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Pledoarie pentru Câmpulung

Am descoperit Câmpulungul într-o zi de iarnă, când sania trasă de
tata pe una dintre străzile oraşului s-a răsturnat. Şocul contactului cu o
zăpadă rece şi foarte albă rămâne prima amintire a vieţii mele.
Câmpulungul a însemnat apoi, timp de câţiva ani, „uliţa copilăriei”,
prietenii pe care îi strigam la joacă, vecinii, drumul spre grădiniţa
nesuferită unde întotdeauna eram obligat să dorm după-amiaza, deşi nu-mi
era somn.
Ulterior, aria oraşului s-a mărit. Sub impresia primelor cărţi de
aventuri, am început să colind dealurile şi împrejurimile, iluzionându-mă
cu trăirea unor ipotetice aventuri, asemănătoare celor din lecturile cu
indieni, piei-roşii sau canibali. În anii adolescenţei urbea a devenit mult
mai întinsă: farmecul bulevardului „Pardon”, aleile parcului „Ştefănescu”,
bisericile, străzile lăturalnice unde mă puteam plimba în lipsa unor priviri
indiscrete, cinematograful, gara...
Viaţa m-a purtat apoi prin alte depărtate locuri. Oriunde aş fi fost,
am revenit de fiecare dată la Câmpulung, cu sfinţenie aproape, de
Crăciun, de Paşte, în timpul vacanţelor de vară. Oraşul mi se releva altfel,
prin cărţi, prin uitate fotografii, prin monografiile interbelice pe care le
citeam până în orele târzii ale nopţii, fascinat de toate cele petrecute
înaintea mea aici.
Mult mai târziu mi-a fost tot mai limpede că, în forul meu interior,
am nevoie de un loc, de o „osie a lumii”, faţă de care să mă pot raporta
întotdeauna. Această „axis mundi” s-a conturat a fi, în anii maturităţii
mele, Câmpulungul, unde mă pot privi, de fiecare dată, ca într-o oglindă.
Un spaţiu similar, în ceea ce mă priveşte, nu mai există niciunde.
Pentru Socrate „centrul lumii” îl reprezenta propriul suflet, pentru
Cioran, trăitor la Paris, „centrul” a rămas Răşinariul natal. Pentru mine,
unde altundeva poate fi „centrul lumii” decât la Câmpulung?
Autorul
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EFIGII MUSCELENE
Portretul unui visător − Dimitrie Nanu
În jurul anului 1820, după sângeroase represiuni ale turcilor îndreptate împotriva creştinilor
din Castoria şi Bitolia, Ion Enache Hristodor, de
credinţă ortodoxă, român macedonean din partea
locului, a cărui familie era stabilită de zeci de ani
aici, pe terenuri cu întinse plantaţii de vii şi cu
mulţi stupi, a hotărât să se despartă de tot ce avea
şi să-şi salveze viaţa. A transformat repede podgoriile şi stupii în mahmudele şi lire turceşti de
aur, a traversat Balcanii călare, a trecut Dunărea şi
s-a stabilit în Muntenia, la Câmpulung Muscel, loc
ferit care-i dădea o mai mare siguranţă decât cel
din Castoria natală. Aici s-a căsătorit cu jupâniţa
Păuna Gogu, după ce, cu aurul luat de pe vii şi
stupi, îşi cumpărase o casă confortabilă în oraş şi
pământuri de la boierii Goleşti.
Unica fiică a exilatului macedonean şi a
Poetul Dimitrie Nanu
jupâniţei muntence, Zoe Hristodor, s-a căsătorit la
(fotografie pe o carte poştală
rându-i cu Gheorghe Nanu, negustor de vază din
editată de Societatea
Câmpulung Muscel, om de o bunătate proverbială,
Scriitorilor Români)
evlavios, dar şi iubitor de petreceri, fin cunoscător
de oameni. Făcea politică, fiind ales de mai multe ori în Adunarea Naţională, şi era un
prieten apropiat al lui Lascăr Catargiu. În timpul liber se ocupa cu cititul cărţilor. În
locuinţa lui Gheorghe şi a Zoei Nanu, construcţie în stilul vechilor case munteneşti,
cu pridvor larg, susţinut de stâlpi svelţi de stejar, cu poartă mănăstirească la intrare,
cu o curte primitoare şi îmbălsămată de mireasma florilor şi a brazilor semeţi, s-au
născut cei şase copii ai lor: Ion, fiul cel mare, viitorul medic de renume şi profesor
universitar, Constantin, de asemenea viitor medic, având preocupări literare, Gheorghe
şi Niculae, morţi de tineri, Dimitrie, viitorul poet şi traducător, şi Maria.
Dimitrie Nanu, cel mai mic dintre băieţii rămaşi în viaţă, născut la 26 octombrie 1873, a urmat cursurile primare la vechea Şcoală Domnească din Câmpulung
Muscel, iar studiile liceale la Liceul „Sf. Sava“ din Bucureşti. Având dragoste de
animale, s-a hotărât pentru o carieră de medic veterinar, căci în 1894 era un sârguincios student al Şcolii Veterinare din Bucureşti. O comunicare trimisă de tânărul
român Academiei de Ştiinţe din Paris este citită de chimistul Moisson în faţa înal7

tului for ştiinţific, unde autorul culege elogii şi i se prevesteşte o strălucită carieră
medicală. Dar Dimitrie Nanu consideră că nu are vocaţia necesară pentru această profesie şi, în ciuda faptului că era pasionat de literatură, este obligat de tatăl său să
urmeze altceva: Facultatea de Drept din Bucureşti. Aici şi-a luat licenţa cu un subiect intitulat „Adopţiunea în dreptul roman“. Firea lui, cu puternice înclinări literare,
îl conduce însă spre Facultatea de Litere din Bruxelles, care-l „metamorfozează“ pe
licenţiatul în Drept în profesor de limba şi literatura franceză. Întors în ţară, predă
limba franceză la Bacău, apoi la Bârlad, între 1903 şi 1906, unde leagă o strânsă
prietenie cu Emil Gârleanu, alături de care întemeiază revista Făt-Frumos (15 martie
1904), de orientare autohtonistă.
Departe de ai lui, Dimitrie Nanu n-a rămas multă vreme în Moldova.
Reîntors la confortul casei părinteşti din Câmpulung Muscel, abandonează profesoratul şi lucrează scurt timp ca laborant în farmacia lui Gabriel Dimitriu, frecând în
mojare prafuri farmaceutice sau cântărind pilule în balanţe de mare precizie.
Temperamentul său neliniştit, dar şi pasiunea pentru literatură, îl aduc la
Bucureşti, unde găseşte o slujbă mulţumitoare: bibliotecar-şef la Ministerul de
Industrie şi Comerţ. Econom, lipsit de vicii, strânge ban cu ban şi îşi construieşte o
casă în cartierul Floreasca, unde va trăi o viaţă tihnită după dura experienţă a primului
război mondial, când – în septembrie 1917 – unitatea sa de infanterie a fost
încercuită de germani şi a fost luat prizonier.
Cu stabilitatea dată de o slujbă convenabilă
şi o locuinţă confortabilă, poetul Dimitrie Nanu
se poate ocupa intens acum şi de literatură.
Debutase în anul 1900 cu placheta Nocturne,
urmată în 1914 de o a doua plachetă, Ispitirea de
pe munte. Continuând mai vechi colaborări la
reviste, publică versuri în Convorbiri critice,
Viaţa românească, Sburătorul, Flacăra,
Adevărul literar, Ramuri şi altele. Este un
frecventator al cenaclului Sburătorul, unde-l va
introduce şi pe nepotul său, tânărul poet Mihai
Moşandrei. Bun cunoscător al limbii franceze,
face numeroase traduceri din Racine (Fedra,
Andromaca, Britannicus, Athalia), din Corneille
(Polyeucte), din Alfred de Vigny, François
Dimitrie Nanu în 1936
Coppée, Guy de Maupassant şi alţii. Traduce, de
(reproducere de pe o legitimaţie) asemenea, din Shakespeare (Othelo, Furtuna) şi
Lev Tolstoi (Puterea întunericului). Bine
primite, multe dintre traduceri i-au fost publicate, altele se află şi astăzi între
manuscrisele Muzeului Teatrului Naţional din Bucureşti.
În anul 1934 i-a apărut la editura „Cartea Românească“, într-o frumoasă
ediţie, volumul Poezii, în care făcea o selecţie a poeziilor sale răspândite de-a lungul
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timpului în periodicele literare. Volumul a primit în 1937 o apreciere oficială, căci
Dimitrie Nanu a fost încununat, la propunerea lui Nicolae Iorga, cu Premiul naţional
de poezie, distincţie care, în afara unei sume considerabile de bani (100000 de lei),
i-a adus poetului cea mai mare satisfacţie morală a vieţii sale.
Simţind „camarada“ aproape, după cum se exprimă într-o scrisoare, Dimitrie
Nanu îşi scrie în anul 1938 testamentul. Neavând urmaşi direcţi, lasă casa nepotului
său, poetul Mihai Moşandrei, iar cărţile din bibliotecă şi economiile sale, unor
apropiaţi. S-a stins discret, aşa cum trecuse şi prin viaţă, la 12 februarie 1943, la
Câmpulung Muscel, în braţele nepotului Mihai…
Toţi cei care l-au cunoscut pe poetul Dimitrie Nanu i-au apreciat sensibilitatea,
sinceritatea şi puritatea sufletească, trăsături sugerate chiar de înfăţişarea sa. „Toată
viaţa lui – îşi aminteşte Mihai Moşandrei în volumul Evocări literare – a purtat o
barbă siriană, neagră şi deasă, sub o privire însă de o rară blajinătate. Deasupra
ochilor mărunţi, dar distraţi, deseori atenţi doar pe adâncurile sufletului, urca o
frunte albă şi fină dintr-un ivoriu curat, abia acoperită de un păr mătăsos şi rar. Cu
oricâtă distracţie l-ai fi privit, bănuiai imediat în el un visător […]. Fixat sufleteşte
pe cele mai înalte creste ale unei etici austere, privea aproape involuntar cu întreaga
lui făptură numai pe Dumnezeu, fiindcă pentru el toate cele bune, cât şi cele rele ale
acestei vieţi porneau de la El şi toate se terminau în El…“.
Fire idealistă şi sentimentală, Dimitrie Nanu şi-a găsit întreaga mulţumire a
vieţii în ceea ce, panoramic, trece pe dinaintea ochilor – visul treaz.

Generaţia lui Dimitrie Nanu (1910)
Rândul de sus (de la stânga la dreapta): Vasile Savel,
D. Karnabatt, Victor Eftimiu, Liviu Rebreanu, E. Lovinescu,
Ion Minulescu, Emil Isac, Emil Gârleanu, D. Anghel, A. de Herz.
Pe scaune şi jos: Georges Diamandi, Dimitrie Nanu, Lucreţia
Karnabatt, Al. T. Stamatiad, Natalia Negru,
Corneliu Moldovan, Ion Dragoslav
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Un patriarh al poeziei − Mihai Moşandrei

Putea fi văzut până nu de mult la
Câmpulung Muscel, trecând grăbit, cu pasul
mărunt, pe străzile oraşului, un „personaj“
aparte: pălăria şi costumul de vânătoare,
câinele nelipsit şi puşca, inaderenţa la tot ce
se afla în jur, gesturile, aerul plin de
ceremonie ori de câte ori era salutat de vreun
cunoscut, toate îl făceau să se deosebească
net de concitadini. Ajuns la vârsta patriarhilor, cu toţi prietenii generaţiei sale
răspândiţi prin cimitire, trăind solitar,
scriitorul Mihai Moşandrei refuza să se
retragă…
Născut la Bucureşti în anul 1896 într-o
familie înstărită, Mihai Moşandrei era fiul lui
Mihai Tănăsescu-Moşandrei, inginer silvic,
absolvent al Şcolii de Ape şi Păduri din
Nancy, şi al Mariei Nanu, sora mai mică a lui
Ion Nanu-Muscel (profesor la Facultatea de
Medicină din Bucureşti), a lui Constantin
Nanu (medic al Teatrului Naţional din
capitală, unul dintre cei mai buni prieteni ai
Poetul Mihai Moşandrei
lui Liviu Rebreanu) şi a lui Dimitrie Nanu,
(1896-1994)
poetul.
Bacalaureat în anul 1915 la Liceul „Gh. Lazăr“ din Bucureşti, tânărul Mihai
Moşandrei, fire plăpândă şi bolnăvicioasă în anii de început ai vieţii, s-a înscris ca
voluntar în armată, în primul război mondial, spre disperarea familiei. La Şcoala
militară preparatorie de la Botoşani îi regăseşte ori va face cunoştinţă cu Tudor
Vianu, Mihai Ralea, Basil Munteanu, D. I. Suchianu, Ionel Teodoreanu, pe unii
redescoperindu-i, mai târziu, la Paris, unde şi-au completat studiile. Sublocotenent
în rezervă, la artilerie, termină campania decorat cu ordinul „Crucea de război“.
Scăpat de la moartea prin glonţ ori schijă, este cât pe ce să fie secerat de febră
tifoidă, de care, printr-o minune, se tămăduieşte. Reîntors la Bucureşti, îşi ia
licenţa în drept şi începe cursurile la Facultatea de Ştiinţe Naturale, pe care n-o va
urma până la capăt, deoarece tatăl său, inginer silvic cu studii în Franţa, dorea
pentru fiul său o carieră bănoasă şi plină de strălucire. Ca urmare, abandonând a
doua facultate, Mihai Moşandrei pleacă la Paris pentru doctorat. Aici, din anul doi
obţine o bursă care mai uşurează cheltuiala tatălui şi îşi trece doctoratul în ştiinţe
10

politice şi economice. Revenit la Bucureşti, proaspătul doctor practică fără tragere
de inimă avocatura, vreme de trei ani, după care, ros de obsesia literaturii,
demisionează din magistratură şi se retrage la Câmpulung Muscel ca practicant
intermitent al avocaturii, dar constant al poeziei şi vânătorii.
Talentul de scriitor e întrezărit de unchiul său, poetul Dimitrie Nanu, cel ce
duce aprige polemici cu tatăl, Mihai Tănăsescu-Moşandrei, care iubindu-şi enorm
fiul, ţine cu orice preţ să-i semene numai lui, adică să fie o persoană cu
întreprinderi „realiste“. Dimitrie Nanu, un apropiat al lui E. Lovinescu, venind
ades în casa surorii sale, Maria Nanu, povesteşte cu vervă şi har cele întâmplate în
cenaclurile literare ale vremii. „Morbul“ îl contaminează pe nepot care, deja
colaborator la revista Ramuri, unde îşi făcuse debutul, şi la Universul literar, se
decide să fie unul dintre cenacliştii de la Sburătorul. Salonul din strada
Câmpineanu îl cucereşte definitiv. Aici îi cunoaşte pe Şerban Cioculescu,
Pompiliu Constantinescu, Vladimir Streinu, Victor Eftimiu, Gheorghe Brăescu,
Hortensia Papadat-Bengescu, Bebs Delavrancea, Sanda Movilă, Ticu Archip ori
Ioana Postelnicu. Se împrieteneşte cu Dan Petraşincu, Nicolae Crevedia, Felix
Aderca, I. Peltz, Ion Marin Ionescu, Virgil Gheorghiu, Vlaicu Bârna, Ilarie
Voronca ş.a., iar semnătura îi poate fi întâlnită în cele mai importante publicaţii
interbelice: Revista Fundaţiilor Regale, Vremea, Viaţa românească, Convorbiri
literare etc.
Volumul de debut al doctorului în ştiinţe
politice şi economice convertit la poezie (Păuni,
1929), va fi urmat de altele, primite bine de
critică şi cititori. Aflat în contact cu multe
personalităţi ale vremii, Mihai Moşandrei declină
cu politeţe orice încercare de a fi scos din
„mediul“ său favorit – oraşul Câmpulung Muscel
(Nicolae Iorga, de pildă, îl invitase să se mute
definitiv la Vălenii de Munte). Membru din 1934
al Societăţii Scriitorilor Români, poetul participă
şi la al doilea război mondial, în primele linii, în
Est, ca sublocotenent de aviaţie. Decorat pentru
fapte deosebite cu „Medalia aeronautică“, pentru
Mihai Moşandrei (scriitor având „coloană
vertebrală“) începe după război ceea ce el
numeşte în rememorările sale „stupidul război de
clasă“. Refuzând orice înregimentare (Mihail
Sadoveanu îl avertizase încă din 1946 să se pună
la adăpost sub flamurile partidului comunist), din
Mihai Moşandrei
1951 este expulzat din Uniunea Scriitorilor pe
motiv de „lipsă de colaborare partinică“. Prigoana continuă (este taxat drept „poet
mistic“), iar la percheziţii îi sunt confiscate documentele „compromiţătoare“:
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manuscrise cuprinzând poezii şi un jurnal de război ţinut cu meticulozitate, în
momente crâncene. „Demascat“, în 1959 este condamnat la doi ani de închisoare
politică pe baza unui articol din codul penal ce prevedea pedeapsa pentru „deţinere
de publicaţii interzise“. Publicaţiile interzise erau chiar manuscrisele sale, care
nu i-au fost niciodată returnate.
După repunerea în libertate, chiriaş în
propria-i casă, care fusese naţionalizată, Mihai
Moşandrei se reîntoarce la scris şi încearcă a
reînnoda firul rupt. La solicitarea lui Zaharia
Stancu (atunci preşedinte al Uniunii Scriitorilor,
pe care îl cunoscuse în tinereţe) este reintegrat
în Uniune şi obţine o pensie din care poate trăi.
Prietenii îşi reamintesc de el (stă mărturie
corespondenţa rămasă), îi apar cărţi, este
„recuperat“, ţine conferinţe (în special despre
poezie şi literatura franceză pe care o cunoştea
în profunzime şi în amănunt), dar rămâne o
persoană care dă fiori autorităţilor locale, pentru
că nu scapă niciodată prilejul de a mărturisi că
este un credincios şi că poezia lui exprimă
aceasta.
Părinţii poetului: Mihai şi Maria
Condamnat la longevitate, cum îi plăcea
Tănăsescu-Moşandrei
să spună, trăind retras, aproape uitat de breaslă
Marea Neagră, plaja
în ultimii ani ai existenţei, Moşandrei a fost
Cantonul Sylvic
toată
viaţa un slujitor al adevărului şi al
(30 aug. 1929)
dreptăţii. În aproape un secol de viaţă a rămas
în esenţă acelaşi, departe de mirajul gloriei şi publicităţii. În 1994 s-a mutat la cele
veşnice, discret, aşa după cum a şi trăit. Se pregătise de lunga călătorie cu ani
înainte. Cu o imperturbabilă seninătate mărturisea 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, iar din credinţă i-au venit liniştea şi împăcarea.
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Solitudinea enciclopedistului −
Gheorghe Şapcaliu

Între cei mari tăcuţi şi solitari, care au
trudit pe câmpul încă nedesţelenit al şcolii
româneşti, se numără şi învăţatul profesor
câmpulungean Gheorghe Şapcaliu, discipol al
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu şi Alexandru
Odobescu.
Excepţionalul tânăr, născut în anul 1867
pe meleagurile Buzăului, avea să ajungă o
figură strălucită şi unică a învăţământului
românesc. Supranumit „genialul student“ de la
Şcoala Normală Superioară din Bucureşti, unde
l-a avut coleg pe viitorul critic literar Mihail
Dragomirescu, Gheorghe Şapcaliu se stabileşte
după absolvire în anul 1891 la Câmpulung
Muscel, răpit de farmecul munţilor, potrivit
unei mărturii a lui Ion S. Floru. Aici predă
Gheorghe Şapcaliu (1867-1941)
istoria
şi limba română la Şcoala Normală
– fotografie din anul 1934 –
„Carol I“, iar mai apoi, din 1905, trece – cu
mici intermitenţe – la gimnaziul „Dinicu Golescu“ (transformat în liceu din 1917),
unde, pe lângă aceste două discipline, anuarele îl înregistrează ca având şi ore de
latină, germană şi franceză.
Erudiţia profesorului Gheorghe Şapcaliu se face repede simţită în rândul
colegilor săi, ca unul care stăpânea la perfecţie limbile elină, latină, slavonă,
germană şi franceză. Avea cunoştinţe de limbi orientale, de sanscrită, era un bun
epigrafist, poseda o aleasă cultură filozofică şi, în plus, fusese dotat cu o memorie
prodigioasă. Poetul Mihai Moşandrei, care îl întâlnea pe Gheorghe Şapcaliu în
casa Nanilor, unde – printre alţii – mai veneau Emil Gârleanu ori Dimitrie Nanu,
îşi amintea până în ultimii ani ai vieţii sale de recitările din Homer ale
profesorului, pagini întregi din Iliada şi Odiseea, reproduse, în uimirea tuturor,
numai după rugăminţi insistente.
Apoteozat de discipolii săi, unii viitori învăţători, în fruntea cărora se găsea
C. Rădulescu-Codin, reuşeşte să le insufle dragostea pentru trecutul românesc şi
preţuirea valorilor folclorice. Impresionantul volum al lui Codin, Din Muscel.
Cântece poporane (1896), recenzat admirativ de poetul George Coşbuc, cât şi alte
lucrări de valoare ale folcloristului muscelean, s-au întocmit şi datorită grijii
părinteşti a profesorului său, care va fi el însuşi un pasionat culegător de creaţii
populare. „Socotesc un mare noroc – scria C. Rădulescu-Codin în volumul
13

Legende, tradiţii şi amintiri istorice adunate din Oltenia şi din Muscel – faptul că,
încă de pe când eram pe băncile Şcolii Normale, un erudit profesor de istorie şi
literatură, d-l Gh. Şapcaliu, cunoscător desăvârşit şi cercetător al trecutului, îmi da
îndrumări şi îndemnuri să culeg din produsele poporului – acelea care, de la o
vreme, alerg ca după cea mai scumpă comoară – şi că tot d-sa mi-a dat şi unele
legende din acest volum“.
Prin reputaţia şi prestigiul său, Gheorghe Şapcaliu ajunsese un nume între
profesorii României, încât un Dimitrie Onciul ori Nicolae Iorga îi deveniseră
prieteni. Apostolul de la Văleni îi oferise şi o catedră universitară la Cluj, dar
Gheorghe Şapcaliu, în incurabila lui modestie, a refuzat, preferând să-şi poarte
încărcătura de autentic savant în oraşul
îndrăgit din anii începutului carierei sale
didactice. Enciclopedistul „cu barba lui albă,
stufoasă, cu ochii strălucitori iradiind o
nesfârşită bunătate, ascunşi sub o pălărie cu
boruri largi, cu spinarea uşor încovoiată,
îmbrăcat sobru, întotdeauna în negru“ (după
portretul pe care i-l face Dumitru Baciu în
Lumini muscelene) s-a simţit în largul său în
studiul perseverent şi pasionat al preţioaselor
vestigii ale trecutului, pe care le strânsese
exclusiv prin modestele sale resurse
pecuniare. Când Nicolae Iorga venea la
Câmpulung Muscel, şi destul de frecvent,
chiar când a fost prim-ministru, trăgea la
„prietenul Şapcaliu“ unde afla totdeauna
documente rare privind istoria românilor sau
referitoare la istoria locală a oraşului.
„Având o sinceră oroare pentru fumul gloriei
Gheorghe Şapcaliu
− şi suntem siguri că prin aceste rânduri
Desen în peniţă de N. Patraulea,
scrise despre dânsul i-am pricinuit o mare
apărut în revista câmpulungeană
Muguri la 1 septembrie 1922
neplăcere −, cu un tezaur intelectual fără
pereche, Gheorghe Şapcaliu a rămas simplu
profesor în sihăstria acestui orăşel, – care învăluie slăbiciunea oamenilor cu aer
tare de brad şi soare călduţ, – privind cu seninătatea indiferenţei filosofului la
mediocrităţile care se îmbulzesc pe cărări întortochiate la «măririle» vieţii
acesteia“ – scria Alexandru Ţuţuianu în numărul din 1 septembrie 1922 al revistei
muscelene Muguri.
Despre Gheorghe Şapcaliu s-a vorbit mult, dar s-a scris rar, deşi această
personalitate originală a fost iubită de elevii săi şi a impresionat prin etica,
moralitatea, civismul şi caracterul lui integru. S-a spus, nu fără adevăr, că eruditul
profesor n-a lăsat nimic scris, cu toate că era un Pico della Mirandola. Nu este o
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vină a acestui singuratic care nu şi-a făurit un cămin şi a trăit numai în vasta lui
bibliotecă, trudind în descifrarea documentelor. Se pune însă întrebarea: oare
lecţiile sale, îndrumările oferite atâtor profesori, autorilor unor lucrări de mare
rezonanţă, nu sunt echivalente cu o operă? Cinstea, atitudinea demnă, bunătatea,
omenia faţă de toţi şi micile inteligenţe pe care le-a fasonat n-au valoarea unor
cărţi sau manuale?
Marelui cărturar câmpulungean, alături de această efigie ce năzuieşte a-l
scoate din uitare, îi închin cugetarea (poate paradoxală) a lui Nicolae Iorga, care
este totodată şi răspunsul pentru reproşul că Gheorghe Şapcaliu n-a lăsat o operă
pe măsura acumulărilor sale ştiinţifice: „Nu cred în cărţi, nu cred în cei care le
scriu, nu cred în alcătuirea de vorbe a nimănui. Cred în cei mari şi tăcuţi, în aceia
al căror suflet cuprinde tot cât am suferit, tot cât am luptat, tot ceea ce avem
dreptul să smulgem prin luptă. În ei, cred.“

