apoi trimitea la vistieria
ţării dările la care era supus oraşul, conducea Câmpulungul
după legile ţării şi obiceiul pământului, îngrijindu-se de
păstrarea şi înnoirea vechilor privilegii ale localnicilor, întărea
şi adeverea, prin aplicarea sigiliului oraşului, diverse acte
făcute de câmpulungeni etc.
Judeţul era ales dintre cei mai corecţi şi mai destoinici
oameni ai oraşului Câmpulung şi trebuia să aibă cunoştinţe
despre legile şi pravilele ţării. În fiecare an, pârgarii
propuneau câţiva candidaţi, iar preoţii, bătrânii şi orăşenii se
pronunţau pentru unul dintre ei. Se împământenise obiceiul
ca fiecare dintre cele trei zone ale Câmpulungului să-şi
susţină candidatul: cea din partea de jos a oraşului, cea din
centru (a catolicilor) şi cea dinspre miazănoapte (a
scheienilor, a locuitorilor cartierului Schei). Multă vreme, şi
aceasta s-a întâmplat până la începutul secolului al XVIII-lea,
în desemnare s-a aplicat principiul rotaţiei; dacă într-un an
judeţul era ales dintre ortodocşi, în anul următor se alegea
dintre catolici.
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Ceremonialul prin care un candidat era învestit drept
conducător al oraşului avea câteva etape distincte. Ele sunt
descrise de C.D.Aricescu în primul volum din Istoria
Câmpulungului, prima rezidenţă a României (1855), pagini
care astăzi au o mare valoare documentară.
* * *
Ziua alegerii judeţului era fixată marţi după Paşti. În
ziua aceea, pârgarii, în fruntea partidului lor, se adunau în
două tabere, la locuinţa acelora pe care îi alegeau ei de
judeţi, şi, luându-i cu convoi (cu alai), îi însoţeau la biserica
lui Negru, unde era să se facă ceremonia alegerii.
Ambele partide, fiecare în frunte cu judeţul ei, se opreau
pe localul dinaintea porţilor monastirii (care se va numi în
viitor Piaţa Judeţului, în memoria dezbaterilor pentru
determinarea noului ales). Aci, o luptă verbală începea între
capii ambelor partide, fiecare susţinând pe alesul ei. Atunci
se da pe faţă calităţile şi defectele celor doi candidaţi. Lupta
verbală se schimba adesea în luptă de braţe (scheienii erau
agresorii) şi triumfa dreptul celui mai tare. Catolicii, zice
tradiţia, se uneau mai totdeauna cu românii, pentru
caracterul acestora leal; de aceea, majoritatea o aveau
adesea românii, prin concursul noilor oaspeţi, mai
recunoscători decât vechii oaspeţi intriganţi. În fine, partidul
cel mai tare (cel mai numeros) intra în triumf pe poarta
monastirii, în frunte cu alesul lui, în sunetul campanelor şi al
aclamaţiilor populare.
În uşa bisericii, protopopul comunei, în vestminte sacre, cu
crucea şi evangheliul în mână, întâmpina pe alesul comunei, pe
unsul Domnului şi, între doi copii, fiecare ţiind câte un luminar
(feşnic) şi cântând imnul în uz la primirea capilor mireni şi
călugări (Cade-se cu adevărat), el prezenta alesului crucea şi
evangheliul, pe care acesta le săruta cu tot respectul şi umilinţa
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cerute de împrejurare. Diaconul, cu tămâierul, preceda pe protopop. Judeţul intra în biserică, precedat de cler şi urmat de
pârgari şi de popor, toţi în vestmintele cele mai luxoase. După
ce săruta icoanele, alesul făcea înaintea altarului jurământul
de dreptate şi credinţă către legi şi către popor. Protopopul
repeta de trei ori: „Vrednic este!” şi poporul răspundea în cor:
„Vrednic!”.
După terminarea ceremoniei divine, pârgarii ridicau pe
braţele lor pe alesul comunei, în întreita strigare de:
„Să trăiască jupân judeţul!”
Şi poporul răspunzând în cor:
„Să trăiască!”
După astă ceremonie princiară, judeţul, iarăşi în sunetul
campanelor şi al aclamaţiilor populare, înconjurat de pârgari,
precedat de lictori (până la Mircea, cu feşele în mână) şi urmat
de notabilii şi de tot poporul, judeţul venea în triumf până în
piaţa oraşului, unde era „Crucea jurământului”, crucea lui
Negru-Voievod, pe care era săpat extractul hrisovului bătrân al
fundatorului Principatului român,
iar în centrul crucii figura acvila
cruciată.
Judeţul, înaintea acestei cruci,
repeta jurământul de credinţă, săruta crucea şi iarăşi era ridicat de
trei ori pe umerii pârgarilor, în
întreită strigare a alegătorilor şi a
poporului: „Să trăiască jupan judeţul!”
După aceea pârgarii şi notabilii comunei însoţeau pe judeţ la
locuinţa lui. Dacă judeţul avea vin
în cave (pivniţă), didea câte o
vadră de vin fiecărui pârgar, pe
Crucea Jurământului
care el o bea cu ai lui; de n-avea,
(fotografie din 1937)
dădea câte un bilet la cârciumarii
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suburbiilor respective ca să dea fiecare câte o vadră de vin
pârgarului din acea despărţire; total 12 vedre. Judeţul apoi
primea, din partea tuturor, felicitări de bun succes şi de bun
augur, cărora le mulţumea cu cupa de vin după datina
străbunilor.
La ora prânzului, judeţul ospăta pe aceia cu care era în
strânse legăminte de amicie şi părinţie; coşuri de ouă roşii se
ciocneau, butie cu vin vechi se deşertau, miei graşi se
sacrificau în ziua aceea solemnelă, în auzul muzicii naţionale
ori a fluierului ş-a cimpoiului, în timpii lui Negru ş-ai lui
Mircea. Pe când tata oraşului serba astfel în casa sa
încrederea şi stima publică, manifestate prin pârgari, aceştia,
ca stâlpi ai oraşului, ori pe la casele lor, ori pe la cârciumele
respective, serbau şi ei triumful lor, deşertând, pe lângă vadra
judeţului, alte patru sau cinci vedre, după constituţia omului şi
calitatea vinului.
(inedit)
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