Vechiul local al Liceului „Dinicu Golescu“
(fotografie din 1906)
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Un zbor frânt − Radu Gyr

Numele şi opera poetului Radu Gyr
sunt puţin cunoscute astăzi, după ce ele au
fost izgonite din literatura română vreme de o
jumătate de veac. Despre obârşie şi locul
venirii pe lume ne vorbeşte el însuşi în
amintirile (încă nepublicate) redactate cu
puţin înainte de a se stinge: „M-am născut în
Câmpulungul Muscelului la 5 martie (st.v.)
1905. Mama mea, Eugenia Gherghel (Jenny),
cobora, după tată, dintr-o veche familie
botoşeneană, având şi câteva picături de
sânge german, moştenit de la bunica mea,
Mina von Gelch. Tatăl meu, Ştefan Demetrescu, era originar din Scheiul Braşovului,
ardelean după ramura ţărănească a mamei
sale şi, pesemne, macedonean după tatăl lui
care, iniţial, s-a numit Demetru Muşică.“
Când
copilul a împlinit trei ani, familia s-a
Poetul Radu Gyr (1905-1975)
mutat la Craiova unde viitorul poet şi-a făcut
studiile şi, tot aici, ca elev al Liceului „Carol I“
a scris primul său poem dramatic pe o temă eroică. Piesa, jucată de colegii din
cursul superior pe scena Teatrului Naţional din Craiova, era semnată Radu
Demetrescu-Gruy. Apelativul de Gruy îl luase de la platoul ce străjuieşte partea de
nord-vest a Câmpulungului, pseudonim transformat apoi în Gyr şi adoptat
definitiv de poet. După bacalaureat, Radu Gyr a urmat cursurile Facultăţii de
Litere şi Filosofie din Bucureşti, unde i-a avut profesori, printre alţii, pe erudiţii
Nicolae Iorga, Vasile Pârvan şi Nicolae Cartojan. Discipol al esteticianului Mihail
Dragomirescu, i-a fost asistent acestuia la Universitate, iar apoi a devenit
conferenţiar, ţinând un curs despre evoluţia criticii estetice.
În perioada interbelică, în afară de versuri, scrie studii critice, eseuri,
recenzii şi cronici dramatice. Traduce din Goethe, Verlaine şi Baudelaire. I se
acordă Premiul pentru sonet al Societăţii Scriitorilor Români (1926), Premiul de
poezie al Institutului de Literatură (1927), Premiul Academiei Române (1930),
Premiul de poezie „Socec“ al Societăţii Scriitorilor Români (1939). Pentru
apartenenţă la Mişcarea legionară, din 1938, în timpul regimului de autoritate al
lui Carol al II-lea, este trimis în lagăre şi închisori (Vaslui, Miercurea Ciuc,
Râmnicu-Sărat, Jilava) până în septembrie 1940 când este eliberat. În perioada
guvernării legionare (septembrie 1940 – ianuarie 1941) ocupă postul de director
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general al Teatrelor şi Operelor din România. Imediat după rebeliunea legionară
din ianuarie 1941, este judecat şi condamnat
la doisprezece ani de închisoare, pedeapsă
preschimbată în trimiterea pe frontul de Est
în batalioanele de sacrificiu. Grav rănit în
luptele din Rusia, revine în ţară. Rodul
literar al experienţei frontului este volumul
de versuri Poeme de război (1942).
După 23 august 1944 este arestat şi
condamnat la doisprezece ani de muncă
silnică. Eliberat în 1955, este iarăşi arestat
(în 1958) pentru scrierea de poeme care
îndeamnă la revoltă. Capul de acuzare este
poezia Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
Condamnat la moarte, îşi aşteaptă clipă de
clipă execuţia. După un an i se anunţă
comutarea pedepsei în muncă silnică pe
viaţă. Poetul este graţiat în 1963, când
Radu Gyr în ultimii ani ai vieţii
regimul comunist din România se silea să
arate lumii o faţă mai umană. La un timp după ieşirea din închisoare, îi reîntâlnim
semnătura în revista Glasul patriei, publicaţie menită a crea confuzie în lumea
exilului românesc şi a compromite scriitori (Radu Gyr, Nichifor Crainic, Păstorel
Teodoreanu, Romulus Dianu ş.a.) aflaţi în conştiinţa cititorilor. Multe dintre
articolele apărute aici, orchestrate de propaganda regimului, n-au fost concepute
de scriitorii foşti deţinuţi politici, ci doar semnate de ei prin şantaj. Cu sănătatea
zdruncinată de anii de detenţie, poetul se stinge în 1975, fără să-şi mai vadă
publicată vreo carte.
Radu Gyr a avut un ciudat destin − acela ca pentru ideile sale să intre în
închisoare sub trei regimuri diferite. A petrecut aproape 20 de ani dincolo de
gratii. În mod paradoxal el este un poet mare nu prin versurile scrise în libertate,
ci, dimpotrivă, prin cele întipărite în memorie şi transmise colegilor săi de
detenţie. Nu se află poeme mai frumoase ale literaturii române de după sârma
ghimpată decât cele compuse în recluziune de Radu Gyr. N-a existat niciodată
între zidurile reci şi umede hârtie şi creion, niciodată versurile lui n-au putut fi
aşternute aici pe o pagină. Dar întotdeauna a existat altceva care a ţinut loc
uneltelor scrisului – memoria. Aproape că n-a fost deţinut politic în România care
să nu fi memorat câteva poezii de Radu Gyr. Capodopera sa este Iisus în celulă,
mărturie lirică a trecerii poetului prin teribila experienţă a universului
concentraţionar. Pe un fundal sumbru (celula, rogojina cu libărci, zăbrele groase),
imaginea lui Crist este conturată în perfect acord cu aceste detalii. Este chipul
hieratic din iconografia creştină, însă personalizat prin câteva amănunte având
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aparent doar un rol poetic. Treptat însă toate aceste elemente, care aparţin
umanului mai mult decât divinului, îşi relevă semnificaţia. Ele înlesnesc transferul
în dublu sens, Iisus – deţinut, deţinut – Iisus, împingându-l până la identificare:
Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă.
O, ce trist şi ce-nalt părea Crist!
Luna venea după El, în celulă
şi-L făcea mai înalt şi mai trist.

Oftând Şi-a întins truditele oase
pe rogojina mea cu libărci.
Luna lumina, dar zăbrelele groase
lungeau pe zăpada Lui vărgi.

Mâinile Lui păreau crini pe morminte,
ochii, adânci ca nişte păduri.
Luna-L bătea cu argint pe vestminte
argintându-I pe mâini vechi spărturi.

Părea celula munte, părea căpăţână
şi mişunau păduchi şi guzgani.
Am simţit cum îmi cade capul pe mână
şi-am adormit o mie de ani...

Uimit am sărit de sub pătura sură:
– De unde vii, Doamne, din ce veac?
Iisus a dus lin un deget la gură
şi mi-a făcut semn ca să tac.

Când m-am deşteptat din afunda genună,
miroseau paiele a trandafiri.
Eram în celulă şi era lună,
numai Iisus nu era nicăiri...

S-a aşezat lângă mine pe rogojină:
– Pune-Mi pe răni mâna ta!
Pe glezne-avea urme de cuie şi rugină,
parcă purtase lanţuri cândva.

Am întins braţele, nimeni, tăcere.
Am întrebat zidul: nici un răspuns!
Doar razele reci, ascuţite-n unghere
cu suliţele lor m-au străpuns...

– Unde eşti, Doamne? Am urlat la zăbrele.
Din lună venea fum de căţui...
M-am pipăit... şi pe mâinile mele
am găsit urmele cuielor Lui.
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Românul absolut − Petre Ţuţea

Motto:
Mă mişc între Dumnezeu şi neamul din care fac
parte. În afară de aceşti termeni, nu văd nimic
semnificativ între cer şi pământ.
(fragment dintr-o scrisoare a lui Petre
Ţuţea către Emil Cioran)

Cunoscut doar în cercuri restrânse în timpul
regimului comunist, Petre Ţuţea a devenit brusc,
în condiţiile libertăţii de după 1989, un „personaj“
stupefiant. Era la apusul vieţii, dar nu pierduse
nimic din harul, verva, umorul şi ironia care l-au
caracterizat întotdeauna. Românii descopereau cu
uimire o figură atipică...
Petre Ţuţea –
Născut în Botenii Muscelului, într-o familie
„ultimul Socrate“
de preoţi ortodocşi, rămas orfan de tată la 9 ani,
ajuns copil de trupă într-o unitate militară din Câmpulung Muscel, licenţiat în
drept la Cluj, specializat apoi la Universitatea „Humboldt“ din Berlin, Petre Ţuţea
a fost un vârf al generaţiei interbelice. Chemat la demnităţi publice prin numirea
sa ca director general în Ministerul Economiei pe timpul guvernării mareşalului
Ion Antonescu, Petre Ţuţea a plătit cu ani grei de temniţă şi cu muncă silnică
simplul fapt că a făcut parte dintr-un guvern ajuns indezirabil când istoria şi-a
schimbat cursul.
Personalitatea ieşită din comun a lui Petre Ţuţea nu poate fi înţeleasă dacă
nu este raportată la generaţia din care acesta a făcut parte şi la mentorul ei, Nae
Ionescu. Această generaţie care i-a numărat în rândurile sale pe Mircea Eliade,
Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Petru Comănescu, Mihail
Sebastian, Dan Botta, Mihai Polichroniade, Basil Munteanu şi atâtea alte spirite
înalte, a avut în profesorul de „nelinişte“ Nae Ionescu un îndrumător şi un
catalizator. Toţi s-au strâns în jurul său ca ucenicii în preajma învăţătorului-Iisus
la Cina cea de taină.
Generaţia lui Petre Ţuţea era formată din tineri care se născuseră în primii
ani ai tumultuosului veac XX. Istoria le oferise (după marea unire din 1918) un
culoar, care – vai! – se va închide foarte repede. De vreme ce idealul întregirii
neamului fusese înfăptuit, erau prima generaţie românească necondiţionată în
prealabil de un obiectiv istoric de realizat. Aceşti tineri au fost „aruncaţi“ în
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cultură de Nae Ionescu. El i-a învăţat să gândească, să meargă întotdeauna la surse
şi să trăiască „în aici şi acum“.
Febrilitatea gândirii lui Petre Ţuţea a fost febrilitatea acestei excepţionale
generaţii. Profetic, temându-se că timpul le va deveni cândva potrivnic, Mircea
Eliade le cerea, îi soma chiar pe congenerii săi, în 1928, să facă repede, chiar până
la sfârşitul acelui an, ceea ce îşi propuseseră până la finalul vieţii, cu intuiţia că
oricând o sincopă a istoriei va fi posibilă.
Timpul n-a avut răbdare cu această
generaţie care a căzut sub sabia lui. Un ciudat
destin a spulberat-o în anii imediat următori
războiului: Mihail Sebastian va cădea sub roţile
unei maşini în chiar ziua când mergea să-şi
inaugureze cursul la Universitate, Mircea Eliade şi
Emil Cioran vor supravieţui prin exil, Mircea
Vulcănescu va muri în închisoare ca un martir,
Constantin Noica, Petru Comarnescu şi câţi alţii
vor schimba catedra profesorală ori ministeriatul
cu închisoarea. Ca şi aceştia, Petre Ţuţea a plătit
cu temniţa vina de a fi gândit.
Cineva l-a numit „ultimul Socrate“. Deşi,
cu modestie, n-a primit această comparaţie,
argumentând că un creştin nu poate fi Socrate,
Petre Ţuţea a fost un Socrate al românilor. Ca să-i
Petre Ţuţea
înţelegi în toate nuanţele gândirea sa sclipitoare
trebuia să-l auzi vorbind. Tăcerile dintre cuvinte, zâmbetul ironic, mimica
inconfundabilă sunt notele explicative ale „operei“ lui Petre Ţuţea.
A fost un om cu har, considerat genial de bunul său prieten Emil Cioran. A
respins întotdeauna această calificare, despre care spunea că-l împovărează.
Recunoştea însă că nu cunoaşte decât două repere esenţiale: Dumnezeu şi poporul
român. Între aceste două entităţi Petre Ţuţea, românul absolut, s-a mişcat o viaţă
întreagă.
Plecarea sa dintre noi, la vârsta patriarhilor, ne-a lăsat mai săraci şi mai singuri.
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Spiritul de aventură al globe-trotterului −
Mihai Tican Rumano

Când spui Mihai Tican Rumano, spui
aventură. Ce altceva dacă nu aventura şi
împătimirea drumeţiei l-au împins pe copilul
născut în 1895 în Berevoieştii Muscelului spre
Bucureşti, Brăila, Constanţa şi apoi în lumea
mare?
Rămas orfan de tată, angajat băiat de
prăvălie la Câmpulung Muscel, avea doar 13 ani
când ascuns în cala de cărbuni a unui vapor
italian pleca spre necunoscut. Va zăbovi puţin
în Italia, dar chemarea depărtărilor răsuna în el
prea puternic pentru a se opri aici. La nici un an
de la plecarea de-acasă, descindea dintr-un
transatlantic la Buenos Aires, în îndepărtata
Argentină, ţară ale cărei contururi – după cum el
însuşi mărturiseşte – „abia de le pipăisem cu
ochii în modesta mea carte de geografie de clasa
Mihai Tican Rumano –
ipostaza exploratorului
a IV-a primară“. La Buenos Aires munceşte ca
văcsuitor de ghete, vînzător de ziare, hamal şi
şofer. Ajutat de o familie îşi completează studiile, îşi însuşeşte limbile spaniolă,
portugheză şi franceză şi începe să scrie, publicând chiar o primă carte. Fără a sta
tot timpul aici, a rămas în marea metropolă a emisferei sudice până în 1922.
Deşi în acest răstimp colindase lumea în lung şi-n lat, călătorind în America
de Nord, Mexic, Australia, Noua Zeelandă, Antile, Italia, Grecia ori Turcia, trecând
şi prin România de două ori, marea sa pasiune – cercetarea continentului african –
nu i se împlinise. Întâmplarea (oare ce rol a jucat întâmplarea în atâtea clipe
decisive ale existenţei acestui globe-trotter român?) a făcut ca prima sa întâlnire cu
Africa să o datoreze – potrivit unei mărturii proprii – unui umil băţ de chibrit care
i-a adus prietenia unui oarecare Georges Lafitte (reprezentantul unei case de comerţ
din Congo) căruia i-a aprins o ţigară. Era în 1923, se afla în portul argentinian La
Plata şi focul acelui chibrit a constituit, într-un fel, startul spre Africa.
După trecerea Atlanticului, Mihai Tican Rumano parcurge un itinerar ce
trece prin Senegal, Mauritania, Guineea, Coasta de Fildeş, Nigeria, Gabon,
Congo, Angola, cu alte cuvinte 19 luni petrecute în Africa centrală şi occidentală.
Rodul acestor cutreierări este cartea Viaţa albului în ţara negrilor, publicată mai
întâi în limba spaniolă la Barcelona, în 1927, şi doi ani mai târziu, în traducere, la
Bucureşti. A doua întâlnire cu Africa s-a produs în 1934 când, după multe greutăţi
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şi sacrificii materiale, Mihai Tican Rumano s-a
îmbarcat pentru partea estică a continentului,
colindând prin Somalia, Tanganica, Kenya,
Madagascar, Zanzibar, Mozambic şi Abisinia.
Observaţiile şi întâmplările pline de peripeţii, cu
clipe când viaţa călătorului a atârnat de un fir de
păr, vor constitui materia epică a volumelor
Lacul cu elefanţi, Monştrii apelor, Abisinia şi
Sub soarele Africii răsăritene.
Plecat din Argentina, după ce a locuit o
vreme la Barcelona, unde a editat un ziar
propriu intitulat „Dacia“ (cu tiraj în limbile
spaniolă, franceză şi italiană), Mihai Tican
Rumano revine în România, stabilindu-se
definitiv aici în 1930. Membru al Societăţii
Scriitorilor Români din 1932, desfăşoară o
intensă activitate jurnalistică, colaborând cu
articole, anchete sociale, note de călătorie sau
Mihai Tican Rumano
povestiri în ziarele şi revistele vremii. A fost un
pasionat colecţionar de opere de artă, tablouri, acuarele, desene, gravuri, lucrări de
sculptură, toate donate Muzeului Municipal Câmpulung Muscel, loc unde astăzi
pot fi admirate. De asemenea, toate trofeele sale cinegetice, aduse cu mari
sacrificii din ţinuturi îndepărtate, aproape inaccesibile, au fost dăruite Muzeului
„Grigore Antipa“ din Bucureşti.
Mihai Tican Rumano, dispărut dintre noi în anul 1967, rămâne în primul
rând prin cărţile sale − circa 30 de volume. Citindu-le, ai nu numai senzaţia, dar şi
certitudinea că te afli într-o zonă unde numele cele mai la îndemână sunt Panait
Istrati ori Jack London. Cum va fi un ajuns băiatul de prăvălie, hamalul din port
ori vânzătorul de ziare, un reporter, un publicist şi un memorialist de prim-rang,
este încă o enigmă. Cine altul dacă nu Mihai Tican Rumano a fost acela care la
noi a aprins prin cărţile sale frenezia cititorului aflat la început de drum în lectură.
Cine nu-şi aminteşte, printre cărţile copilăriei şi adolescenţei, că titluri colorate ca
Misterele continentului negru, Dansul canibalilor, Pierduţi printre fiare, În inima
pădurii virgine ş.a.m.d. ne-au adus în casă primul frison al tamtam-ului ori prima
strângere de inimă în faţa animalului dezlănţuit care atacă?
Dar poate mai convingător decât tot ce se poate relata în legătură cu acest
muscelean care a făcut înconjurul planetei spunându-şi Rumano, aşadar
adăugându-şi un cognomen din numele neamului său, este acest gând răzleţ al
autorului aşezat într-un colţ de pagină: „Nesaţul meu de a călători n-a fost
alimentat de nici o ambiţie deşartă, pentru că pe acest tiran l-am purtat în mine,
aşa cum licuriciul îşi poartă lumina.“
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O conştiinţă a exilului românesc − Aurel Răuţă
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 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.
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 HispanoRomâne“ 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.
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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“.

Colegii lui Aurel Răuţă din promoţia 1930 a Liceului „Dinicu Golescu“,
la 40 de ani de la absolvire (Biserica Flămânda, mai 1970).

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
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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 puteam să dăm dovadă. Nu a fost lucru uşor. Prima mea 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 Tarangul, Cicerone Poghirc, Al. 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.“
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,
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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.

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
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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...

*
Promoţia 1930 a Liceului „Dinicu Golescu“ din Câmpulung Muscel:
Nicolae BACIU, Gheorghe BĂLĂCEANU, Dumitru BORDUŞANU,
Nicolae BUCUR, Dumitru BULACU, Gheorghe DASCĂLU, Petre GEORGESCU,
Nicolae GHICA, Ion GRIGORESCU, Nicolae HERA, Luca ISBĂŞESCU, Dumitru
LAZEA, Gheorghe MANOLESCU, Ion MANU, Petre MOLDOVEANU,
Gheorghe OPROIU, Bucur PREDOIU, Iosif RĂDOIU, Aurel RĂUŢĂ, Constantin
SĂNDULESCU, Benone SĂVOIU, Alexandru SIMIONESCU, Corneliu STĂNESCU, Victor ŞTEFĂNESCU, Mihail ŞTEFĂNESCU, Bucur VIŞOIU.
Particulari: Gheorghe MARINESCU, Constantin MANEA.

Carte poştală expediată de Aurel Răuţă (1991)
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Puterea unui destin − Ion-Şerban Ţicăloiu
Motto: ...sunt un scheian din Câmpulung Muscel, cu
deschideri naţionale şi europene, vieţuind într-o lume
prietenoasă şi optimistă.
(fragment dintr-o scrisoare a lui
Ion-Şerban Ţicăloiu)

Nu sunt mulţi aceia care, în ani vitregi
pentru ţară, duşi de aripa destinului spre cele
patru colţuri ale lumii, au avut puterea să
privească înapoi fără mânie şi să se reîntoarcă la
obârşie. Profesorul Ion-Şerban Ţicăloiu este
unul dintre aceştia.
Formaţia morală şi intelectuală a lui IonŞerban Ţicăloiu poartă, fără doar şi poate,
amprenta mediului familial în care s-a format.
Tatăl său, eminentul profesorul Ion D. Ţicăloiu,
şi-a făcut studiile în Germania, la Berlin, înainte
de primul război mondial. După întoarcerea în
România, a revenit la Hamburg, unde în anul
1924 şi-a luat doctoratul cu o teză de lingvistică
Profesorul Ion-Şerban
romanică. La Câmpulung Muscel a lăsat o vie
Ţicăloiu
amintire în memoria generaţiilor de elevi, absolvenţi ai Liceului „Dinicu Golescu“, prin temeinicia pregătirii sale profesionale şi
exigenţa sa. Colaborator în perioada interbelică al mai multor reviste din ţară şi
străinătate, Ion D. Ţicăloiu a plătit în vremea dictaturii comuniste, cu ani grei de
muncă silnică la canal, libertatea opiniilor sale.
Eugenia Lăzărescu, mama lui Ion-Şerban Ţicăloiu, născută la Brăila, a venit
la Câmpulung Muscel în anul 1925, după ce urmase la Bucureşti Liceul „Regina
Maria“ şi pensionul particular „Moteanu“, unde limba uzuală era franceza. Femeie
de o mare frumuseţe, feminitate şi graţie, Eugenia Lăzărescu, Ţicăloiu prin
căsătorie, a fost o distinsă profesoară de limba franceză la Liceul de Fete din
oraşul de adopţie.
Ion-Şerban, născut la 23 decembrie 1927 în Câmpulung Muscel, a avut
parte încă din copilărie de o aleasă educaţie din partea părinţilor. Şi-a făcut
studiile liceale în oraşul natal şi a urmat cursurile Facultăţii de Filologie din
Bucureşti, unde a obţinut diploma de profesor de limba şi literatura română, fiind
astfel un continuator al tradiţiei filologice din familie. Cariera didactică, întinsă pe
parcursul a 36 de ani, şi-a desfăşurat-o la diferite şcoli din zona Muscelului, iar în
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ultima perioadă la Liceul „Dinicu Golescu”, unde a fost pentru un scurt timp şi
director.
Înalta ţinută profesională, precum şi exigenţa, le moştenise, în primul rând,
de la tatăl său. Dar Ion-Şerban Ţicăloiu nu s-a mulţumit niciodată să fie doar fiul
marelui profesor Ion D. Ticăloiu. Cu tenacitate, a urcat an de an treptele aspre ale
disciplinei alese, obţinând grade didactice şi înscriind-se la doctorat. Aceste
realizări profesionale erau însă partea vizibilă a aisbergului. Partea cealaltă,
nevăzută pentru cei mai mulţi, se lega de faptul că profesorul, om al adevărului şi
al opiniilor ferme, purta în spatele său o mare povară: în optica autorităţilor
timpului el nu era fiul doctorului în filologie romanică Ion D. Ţicăloiu, ci fiul unui
deţinut politic. De aici şi consecinţele. Una dintre
ele trebuie neapărat menţionată: în anul 1986 IonŞerban Ţicăloiu emigrează împreună cu întreaga
familie (soţia şi cei doi copii) în Germania, la
München. Se încheia astfel o etapă...
În ceea ce priveşte perioada müncheneză, a
doua mare fază a vieţii sale (pentru exactitate,
profesorul s-a stabilit la Garching, un orăşel-satelit al
Münchenului) ce altceva ar putea-o caracteriza mai
bine decât propria mărturisire a exilatului, pe care
mi-o făcea într-o scrisoare datată 2 aprilie 2001:
„Căutarea şi definirea propriei mele personalităţi, cu unele calităţi personale, dar şi cu
defectele existente, au fost pentru mine obiective
principale ale vieţii mele spirituale. Totdeauna, dar
şi în special după stabilirea în Germania, atunci
când prin generozitatea Soartei şi a Statului German
Profesor dr. Ion
am putut avea mult mai multă Libertate (de toate
D. Ţicăloiu (1891-1970)
felurile: şi „financiară“ şi spirituală în general, şi
intelectual – propriu-zisă etc...). O Libertate la care năzuisem toată viaţa şi pe
care, în sfârşit, acuma după 1986 o găseam. Tot în această perioadă am putut
să-mi fac diferitele bilanţuri ale vieţii mele şi în privinţa unor pasiuni, hobby-uri
etc. Nu am fost ajutat de nimeni: nici de vreun cerc, cenaclu sau grup spiritual,
nici de familia formată, din nefericire, în general din oameni care au alte
preocupări, străine de ale mele, nici de părinţii mei, decedaţi înainte de 1986.
Căile proprii le-am găsit singur. Şi poate, în această perioadă s-a accentuat cumva
sentimentul izolării şi singurătăţii umane iremediabile, pe care de fapt le-am avut
întotdeauna...“
Activitatea literară şi ştiinţifică a lui Ion-Şerban Ţicăloiu stă sub semnul
talentului, dar şi a tenacităţii care îl caracterizează. A publicat două cărţi de proză
T 44768 sau Cine râde la urmă râde mai bine (1997), Un pachet de ţigări
«Diplomat». Mici (1999), precum şi un volum conţinând memoriile de tinereţe ale
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tatălui său, Văzute... trăite (1992). În urma unei munci titanice, implicând
adunarea materialului, selectarea lui, dactilografierea şi apoi tipărirea prin
cheltuială proprie, din anul 1996 a scos mai multe numere din revista Muşcelul
Nostru (serie nouă), subintitulată „magazin de cultură şi informaţie câmpulungeană şi muşceleană“. Nu trebuie uitate, de asemenea, înfiinţarea Fundaţiei
Culturale „Ion D. Ţicăloiu“ şi iniţiativele filantropice ale profesorului, care în mai
mulţi ani, pe timpul verii, a oferit la Câmpulung Muscel diverse premii pentru
merite culturale.
Am avut prilejul să-l cunosc pe Ion-Şerban Ţicăloiu îndeaproape, atât la
Câmpulung Muscel, în sezonul estival, când se reîntorcea în locul naşterii sale de
care este atât de legat sufleteşte, cât şi în Germania, la Garching, în locuinţa sa.
Aici, în locul de adopţie, fie în biroul său de lucru, străjuit de vechi fotografii de
familie, lângă volume rare tipărite în România, aflate alături de tomuri masive în
germană, franceză sau engleză, fie în excursiile pe care le-am făcut împreună în
Bavaria, am purtat discuţii pe cele mai diverse teme şi mi-am dat seama că am în
faţa mea un veritabil enciclopedist.
Comunicându-i profesorului că intenţionez
să realizez o evocare a personalităţii sale, s-a arătat
reţinut pentru că – spunea el – în asemenea situaţii
devii laudativ şi nu dorea aşa ceva. I-am obţinut
acordul numai cu condiţia expresă de a prezenta
reperele personalităţii sale „în marginile adevărului”, cum ar fi zis Titu Maiorescu. Dau astfel
glas gândurilor lui Ion-Şerban Ţicăloiu care îmi
scria din Garching în 9 iunie 2001:
„Te-aş ruga să adaugi la observaţiile trimise
deja ţie printr-o scrisoare a mea şi alte câteva
lucruri.
1. Acuma la bătrâneţe mă consider un «fatal
ratat spiritual». Din două motive: a) laşitate şi
comoditate – personale; b) conjunctura istoricsocială comunist-totalitară. Sunt un om care zeci şi
Eugenia Ţicăloiu
zeci de ani a trebuit să se dedubleze: nici n-a făcut
(1900-1995), profesoară
ceea ce ar fi vrut (şi poate ar fi putut) şi nici n-a
de limba franceză
putut măcar cel puţin spune ceea ce a crezut de
fiecare dată!
2. Trebuie amintită setea mea spre abstractizare. «Se vede în palmele mele»
– aşa mi-a spus un ghicitor, pe vremuri, şi aşa este! Spre filozofare de multiple
forme. Spre filozofie – o filozofie normală şi globală, totală şi adevărată, nu spre
filozofia marxistă – limitată şi limitativă, parţializantă şi partinică. Neputând
să-mi satisfac această lipsă culturală a mea (o, dacă aş fi trăit activ, cel puţin între
cele două războaie mondiale!) a trebuit să recurg la autoformare. În special în
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străinătate, în deplină libertate, o libertate totuşi străină faţă de matricea mea
românească iniţială. Şi aceasta a fost una din dramele mele personale, însă nu
numai a mea, ci şi a altora. Din ţară sau din străinătate [...]
3. Şi mai există în cazul meu şi o contradicţie pshihică multilaterală. O
contradicţie temperamentală. Între vulcanismul temperamental (afectiv) personal,
pe de o parte, şi inhibarea şi interiorizarea extreme, pe de alta. Intervenind în
contradicţia aceasta şi un simţ moral şi raţional, pline de relief.“
„Testamentul“ spiritual al lui Ion-Şerban Ţicăloiu este scris în numărul
triplu 5-6-7 al revistei Muşcelul Nostru, unde profesorul consemnează:
„Mă consider un simplu cronicar al vremii mele. Un Grigore Ureche
«Vornecul din Ţara de Gios», un Miron Costin, Ion Neculce, Radu Greceanu sau
Radu Hrizea Popescu; trăitor în secolele 20 şi 21 după Hristos. Ca năzuinţă a mea
cea mai cinstită şi cât mai obiectivă: Adevărul. Adevărul-adevărat, spus cât mai
complet şi cât mai pe faţă.“
Dorinţa profesorului Ion-Şerban Ţicăloiu – „adevărul-adevărat“ – a fost şi
năzuinţa acestei evocări.

Scrisoare cu autograf Ion-Şerban Ţicăloiu
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Cărturarul căutător în arhive − Gheorghe Pârnuţă
Pe 15 august 1916 România intra în război.
La scurtă vreme, în luna octombrie, trupele
germane, venind dinspre Bran, asediază Rucărul şi,
de frica inamicului, sătenii se refugiază care încotro.
Între ei se află o femeie, Maria, care trage după ea
doi copii şi îl poartă în braţe pe al treilea, abia trecut
de an. La locul numit Şesul Călugăresc, pe valea
râului Argeşel, în apropierea Suslăneştiului, asupra
fugarilor se abate o ploaie de bombe. Neputându-se
ţine de coloana refugiaţilor, femeia găseşte puterea
de a lua o hotărâre disperată: ascunde copilul din
braţe într-o groapă proaspătă de obuz şi, părăsindu-l,
încearcă să-i salveze pe ceilalţi doi. Scapă de
bombardament şi, după terminarea măcelului, se
întoarce după mezinul Gheorghe, rămas în voia
destinului. Printr-o minune îl găseşte în locul unde-l
Gheorghe Pârnuţă
lăsase, teafăr...
– ofiţer de aviaţie –
Aşa începe povestea vieţii profesorului
Gheorghe Pârnuţă, născut la 31 mai 1915 în comuna Rucăr, într-o familie de
moşneni. Rămas orfan de tată (căzut în luptele de la Pravăţ, pentru apărarea zonei
Muscelului), copilul urmează şcoala primară în satul natal şi apoi cursurile Şcolii
Normale „Carol I“ din Câmpulung Muscel. După absolvire, tânărul învăţător este
peregrin cu slujba prin sate din fostul judeţ Muscel, până la concentrarea din anul
1939, în cadrul Regimentului 30 Dorobanţi, acelaşi regiment în care se înrolase şi
tatăl său. În 1940, ca urmare a susţinerii unui examen, obţine brevetul de ofiţer de
aviaţie şi e mobilizat la Flotila I Aviaţie Iaşi, în cadrul căreia participă la misiuni
pe frontul de Est, din iunie 1941 până în august 1942. Într-una dintre misiunile
periculoase este rănit. Pentru comportament exemplar, i se acordă ordinul
„Coroana României în grad de cavaler cu spade şi panglică de Virtute Militară“,
iar ulterior Ordinul Naţional „Steaua României“.
Revenit de pe front în august 1942, Gheorghe Pârnuţă este mobilizat ca
ofiţer-educator la Şcoala Normală „Carol I“, militarizată între timp. Întrucât
absolvenţii de şcoală normală nu aveau dreptul – potrivit sistemului de învăţământ
de atunci – să se înscrie la cursurile unei facultăţi, normalistul îşi dă examenele în
particular (între 1942 şi 1944) la Liceul „Dinicu Golescu“ din Câmpulung Muscel
şi obţine diploma de bacalaureat. Între anii 1944 şi 1948 este student al Facultăţii
de Litere şi Filozofie din Bucureşti, iar după obţinerea licenţei, se reîntoarce ca
profesor la Şcoala Normală „Carol I“.
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Din anul 1950 pentru tânărul profesor începe calvarul. Îndepărtat din
învăţământ în 1952, cu statutul de „duşman al poporului“, pentru un articol
publicat cu ani înainte în care avertiza asupra primejdiei comunismului,
profesorului Gheorghe Pârnuţă traversează o grea perioadă, plină de persecuţii
politice. Ajuns şomer, prin „grija“ Direcţiei Forţelor de Muncă este angajat la
încărcat şi descărcat vagoane în gara Filaret din Bucureşti. Pentru a câştiga un ban
în plus descifrează pentru particulari documente vechi şi acte de la Arhivele
Statului ori alcătuieşte partea documentară pentru lucrări de gradul I la
specialităţile istorie, lingvistică şi istoria şcolii. Acum se preocupă intens de
domeniile care-l pasionează: istoria şcolii româneşti, istoria cărţii, istoria
bibliotecilor, tehnica de bibliotecă. Informaţiile acumulate îl vor ajuta mai târziu
să scrie numeroase cărţi şi articole de specialitate, devenind unul dintre marii
specialişti în aceste domenii. Redactează chiar un manual de biblioteconomie
pentru Şcoala de bibliotecari, dar nu îl poate tipări, pentru că autorul are
interdicţie să publice.
Reintegrarea în profesie a lui Gheorghe
Pârnuţă a fost dificilă. După inerente avataruri,
reuşeşte ca din 1964 să obţină o jumătate de
normă la Institutul de Ştiinţe Pedagogice, având
funcţia de cercetător ştiinţific principal. Predă
apoi la Institutul Pedagogic din Bucureşti, în
cadrul Facultăţii de Filologie, ca asistent
suplinitor (1964-1967), lector suplinitor (1968),
lector titular (1969) şi conferenţiar (1973). În
anul 1968 îşi susţine doctoratul în pedagogie cu
teza Contribuţii la istoria învăţământului şi
gândirea pedagogică din Ţară Românească
(secolele XVII-XIX), în faţa unei comisii
conduse de prof. univ. dr. Ştefan Bârsănescu,
Gheorghe Pârnuţă cărturarul
membru corespondent al Academiei Românei.
Profesorul Gheorghe Pârnuţă a fost om al şcolii vreme de 43 de ani: 14 ani
a predat în învăţământul primar, 13 în cel secundar şi 16 în mediul universitar, cu
discontinuităţi datorate abuzurilor şi nedreptăţilor. Această îndelungată activitate
didactică este completată de o impresionantă activitate ştiinţifică, desfăşurată
vreme de peste şase decenii. Istoric al învăţământului românesc, autor de
monografii de localităţi şi şcoli, al unor manuale de metodică şi biblioteconomie,
culegător de folclor, colecţionar, profesorul a publicat peste 50 de volume şi peste
450 de studii şi articole. Multe altele aşteaptă în manuscris, lumina tiparului.
Gheorghe Pârnuţă rămâne unul dintre cei mai mari istorici ai
învăţământului românesc. Teza sa de doctorat, publicată în 1971, a fost urmată de
o serie întreagă de lucrări, printre care: Începuturile culturii şi învăţământului în
judeţul Dâmboviţa (1972), Contribuţii la istoria culturii şi învăţământului în
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Teleorman (1973, în colaborare), Câmpulung Muscel, străveche vatră de cultură
a Ţării Româneşti (1974), Din istoria culturii şi şcolii din judeţul Vâlcea (1976),
Istoria învăţământului din judeţul Ialomiţa (1978), Istoria învăţământului din
Oltenia, vol. I-IV (1977-1998, în colaborare), Învăţământul şi cultura în judeţele
istorice Argeş şi Muscel (1966, în colaborare), Istoria învăţământului şi culturii
din oraşul Bucureşti (1997) etc.
Bazate pe un important material documentar, adesea inedit, sunt şi alte
cercetări ale profesorului Gheorghe Pârnuţă: Rucăr – monografie sociologică
(1972), Câmpulung Muscel – ieri şi azi (1974, în colaborare), Oameni din Cetatea
de Scaun (1995, în colaborare), Rucăr – Muscel, istoric, case memoriale, amintiri
(1996), Documente şi inscripţii privind oraşul Câmpulung Muscel, vol. I-V
(1998-2000, în colaborare), Monografia judeţului Muscel (2001), Istoria obştei
moşnenilor rucăreni (2003) etc.
Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice, al Societăţii de Ştiinţe Istorice,
membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă (1998), „cetăţean de
onoare“ al oraşului Câmpulung Muscel şi al comunei natale, Rucăr, Gheorghe
Pârnuţă a primit prestigiosul Premiu „Gheorghe Bariţiu“ al Academiei Române,
însoţit de o diplomă pe care stă scris: „Pentru întreaga activitate desfăşurată timp
de 50 de ani în domeniul educaţiei şi şcolii româneşti“.
Colecţionar pasionat, profesorul a adunat de-a lungul întregii vieţi, prin
investiţii financiare serioase, documente originale (peste 600) de o excepţională
importanţă, multe privind istoria Rucărului. Aici, în locuinţa sa de vară, este un
adevărat muzeu, apreciat de specialişti drept cea mai bogată colecţie de
documente, din întreaga ţară, deţinută de un particular.
Cu rezistenţa unui alergător de cursă lungă, Gheorghe Pârnuţă s-a aşezat zi
de zi la masa de lucru ştiind că timpul nu are răbdare cu nimeni. Uriaşa operă
ştiinţifică lăsată în urma sa îl înscrie definitiv în Panteonul culturii muscelene şi
naţionale.
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O lumină musceleană − 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 un „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 înseamnă fiinţa lor de
spaţiul unde au deschis ochii.
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
Doctorul Dumitru Baciu,
toţi anii, reuşit cel dintâi la examenul de
un Balzac al
bacalaureat, Dumitru Baciu devine în anul 1942,
Câmpulungului interbelic
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 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,
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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 medicinei 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.
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
Dumitru Baciu (1883-1946),
consacre: Lumini muscelene. Este volumul în care
profesor de limba franceză şi
director al Liceului „Dinicu
orice câmpulungean se poate regăsi, unde − aşa
Golescu“ din Câmpulung Muscel cum scria profesorul Dan Simionescu 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, constituie o galerie memorabilă a Panteonului muscelean, fie că
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este vorba de Tudor Muşatescu, George Oprescu, Ion Barbu, Dumitru IonescuBerechet, Ion Nanu-Muscel, Constantin Baraschi, Dimitrie Nanu ori de profesori
ca Dimitrie Scurei, Ion G. Marinescu, Gheorghe Şapcaliu, Ion Ţicăloiu, Alexandu
Muşatescu şi mulţi alţii.
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.
Cea de-a doua carte a lui Dumitru Baciu,
Maria Şerb Ştefănescu
Itinerare subiective, apărută în 1991, avea ca (1891-1959), Baciu prin căsătorie
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 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
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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.
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 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.
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 întâmplă să calci pragul locuinţei sale din cartierul
Cotroceni, vei avea în faţa ochilor figura unui bonom care, cu o amabilitate ieşită
din comun, este 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 nimic. Memoria excepţională, capacitatea de a face asociaţii, amănuntul
semnificativ care punctează ansamblul, talentul de povestitor, ambientul primitor,
fiecare în parte, dar şi toate la un loc îţi dau o stare de bine care îţi spune că acolo
te vei mai întoarce. Cordialitatea, corectitudinea, sinceritatea şi generozitatea fac
din Dumitru Baciu o persoană în preajma căreia simţi că nimic rău nu ţi se poate
întâmpla.
În ceea ce priveşte Câmpulungul, Dumitru Baciu reprezintă 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 este un câştigător.
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MISCELLANEA
Imaginea Câmpulungului în cronicile munteneşti
Capitală pentru o scurtă perioadă, centru comercial şi cultural aşezat pe o
importantă cale de acces spre Transilvania, Câmpulungul medieval este mereu
amintit în documentele timpului, fie că e vorba de cronici (letopiseţe), fie de note
de călătorie sau diverse alte însemnări.
Prima menţiune a cronicilor munteneşti despre Câmpulung Muscel o aflăm
în Letopiseţul Cantacuzinesc, intitulat Istoria Ţării Româneşti de când au
descălecat pravoslavnicii creştini, scriere ce reprezintă întâia cronică din Ţara
Românească ajunsă până la noi. Letopiseţul e scris în a doua jumătate a secolului
al XVII-lea şi cuprinde evenimentele petrecute de la întemeiere (1290) şi până la
moartea domnitorului Şerban Cantacuzino (1688). Redactat pe baza vechiului
letopiseţ al ţării, a letopiseţelor pământene care nu s-au păstrat sau nu au fost
găsite până acum în forma lor primitivă, cronica începe chiar cu descălecatul de la
1290, fără a se da explcaţii sau a se face analiza motivelor, fiind inserat aici şi un pasaj
despre întemeierea Câmpulungului: „Iar când au fost la cursul anilor de la Adam 6798,
fiind în Ţara Ungurească un voievod ce l-au chiemat Radul Negrul-Voievod, mare
herţeg pre Almaş şi pre Făgăraş, rădicatu-s-au de acolo cu toată casa lui şi cu
mulţime de noroade români, papistaşi, saşi, de tot feliul de oameni, pogorându-se
pre apa Dâmboviţii, început-au a face ţară noao. Întâi au făcut oraşul ce-i zic
Câmpul Lung. Acolo au făcut şi o biserică mare şi frumoasă şi înaltă.”
La rândul său, Letopiseţiul Bălenilor intitulat Istoriile domnilor Ţării
Româneşti, ca şi Letopiseţul Cantacuzinesc, reproduce vechiul letopiseţ al ţării
până la un anumit punct (în cazul de faţă anul 1660), începe tot cu Negru-Vodă,
dar conţine în plus şi o încercare de explicare a motivelor trecerii acestuia din
Făgăraş în Ţara Românească. După ce aminteşte şi deplânge lipsa izvoarelor
scrise pentru o documentare precisă – „pricina pentru ce – nu să găseşte scris nici
de ai noştri, nici de străini” –, cronicarul Bălenilor stabileşte două temeiuri ale
descălecatului. Primul ar fi fost înaintarea turcilor în Anatolia, iar Negru-Vodă
aflând de la „împăraţii grecilor” de aceasta „ş-au mutat scaunul dencoace dă plai,
pentru ca să-şi facă întărituri locurilor de pază oamenilor şi să fie mai lesne a păzi
pe cei den Ardeal, de s-ar cumva apropia turcii”. A doua explicaţie, pusă tot sub
rezerva lui „poate”, ar consta în conflictul voievodului cu ungurii şi saşii: „Iaste şi
altă pricină a socoti, şi poate fi să să fi învrăjbit domnul românilor cu domnii
ungurilor şi ai saşilor, de niscaiva pricini, şi de aceia să se fi mutat dencoace”. Şi
cronicarul Bălenilor aminteşte de aşezarea descălecătorului la Câmpulung şi de
39

construcţia mănăstirii: „Ci dar Radul-Vodă s-au aşăzat în cătăva vreme în Câmpul
Lung, unde şi mănăstire frumoasă şi mare au făcut”.
Despre Negru-Vodă şi fondarea Câmpulungului mai vorbeşte în De neamul
moldovenilor învăţatul umanist Miron Costin1, banul Mihai Cantacuzino în Istoria
politică şi geografică a Ţării Româneşti, datată 17762, şi în Genealogia
Cantacuzinilor,3 lucrare scrisă în Rusia şi terminată în 1787, ca şi Naum
Râmniceanu din Corbii Muscelului în Hronologia domnilor Ţării Româneşti”.4
Trecând de acest „episod” consacrat descălecării, înaintând pe firul
timpului, ne vom opri la primul pătrar al veacului al XVI-lea, perioadă pentru care
atât Letopiseţul Cantacuzinesc, cât şi Letopiseţul Bălenilor, înregistrează luptele
pentru domnie dintre Radu de la Afumaţi şi Mehmed, begul de Nicopole, care „au
cerşit domnia de la împăratul aici în Ţara Românească, zicând că-l pohteşte ţara să
fie domn”. După ciocniri ale căror victorii au fost când de o parte, când de alta, în
1522, izbândind în luptă Mehmed-beg, Radu de la Afumaţi „au fugit cu boiarii în
Ţara Ungurească”. Aici, mergând la „Ianoş-crai” (voievodul Ioan Zapolia), obţine
spijinul acestuia, care pregăteşte o oaste de 30.000 de oameni, „tot voinici aleşi”.
Trupele au intrat pe la Rucăr şi au coborât până la Piteşti. Mehmed-beg,
1

„Iar după ce s-au pustiitu de la Atila şi cum amu dzis mai sus că unii mutaţi peste Dunăre, la
Dobrogea, unii peste munţi asupra Oltului, cei din Ţara Muntenească, cestilalţii la Maramorăşu,
păn la vremea lui Laslău, craiul creştin ungurescu, la a cărui vreme s-au descălicat al doilea rându
de Dragoş-Vodă ţara noastră şi de Negrul-Vodă Ţara Muntenească”, Miron Costin – Opere, ediţie
critică cu un studiu introductiv, note, commentarii, variante, indice şi glosar de P. P. Panaitescu,
Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1958, p. 273.
2
Istoria politică şi geografică a Ţării Româneşti de la cea mai veche a sa întemeiere până la
anul 1774. Dată întâi la lumină în limba grecească la anul 1806 de fraţii Tunusli, tradusă de
George Sion. Tipografia Naţională a lui Stephan Rassidescu, Bucureşti, 1863. Istoria politică şi
geografică a Ţării Româneşti a fost publicată în greceşte la Viena, fără numele autorului; pentru
citatele de mai jos ne-am folosit de traducerea din 1863 a lui George Sion, cu ortografia adusă la
zi. Astfel în capitolul I, la subcapitolul A treia chestiune, trasă din tomul II al Geografiei istorice a
germanului Bissing (e vorba de Anton Friederich Busching, n.n.), se vorbeşte de Negru-Vodă care
„trecând Munţii Transilvaniei dinspre miazăzi, s-a aşezat in Valahia de astăzi” (p. 8). În capitolul
III, intitulat Despre venirea lui Radu-Vodă Negru la Câmpulung, la anul 1215 (Mihai Cantacuzino
optează pentru această dată, considerând că letopiseţiul ar face o eroare de 75 de ani), se dau şi alte
amănunte asupra descălecatului: „Radu-Vodă Negru, după cronograful Ţării Româneşti era
ortodox voievod de Haţeg, Făgăraş şi Almaş din Ungaria. El s-a sculat de acolo cu doamna lui Ana
(care era catolică) şi cu boierii lui, şi cu popor de religia ortodoxă, cu latini, şi cu saşi luterani, şi
viind în acest oraş pe Râul Dâmboviţa, şi-au pus scaunul la Câmpulung, zidind curtea şi
monastirea pe care, în timpii mai din urmă, a prenoit-o Matei-Vodă. Doamna lui a zidit în acest
oraş biserică apuseană. Iar oamenii veniţi cu el s-au lăţit către munţi şi către hotarele Ţării
Româneşti până la Dunăre, şi din Olt până la Siret. [...] După ce s-a făcut stăpân peste toată Ţara
Românească, el şi-a strămutat scaunul la Argeş” (p. 13).
3
Genealogia Cantacuzinilor de banul Mihai Cantacuzino, publicată şi adnotată de N. Iorga,
Bucureşti, Institutul de Arte Grafice şi Editură „Minerva”, 1902; cuprinde dese referiri la
descălecarea lui Negru-Vodă, p. 57, 59, 61, 76.
4
Cronica inedită de la Blaj a protosinghelului Naum Râmniceanu, partea I, text însoţit de un
studiu introductiv de St. Bezdechi, Tipografia „Cartea Româneasca”, Cluj-Sibiu, 1944.
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înspăimântat probabil de superioritatea numerică a adversarului, „n-au cutezat ca
să-l aştepte, ci curând au fugit peste Dunăre”. Trupele ungureşti au făcut cale
întoarsă şi, deşi nu este menţionat în cronică numele Câmpulungului, e cert că
drumul, atât la ducere, cât şi la întoarcere, s-a făcut pe aici şi că Radu de la
Afumaţi a fost unul dintre numeroşii domni ai căror paşi, adesea iuţiţi de furtunile
vremii, au trecut prin aşezarea din umbra Carpaţilor. De altfel, se ştie legătura lui
Radu de la Afumaţi cu Argeşul, unde-şi are şi necropola, fiind ginerele lui Neagoe
Basarab.

ABRAHAM ORTELIUS – ROMANIA, BULGARIA, VALACHIA ŞI SYRFIA (13,5 x 10 cm),
Amsterdam, cca. 1595.

Hartă a spaţiului balcanic în care denumirea Valahia (Walachia) era comună pentru
Ţara Românească şi Transilvania. La est de Câmpulung (Langenaw) apar Târgovişte
(Tergovischa) şi, fantezist, Sibiu (Hermanstat).

În sprijinul şi ilustrarea afirmaţiei că oraşul Câmpulung a fost cuprins
adesea în itinerarul unor voievozi, venim cu următoarea precizare. Scriind
Cronica ţărilor Moldovei şi Munteniei, Miron Costin a dat la iveală prima carte
despre geografia şi organizarea politică a ţărilor române destinată de un român
străinătăţii. Lucrarea, terminată în 1677, conţine în finalul său la capitolul Oraşele
în Ţara Românească precizarea că în cadrul oraşelor valahe se înscrie şi
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Câmpulungul5. Credeam că Miron Costin a văzut chiar Câmpulungul, căci a
trecut prin aceste locuri. Mânat de treburile războiului, dar adăugând, în ascuns,
curiozitate ştiinţifică, înţeleptul diplomat colindase la vârsta de 30 de ani Ţara
Românească, când, în 1663, la izbucnirea războiului turco-austriac, părăsea tihna
Hotinului şi împreună cu Istrate Dabija-Vodă, însoţiţi de trupe, în drum spre
Nauhausel, făcea un mare ocol şi trecea în sudul Carpaţilor, iar de aici spre Turnu
Severin, unde va cerceta rămăşiţele podului lui Traian6. Două decenii mai târziu,
în anul 1683, cum politica Pricipatelor române era dictată de Poartă, domnitorul
Gheorghe Duca pleca din Iaşi la 20 aprilie în fruntea unei armate care avea să
participe, alături de turci, la asediul Vienei. Pe lângă domn se afla şi marele
logofăt Miron Costin. Drumul până la Viena a fost lung şi întortocheat. Oastea
modovenească a coborât mai întâi în Ţara Românească şi apoi, prin pasul Bran, a
străbătut Ardealul. Cu certitudine că pe acest itinerar Miron Costin va fi trecut
prin oraşul Câmpulung, pe care îl făcuse cunoscut stăinătăţii prin Cronica ţărilor
Moldovei şi Munteniei (Cronica polonă).
Urmând mai departe cursul istoriei, în Letopiseţul Cantacuzinesc găsim o
informaţie prin care aflăm că luminatul voievod Matei Basarab, făcând multe
„bunătăţi” pentru ţară, a reconstruit din temelie „mănăstirea din Câmpu Lung cea
surpată, a Negrului-Vodă”. Lăcaşul se ruinase în anul 1628 din cauza unui
cutremur şi Matei Basarab l-a zidit din nou în anii 1635-1636, transformându-l în
mănăstire de călugări şi dându-i o organizare proprie. Refacerea mănăstirii e
cuprinsă şi în precizările consemnate de Mihai Cantacuzino în Istoria politică şi
geografică a Ţării Româneşti7, ca şi în Genealogia Cantacuzinilor.8
Tot Letopiseştiul Cantacuzinesc relatează că în 1688, ultimul an al domniei
lui Şerban Cantacuzino, cel care tocmai dăduse câmpulungenilor o „carte” prin
care îi scutea de multe biruri, sultanul Soliman al III-lea (1687-1691) i-a făgăduit
lui Naim-bei, care ceruse cu gânduri de mărire o campanie militară împotriva
forţelor imperiale austriece, că, în eventualitatea unei victorii, îl va face vizir.
5

„Focşani pe jumătate cu noi, Râbnic, Buzău, Gherghiţa, Ploieşti, Târgşorul, Văleni, Câmpina,
Târgovişte capitală, Câmpul Lung, Argişul, Piteşti, unde sunt vinuri dulci, Râbnicul de Sus,
Câneni, Slatina, Târgul Jiul, Baia de Aramă, Strehaia, Cernieţi, aceste oraşe se află chiar sub
munţi”, în Miron Costin, ed. cit., p. 217.
6
Miron Costin, ed. cit., p. 203: „...Traian a ajuns la Dunăre şi a zidit un pod peste Dunăre; sunt
şi astăzi urme şi praguri şi turnuri ruinate, care semne şi eu am văzut în Ţara Muntenească...”; p.
257: „...podul, căruia cu ochii noştri am privit pragurile prin apa limpede a Dunării, cându am
mersu cu Dabija-Vodă cu oştile la Uivar.” Fragmentele arată că Miron Costin cercetase personal
vestigii istorice ale Ţării Româneşti.
7
Mihai Cantacuzino, op. cit., p. 12: „Se vede în cronologia monastirei Câmpulungului că
fondatorul ei a fost Radu Negru-Vodă şi pe la 1628, dărâmându-se cu totul, a rămas pustie 7 ani;
iar la anul 1635, pe timpul domniei lui Matei-Vodă, s-a prenoit”.
8
Mihai Cantacuzino, op. cit. p. 76: „ Matei Basarab Voievod a domnit ani 21. A zidit din temelie
şi a înnoit multe mănăstiri, şi anume mănăstirea Câmpulung (ce era zidită de Radu Negru-Vodă, la
anul 1215, care a fost cel dintâi domn al Valahiei), care mănăstire dărâmându-se din temelie, a
prefăcut-o”.
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Turcii, având ca aliaţi pe tătari şi pe unguri, „care s-au hăinit de cătră creştini”,
pierd bătălia de lângă Belgrad, iar după 32 de zile imperialii cuceresc şi cetatea
Belgradului şi, furioşi de pierderea a doi generali, „au tăiat pre turcii toţi şi
cadânele lor”, legându-i câte doi-trei la o sfoară şi aruncându-i în Dunăre. Acestea
petrecute, cum Şerban Cantacuzino părea hotărât să închine ţara lui Leopold I, cu
condiţia ca forţele creştine să lupte alături de el contra turcilor, dar să îi fie
asigurată o deplină independenţă9, imperialii găsesc momentul prielnic şi, având
în frunte pe „Viteranie ghenăraleşul”, au trecut fluviul şi „s-au tăbărât la Turnu
Severinului”. Neliniştit, în august 1688, domnul a trimis acolo o solie prin nepotul
său, marele logofăt Constantin Brâncoveanu, cu scopul de a explica generalului
Federigo Veterani că prezenţa sa în Ţara Românească ar putea trezi bănuielile
turcilor de o eventuală înţelegere între români şi forţele imperiale, ceea ce – la
porunca Porţii – ar fi atras imediat incursiuni pustiitoare din partea tătarilor.
Atunci Veterani, înţelegând zbuciumul domnului, influenţat probabil şi de
darurile primite, a ridicat oastea şi a venit pe sub munte până la Câmpulung. Dar
cum nici Câmpulungul nu era un loc ce l-ar fi putut feri pe Şerban Cantacuzino de
toate grijile, la 17 septembrie 1688, el trimite o nouă solie prin fratele său, Mihai
Cantacuzino, şi ginerele său, Constantin Bălăceanu, care întâlnindu-se cu
generalul la Câmpulung, fiind şi Brâncoveanu de faţă, „făcând multă rugăciune” şi
promiţând că domnul muntean primeşte la iernat 12 regimente cezaro-crăieşti şi că
va trimite la Viena o delegaţie pentru a purta tratative10, a reuşit să determine
plecarea din Câmpulung a trupelor, care au trecut munţii la Braşov, unde s-au
aşezat să ierneze.
O perioadă în care cronicile munteneşti relevă multe informaţii privind
Câmpulungul este cea privitoare la domnia lui Constantin Brâncoveanu. Ajungând
la acest sfârşit de veac XVII, Letopiseţul Cantacuzinesc istoriseşte înfruntarea
turcilor cu austriecii, din anul 1689, pe apa Nişului, unde „fost-au biruinţa
nemţilor, iar turcii s-au întors înapoi cu mare ruşine”. Oştile împăratului Leopold
I, conduse de ducele Ludovic de Baden, comandantul suprem al armatelor
imperiale, au intrat apoi în Muntenia, pricinuindu-i lui Brâncoveanu „multă obidă
şi inimă rea”. Solia prin care domnul încerca să abată trupele dincolo de hotarul
ţării n-a fost luată în seamă, „ci – scrie cronicarul Cantacuzinilor – au venit prin
mijlocul ţării de au făcut mare pradă, şi au călcat mănăstirile şi au stricat bisericile
până au sosit la Rucăr.”
Letopiseţul Bălenilor narează această întâmplare într-un mod asemănător:
„Însă trecând prinţipul pân ţară, făcând conace cât s-au putut, au tras la Ardeal şi
au mersu la Braşov, iar la Câmpu Lungu au ridicat pă Haizeler ghinărariu cu o
9

Ştefan Ionescu, Panait I. Panait – Constantin-Vodă Brâncoveanu, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1969, p. 46.
10
Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 47.
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samă de oşti, cât au socotit, să vie la Bucureşti să ierneze şi cu dânsul au luat pă
Constandin aga Bălăceanul, vrăjmaşul de obşte al domnului şi al ţării”.
Cu şi mai multe amănunte sunt relatate toate acestea de către Radu
Greceanu în cronica sa cunoscută sub titlul Viaţa lui Constantin Brâncoveanu.
Aici se arată cum domnitorul, pus în grea cumpănă din pricina pătrunderii
străinilor şi de pretenţiile lor, „văzând că nu mai iaste nădejde de mântuire cu ei,
făcut-au sfat cu boierii, şi den 2 rele cel mai puţin rău alegând”, consideră că
soluţia preferabilă este „ca să dea oştile deoparte spre munte, să şază la Câmpu
Lungu, şi cele rânduite de iernatic să li se dea”. Într-adevăr, în acele momente de
început ale domniei, imperialii, pentru intimidarea lui Brâncoveanu şi punând
crezare în intrigile agăi Bălăceanu, au ordonat ducelui Ludovic de Baden ca
generalul Donat Heissler, comandantul trupelor din Transilvania şi, în acelaşi
timp, un intim al lui Bălăceanu, să ocupe Ţara Românească11. Ca urmare, în
decembrie 1689, generalul Heissler trece munţii pe la Bran, cu un corp format din
patru regimente. În acest timp, ducele de Baden, care înainta în Muntenia, după ce
încălcase hotarele ţării la Cerneţi, lăsând un regiment la Brâncoveni, altul la
Piteşti, a ajuns la Câmpulung, „pentru că acolo poruncise lui Haizler ghenărariu
să-i iasă înainte viind den Ardeal”. Ludovic de Baden va pleca mai departe în
Transilvania „lăsând toată puterea în mâna lui Haizler”. Câmpulungul, cât şi
zonele înconjuratoare, vor fi avut mult de pătimit de pe urma lui Heissler, pe care
Radu Greceanu îl caracterizează ca „trufaş şi lacom” şi „făr de socoteală fiind”, de
vreme ce, mai scrie cronicarul, „oastea nemţească ajungea ţara den munte până în
Argeş cu prada şi jaful, şi spărgea pimniţile boiarilor de mânca şi bea, şi răsiipia
şi strica tot, dezbrăca oamenii unde găsiia şi multe altea răotăţi făcea”.
Deoarece Heissler îşi mutase trupele în Bucureşti şi nu voia să iasă de acolo
de bună voie, Brâncoveanu aflând că şi tătarii au intrat în hotarele ţării, informaţi
fiind de prezenţa armatelor imperiale în Muntenia, tratează cu nohaii un plan de
izgonire a austriecilor, preferând un jaf tătăresc, oricum trecător, unei ocupaţii
militare austriece, care putea deveni o permanenţă. Dar cum austriecii tocmai
plecaseră din Bucureşti, unde bântuia ciuma, retrăgându-se la Câmpulung, aici se
va auzi iarăşi zăngănitul armelor, căci din cetatea lui Bucur „s-au dus gonacii
după nemţi până la Câmpul Lungu, unde şi cu străjile lor cele dupre urmă s-au
lovit, ci nimic n-au făcut”. Ajungându-i la urechi generalului Heissler că grosul
trupelor tătare e pe urmele sale, deşi Câmpulungul ar fi oferit bune condiţii pentru
iernat, în ianuarie 1690 austriecii vor părăsi oraşul, retrăgându-se în Transilvania,
căci scrie Radu Greceanu: „Iar nemţii puţintel mai oprindu-să la Câmpul Lungu,
ca să vază la ce sfârşit lucrurile vin şi de mulţimea tătarilor înţelegând, care în ţară
asupra lor venise, rădicatu-s-au cu toţii din Câmpul Lung şi au trecut în Ardeal.”
Câteva luni mai târziu, Constantin Brâncoveanu, care mai fusese prin
Câmpulung, va fi purtat iarăşi prin aceste locuri de învârtejite evenimente. La 15
11
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Ştefan Ionescu, Panait I. Panait, op. cit., p. 151.

aprilie 1690, murind Mihai Apafi, principele Transilvaniei, Poarta socoti că e
momentul a-i cere voievodului muntean să-i dea sprijinul lui Emerik Tököly în
ocuparea Transilvaniei. Lui Brâncoveanu îi convenea campania pentru că, pe de o
parte, evita pretenţiile candidatului transilvănean la scaunul Ţării Româneşti, iar,
pe de alta, înfrângerea lui Heissler însemna şi neutralizarea intrigilor agăi
Bălăceanu la Curtea de la Viena. Abandonând un plan iniţial de a merge pe la
Teleajen, trupele lui Tököly, cele tătare, cele turceşti şi cavaleria munteană au
făcut joncţiunea, în august 1690, la Potlogi, de unde „lăsîndu acea socoteală pre la
Târgovişte a merge, au hotărât să treacă pe la Rucăr”. După ce avangarda
tătărească a trecut pasul Rucăr-Bran, angajând deja ciocniri cu imperialii încă din
13 august, trupele aliate, primind vestea „numaidecât iarăşi de dimineaţă cu toţii
degrab au purces, şi făcând popasul de prânz la cetatea Negrului-Vodă, iar de
seară au poposit den jos de Dragoslavele, şi acolo între munţi au mas, şi dimineaţa
s-au mai mutat până la Dragoslavele, şi acolea două-trei zile şăzând pre loc, de ce
era trebile iarăşi s-au sfătuit”.
Din cronica lui Radu Popescu privind evenimentele din timpul domniei lui
Ştefan Cantacuzino aflăm că lui Mustafa-aga i-a încredinţat sultanul răspunderea
deplasării regelui Carol al XII-lea al Suediei spre ţară şi tot atunci „au fost
poruncă la Ştefan-Vodă să-i gătească conace, până îl va trece în Ardeal”. Printre
boierii rânduiţi ca însoţitori din partea domnului muntean s-a aflat şi autorul
cronicii, vornicul Radu Popescu. După ce au ajuns la Piteşti, trupele suedeze vor
lua drumul Câmpulungului, pe unde vor trece, fără rege, şi, însoţiţi de turci şi de
trimişii lui Ştefan Cantacuzino, „s-au dus pe la Dragoslavele în Ţara Ungurească
şi den hotar s-au întors turcii şi boiarii îndărăt, iar ghinăralii cu oştile lui (ale lui
Carol al XII-lea, n.n.) s-au dus în ţara lor”. Aşadar Radu Popescu, cărturarul
poliglot, solul către Heissler al lui Brâncoveanu, a trecut el însuşi la 1714 prin
fosta cetate de scaun a primilor Basarabi.
Anonimul Brâncovenesc, ce poartă titlul Istoria Ţării Româneşti de la
octombrie 1688 până la martie 1717, relatează într-o pagină foarte tensionată
instabilitatea acelor ani, când Nicolae Mavrocordat, cel dintâi fanariot, schimba
cârmuirea din Moldova cu cea dintâi domnie a sa din Ţara Românească.
Izbucnind un război între turci şi austrieci, o parte a boierimii fiind de partea
Vienei, Nicolae Mavrocordat declanşează o prigoană contra facţiunii pro-austriece
care, în ciuda represiunii, reuşeşte să aducă în ţară trupe imperiale12. În urma
situaţiei create, Nicolae Mavrocordat va fi răpit la 14/25 noiembrie 1716 de
serdarul Barbu Brăiloiu, care îl însoţea în misiunea sa pe căpitanul Ştefan Dettine,
cunoscut şi sub numele de Pivoda. Dus la Târgovişte, Pivoda intenţiona să-l
trimită pe captiv la Braşov, dar la ordinele generalului Steinville, Nicolae
Mavrocordat, după ce trece prin apropierea Câmpulungului, va lua, sub escortă,

12

Const. C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până
astăzi, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura Albatros, Bucureşti, 1975, p. 497.
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drumul Sibiului13. Aceasta e – de altfel – şi calea pe care se va întoarce din
captivitate în august 171814. Pivoda se va reîntoarce la Bucureşti de unde va lua
tunurile lăsate acolo şi apoi „s-au dus la munte de au făcut cetate la mănăstire la
Mărgineni şi la Câmpu Lung”. În această vreme, când Bucureştiul căzuse pradă
turcilor din Giurgiu şi tătarilor, mănăstirea Câmpulung era ocupată de trupele
austriece.15
Despre a doua domnie în Ţara Românească a lui Nicolae Mavrocordat
(martie 1719 – sept. 1730) scrie cronicarul Radu Popescu în Istoriile domnilor
Ţării Româneşti; cronica ne dă detaliul că domnul, pe care Radu Popescu îl vedea
a fi „pururea [...] cu priveghere, nu numai în cele mari, ci şi în cele ce să văd a fi
mici”, a plecat urechea la doleanţele câmpulungenilor, rânduind refacerea
Bisericii Domneşti, ctitorită la 1567 de Doamna Chiajna (Mircioaia) şi fiul său
Petru voievod16.
Ultimele informaţii cronicăreşti despre Câmpulung le dă Dionisie
Eclesiarhul. În Cronograful Ţării Româneşti, pe care îl redacta din proprie
iniţiativă, autorul, ocupându-se de războiul ruso-turco-austriac izbucnit la 3 august
1787, pe când în Muntenia domnea Nicolae Mavrogheni, vorbeşte despre intrarea
în ţară a austriecilor care, după luptele din Bosnia în care ieşiseră învingători,
cuceriseră Belgradul de la turci şi, intrând în Muntenia, luaseră mănăstirea
Tismana. În martie 1788, trupele austriece, trecând Oltul, au ocupat atunci
Câmpulungul, „apucând” mănăstirea Negru-Vodă: „Nemţii au intrat în mănăstire
(Tismana, n.n.), în ziduri tăindu-se la metereze cu tunuri mai mici; asemenea şi la
mănăstirea Coziea au făcut, şi ear au apucat şi acolo înlăuntru cu meterezi, şi
dincolo de Olt au apucat mănăstirea Câmpu-Lung”17. Fără îndoială că oraşul şi
satele din apropiere au fost jefuite, căci Dionisie Ecleziarhul scrie despre
incursiunile „volintirilor”, care „jăcmănia vite, cai, boi, vaci, haine, bani, ce găsea,
şi fugea înapoi ca hoţii”.
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Pentru amănunte vezi: Alex. A. Vasilescu, Oltenia sub austrieci, 1716-1739, vol. I,
Bucureşti, 1929, p. 47-49 (teză de doctorat).
14
C. Rădulescu-Codin, Câmpulungul Muscelului istoric şi legendar, Editura librăriei Ioan N.
Staicu, Câmpulung Muscel, 1925, p. 170 (cu trimiterile respective), şi Alex. A. Vasilescu, op. cit.
15
Mitrofan Grigoras, Cronica Ţării Româneşti (1714-1716): „Iar Pivoda, întorcându-se la
Târgovişte, făcea tot aceleaşi răutăţi, ba şi mai multe în Ţara Românească; căci, ocupând
mănăstirea din Câmpulung şi părţile de dincolo de Olt, şi de acolo năvălind în satele dunărene, se
bătea cu turcii din vecinătatea Ţării Româneşti şi astfel s-au făcut ca mulţi creştini să fie prinşi şi
multe mănăstiri şi sate să fie arse de turci”, în D. Russo, Studii istorice greco-române, vol II,
Fundaţia regală pentru literatură şi artă”, Bucureşti, 1939, p. 447.
16
Cronicari munteni, vol. I, Bucureşti, 1961, p. 337: „Viind şi preoţi de la biserica domnească
dă la Câmpu Lung, care este făcută dă doamna Mircii-Vodă, şi jăluindu-i-să cum că biserica s-au
stricat, şi odăjdiile s-au ponosit, au dat Măria-Sa cheltuială, şi au trimis de s-au înnoit şi biserica şi
s-au şi zugrăvit, şi s-au făcut şi odăjdiile.”
17
Dionisie Eclesiarhul, Cronograful Ţării Româneşti, ediţia C.S. Nicolăescu-Plopşor,
Tipografia Episcopul Vartolomeiu, Râmnicu-Vâlcea, 1934, p. 37.
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Tot mănăstirea Negru-Vodă e menţionată de cronicar în capitolul privind
ciuma din vremea lui Alexandru Moruzi. În Bucureşti, unde muriseră zece mii de
oameni, domnul a dat poruncă să se construiască la marginea oraşului un mare
spital pentru ciumaţi. În mijlocul curţii a ridicat un lăcaş de cult pe care l-a împodobit cu odoare de la trei mari mănăstiri din ţară „închinate la spitalul ciumei”:
Tismana, Cozia şi Câmpulung. Ca urmare, veniturile mănăstirii Negru-Vodă se
întrebuinţau pentru combaterea epidemiei din Capitală, „slobozenia” întâmplându-se
abia la 20 iulie 180818.
În final, câteva consideraţii de natură geografică asupra zonei Muscelului
cuprinse de Mihai Cantacuzino în Istoria politică şi geografică a Ţării Româneşti,
unde găsim multe informaţii, unele, desigur, relative în privinţa corectitudinii din
punct de vedere al cercetărilor geografice actuale. Astfel cronicarul scrie despre
„muntele ce se zice Valea Vladului, acolo unde începe plaiul Dâmboviţei”, despre
hotărnicia judeţului Muscel, care avea „despre răsărit jud. Dâmboviţa, despre sud
Vlaşca, despre apus Argeşul şi despre nord Ungaria”. În Muscel se află un singur
oraş, Câmpulungul, capitală de judeţ, „prima reşedinţă a domniei, cu o monastire
numită Câmpulung, o bolniţă, 13 biserici şi una a sătenilor”. Tot în Muscel, care
are ca importante râuri Argeşul şi Dâmboviţa, se află „vama Dragoslavii, [...] pe la
Rucăr cu carul (6 ore), la Bran, în faţă cu Făgăraşul”.
Apropiindu-se de epoca premodernă a literaturii române, pătrunzând chiar
în ea cu întârziatul cronicar Dionisie Eclesiarhul, venise momentul ca stilul
cronicăresc să lase locul unui alt tip de scriitură, corespunzător timpului şi
gusturilor care se schimbaseră. Deşi între epoca redactării cronicilor munteneşti şi
clipa de faţă s-au scurs mai multe secole, informaţia istorică e încă actuală, iar
savoarea limbii şi parfumul ei s-au păstrat intacte.
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Ioan Răuţescu, Câmpulung Muscel – monografie istorică, Tipografia Gh. Gh. Vlădescu,
Câmpulung, 1943, p. 94.
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Presupusa călătorie prin Câmpulung Muscel
a regelui suedez Carol al XII-lea
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, lîngă Bender (Tighina),
şi-a petrecut acolo aproape patru ani, până
când turcii, spre a-i potoli uneltirile, l-au dus,
cu forţa aproape, 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.
Regele suedez Carol al XII-lea
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 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
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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
Carol al XII-lea la Bender
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 Ungurească şi den hotar s-au întorsu turcii şi
boiarii îndărăt, iar ghinăralii cu oştile lui s-au dus în ţara lor.“
Ce s-a întâmplat aşadar? 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
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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 întîmplate. 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.
Va fi trecut într-adevăr regele Carol al XII-lea prin Câmpulung Muscel, 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 care reuşeşte că facă lumină în
această controversată problemă. Frans G. Bengtsson aduce în acest volum o
precizare care nu a fost făcută de nici unul 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.

50

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 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 Muscel, 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 Şimleul Silvaniei, calea de întoarcere spre împlinirea unui
destin care avea să-i fie tragic.

JOHANN SAMBUCUS – TRANSILVANIA (46,5 x 34,5 cm), Viena, 1566 (detaliu).
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Constantin D. Aricescu – Gheorghe Chiţu:
o prietenie necunoscută
Nu s-a scris niciodată nimic despre relaţia
spirituală dintre câmpulungeanul Constantin D.
Aricescu şi craioveanul Gheorghe Chiţu (18281897). Dacă istoricul, memorialistul, arhivistul,
poetul ori gazetarul Aricescu este astăzi relativ
cunoscut, puţine lucruri se mai ştiu despre
craiovean. Acest Gheorghe Chiţu, luptător
paşoptist, unionist, editor, ctitor de instituţii,
primar al Craiovei, profesor la Facultatea de
Drept din Bucureşti, academician, dar şi bărbat
de stat, om politic, titular al ministerelor justiţiei,
şcolilor, internelor, finanţelor, războiului, parlamentar cu mari relaţii culturale şi diplomatice
(unele de talie europeană), s-a impus prin
onestitatea sa care l-a recomandat admiraţiei
contemporanilor săi, Bogdan Petriceicu Hasdeu,
Titu Maiorescu, Alexandru Odobescu, V. A.
Urechia, Grigore Tocilescu, D. A. Sturdza,
Dimitrie Onciul şi alţii.
Pe Constantin D. Aricescu Gheorghe Chiţu
Constantin D. Aricescu
(1823-1886)
l-a cunoscut – şi s-au împrietenit, fără îndoială –
în timpul studiilor la Colegiul „Sf. Sava“ din
Bucureşti, audiind cursurile marilor dascăli ai epocii, cărturari precum Ion Heliade
Rădulescu, Petrache Poenaru, Florian Aaron, Gh. Ioanid ori August Treboniu
Laurian. Plecat la Viena, unde din 1850 a făcut studii juridice, pătruns de ideea
„daco-românismului”, Gheorghe Chiţu a scris broşura Oracolul anului 1851, care
i-a adus câteva zile de arest. Întors la Craiova, a tipărit în 1857 revista Oltul, unde
a publicat versuri ce deplângeau lipsa de independenţă a ţării.
În viaţa zbuciumată care a urmat pentru amândoi, aceşti „amici de colegiu“
s-au întâlnit după ani şi ani. Animatorul cultural şi iubitorul de istorie Gh. Chiţu a
salvat, poate, de la pieire, prin tipărire, lucrări ca Istoria revoluţiunii române de la
1821 şi Acte justificative la istoria revoluţiunii române de la 1821 scrise de
colegul său din tinereţe Constantin D. Aricescu, discipolul lui Bălcescu în
istoriografie şi al lui C. A. Rosetti în gazetărie. Astfel când „Tipografia Gh. Chiţu
şi I. Teodorian“ scotea de sub teascurile sale, în 1874, Istoria revoluţiunii române
de la 1821 Constantin D. Aricescu declara răspicat: „Fără concursul patriotic al
domnului Gh. Chiţu, amic de colegiu, această operă ar fi zăcut şi astăzi în
portofoliul autorului şi poate n-ar fi văzut lumina niciodată... Tot domnului Chiţu
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îi suntem datori portretul lui Tudor, executat de penelul artistului Aman...
Românii, în genere, şi oltenii, în parte, urmează a mulţumi domnului Gh. Chiţu,
editorul acestei opere.“
Gheorghe Chiţu, fruntaş al partidului liberal, nu o dată a avut de luptat cu
Mihail Kogălniceanu care cerea înlăturarea lui Aricescu din orice funcţie cât timp
erau liberalii la guvernare, fiindcă fusese înfruntat de câmpulungean în mai multe
şedinţe ale Camerei. Destituit din directoratul Arhivelor Statului în 1876 (prin
„contribuţia“ lui Kogălniceanu), deşi avusese multe iniţiative şi publicase Condica
de venituri şi cheltuieli a vistieriei brâncoveneşti (1873) şi indicele hrisoavelor şi
cărţilor domneşti aflate în Arhivele Statului, tot Gheorghe Chiţu a fost cel care l-a
ajutat în clipe grele pe C. D. Aricescu, numindu-l revizor şcolar în districtele Ilfov
şi Vlaşca, prin urmare şi peste şcolile din Capitală (1877), iar mai apoi director al
internatului Liceului „Matei Basarab“ din Bucureşti (1884), unde şi-a putut
revizui în linişte, după propria mărturisire, Memoriile mele (una dintre cele dintâi
cărţi de memorii ale unui scriitor român) cu puţin timp înainte de a închide ochii.
Evocarea prieteniei, astăzi necunoscute, între Constantin D. Aricescu şi
Gheorghe Chiţu este un prilej de a rememora două spirite care au năzuit, într-o
epocă plină de romantism, la ridicarea naţiei lor, în două momente de răscruce:
Revoluţia şi Unirea.

Coperta volumului
Istoria Câmpulungului (1855)
de C. D. Aricescu
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Un călător paşoptist prin Câmpulung Muscel –
Alexandru Pelimon

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,
Vue de Kimpo-Longo, Côté du Nord
Nicolae Filimon ori Ion
Litografie după Michel Bouquet, Paris, 1843
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 atît
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 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
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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 parcurge lunca Mătăsarului, Găieştii
şi Leordenii. 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 Câmpulungul 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 Negru-Vodă, 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 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 Jidava, numit atunci de locuitorii din jur „Jidova“ sau
„Cetatea jidovilor“. 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 alfel, 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
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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 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 erea 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 nici un 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,
Constantin D. Aricescu –
care
„domină
ca o citadelă tot oraşul“, cu scopul
întemeietorul spectacolelor
teatrale la Câmpulung Muscel 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. 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 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
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rămâne peste noapte. Peste o zi caută oameni şi cai pentru o excursie la
Dâmbovicioara. Iese din Rucăr, admiră spre nord-vest „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 grizi 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 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
Nămăieşti. 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“.19 În ziua de 25
iulie 1858 Al. Pelimon îşi ia rămas bun de la Câmpulung, un oraş căruia îi urează
progres şi fericire.
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.

19

Activitatea teatrală din Câmpulung, începută în 1846 printr-o comedioară a lui C. D. Aricescu
intitulată Coconul Panaiotache, va continua, cu unele întreruperi, până în 1865, iar toiul stagiunii
era chiar în timpul bâlciului de Sf. Ilie.
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O ctitorie regală – Şcoala Normală „Carol I“
Lunga domnie a regelui Carol I, cel care a declarat că punând piciorul pe
pământul românesc s-a şi făcut român, a reprezentat o perioadă a reformelor
instituţionale, economice şi administrative, o epocă a modernizării României.
Dorinţa regelui de a avea în ţară instituţii publice de elită pornea de la convingerea
sa fermă că puterea unui stat modern se măsoară mai ales prin gradul de cultură.

În prezenţa ministrului instrucţiunii şi a constructorului
Giovanni Batista Dreina se pune piatra de temelie a Şcolii
Normale „Carol I“ (26 oct. 1892).

Între ctitoriile lui Carol I, hotărârea de a înfiinţa o Şcoală Normală în
vederea unei pregătiri specializate a învăţătorilor şi învăţătoarelor a fost un act
fundamental pentru dezvoltarea învăţământului primar din România. Mişcarea
produsă în opinia publică de mari cărturari ca V. A. Urechia, Petrache Poenaru,
Al. Papiu Ilarian, Gh. Sion, Gr. Rosetti ş.a. l-a determinat pe ministrul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, D. Gusti, să înainteze domnitorului, la 17 octombrie 1867,
următorul referat:
Prea Înălţate Doamne,
Nu vom avea şcoli bune săteşti decât cu condiţiunea de a avea mai întâiu
învăţători capabili şi la înălţimea chemării lor. Convins de acest adevăr şi având
în vedere că institutul „Vasile Lupu“ din Iaşi nu poate da decât un număr cu totul
restrâns de învăţători rurali, Măria Ta doreşte cu o zi mai înainte să se
organizeze în Bucureşti o şcoală preparatorie, în care să se admită un mai
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însemnat număr de candidaţi de învăţători, luaţi din fiecare judeţ, care să
faciliteze apoi neîntârziata realizare a acelei vii dorinţi a Măriei Tale, înmulţirea
şi îmbunătăţirea şcoalelor, care să ducă lumină, iubirea de patrie şi cunoştinţa
datoriilor în cele mai îndepărtate unghiuri ale ţării.
Pentru pregătirea lucrărilor necesare la imediata organizare a şcoalei
preparatoare sus-arătată şi pentru care Măria Ta în dorinţa realizării ei
neîntârziate ai promis chiar însemnate ajutoare din caseta privată a Măriei Tale,
subsemnatul vin cu cel mai profund respect a supune la aprobarea şi
subsemnarea Măriei Tale alăturatul proiect de Decret, pentru chemarea unei
Comisiuni compusă sub preşedinţia subsemnatului, din D-nii Doctor Davila,
Esarcu, Alexandrescu, Ureche, licenţiatul Gr. Ştefănescu şi A. Treb. Laurian,
decanul Facultăţii de Litere.
Ministrul Instrucţiunii Publice şi Cultelor
(ss) D. Gusti
În urma acestei solicitări, domnitorul Carol a semnat decretul prin care s-a
înfiinţat Şcoala Normală din Bucureşti, aprobând şi comisia propusă pentru
pregătirea lucrărilor şi organizarea şcolii:
CAROL I
Prin graţia lui Dumnezeu şi prin voinţa naţională Domnul Românilor,
La toţi de faţă şi viitori sănătate.
Asupra raportului Ministrului nostru, Subsecretar de Stat la Departamentul
Instrucţiunii Publice şi al Cultelor Nr. 10978,
Am decretat şi decretăm:
Art. 1. Se instituie o comisiune pentru pregătirea lucrărilor necesare la
imediata organizare în Bucureşti a unei şcoale preparatoare de învăţători săteşti.
Art. 2. D-nii Dr. Davila, Esarcu, Alexandrescu, Ureche, Gr. Ştefănescu şi
A. T. Laurian, decanul Facultăţii de Litere, sunt numiţi membri onorifici în
sus-zisa comisiune sub preşedenţia noastră Secretar de Stat la Departamentul
Instrucţiunii Publice şi al Cultelor.
Art. 3. Şi cel din urmă Ministru al nostru Secretar de Stat la Departamentul
Instrucţiunii Publice şi Cultelor este însărcinat cu executarea decretului de faţă.
Dat în Bucureşti la 20 octombrie 1867.
CAROL

Ministru Secretar de Stat
la Departamentul Instrucţiei Publice,
(ss) D. Gusti
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Pentru funcţionarea Şcolii Normale, care nu avea un local propriu în
Bucureşti, s-au închiriat casele Cernescu. Chiria şi cheltuielile necesare pentru
instalare s-au plătit de domnitorul Carol din caseta sa particulară, iar Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin prefecţii judeţelor, a comunicat ţării
înfiinţarea acestei şcoli şi a cerut ca din fiecare judeţ să fie trimişi câte doi elevi în
vârstă de cel puţin 16 ani şi cu şcoala primară terminată.
Solemnitatea pentru deschiderea cursurilor a avut loc în ziua de
22 noiembrie 1867 în prezenţa ministrului, a membrilor Comisiei de organizare, a
numeroaselor persoane care se interesau de promovarea învăţământului, a
profesorilor şcolii şi a celor 74 de elevi care se prezentaseră până la acea dată.
Printre cei dintâi profesori ai Şcolii Normale din Bucureşti, confirmaţi de
domnitorul Carol în urma raportului ministrului, se numărau personalităţi ca
arhimandritul Iosif Naniescu, rectorul Seminarului Central din Bucureşti, Ion C.
Massim, membru al Academiei Române, Ion
Ionescu de la Brad, inspector general în serviciul
Ministerului Comerţului, Agriculturii şi Lucrărilor
Publice, Constatin Esarcu, doctor în medicină,
licenţiat în Franţa ş.a.
La 30 noiembrie 1867 Carol a făcut prima
vizită la Şcoala Normală. Viitorul director al
instituţiei, George Radu Melidon, cel care avea să
facă din aceasta un centru model de îndrumare
metodică, a consemnat în anuarul şcolii momentul:
Eri 30 noembrie, Măria Sa Domnitorul a
binevoit a vizita institutul pedagogic ce ţara
datoreşte iniţiativei şi în mare parte generozităţii
Măriei Sale. Măria Sa, acompaniat de Domnul D.
Profesorul de pedagogie
Gusti, Ministrul Instrucţiunilor şi al Cultelor, a
Gheorghe Radu Melidon
(director între anii 1868 şi 1881) fost întâmpinat în capul scărei de D-nii membri ai
comisiunei, care au organizat şcoala şi de D-nii
profesori care dau şcoalei concursul lor. Înainte de a păşi în şcoală, D-l Prof. I.
Ionescu, decanul profesorilor şcoalei, a întâmpinat în numele şcoalei pe Măria Sa
cu următoarele cuvinte:
„Laudă şi mărire Domnului care vine astăzi în mijlocul nostru spre a vedea
dacă ordinele sale s-au executat, dacă fiecare este la postul său, dacă fiecare face
travaliul său. Iacă Măria Ta, iacă am început a lucra în via ce a sădit dreapta
Măriei Tale.
Noi lucrăm cu tot devotamentul ce ne inspiră augustele virtuţi ale Măriei
Tale, amorul cel sincer ce aveţi pentru popor şi nesfârşitele sacrificiuni pentru
bunăstarea lui; căci buna stare a claselor laborioase este în secolul nostru scopul
către care sunt îndreptate toate descoperirile ştiinţelor şi oamenilor celor mai
d-asupra, ale celor ce-au fost ridicaţi de providenţă pe tronurile cele mai
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frumoase ale lumii, pentru ca să conducă popoarele la fericire şi să le asigure
viitorul lor.
Viitorul popoarelor, ca şi al indivizilor, se asigură mai întâi prin
desvoltarea facultăţilor intelectuale şi morale, prin instrucţiune şi această
instrucţiune are un mare preţ în ochii poporului român, care zice «că nu este
sărac acel ce nu are tată şi mamă, ci acel ce nu are învăţătură»“.
Pentru a i se da învăţătură, de care este dator poporul român, Măria Ta ai
înfiinţat această şcoală. Ea are o mare însemnătate, fiindcă este menită a forma
învăţători pentru copiii locuitorilor din sate, pentru acei atât de mult părăsiţi şi
uitaţi cu totul, deşi erau demni de o mai bună soartă prin serviciile ce fac, prin
sacrificiile ce-şi impun.
Mult a suferit poporul român şi nimeni până la Măria Voastră, care a părăsit
virtuosul, fericitul şi augustul cămin al strămoşilor Voştri şi a venit în mijlocul nostru,
nu s-a găsit a-i da învăţătură şi a-i răscumpăra astfel serviciile sale.
Aceste servicii nu se iau în considerate decât numai de Domnii cei buni,
care au cunoştinţă de înalta lor misiune, care iubesc cu căldură pe popor şi care,
ca şi păstorul cel bun, îşi pun sufletul lor pentru dânsul.
Pe domnitorii cei buni poporul român a
învăţat a-i cunoaşte şi a-i deosebi din cei răi. El
ştie bine de unde-i vine dragostea şi dreptatea.
Şi permiteţi Măria Voastră să v-o spun, eu
care umblu toată vara printre locuitori, că v-a
numit Domnitorul cel bun. Astfel el v-a numit
Domnul bun, Domnul cel generos; ce va fi dară
când el va afla şi de această nouă şcoală ce aţi
format acum pentru a-l cunoaşte cu siguranţă la
buna stare după care aspiră.
Ne vom sili, Prea Înalte Doamne, profesori şi elevi, a justifica sacrificiile ce faceţi
pentru instrucţiunea poporului.
Vom lucra, Măria Ta, spre a ne face
Profesorul de pedagogie Ilarian
vrednici de înaltele Voastre dorinţi, de scopul ce Velculescu (director: 1898-1911
v-aţi propus şi care este a asigura fiecăruia
şi 1914-1921)
bunăstare materială şi morală.
Seminţele ce acum aruncaţi cu atâta dărnicie au căzut în acest pământ bun
şi vor produce rodul lor, rod de onoare şi recunoştinţă, onoarea şi recunoştinţa
poporului român nu-l vor părăsi niciodată.
Vizita Măriei Tale pentru institutul pedagogic va fi viificătoare ca o
desmierdare părintească, vizita Măriei Tale onoară instituţiunea, ea îi asigură
Înalta Sa protecţiune şi iubire – ziua de Sfântul Andrei, ziua bărbatului ales, va fi
scumpă în analele junelui institut.
Să trăieşti, Măria Ta“.
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Domnitorul Carol a răspuns că mulţumeşte pentru cuvintele pline de simţire
care i-au fost adresate, după care a vizitat şcoala şi a asistat la o lecţie.
La scurt timp, în ziua de 6 februarie 1868, ctitorul Şcolii Normale din
Bucureşti a făcut o nouă vizită, de data aceasta inopinată. Domnitorul Carol a
intrat în clasa arhimandritului Iosif Naniescu, a pus întrebări elevilor, le-a cerut să
arate localităţi pe hărţile aduse cu acest prilej, a luat de la director informaţii cu
privire la starea materială, profesori, programa şcolară, a vizitat dormitoarele şi
sala de muniţii şi a cerut să-l vadă pe elevul Alexandru Dudea, cel care a ţinut, la
31 decembrie 1867, un frumos discurs în curtea Palatului pentru a-l felicita pe
fondatorul şcolii.
Întrucât Şcoala Normală din Bucureşti nu avea un local propriu, domnitorul
Carol l-a invitat pe ministru să-i facă propuneri practice pentru a se construi cât
mai repede un edificiu. Ministrul D. Gusti a înaintat raportul, prin care se
propunea şi numirea unei comisii pentru supravegherea construirii acestui
edificiu. Majestatea Sa a dat următorul decret:
CAROL I
Din graţia lui Dumnezeu şi prin voinţa Naţională
Domn al Românilor
La toţi de faţă şi viitori sănătate
Asupra raportului Ministrului nostru Secretar de Stat la Departamentul
Cultelor şi Instrucţiunii sub Nr. 13.827,
Am decretat şi decretăm:
Art. 1. Suma de 12.000 galbeni ce, în ziua sosirii noastre în Bucureşti, am
destinat, din caseta noastră particulară, pentru a fonda un institut de binefacere,
în memoria acelei sărbători scumpă inimei noastre, se va întrebuinţa pentru
clădirea unui edificiu propriu, în care se va aşeza institutul pedagogic din
Bucureşti, menit a da învăţători comunelor rurale.
Art. 2. Numim pe D-nii Davila, Laurian, Alexandrescu, Urechilă, C. A.
Rosetti şi I. Cantacuzino membri, spre a forma o comisiune care, sub preşedinţia
Ministrului nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor şi Instrucţiunilor
Publice, se va ocupa imediat a forma planul şi a supraveghea necontenit lucrările
construcţiunii acestui edificiu pentru a corespunde pe deplin destinaţiunii de mai
sus.
Art. 3. Şi cel din urmă, Ministrul nostru Secretar de Stat la Departamentul
Cultelor şi Instrucţiunilor Publice este însărcinat a executa decretul acesta.
Dat în Bucureşti la 22 decembrie 1867.
Ministrul Instrucţiunilor Publice şi al Cultelor
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(ss) Carol
(ss) D. Gusti

Comisia numită de domnitor a hotărât amplasamentul unde urma să se
construiască edificiul în apropierea Palatului Cotroceni. Diverse piedici, mai mari
ori mai mărunte, precum şi ideea că elevii vor lucra, după absolvire, în mediul
sătesc, iar locul cel mai potrivit ar fi la o oarecare depărtare de Capitală, au făcut
ca începerea construcţiei să se amâne şi Şcoala Normală să nu deţină în Bucureşti
un local propriu. Astfel, în ziua de 25 aprilie 1868 Majestatea Sa a vizitat pentru a
treia oară Şcoala Normală pentru a se convinge personal cum funcţionează în noul
local închiriat pe Podul Mogoşoaiei în casele Ştefănescu. După vizită, în mai
multe rânduri, Carol a donat cărţi, rechizite, hărţi, bani pentru îmbunătăţirea
calităţii mesei etc.
În rapoartele şi materialele documentare din
primii ani de funcţionare ai şcolii, această instituţie
de învăţământ a purtat mai multe denumiri:
Institutul pedagogic din Bucureşti, Şcoala preparandală din Bucureşti, Şcoala Normală primară
din Bucureşti, Şcoala Normală pedagogică.
Fiindcă trebuia să i se dea definitiv un nume,
directorul George Radu Melidon a propus, printr-un
raport înaintat pe 17 decembrie 1869, ca instituţia
să poarte numele Şcoala Normală „Carol I “ .
Printre alte consideraţii, directorul arăta că „după
un uz eminamente moral şi raţional, toate
aşezămintele mai importante din ţară poartă
numele glorioşilor fondatori, care au lucrat în
interesul românismului“. Răspunsul a fost
Profesorul de ştiinţele naturii favorabil şi astfel şcoala şi-a găsit numele
I. Gh. Marinescu,
definitiv, care o va consacra.
autorul unei monumentale
Disputa dacă Şcoala Normală „Carol I“
monografii a şcolii
trebuie să fie aşezată în Bucureşti, oraş văzut ca
un centru cultural necesar formării tinerilor, sau la ţară, locul unde învăţătorii îşi
vor desfăşura activitatea după absolvire, a continuat mai mulţi ani. În anul 1892
ministrul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, D. Sturza, şi colaboratorul său
apropiat, Spiru Haret, au găsit soluţia, cu ocazia unei călătorii prin România:
construirea unui local propriu, la Câmpulung Muscel.
Şcoala Normală „Carol I“ a fost mutată de la Bucureşti la Câmpulung
Muscel în anul 1896, într-un edificiu dintre cele mai moderne din ţară. Începea
astfel o altă etapă, strălucită, în istoria acestei prestigioase instituţii de învăţământ,
ctitorie a regelui Carol I, cel care cândva a spus: „În ziua aceea voi fi pe deplin
mulţumit, când fiecare român va şti să scrie şi să citească; căci numai atunci traiul
său moral şi material va fi asigurat.“
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Ion Barbu văzut prin „ochelarii“ lui Mihai Moşandrei
Copilul Ion Barbu, căruia i se putea anticipa
geniul, avea o ciudată spaimă de lume şi o
ursuzenie proverbială. Studiile, făcute la
Câmpulung Muscel şi în mai multe localităţi din
ţară, urmându-şi tatăl, „judecător nomad, fără
cuscriri literare“, ni-l arată – mai ales în ultimii
ani de liceu – ca mai apropiat de viaţa boemă
decât de carte. Prieteniile care se leagă acum,
îndeosebi cu Tudor Vianu şi Mihai Moşandrei,
sunt dintre cele mai trainice.
După trecerea bacalaureatului, Ion Barbu s-a
înscris la secţia de matematică a Facultăţii de
Ştiinţe din Bucureşti şi admirându-l foarte mult pe
profesorul Gh. Ţiţeica, paradoxal, se simte mai
mult atras de literatură. La sfârşitul primului
război mondial debutează în poezie şi, oricât ar
părea de ciudat, opera sa poetică (amănunt
aproape ignorat astăzi) este rodul unui pariu făcut
cu Tudor Vianu: tânărul Barbu a vrut să-i
Ion Barbu, la cinci ani,
demonstreze
că poate crea poezie atât de
împreună cu părinţii
valoroasă, încât criticul „să fie nevoit“ să scrie o
carte despre el. Marea poezie a lui Ion Barbu pleacă de la acest pariu şi lucrurile
vor decurge aşa cum le anticipase. În 1935 Tudor Vianu va publica studiul său
cunoscut (devenit azi clasic) despre poezia lui Ion Barbu. „Cariera mea poetică
sfârşeşte logic la cartea lui Vianu despre mine. Orice vers mai mult e o pierdere de
vreme“ – avea să mărturisească într-o corespondenţă poetul.
Întrucât pariul fusese câştigat, Barbu părăseşte poezia pentru matematică.
Îşi luase doctoratul în Germania şi venise în ţară ca profesor la acest obiect. Din
câte îşi amintea unul din foştii săi elevi de la Liceul „Spiru Haret“ din Bucureşti,
văzând nepriceperea lor la matematică, Barbu a trecut la poezie şi a convenit cu ei
ca până la sfârşitul anului să nu se mai discute decât poezie, urmând ca abia în
ultimele ore să se facă ceva filozofie matematică.
Caz unic în cultura noastră, poetul Ion Barbu a fost dublat de un genial
matematician. Venit la Universitatea din Bucureşti ca profesor de geometrie şi
algebră, ţinând cursuri care uimeau şi intrigau totodată, poetul-matematician
poartă aici alt nume: Dan Barbilian. Metamorfoza numelui trimite la o întâmplare
din ascendenţa paternă. Cu ani în urmă tatăl său, pe nume Barbu, se înscrisese la
Seminarul „Nifon“. Dirigintele clasei, profesor de latină, constatând cu uimire că
în clasă are mai mulţi elevi cu acelaşi nume – Barbu, mângâindu-şi bărbia
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(„barbilia“ în latină) l-a botezat pe loc, spunându-i:
„Am să te trec în catalog drept Constantin
Barbilian“. Acest nume şi l-a păstrat şi la Facultatea
de Drept şi în cariera de magistrat, iar când i se va
naşte copilul nu va avea curajul să-şi înscrie nounăscutul la oficiul stării civile cu numele Barbu, pe
care acum nu i-l mai ştia nimeni. Apelativul Dan
Barbilian n-a plăcut însă niciodată autorului Jocului
secund, fiind considerat ca având ceva „lăutăresc în
sunet“.
Prietenia lui Ion Barbu cu Mihai Moşandrei a
durat o viaţă, până la stingerea celui dintâi în 1961.
S-au cunoscut în anii copilăriei la Câmpulung
Muscel, în casa Nanilor (clădirea din strada Negru
Vodă, la nr. 184), construită în secolul al XIX-lea şi Ion Barbu, elev premiant, la
restaurată ulterior de medicul-savant, profesorul Ion
şcoala primară din
Câmpulung
Muscel.
Nanu-Muscel. În grădina acestei case doi copii de
vreo nouă-zece ani dădeau buzna în grădiniţa cu
trandafiri de dulceaţă şi cu fluturi viu coloraţi, unde
descopereau un paradis terestru.
Pentru Mihai Moşandrei amintirile din
vremea aceea au rămas veşnic proaspete. Cu tenul
alb, cu părul bogat, cu profilul de o mare fineţe
aristocratică, Ion Barbu, primul său prieten atrăgea
întotdeauna atenţia: „Mi-l amintesc bine pe Dan mic
– va scrie mai târziu Mihai Moşandrei – era un copil
de o rară frumuseţe, având nişte ochi mari, verzi,
deasupra unor obraji albi de un regulat oval, dar
care contrastau cu un păr întunecat şi abundent. Cu
o fire tăcută şi visătoare, mai mult decât să
vorbească, îi plăcea, mai ales ca joc, leagănul nostru
din ogradă, cu sfori groase şi care era atârnat de
ramurile vânjoase ale unui mălin bătrân. Prin
Ion Barbu (Dan Barbilian),
imensele grădini de atunci ale oraşului, ne plăcea să
asistent universitar al
hoinărim, să facem pentru cei rămaşi acasă frumoase profesorului Gh. Ţiţeica la
catedra de geometrie
buchete de flori de câmp sau să herborizăm pentru
analitică
a Universităţii
noi speţele rare...“
Bucureşti
Aceşti prieteni din copilărie (pare-se că
legăturile făcute în această perioadă a vieţii sunt pentru oricine dintre cele mai
trainice şi, adesea, singurele adevărate şi dezinteresate) se vor reîntâlni, graţie
hazardului, în anii adolescenţei la Liceul „Gh. Lazăr“ din Bucureşti. După aproape
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două decenii, pe la mijlocul anilor ’30, Mihai Moşandrei îi dedică lui Ion Barbu
acest portret liric în care îi găseşte un echivalent în zeul indian Varuna:
[...] Iubea naivitatea melcului ascuns sub smalţurile verzi ale grădinilor,
asemenea şi corbul, de moarte cobitor. Cunoştea întreaga magie a plantelor, şi
chiar pe cea pitită în astrele verzi. Ştia să cheme sufletul salubru al iernelor
polare, cu reni suri, şi pitici cât o fragă. Sub pasul de vis al acestui zeu, înviau
toate ciupercile pădurilor, iar uneori numai flori de sticlă sau mucava văpsită sub
abstracte geometrii şi praf de safire sintetice. Mereu singuratec şi izolat, era plin
de un interior mister, din care se hrănea cu multă foame. Fiind copil – trebuie să
mărturisesc aici – pe acest zeu nu l-am putut înţelege, şi l-am duşmănit. El totuşi
ştia cât de mult îl iubesc, pentru cuvintele lui rare, şi atunci nu mi-a făcut nici un
rău. Tocmai târziu am aflat că tot el era acela ce despărţea vârtejele nebuloaselor
solare, în pătrate, triunghiuri şi ilustre geometrii.
Vorbele zeului indic aveau uneori lucidităţi crepusculare, ucigătoare de
vis, dar totuşi complicate, în taina gândurilor ferite, ce te făceau să-l temi, ca pe
unele ape liniştite, dar pline de ascunse vâltori.
L-am întâlnit întotdeauna înconjurat de râuri iradiante de lumină, ce
reverberau farmecul marilor altitudini, dar care totuşi uneori mimau o falsă
naivitate edenică.
Privirea lui era superbă, rece, distantă, apolinică, totuşi uneori, precum un
şoim înflăcărat, îi plăcea să sfâşie cu voluptate prada imaculată.
Duşman al sufletului care geme, capriciul lui era răscumpărat de un adânc
simţ al vorbelor muzicale, ceea ce de altfel îl deosebea de micii demoni,
nenumăraţi rapsozi ai gliei, care mereu se năşteau ca repede să dispară, şi care
din cauza dogoarei flăcărilor lui, nu-l înconjurau decât de foarte departe.
L-aş fi confundat mai repede cu însuşi Varuna, dacă nu i-ar fi lipsit acea
fermecătoare intuiţie, secretul uneori al zeităţilor mărunte, şi în care el nu
credea.
L-aş fi ghicit uşor, dacă nu mi s-ar fi arătat în odăjdiile măreţe de flăcări
albe ale lui Agni.
L-am recunoscut numai, fiindcă nu privea niciodată în lături şi niciodată la
cer; mergea adesea distrat cu ochii mereu rostogoliţi înainte, rostind, numai
pentru el, cuvinte magice de diamant şlefuit.
Pietrele alergau, sau poate vorbele lui, cristalizând deodată aurore
boreale, sau constelaţii bizare de luceferi, adesea neînţelese de foamea noastră
pentru imaginile plastice sau de senzualitatea carnală a minţii, de joase mlaştini.
Iradiant în virginitatea lui de piscuri, avea o ură înnăscută a locurilor
comune, ceea ce îi dădea o falsă aparenţă de orgoliu superb, dus pe lectica de
purpură a unei insolenţe barbare.
Primul poate eu am bănuit în el un zeu din ginta lui Asuras, şi aceasta nu
numai din cauza firii lui răzbunătoare, până la violenţă şi nimicire, dar mai ales
pentru sarcasmul rece şi care îl nimba în tot locul, precum o diademă regească.
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Pentru mulţi pretenţioşi, ce întruchipau prostia până la gigantismul
munţilor duri, simţea uneori pentru ei o înduioşare sinceră, până la lacrimi.
Se ştie, Varuna e cel întruchipat numai pentru fala zeilor printre oameni,
castelul lui însă se ridică eterat, în splendorile strălucitoare ale cerului.
Din când în când, divinitatea trece pe carul ei de foc, de la un punct
cardinal la altul.
În copilărie, acestui zeu i-am strâns mâna, l-am apropiat fără voie pe
băncile vechilor amfiteatre, şi fără voia lui i-am surprins sub vorba dificilă şi
căutată cu trudă un scepticism adânc şi amar. [...]

Scrisoarea expediată de Ion Barbu prietenului Mihai Moşandrei,
numindu-l „eminentă liră“.

Portretul liric al lui Ion Barbu (reprodus aici fragmentar), necunoscut astăzi,
va fi cuprins ulterior, cu titlul Zeul Varuna, în volumul de poeme în proză Lisimah
apărut la Editura „Casa Şcoalelor“ în 1944. Însuşi autorul va mărturisi mai târziu
în capitolul intitulat Casa amintirilor din volumul Evocări literare (1989): „Pe
acest atât de ciudat şi original poet al copilăriei mele am căutat să-l pictez alegoric
în zeul indic Varuna, din culegerea mea de poeme în proză Lisimah. Jertfa umilă
adusă acolo n-a uitat-o niciodată, dându-mi în schimb toată prietenia lui adevărată
şi caldă, ce pentru foarte puţini o păstra“.
Poetul Ion Barbu i-a replicat imediat prietenului său câmpulungean prin
această scrisoare care poartă marca inconfundabilă a stilului său esenţializat:
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Bucureşti 26 III 1936
Iubite Moşandrei,
Te felicit! Ai luat drept pretext o natură toridă, dar altfel destul de vulgară,
însă ai scris un foarte frumos lucru. E un echivalent al motivului mussetian din
„Nuit de Décembre“ sau al celuilalt, poesc, de care transcendenţa îl apropie încă
mai mult: dublul lui William Wilson.
Sunt fermecat şi robit. Ce evocare a adolescenţelor noastre, interferând
prin parcurile putrede şi la umbra amfiteatrelor foarte vechi. Dar epuisarea
zadarnicei mele făpturi, până la faţa de foc a lui Varuna, mă sperie, chiar
mărginită la ceea ce este în realitate: o luxoasă operaţie poetică. Ai dezvoltat şi
deghizat în apologie acea epigramă de care am făcut atâta haz – ochiul încărcat,
de elefant!
Ce zici? Simţi tăria să te aşezi şi vacanţa asta, în preajma globului malefic
al scumpului tău pachiderm? A doua jumătate a vacanţei o petrec singur în
Bucureşti. Caută-mă prin aburii Cetăţii, mă vei găsi oglindindu-mă singur într-un
lac mic de schwarţ, cu atribute de lotuşi dulci în preajmă.
Al tău
Ion Barbu
şi (dacă vrei) Dan Barbilian

Ion Barbu
Desen de Marcel Iancu (1929)
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Cazul locotenentului Dumitru Lazea din Lereşti
La 11 septembrie 1940 pe adresa familiei Lazea din comuna Lereşti, judeţul
Muscel, sosea această telegramă: „Fiul dumneavoastră lt. Lazea Dumitru a căzut
la datorie în faţa trupelor maghiare în ziua de 4 septembrie 1940 şi a fost
înmormântat cu paradă militară la Debreţin-Ungaria.“ Împrejurările misterioase
ale „căderii la datorie“ a tânărului locotenent muscelean au făcut obiectul unor
numeroase investigaţii din partea autorităţilor militare române în perioada ce a
urmat morţii sale, fără însă ca acest caz să fie elucidat în totalitate.
Dumitru Lazea văzuse lumina zilei pe 30
ianuarie 1911 în casa părinţilor săi Niculae Z.
Lazea (29 ani) şi Elena Niculae Z. Lazea (26 ani)
din comuna Lereşti. După şcoala primară, urmase
Liceul „Dinicu Golescu“ şi la 1 august 1930
directorul Ion Antonescu îi elibera o dovadă din
care rezulta că absolvise cursurile acestei instituţii.
Pe baza adeverinţei, proaspătul absolvent Dumitru
Lazea făcea la 6 august 1930 cerere de înscriere la
Şcoala Militară de Infanterie „Principele Carol“
din Cîmpulung Muscel. Îmbrăţişând cariera
militară, locotenentul se afla în zilele Dictatului de
la Viena în calitate de comandant al Plutonului 3/7
Grăniceri Pază Diosig (jud. Bihor) de la graniţa cu
Dumitru Lazea
Ungaria. Conform instrucţiunilor recent primite,
(1911-1940)
comandantul şi oamenii săi aveau ordin ca în urma
situaţiei create prin Dictatul de la Viena să se retragă în ziua de 4 septembrie
1940, dar numai după ora 20, până atunci trebuind să rămână pe loc.
În dimineaţa zilei de 4 septembrie 1940 locotonentul Dumitru Lazea, însoţit
de un caporal, a plecat de la reşedinţa Plutonului 3/7 Grăniceri Pază Diosig în
comuna Secueni pentru convorbiri telefonice urgente. S-a înapoiat pe la orele 12
şi i s-a adus la cunoştinţă că jandarmi şi soldaţi unguri s-au strecurat în comuna
Diosig. Ca urmare s-a dus imediat la pluton unde a echipat oamenii şi i-a luat cu
sine. S-a abătut pe la primărie, unde a discutat cu notarul şi primarul comunei în
scopul de a obţine de la ei informaţii în legătură cu pătrunderea maghiarilor în
comună. Aceştia, neputându-i oferi datele necesare, l-au îndrumat a se adresa
comandantului Gărzii Naţionale Maghiare, punându-i la dispoziţie un gardian
comunal care să-l însoţească la domiciliul acestuia. Ajuns aici, locotenentul l-a
făcut pe acesta răspunzător de pătrunderea soldaţilor unguri în comună, atrăgându-i
atenţia că, în caz că nu se iau măsuri ca aceştia să se retragă peste frontieră, îl
arestează, iar pe soldaţii unguri ce-i va întâlni în drum îi va împuşca. Comandantul Gărzii a spus că nu ştie nimic.
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În timpul acestei discuţii s-au auzit focuri de armă; locotenentul a ieşit în
şosea şi i-a întrebat pe ai săi dacă au auzit şi ei focurile trase. Aceştia i-au răspuns
afirmativ şi i-au precizat că focurile au fost auzite din direcţia cimitirului
unguresc, situat la marginea de vest a comunei, spre frontieră. Dumitru Lazea,
împreună cu cei zece grăniceri, înarmaţi cu patru puşti mitralieră, s-au îndreptat
spre locul cu pricina. Aici a observat că pe şosea veneau trei-patru soldaţi unguri
pe bicicletă. Aceştia, zărindu-i pe grănicerii români, au sărit jos şi s-au adăpostit
în şanţurile din dreapta şi din stânga drumului. Atunci locotenentul a dat ordin
grănicerilor să ocupe poziţii de tragere.
Întrucât ungurii au început să tragă, a ordonat şi el deschiderea focului.
Deoarece în acest interval de timp au continuat să sosească şi alţi soldaţi unguri ca
să întărească poziţiile celor dintâi, ca şi datorită faptului că mai mulţi civili au
început să tragă de prin case şi din curţile lor asupra grănicerilor români,
simţindu-se mult inferior şi observînd că are cinci morţi şi un rănit, cât şi două
puşti-mitralieră scoase din funcţiune, Dimitru Lazea a ordonat retragerea prin
salturi succesive. După acest ordin a încercat să se adăpostească într-o curte care
nu era alta decât cea a comandantului Gărzii Maghiare. A ieşit pentru un moment,
repetând ordinul de retragere, şi a intrat din nou acolo. Imediat după aceasta, civili
unguri şi armată s-au năpustit într-acolo. De aici n-a mai fost văzut de nimeni. De
asemenea, nimeni n-a putut afla pe moment ce s-a întâmplat cu ofiţerul român o
dată intrat în curtea cu pricina, căci supravieţuitorii atacului s-au întâlnit la pluton
şi au continuat retragerea.
În urma celor petrecute, pe data de 15 septembrie 1940 locotenent-colonelul
Pompiliu Pârvulescu, comandantul Grupului 7 Grăniceri Pază Alba-Iulia, solicita
comisiei mixte româno-maghiare de la Turda clarificarea situaţiei locotenentului
Dumitru Lazea, despre care era informat că a fost rănit şi, neputând fi evacuat de
către grănicerii români, ar fi fost transportat la spitalul din Debreţin, unde a
sucombat. De asemenea, se mai cerea deshumarea şi predarea cadavrului pentru a
fi reînhumat în România. Din procesul-verbal încheiat în ziua de 30 septembrie
1940 de partea română şi maghiară la Lököshaza rezultă că în urma deschiderii
sicriului de lemn prin geamul coşciugului metalic a fost identificat locotenentul de
grăniceri Lazea, căruia i se făcuse şi autopsia. La cererea română de autopsie
comisia maghiară, ca urmare a intervenţiei medicului de circumscripţie, a declarat
că nu permite deschiderea coşciugului metalic decât dacă va fi transportat pe linia
de frontieră. A doua zi, 1 octombrie, părţile au semnat un act medic-legal din care
rezulta cauza morţii: hemoragia cauzată de ruperea arterei renale stângi provocată
printr-un glonte de armă de foc. În aceeaşi zi fostului locotenent Dumitru Lazea i
s-au dat toate onorurile de către un detaşament român de infanterie, iar pe
3 octombrie primea aceleaşi onoruri la Câmpulung Muscel.
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***
Post scriptum. Din informaţiile obţinute în toamna lui 1940 de fratele
defunctului, sergent T.R. Gheorghe Lazea, de la un funcţionar refugiat din Diosig
în Timişoara, rezultă că după ce ofiţerul român a fost împuşcat (nu însă mortal),
medicul de circumscripţie din Diosig a venit să-l panseze. Pentru că în ziua
incidentului autorităţile comunale se aflau la postul lor, maghiarii ar fi avut
posibilitatea să-l predea pe locotenent, oricare ar fi fost starea lui. Aceasta nu s-a
întâmplat însă, de unde şi inevitabila întrebare: ar fi putut supravieţui Dumitru
Lazea?

Ofiţerii Regimentului 30 Muscel
(fotografie din 1905)
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Scrinul cu amintiri
Motto:
În scrinuri vechi şi plumburii oglinzi
Mai joacă încă vechea Încântare...
Cu visul stins, ce nu poţi să-l mai prinzi,
Cu anii zăvorâţi în depărtare...
(Mihai Moşandrei, Elegie în octombrie)1

Am avut şansa şi fericirea să-l cunosc şi să mă aflu aproape de poetul Mihai
Moşandrei în ultimul său deceniu de viaţă. În locuinţa lui din Câmpulung Muscel,
pe strada Spiru Haret nr. 1, ori de câte ori îi călcam pragul, mă întâmpina cu o
bonomie şi o cordialitate ieşite din comun. Omul era de o civilitate desăvârşită,
care ar fi putut lesne intimida pe oricine, mai ales pe cineva cu mult mai tânăr
decât el. Mă invita în camera sa de lucru, unde – printre cărţi vechi, ediţii rare,
manuscrise şi fotografii – cuvintele sale se contopeau cu însăşi istoria literaturii
române.
Odată, pe când îl ascultam fascinat povestindu-mi despre „lumi ce nu
există“, poetul s-a apropiat de scrinul din dormitorul său, scrinul cu amintiri. L-a
deschis şi a scos din el un teanc uriaş de scrisori − epistole primite de la scriitori
de-a lungul unei vieţi. A desfăcut un plic şi a început să-mi citească una dintre ele.
Apoi alta şi încă una. Se oprea din când în când din lectură şi, pe marginea
contextului, se lăsa furat de amintiri. Treptat-treptat cei care-i scriseseră încetau să
mai fie doar nişte umbre ale trecutului. Coborâseră printre noi, în liniştea odăii
poetului...
Printre corespondenţii lui Mihai Moşandrei se regăsesc nume mari ale
literaturii şi culturii româneşti precum: Ion Barbu, E. Lovinescu, Tudor Arghezi,
Constantin Noica, Al. Rosetti, Perpessicius, Tudor Vianu, Şerban Cioculescu.
Cele mai multe scrisori se păstrează însă de la unchiul său, poetul şi traducătorul
Dimitrie Nanu, care i-a fost un adevărat maestru spiritual. El i-a descoperit
talentul poetic, i-a îndrumat primii paşi în poezie, l-a dus la cenaclul „Sburătorul“
al lui E. Lovinescu, l-a susţinut în faţa autorităţii tatălui său care-i reproşa
neglijarea avocaturii pentru că se îndeletnicea cu scrisul.
Documente ale timpului, aceste scrisori prezintă o mare diversitate de
aspecte, prin referiri la viaţa literară, la personalităţi ale vremii, la cărţi şi lecturi
necesare, la propria creaţie, la prieteni, la viaţa privată, la familie, la oraşul
1

Poezia Elegie în octombrie, care anunţă în tonuri discrete crepusculul vieţii, face parte din
volumul Plecarea rândunelelor (1978).
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Câmpulung Muscel etc. Întinsă pe parcursul a trei sferturi de secol, corespondenţa
către Mihai Moşandrei trece acum din intimitatea scrinului cu amintiri în paginile
cărţii.2
31 decembrie 1921
Dragă nepoate,
Pe astăzi am să-ţi dau o veste tot aşa de
bună ca şi acea trecută din cartea poştală. M-am
bucurat de bucuria ce vei resimţi-o tu, ca de
propria şi cea mai mare a mea bucurie. Eram la
teatru, şi Iorga se afla la repetiţia piesei lui,
„Moartea lui Dante“. La sfârşitul piesei, mă
vede şi vine drept la mine vesel şi strângându-mi
mâna: „am şi făcut corectura la poezia dumitale
şi a lui Moş Andrei. Foarte, foarte frumoase
amândouă!“ Îţi închipui tu ce va să zică a-ţi face
corectura un Iorga? E ca şi actul lui Isus când a
spălat picioarele ucenicilor, – căci corectura
tipografică e treabă de salariat, nu de director al
unei reviste! E un semn de mare atenţie când ţine
însuşi directorul să nu se strecoare nici o
Dimitrie Nanu
greşeală
la ceea ce el a găsit că sunt măr(portret în ulei
găritarele
revistei. Acum să-ţi istorisesc cum a
de Panait Mihăilescu)
ajuns Domus avita la Ramuri. În ziua când mă
pregăteam s-o expediez la Flacăra, mi-a venit o cerere de colaborare de la
Făgeţel, de la Ramuri, care-mi scria: „D-l Iorga vrea să renvieze Sămănătorul,
nu ne uita!“ Eu le răspund: „voi vreţi, dar eu nu ştiu dacă şi d-l Iorga mă vrea,
fiindcă eu am arătat o independenţă faţă de dânsul pe care el îndeobşte nu o
tolerează. Vă trimit totuşi o poezie de mine şi o poezie de nepotul meu, ca să le
trimiteţi voi lui Iorga (ei îmi spuneau să le trimit eu). Dacă mă refuză, – se
cheamă că v-a refuzat pe voi, nu pe mine, şi astfel nu-l pun în neplăcuta postură
de a mă refuza el însuşi“. Lucru de mirare însă, Iorga n-a mai fost de data asta
rancunos ca faţă de alţii şi, apreciind probabil sinceritatea şi demnitatea mea, cu
tot articolul din Sburătorul în care îi despicam inconsequenţele politice –, m-a
primit cu entuziasm, fiindcă poţi ghici din scrisoarea lui Făgeţel ce ţi-o alătur aici
ce trebuie să le fi scris lor la Craiova, ca răspuns la poeziile noastre primite din
mâna celor de la Ramuri.
2

Toate scrisorile care sunt publicate în acest volum mi-au fost donate de Mihai Moşandrei şi se
află în arhiva personală.
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La Flacăra, am trimis atunci „Ciocârlia“, care va apare în no. viitor. A fost
aglomerare mare de materie şi, poezia fiind ca şi a mea lungă, n-au putut încăpea
amândouă în acelaşi număr. Nu-i nimic, dacă nu apari lângă unchiul tău, apari în
schimb lângă colaboratoarea Flăcării care se numeşte Regina Maria a României,
în no. de Crăciun. Cum vezi, mergi din ce în ce în mai nobile „accointances“ sau,
cum s-ar zice pe româneşte, îţi dai coatele cu zeii! Ai deci dreptate să-ţi simţi
sufletul cum ziceai, atras tot mai mult, ca marea în flux, către astrul poeziii. Toate
sunt în adevăr zădărnicii, dar zădărnicia ta şi a mea sunt cele mai nobile. În
Flacăra vei găsi şi „De profundis“. Ce coincidenţă, să apară tocmai în ziua de
Sfânta Zoe, – fără să ştiu, fără să fi urmărit aceasta!… Sunt lucruri cu
desăvârşire misterioase… Îţi trimit şi ilustraţia la poezia ta, pe care abia azi am
putut s-o obţin de la zincograf, şi abia luni o pot expedia la Craiova. Nu ştiu dacă
nu cumva va sosi prea târziu, când numărul va fi deja scos. În orice caz, am
încercat să-ţi fac şi această plăcere, să ai lângă poezie şi izvorul inspiraţiii tale.
Tabloul poate ţi-l voi trimite la Paris3, când voi găsi prin cine; vreau să-l scot în
culori şi să fac acolo cel puţin coperta volumului meu, dacă nu voi putea să-l scot
în întregime.
Ce să-ţi mai spun, dragă Mielule?
Du-te de ascultă muzică, teatru, orice (numai la femei pernicioase nu) –, fii
fericit pentru frumoasele tale succese literare.
Ele îmi reamintesc primele mele succese în casa lui Maiorescu, când eram
abia de 19 ani! N-am avut noroc să mă pot consacra numai poeziii! Abia de la
aprilie viitor, la vârsta de 48 ½ ani o pot face! Să dea Dumnezeu ca tu să o începi
mai de curând. Ţi-o doresc din toată inima, pentru că tot tu vei putea duce mai
departe, şi vei cresta o dungă în istoria familiii noastre, de care o să se
mândrească viitorii nepoţi şi nepoate. Nu uita însă studiul, care e frumoasa
diversiune şi aduce şi el o variaţie de care, fără să-ţi dai seama, se va resimţi în
variaţia literaturei tale. Dacă ai sta numai şi numai în atmosfera pur literară,
poate că s-ar resimţi o oarecare monotonie…
Cu dragoste, D. Nanu
P.S. Titlul de Domus avita l-a dat Şapcaliu4, şi însemnează nu „Casa
părintească”, ci „Casa străbunilor“!
3

Mihai Moşandrei se afla în această perioadă la Paris. După ce şi-a luat licenţa în drept la
Bucureşti, a plecat în capitala Franţei, unde în anul 1926 şi-a susţinut doctoratul în ştiinţe politice
şi economice cu o teză având ca subiect La coopération forestière en Roumanie.
4
Gheorghe Şapcaliu (1867 – 1941) – profesor de limba şi literatura română la şcoala Normală
„Carol I“ şi apoi la Liceul „Dinicu Golescu“ din Câmpulung Muscel. Stăpânind la perfecţie limbile
elină, latină, slavonă, germană şi franceză, având cunoştinţe de limbi orientale, dotat cu o memorie
prodigioasă, a stârnit admiraţia lui Dimitrie Onciul şi Nicolae Iorga pentru cultura sa
enciclopedică. A trăit toată viaţa retras şi nu a lăsat nimic scris. Am văzut fotografia lui în casa lui
Mihai Moşandrei, alături de alte câteva ale celor mai dragi prieteni. Pentru detalii, vezi evocarea
consacrată profesorului Gheorghe Şapcaliu în acest volum.
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***
13 iulie 1922
Dragă Milănuş,
De mult mă grăbesc să-ţi scriu, dar cum poţi gândi pe o temperatură de 40
de grade ziua şi 35 noaptea? Mi-aduc aminte că la Techirghiol, când greşeam
baia şi o făceam de 31 de grade, ieşeam extenuat şi cu palpitaţii după ½ oră de
stat într-un asemenea mediu. Şi-acum stau în permanenţă cu câteva grade
deasupra acelei temperaturi! Mă mângâi că până în toamnă, după o asemenea
trecere prin purgatoriu, voi fi eliminat toate toxinele şi nu voi mai avea nevoie de
reînceput piqurele mele obişnuite!
Dragă Milănuş, în privinţa lui Makelarie5 îţi
va da Gelu6 toate desluşirile, – aşteaptă răspunsul
lui. Trimite-i te rog plicul alăturat.
Poezia de care îmi vorbeşti tu este mi se pare
intitulată Ramuri. Mi-a plăcut foarte mult, mi se
pare ţi-am mai scris impresia… are prospeţimea
senzaţiilor materiale în care ai ştiut să strecori
nevăzută şi sinteza ideei, – ceea ce este nota ta
caracteristică în care caută să te menţii, fără să ieşi
niciodată. Ea mi-a procurat o adâncă întristare
gândindu-mă la soarta ta, de a-ţi istovi materia
cenuşie cu dreptul! Ce nefericită răsturnare de
roluri! Ce potrivit era Gelu cu asta şi poftim!… în
Doctorul câmpulungean
ultima lui scrisoare, Gelu, ca un efect al studiului
H. Makelarie (1880-1955)
silvic, a devenit el poet, din mecanic meşter ce era, şi
ne-a scris o scrisoare de un lirism în care evoca pe maica mare7 şi casa unde am
copilărit cu toţii, încât am izbucnit în lacrimi cu toţii, întâi eu, apoi măicuţa lui, pe
urmă Vica8 şi chiar taicu9…
5

H. Makelarie, figură proeminentă între doctorii musceleni, a fost medicul-şef al Spitalului
„N. Kretzulescu“ din Câmpulung Muscel în perioada 1920–1940. Aici a reorganizat activitatea
spitalului, care purta din plin urmele războiului abia terminat. Maestrul său a fost marele clinician
prof. dr. Ion Nanu-Muscel, fratele mai mare al lui Dimitrie Nanu.
6
Gheorghe Moşandrei, nepotul lui Dimitrie Nanu, inginer silvic, absolvent al Şcolii de Ape şi
Păduri din Nancy, ca şi tatăl său, Mihai Tănăsescu-Moşandrei.
7
Zoe Nanu, născută Hristodor, mama lui Dimitrie Nanu.
8
Maria Viorica Tănăsescu-Moşandrei, nepoata lui Dimitrie Nanu, Lăzeanu prin căsătorie, sora
poetului Mihai Moşandrei.
9
Mihail Tănăsescu-Moşandrei, tatăl lui Mihai Moşandrei; inginer silvic, absolvent al Şcolii de
Ape şi Păduri din Nancy.
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Numai Lăzeanu10 rămăsese nedomirit în faţa acelei exploziuni de emoţiune,
în care el ştiuse să evoce figura mamei, plânsă acum de toate florile ei, de toţi
trandafirii, petalele de boules de neige, şi de lacrimile cristalizate ale
coacăzelor…
Zâmbetul ei bun mai înfloreşte doar din trecut şi preumblă peste prezent o
rază senină şi iubitoare, din largul cerdac, asemenea copilăriei ce surâde în
poezia ta din veacurile duse pentru totdeauna!…
Şi iată, pe când muza silvică mângâie fruntea lui
Gică, – severa justiţie legată la ochi îţi încreţeşte şi-ţi
îngheaţă ţie fruntea, aşa de sensibilă adierilor sufleteşti!
Mama poetului Stamatiad 11, cu care stam ieri la terasă,
împreună cu poetul, – îmi spunea: nu găseşti, d-le Nanu,
că omul face tocmai contrariul de ce-ar dori să facă, toată
viaţa, – chiar când ar avea la îndemână să-şi realizeze
toate capriciile? „– Mă gândesc la câteva vieţi: Duiliu
Zamfirescu, Iorga şi alţii, – oare politică voit-au ei să
facă, – şi tocmai asta o fac cu tot dezgustul! – Doamne,
câtă frumuseţe şi câtă lecţiune e în suspinul unui cântec
ce-mi vine acum pe fereastră, ce dulce îşi modelează Gheorghe (Gelu)
silabele frazelor lui sfătuitoare: Viaţa e jertfa pentru visul
Moşandrei
tău de iubire! Arta însăşi nu-i decât iubirea ce i-o porţi, –
lasă tot în ceasul al noulea, şi nu te întreba ce vei mânca mâine, – uite-te la
paserile cerului care nici nu sapă, nici nu seamănă, şi totuşi bunul D-zeu are grije
de ele! Cum n-o să îngrijească de tine, când tot un cântăreţ al lui eşti!“…
Uite, am ajuns în ceasul al nouălea, şi o mulţime
de mărunţişuri mă ţin pe loc, cum ţineau piticii pe
Gulliver ţintuit de fiecare capăt de fir de păr al lui!
Când va veni şi pentru tine o dată ceasul al
noulea, în care glasul dulcei himeri îţi va cânta
chemându-te: „Vino, te aştept de atâta vreme!“ – să te
duci zvârlind cât colo dosarele tuturor arhivelor peste
care ochelarii tăi împrumutaţi de la Brid’Oison,
jurisconsultul lui Beaumarchais, – îşi vor fi plimbat
lupele lor măritoare, spre a despica controversele
juridice12.
Maria Viorica
Cu dragoste multă. Nu uita, du-te la Trouville… E
Moşandrei, căsătorită
o plaje admirabilă… Şi treci pe la biroul populaţiei,
Lăzeanu
poate vei găsi acolo pe Marie Tournière – d-şoara care a

10

Emil Lăzeanu, conferenţiar doctor, medic radiolog, soţul Vioricăi.
Al. T. Stamatiad, bun prieten al lui Dimitrie Nanu.
12
Aluzie la recenta licenţă în drept obţinută de Mihai Moşandrei la Bucureşti.
11
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venit cu Marioara13 într-o vacanţă la noi… Chiar dacă s-a măritat şi n-o fi
răposat, vei da peste familia ei! Ce ochi va face zicându-i: Je suis le fils de
l’ancienne M-selle Nanu!… Veţi trece o adevărată scenă à la Maupassant, – care
strecoară ceva din ningerea anilor peste existenţe în paginile lui, unde realitatea
simplă capătă poezia acelui „fugit irreparabile tempus!“.
Cu dragoste multă, D. Nanu
***
Bucureşti, 28 octombrie 1922
Dragă Mielule,
Scrisoarea începută acasă la mine, – despre care îţi vorbeam în precedenta
acesteia, – am răvăşit-o prin neorânduiala hârtiilor de pe birou, care probabil se
aseamănă cu talmeş-balmeşul de pe biroul tău, – cu toate că, după cât
mi-amintesc aici, erai foarte rangé în hârtii şi în biblioteca ta.
Îmi adun deci firul gândirei
începute şi întrerupte atunci, ca să-l
reîncep acum, cu toată gălăgia ce-o
face Vica şi Lăzeanu în odaie. (Ciripesc
ca şi canarii lor din colivie.)
Dragă Mielule, sunt fermecat în
timpul de faţă de frumuseţea cu care
îşi îndeplineşte misiunea un preot, ale
cărui predici n-au pereche decât cu
ceea ce erau odată cursurile de joia şi
mercurea ale neuitatului Maiorescu.
Acelaşi fior al sublimului îţi lasă, – în
plus că acest sublim e de altă natură
Casa „Nanilor“, din strada Negru-Vodă,
decât cel filosofic; e senzaţia pe care o
unde s-au născut poetul Dimitrie Nanu şi
are sentimentul religios.
medicul Ion Nanu-Muscel
E o adevărată „creştinare“ pe
care o începe el printre auditori, căci se cunosc cazuri precise printre ascultătorii
lui cari şi-au schimbat complect viaţa în timp de un an de când l-ascultă. Joia ţine
prelegerile într-o şcoală, seara, şi atunci e dublat de un tovarăş foarte iscusit, mult
mai cult ca el, care după predica lui începe nu cu atât talent, dar cu o întinsă
erudiţie, să despice frumuseţile şi adâncimile Evangheliei. Se complectează
admirabil împreună, fiindcă unul lucrează cu farmecul ce merge drept la inimă, şi
cellalt cu dialectica iscusită care câştigă definitiv şi raţiunea. Ascultătorul iese
13

Maria Nanu, sora lui Dimitrie Nanu, căsătorită cu Mihai Tănăsescu-Moşandrei.
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definitiv cucerit, fiindcă efectul minunat al erudiţiei e reţinut de luminarea
inteligenţii.
Preotul dă cu ciocanul în blocul de gheaţă al inimei, – iar raţionalistul
teolog aprinde ceva ca o lumină în aceste sfărâmături şi topeşte tot ce mai
rămăsese zgură.
Nu ştiu dacă ţi-am spus în scrisoarea trecută, dar te îndemn şi acum, fă tot
posibilul şi informează-te la ce biserică din Paris se ţin cele mai reputate predici,
şi du-te de le auzi; te vei convinge că nimic nu formează adâncimea inteligenţii şi
a sufletului ca adevărurile cuprinse în Evanghelie.
De când m-am recufundat în acest ocean cu adevărat infinit, mi-au licărit
vreo două lucrări noi, un mic levée de rideau, – un fel de „aube“ al unei lucrări
dramatice mai intense pe care am botezat-o „Puterea luminei“. Adică, zic rău
„am botezat-o“, căci botezul vine după naştere totdeauna. Ori aici, numele a
precedat cu vreo trei-patru luni naşterea! Văzând succesul cu care a reînceput
„Puterea întunerecului“14, lacrimile şi înduioşarea din sală culminând la lăsarea
ultimului act, pe atâtea feţe, – mi-am zis: cum nu mă învredniceşte Dumnezeu să
fac o operă socială în felul acesta, în care să pot arăta „Puterea luminei“, nu a
întunerecului! Şi parcă D-zeu mi-ar fi auzit această năzuinţă cu desăvârşire
impersonală, dorită numai pentru triumful adevărului; n-a trecut mult, şi am
cunoscut eu însumi, puternic ca niciodată în viaţă, „Puterea luminei…“. Acum
am de ce să mă retrag în singurătate la vară…
Până atunci voi adânci şi voi frământa ideea. Când mă voi aşterne la masă,
nu voi avea decât s-o transcriu…
Cu dragoste, D. Nanu
***
20 decembrie 1923
Dragă Milănuş,
Îţi scriu mult în urmă după rândurile tale, şi tot încă n-am întâlnit pe
Lebrun, pe care mâine abia îl văd. Printr-o cartă poştală îţi voi scrie un supliment
de rânduri în ceea ce te interesează mai de aproape.
Deocamdată, fiindcă mă găsesc în camera lui Gelu, mă las furat de
farmecul privirilor pe cari mi le reproduce gramofonul lui… Muzica asta este o
subtilă femeie… Nu ştiu nici azi dacă trebuie s-o binecuvântezi sau s-o blestemi!
Nu ştiu dacă-ţi odihneşte sufletul sau ţi-l otrăveşte. Ţi-l farmecă, – şi când eşti
fermecat nu mai poţi să ştii dacă mergi spre râpă sau spre o culme. Poate că, în
definitiv, ca şi vinul, ea nu face decât să-ţi scoată adevărul propriei tale fiinţi la
14

Puterea întunericului de Lev Tolstoi a fost tradusă în limba română de Dimitrie Nanu în
colaborare cu M. Fotino.
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suprafaţă; pe tine şi nu pe ea trebuie s-o
binecuvântezi sau s-o blestemi. Ea nu-ţi face
amarul sau prospeţimea undei sufletului, îi dă
numai purpura de lumină şi miragiu unde o clipă,
ca-ntr-o oglindă, eului îi place să se contemple.
Romanţele în stilul cel mai pur francez îmi dau un
dor nespus de Paris. Dar Parisul se tot depărtează
ca Meca de Emirul lui Macedonski. Nu mai cred
să-l văd vreodată.
Ce noutăţi să-ţi mai dau de pe aici? Iorga, cu
repeziciunea cu care ai scrie o scrisoare, scrie la
drame peste drame pe care şi le joacă la Teatrul
Popular. Câteodată iese din condeiul lui câte un
act,
dar numai unul, care ar putea fi scris numai de
Bustul poetului Dimitrie
Nanu (sculptură de Dimitrie Ibsen sau de Shakespeare! Ce păcat că nu se ţine
Măţăuanu)
totul. Aşa e cu ultima lui dramă: Fatalitatea învinsă.
(Îţi voi trimite critica ce i-am făcut-o în Plutus şi
care va apare mâine.) Cronica dramatică e singura mea activitate literară în
ultimul timp. Nevoile ning pe umerii mei din ce în ce mai grele. Casa m-a
îngropat în datorii neprevăzute, încât îmi vine să fac ca unii melci: s-o las în
drum, să năpârlesc adică de cochilie!
La Gelu am găsit o carte nouă: „Les mauvais maîtres“. De mult n-am citit
o carte care să fie aşa de mult în ideile mele, încât să am impresia c-am scris-o
eu. Cumpăr-o şi ai să-ţi aduci aminte de multe din clipele petrecute împreună. A
apărut la Plon şi e de Jean Carrère.
Pe mâine, comisionul lui Lebrun. Recomandat i-ai trimis versurile?
Cu dragoste, D. Nanu
Prelungirea Polonă, 49
***
Băile Herculane,
Camera 21, aprilie 1924
Iubite Mielule,
Dacă e vreun colţ de pământ în ţară unde să visezi liniştea urmărită de
mult timp, unde să nu auzi nici tu câine, nici tu cocoş, nici tu mâţă în călduri, apoi
locul acela e numai Băile Herculane! Inscripţiile pe piatră din vremea romanilor,
unde cutare părinte aduce mulţumiri lui Aesculap că i-a vindecat o fată de
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infirmitate, prin virtuţile apei ce curge din aceeaşi stâncă şi pe aceeaşi gură de
stâncă azi, ca şi în vremea lui Traian, dau nu ştiu ce aer de sănătate garantată
prin mărturiile lapidare ale foştilor întemeietori ai Daciei, bimilenare! Observ
însă ce puţină gratitudine avem noi – creştinii – care ne vindecăm şi plecăm
egoişti, fără să lăsăm ca vizitatorii romani de altădată, care veneau tocmai de la
Roma, aici, o mărturie de însănătoşirea noastră, care poate fi de atât sprijin
sufletesc nefericitului ce vine întâia oară în Herculane, cu paşi nesiguri, şi
se-ntreabă: m-oi face bine? Nu m-oi face bine? – cei ce ştiu oleacă latineşte şi
înţeleg inscripţiile din picturile romane au
această mângâiere văzând cum răzbate prin
atâtea veacuri virtuţile unor ape, izbăvitoare
de urmele păcatului!
Ce nesfârşită bunătate a lui Dumnezeu,
că le-a ţinut să nu sece, veşnice ca mizeria
trupului nostru!
Recitirea frazelor lapidare săpate în
marmură pe culoarele cari te conduc în cabine
îţi lasă în suflet nu ştiu ce convingere adâncă:
„dacă stricaţii ăia şi lecuiau, dar un scyt
barbar… cu atât mai uşor“. Remediu contra
melancoliei, pe care o deşteaptă izolarea şi
singurătatea de aici, avem în sala de mâncare,
unde şederea se prelungeşte după masă până
la 10 ½ seara, un radio, prin care vioriştii cei
mai patetici din Budapesta (şi cred că-ţi poţi
Placheta Ion Nanu-Muscel
închipui ce poate fi un ungur, când mai e şi
patetic!) ne leagănă tristeţile şi ni le adoarme!
Adânc privilegiu al artei! Dumnezeesc! Numai de la Bucureşti nu avem. Şi Sorana
Ţopa m-a [sic] prevestit că va spune o poezie la Radio, aş fi voit s-o aud de aici.
Dacă o vezi anunţată la vreun festival, du-te te rog şi să-mi scrii ce fel m-a
interpretat.
Aci am scris o poezie pe care o vei vedea poate chiar în numărul viitor în
Curentul literar, suplimentul de duminica viitoare. Mai pregătesc un articol de
longue haleine pentru Convorbiri literare.
Răsfoind cele 2 groase caiete de versuri pe care d-şoara mi le-a transcris,
îmi pare grozav de rău, prea târziu, că nu le-am dat lui Barbu Lăzureanu să mi le
transcrie… Nimeni nu era mai specialist ca dânsul să-mi descopere atâtea bucăţi
cari lipsesc din „rosaces“ făcute cu atâta grije. Numai şoarecul acela de
bibliotecă mi le-ar fi scos din praful uitării… Aşa incomplecte, parcă nici nu-mi
vine să le mai dau la lumină, mai ales că – parc-a fost un făcut – cele slabe nu
s-au pierdut!
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Spune-i lui Lovinescu, când te duci, prieteniile mele călduroase. Sărută pe
Julieta15 şi pe Mimi-Tou, pe măicuţa, Viorica, şi pe toţi câţi şi-aduc aminte şi li-i
dor de mine. Dacă-mi scrii – lucru ce mi-ar face enormă plăcere, – nu uita să nu
pui pe adresă Băile Mehadia, cum greşesc românii de obicei, ci Băile Herculane.
Cu toată dragostea şi urarea de sănătate, D. Nanu
13 martie 1933
***
Dragă Mihai,
Un soare de primăvară mă împinge spre
voi, ca să simt întoarcerea primăverii acolo
unde se răsfaţă ea mai mult, nu unde este
gâtuită de buldinguri şi de trotuare… Dar casa
nu am închiriat-o, aşa că nu pot pleca tocmai
când chiriaşilor le sfârâie călcâile după noi
apartamente. Şi casa, cu toate avantajele ei, o
cătuşe mai mult pentru spiritul literar, când o
împarţi cu altul!
Apropos de spiritul literar, fiindcă sunt
penetrat acum de viaţa şi scrierile lui Goethe, –
ultima carte este studiul lui Andler asupra
teatrului său – mă simt îndemnat să-ţi împărtăşesc marea atenţie pe care el, cel dintâi, o dă
igienei spiritului creatorilor literari. Face, dar,
să ne oprim la marea lui experienţă, asupra
Prof. dr. Ion Nanu-Muscel
căreia au revenit acum specialiştii moderni,
(1862-1938)
adâncind-o ştiinţificeşte.
Mi-aduc aminte cum îmi împărtăşeai şi tu o senzaţie identică cu aceea ce
ţi-o împărtăşeam eu, că literatura te cuprinde cu atâta exclusivism, că îţi consumă
nu numai vremea pe care trebuie s-o dai societăţii, dar chiar aceea pe care o
datoreşti familiei! Copiii imaginaţiei tale devin mai legitimi decât propriii tăi
copii, cărora eşti în stare să le jertfeşti un rând de haine util sănătăţii lor, –
pentru o copertă copioasă, în culori, – pe care ţi-ar face-o zincograful ca
să-mbrace ultimul tău făt literar!
15

Juliette Salagnac (22 martie 1903, Paris – 31 octombrie 1982, Câmpulung Muscel) – soţia lui
Mihai Moşandrei, pe care poetul a cunoscut-o la o serată a „Salonului Tineretului“ de la Paris.
Juliette l-a însoţit pe Mihai Moşandrei în România, după ce acesta şi-a dat doctoratul în Franţa.
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Vorba lui Nigrim: Se duc banii dura, dura / Şi cu ei literatura!
Toţi trecem, cu visul nostru, drept mantie şi…
Intrăm în noapte, înfăşuraţi ca Dante, / De rime simboliste şi abracadabrante!
Tocmai ce spuneai tu, iată ce spune Andler despre Goethe, care a exploatat
mult o impresie care prin noi trece fugară şi-o lăsăm neutilizată! (Câte cărţi de
valoare am lăsat astfel să se piardă în o mie de impresii fugare, din care
titanosaurii literaturii îşi scot operele lor!) – Citez din studiu: „La vérité est que
Tasso16 bénéficie de toute l’expérience de Goethe. Il décrit les dangers dont
Goethe a parfois senti l’obsession mauvaise, et contre lesquels il s’est mis en
garde. Werther était la monographie du mal du siècle. Tasso reprend cette
analyse sur un om [sic] fait, déjà riche d’œuvres, mais incapable de vivre hors de
son rève. État d’âme morbide, trop général, et qui prépare des paroxysmes
redoutables (Lovinescu s-a destăinuit în Bizu). On l’avait vu par
J. J. Rousseau. On le reverra peu
d’années après, dans Novalis, dans
Hoelderlin, dans Kleist, dans
Clemens Brentano, dans Th. A.
Hoffmann, dans Zacharias Werner.
La catastrophe mentale n’en
épargnera aucun! Tasso est
l’image visionnaire de cette menace, que Goethe sent planer sur
toute cette époque, et sur lui-même.
Il l’a décrit dans un style qui fait
deviner la réalité pathologique,
Dimitrie Nanu (rândul de sus, primul din
sans l’exprimer“. „Incapable de
dreapta) la serbările culturale
vivre hors son rêve!“ – tocmai
de la Sibiu (1910).
incapacitatea pe care ne-o mărtu- Printre participanţi: Liviu Rebreanu (primul
din stânga) şi Emil Gârleanu (centru).
riseam reciproc!
Prin urmare, cum vezi dragă
Mihai, „binişor cu acestea“ când ţii în mâini proaspetele producţiuni ale
creierului. Când, cum vezi, lista este aşa de lungă, şi încă la un neam solid
construit ca nemţii, cu atât mai mult un autor dintr-o ginte slabă ca românii
trebuie să urmeze strict o higienă mentală salutară. Nu-ţi tăia legăturile
ombilicale cu societatea. Fă ca Goethe: du-te la baluri, la cluburi politice, ia
parte chiar pasională la atâtea mişcări în germen de a fi factori de efervescenţă
socială, – numai aşa vei ieşi din aerul prea confinat (când nu e premenit) al
turnului de ivoriu. E mai consequent ca firea omului să fie un instrument complect
ca pianul, decât o singură coardă a lui Paganini, care atunci e constrâns şi el la
virtuozităţi (floricele) – din cauza unicităţei instrumentului ce-şi alesese…
16
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Adică Goethe în scrierea sa Tasso. (n.a.)

Parcă notele grave şi largi ale unei game mai vaste îmbrăţişează şi hrănesc
mai bine însăşi fantezia poetică. Fără orizonturi largi, cum ar avea ea mediul în
care să-şi desfăşure liber curbele mişcătoare ale ritmului său?
Duminica viitoare avem adunarea generală a S.S.R-ului. Tu ai fost deja
trecut între membri sau faci acum cererea? Dacă n-ai făcut-o, trimite-mi-o mie,
ca să-ţi facem propagandă împreună cu Rebreanu şi Costică17. Trimite şi cele 2
volume18 reglementare lui Costică să le dea lui Rebreanu.
Cu dragoste, D. Nanu
***
14 iunie 1933
Dragă Mişule, să nu mă laşi cu Godoy19! Ţi-am trimis azi ambele lui cărţi.
Munca pentru cea de-a 2a, Ite missa est, îţi va fi mai uşoară, mai ales că Royère îi
face o glosă foarte pătrunzătoare la început. E ciudat cu poetul ăsta. De unde până
unde ştie el că opera mea se aseamănă aşa de mult cu a lui! Mai ales în Ite missa
est e tocmai planul şi desfăşurarea ultimei mele subîmpărţiri din volumul meu:
Dumnezeu. Ca şi la mine, sunt aci toate etapele unui suflet spre purificare, numai
că la el planul e tras de la început, la mine s-a făcut singur, şi eu n-am avut decât
să aşez evolutiv bucăţile. Aici am mare poftă de scris. Am scris o bucată-portret
Fariseul, un gen de poezie absolut personal care ţine de creionarea în fusain20 a lui
La Bruyère, – dar în portativul poetic. Tot aşa genul ăsta l-am încercat mai de mult
în Dalila, care se mişcă pe propriele-i picioare robuste. Am să ţi-o citesc la venire.
Scrie articolele, că şi eu ţi l-am scris pe al tău.
Al tău, D. Nanu
***
17

Constantin Nanu, frate al lui Dimitrie Nanu, medic al Teatrului Naţional din Bucureşti, unul
dintre cei mai buni prieteni ai lui Liviu Rebreanu.
18
Mihai Moşandrei a debutat în anul 1929 cu volumul de poezii Păuni, urmat de Găteala
ploilor (1932), carte de versuri premiată de Societatea Scriitorilor Români. A devenit membru al
acestei societăţi în anul 1934.
19
Armand Godoy – poet francez născut în anul 1880 la Havana, prieten cu Dimitrie Nanu şi
Mihai Moşandrei. Despre poezia lui Armand Godoy, care descinde din cea a lui José Maria
Hérédia şi Francis Jammes, Mihai Moşandrei a publicat un articol în revista Convorbiri literare
(iunie 1933). Poetul francez a purtat corespondenţă (scrisori bătute la maşină) atât cu Dimitrie
Nanu, cât şi cu Mihai Moşandrei.
20
Desen cu un creion de cărbune de salbă-moale.
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Adresa: Sanatoriul Militar, camera 11,
Carmen Sylva, Jud. Constanţa
Dragă Mişule,
Ţi-am trimes mai ieri ambele cărţi ale
lui Godoy, rugându-te pe tine să-i faci darea
de seamă promisă de mine lui, după cum vei
vedea din scrisoarea de mulţumire ce i-am
trimis pentru trimiterea celui de-al doilea
volum. Îţi transcriu mai jos textul românesc al
scrisoarei franceze ce i-am expediat chiar ieri
prin d-l Chassonville. Iată-l, poate vei culege
din el un crâmpei de caracterizare pentru
Trei prieteni: Dimitrie Nanu
articol:
(stânga), Nicu Giurescu şi
Emil Gârleanu
„Scumpe domnule, – primesc a doua
operă a dv., Ite missa est, a cărei lectură mi-a
fost un adevărat deliciu spiritual. Nu ştiu cărei fericite întâmplări datoresc aceste
repetate şi onorătoare atenţiuni a [sic] dvs., mai ales că ele coincid cu o adâncă
înrudire poetică a genului. În adevăr, în volumul meu de versuri române care
formează strângerea întregei mele opere poetice între 1902 – 193221, se găseşte
în ultima sa subdiviziune eşalonarea etapelor unui suflet care trece prin toate
şovăielile, înfrângerile şi biruinţele până la biruinţa finală a mântuirei, sau cel
puţin a marei nădejdi pauliane de mântuire. Vă puteţi închipui cu ce fraternelă
atenţiune şi admiraţiune am urmărit ecourile unui suflet geamăn cu al meu, care a
trecut prin aceleaşi încercări şi experienţe vitale, şi pentru care literatura este mai
mult expresia desăvârşirei unui suflet decât jocul pasiv al unui simplu amuzament.
Aceasta a fost de altminteri întotdeauna şi concepţia mea despre poezie, fără de
care toată gravitatea şi solemnitatea ei sacră ar dispare la nivelul lucrurilor
trecătoare omeneşti.
Vă mulţumesc din toată inima pentru prilejul ales ce mi-aţi procurat de a
gusta o operă atât de intimă sufletului meu. Nădăjduiesc că marea noastră revistă
Convorbiri literare va publica chiar în numărul de pe iulie, cel mult în cel de pe
august, articolul despre ambele dv. opere, articol datorit prietenului meu literar
Mihail Moşandrei, poet el însuşi şi autorul unui recent volum: La présence du
Pégas22, essayuri literare foarte bine apreciate.
21

Volumul Poezii al lui Dimitrie Nanu, publicat în anul 1934 la Editura Cartea Românească,
care va primi în 1937, la recomandarea lui Nicolae Iorga, marele Premiu naţional de poezie.
22
Volumul de eseuri al lui Mihai Moşandrei, Prezenţa Pegasului sau plimbări lirice în jurul
poeziei (1933), a fost recenzat admirativ de Pompiliu Constantinescu la apariţie.
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Când mă voi întoarce din vilegiatură etc…“ îi promit că-i voi trimite ca
titlu de curiozitate un volum românesc din Phèdre23.
Vezi, dragă Mişule, cât m-am legat faţă de acest fiu ales al Franţei, pe care
Royère îl pune alături cu Bach şi Beethoven. Sunt sigur că vom arăta franţuzului
că la Dunăre sunt intelectuali la care nu se resimte deloc că meridianul
Dâmboviţei ar fi la câteva latitudini spre răsărit de al Parisului. Are să creadă că
citeşte vreun recenzent de la Nouvelles, citind articolul tău. – Ce bucurie are să
simtă acest „compatriot literar“ al nostru! Îi suntem datori această mângâiere
artistică; – oare multe are pe pământ bietul artist? De altmintrelea trebuie să fie
convins de asta, de vreme ce el a început conpaternităţile, spre marea mea
mirare. Vreau să fim la înălţimea aşteptărilor lui. Stamatiade, un om practic, de
claire et longue vue, spune că nici nu bănuim de ce mare folos ne va fi din punct
de vedere tot poetic. – În aerul acesta oriental de Ierusalim şi lac al Tiberiadei
am scris două poezii pe care le socot dintre cele mai reuşite ale mele. Au sosit
tocmai când credeam că am părăsit pana!
Vorba lui Stam.: mă simt parcă aş avea
portmoneul plin cu bancnote! Cu dragoste scrie-mi
două rânduri, Mitică. (De altminteri că [sic] felul
acesta de producţiuni sunt un indiciu al caracterului de creaţie.)
Viaţa ieşind din cercul ei obişnuit, dacă se
află în condiţiuni excelente de primenire:
puternica acţiune salubră a aerului de mare, de
munte, a hrănii schimbate, atunci îi ajută ca să
devie ce este cu adevărat: o moarte perpetuă
urmată de o resurecţiune perpetuă a celulelor
tinere. Trebuieşte această fosforescenţă a schimburilor pentru ca tablourile ce-au căzut în
memoria subconştientului să se organizeze şi să se
mişte de la sine, – altminteri în fericirea burgheză
toate înţepenesc, după ce s-au capitalizat: exact
soarta imenselor capitaluri care nu se mai pot
Familia Moşandrei
mişca, din cauză că nu mai circulă. De aceea, mai
degrabă artistul tracasat de funcţie mai scrie din
Rândul de sus: Mihai
Moşandrei împreună cu soţia
cauza reacţiunii, decât un rentier poet. Dar nici
Juliette şi fiica Michelle;
astă tracasare nu-i un vis, ci un prilej de epuizare.
Rândul de jos: Maria
Artistul nu e făcut „să se mistuie luminând“ ca
Tănăsescu – Moşandrei
bietul Eminescu.
(născută Nanu) ţine în braţe
Cea mai bună igienă spirituală a articolului
pe surorile gemene Păunica şi
Cozinia. Jos, Şerban
pe care aş preconiza-o este ca, dezvoltându-şi
Moşandrei, fratele mijlociu.
dragostea de oameni prin apropierea cât mai mult
23

Traducerea românească a piesei lui Racine, făcută de Dimitrie Nanu.
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de Dumnezeu, – căci numai în această atmosferă spirituală poţi vorbi din
prisosinţa inimii, să cauţi paralel cu viaţa spirituală o viaţă fizică igienică:
schimburile, circulaţia să fie cât mai active în organism; – altfel el devine un
teatru splendid cu ghişeurile închise… ca şi banca simpaticului tău Blanc!
Zici că ai să scrii ceva despre prietenul Stamatiade… Ca să ai un
„concret“ al sufletului său îţi trimit aceste simple linii ce mi le-a trimis aici şi
care-l reprezintă în toată ingenuitatea sufletului său pur. Dar… prin ce intuiţie
l-ai botezat Porto? E foarte adevărat. Îi sare foarte lesne ţandăra. De pildă, dacă
ai vorbi despre el ca despre Barbu, în ce priveşte equivocurile, rişti să-l vezi
căutându-te la Capşa să te pălmuiască! De… aşa sunt mousquetarii trubaduri! Le
sare muştarul repede. Deci umblă cu el cum ai umbla cu pulberea arquebuzei lui!
În ce priveşte Godoy, scrie în toată libertatea,
căci el pricepe foarte bine că două suflete pot vedea
deosebit. Deci şi al meu şi al tău. Numai fă să se
resimtă din scrisul tău că ştii că toată naţiunea
noastră nu respiră şi nu trăieşte sentimentaliceşte şi
ştiinţificeşte decât prin Franţa şi cultura ei, că noi
suntem datori până în gât acestui capitol enorm de la
care am luat fiinţa noastră intelectuală, şi ca atare
vorbeşte ca reprezentantul unei ţări mici faţă de
reprezentantul unei ţări mari, – abilitate care a făcut
pentru ei tot farmecul invincibil al lui Titulescu.
Gândeşte-te – asta poţi s-o pui în articolul tău – câte
frumuseţi scapă unui francez care ar şti româneşte,
citind pe Eminescu, şi câte iarăşi pot să ne scape
aprecierii noastre, oricât de bine le-am cunoaşte Broşura editată la Paris de
limba, – citindu-i pe ei!…
Emile Sergent (1938)
în memoria lui
Să n-avem aerul mucoşilor care fac pied du nez
Ion
Nanu-Muscel
savanţilor lor profesori.
Oricât ai considera în el însuşi individul, nu se poate, involuntar, în spatele
lui, să nu se proiecteze umbra colosală a întregului din care se desprinde, – sau
umbra modestă abia când e vorba de unul din noi. Mai e ceva şi ereditatea, bat-o
s-o bată, şi suntem cu atât mai mari cu cât avem în spate mai numeroase eforturi
ale strămoşilor…
Asta n-a priceput-o Iorga şi se miră de ce nu cad în cur francezii la
conferinţele lui! – Ţi-aş mai scrie aci o reflecţie între spiritul indian şi spiritul grec,
şi cum românul ales poate avea în sufletul lui geniul acestor două spirite, într-o
sinteză a artei lui, cum a şi dat-o în unele poezii poporale vechi, – dar pe altădată.
Eu plec de aci la 3 iulie.
Cu dragoste, D. Nanu
***
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20 iunie 1933
Caută fractul cărţilor şi pe la vecini, căci n-am pus numărul casei tale. Vezi
şi la poştă, chiar fără fract reclamă pachetul.
Iubite Mişule, nu două c. poştale, ci, după cât
ştiu, numai una şi o scrisoare. Oare despre aceasta
din urmă să fi făcut aluzie? Iată mai clar: în
scrisoare îţi reproduceam scrisoarea pe care am
trimis-o lui Godoy prin dl de Chassonville. Ce mă
îngrijeşte însă e faptul că poate ţi-a venit pe la
bucătărie fractul care te vesteşte despre sosirea celor
2 cărţi la poştă şi, neştiind ce importanţă are o simplă
hârtie, bucătăreasa ta sau Mimi-Tou să nu-i fi făcut
de petrecanie! Întreabă, cercetează de nu ţi-a venit
vrun fract şi descoperă-l, te rog. Articolul nu-l scrii
decât dacă eşti de aceeaşi părere cu Royère, criticul
care-i scrie glossa. În ce priveşte vina ce o au
franţuzii că nu se ocupă de noi (când pot, o fac, cum
Coperta volumului
vezi
cu Godoy care nu mi-a cerut, bietul om, nimic),
Ofrandă muzelor (1940) de
cred
că aceeaşi vină ne-o pot aduce nouă bulgarii,
Mihai Moşandrei
care ne sunt atât de vecini! Şi au dreptate, dar dacă
limba lor o pricepem tot aşa de puţin cât francezii pe a noastră! Scrie-mi imediat
ce primeşti cărţile, ca să fiu mai liniştit. Aici, după cum ţi-am spus, sunt destul de
activ cu versurile. Nu uita adresa: Spitalul Militar, camera 11.
D. Nanu
***
14 iulie 1933
Dragă Mişule, am sosit abia ieri în Căciulata şi acum sunt instalat în
Cozia, vila inginerilor sylvici, zis sanatoriul Caps (Casa autonomă pădurile
statului). Cum vezi, poeziei, când nu mai are loc în vila comercianţilor: Lison, i se
deschid bucuros uşile fermecate în palatul pădurilor! N-are decât să sune din
corn, vorba lui Eminescu, şi alte posibilităţi de ospitalitate i se deschid! Valea
Oltului este o adevărată gură de rai. Rândurile tale cu reproducerea versurilor
lui Alioth m-au făcut să râd cu poftă! Şi când te gândeşti că e o princesă pur
sang, care scrie minunat poezii în limba franceză, tocmai ea să scrie mai rău ca
bărbierul Militaru în limba română. Ce păcat că un iniţiat al muzelor române nu
se găseşte s-o iniţieze în tainele, – cum să ocolesc equivocul? – în tainele prozodiei
şi ale vocabularului românesc! Mă bucur că ţi-a plăcut articolul asupra
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Pegasului24. Apropos: ai volumul lui Camil Petrescu: Lovinescu în zona imperturbabilă? Este de o profundă adâncime critică şi de o măiestrie în execuţie! aşa de
radicală execuţie mai poţi vedea numai în polemica Gherea – Maiorescu şi în –
fără modestie – polemica mea cu Scriban25, ca mijloace de răsturnare. Se vede că,
atunci când o oaie mănâncă un lup, îi dă Dumnezeu arme speciale! Dacă nu ai
volumul şi vreai să-l vezi pe maestru pus şi la judecata paralelelor, şi a
contrazicerilor, – ţi-l pot trimite. Când vreai să-mi scrii aşadar: Sanatoriul
Casei Pădurilor, Căciulata – Cozia, Jud. R. Vâlcea.
Cu dragoste, Mitică
***
1 februarie 1935
Iubite Mişule,
Înfruntând vifor, zăpadă,
am ieşit azi din cuibul meu cald
unde mi se urâse, – şi ce să vezi?
afişul
ultimului
număr
al
Convorbirilor era un adevărat
port-drapel prin numele ce le
înşiră începând cu BrătescuVoineşti şi sfârşind cu A. C. Cuza.
Tot nume cu greutate! Nici un
nume tânăr, afară de al lui Mihail
Moşandrei, aşezat ca un bumb de
paftà, la mijlocul listei! Vezi că
selecţia se face vrând-nevrând
Scrisoare a lui Dimitrie Nanu
uneori? Dar eşti într-un pericol,
poate: de multe ori temperamentul poate să aparţie unei generaţii; şi se simte
asta din toată structura scrisului şi a gândirii, – pe când dorinţa, partea
exterioară a „bâzdâcului“ – să fie ca la Lovinescu, de a aparţine altei generaţii
decât aceleia cu care are … însuşirile de bază! Şi-atunci se întâmplă un lucru
ciudat: o scrânteşti când cu unii, când cu alţii, şi se poate întâmpla ca din pricina
atitudinei (nu a fondului) să te repudieze şi unii şi alţii. Asta este Scyla şi Carybda
de care trebuie să te fereşti, dacă vreai să nu te retragi ca Şapcaliu numai în
bârlogul tău. Ţi-o spun asta fiindcă te ştiu un temperament activ şi nu vreau să
24

Recenzie superlativă a volumului Prezenţa Pegasului sau plimbări lirice în jurul poeziei
(1933), publicată de Dimitrie Nanu în Convorbiri literare.
25
Cu arhiereul Scriban (căruia îi spunea, în derâdere, Scârban) Dimitrie Nanu a avut o intensă
polemică, pe motiv că preoţimea una zice şi alta face.
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paţi ca Lovinescu. Cred că nu-mi vei lua în nume de rău aceste sfaturi bătrâneşti
culese din contemplarea păţaniei altora şi că vei aprecia iubirea care mi-a servit
de motor, la spatele lor. De-ajuns am fost eu un dezinteresat de vremelnicia
literară, – e timpul ca tu să fii altfel, deşi din aceeaşi „souche“ –. Eu am fost
foarte rău bolnav de plictiseală, – acum m-am remis şi am ajuns la forţa
unchiului Ilie de a sta neplictisit ore întregi cu ochii în tavan.
Cu dragoste, D. Nanu
***
Luni 9 martie 1935
Dragă Mihai,
„Când descoperim în noi coarde care vibrează la unison cu altul, ştim că
această simpatie poartă în ea o realitate veşnică.“
La Religion du poète
(Rabindranath Tagore)

Scrisoare a lui Constantin Nanu către Mihai
Moşandrei (datată 18 martie 1934) prin care îl
anunţă că Mihai Tican Rumano i-a comunicat
faptul că poetul a fost ales membru al Societăţii
Scriitorilor Români.

Cu ce puteam mai nimerit
începe această scrisoare decât
cu rândurile de mai sus, azi când
îţi voi descoperi profunda deosebire a sufletului rău de aceea a
unui aşa-zis prieten, cu care îţi
închipuiai că vibrezi la unison în
idealul estetic. Vei vedea că
adeziunea ta la „noul Sburător“
n-a fost bazată pe o „realitate
veşnică“, cel puţin pentru
maestrul lui. Îţi trimit Cele trei
Crişuri, cu articolul lui Lovinescu (pus cam la coadă)
Poezia lirică după război până
azi.

Citeşte-l cu atenţie, îmi vei spune impresiile tale, eu ţi le voi spune pe ale
mele.
După mine, pentru un critic e culmea laşităţii să prezinţi ca o cernere
într-un sfârşit de epocă, într-un articol, drept tot ce e mai ales într-o perioadă
literară, pe un inexistent literar ca I. Vinea sau un slăbuţ ca Demostene Botez,
numai fiindcă ştii că aceştia sunt şi polemişti, „câini care muşcă rău“, şi omiţi pe
un Mihail Codreanu, singurul nostru parnasian, numai fiindcă ştii că omul acesta
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distant nu se va coborî niciodată în arena polemicii ca să-ţi „rupă turul
pantalonilor“, cum ar face-o Cazaban.
Un critic care face asemeni omisiuni se omite singur din linia marilor
judecă-tori ai criticii obiective. Fapta lor e o faptă urâtă şi cine e capabil de ea
nu-i în stare ipso facto să preţuiască frumosul chiar dacă-l pricepe, judecata lui
fiindu-i întunecată de resentimente.
Nu e cazul să vorbesc de omisiunea care o face cu numele meu, din lista
lungă a nemuritorilor lui (!), fiindcă eu am prevăzut la timp trapa ce mi-o întindea
sub picioare în propria lui casă, unde îmi dedea întâietate în dezbaterile literare
ca să-mi fac o idee tot mai greşită de consideraţia ce el o da personalităţii mele
literare, – dar să vin la omisiunea operei tale care a înflorit după război la
adăpostul boschetelor Sburătorului; era oare cu putinţă să te înşeli aşa de mult
asupra sincerităţii opiniilor lui literare asupra ta, încât să [nu] te vezi azi nici
măcar menţionat sub inexistenţi ca Vinea?
Iată ce înseamnă să te amesteci în pleava cenaclurilor democrate, unde
galeria terorizează pe maestru şi unde lipsa de etică sălăşluieşte în inima
criticului care nu cunoaşte înalta lui misiune, cum o cunoştea un Maiorescu.
Acesta şi după moarte îmi dă dovezi de atenţia lui pentru tinerele talente,
scriind unor autori ca Duiliu Zamfirescu fericitele lui descoperiri în literaţi de
mâine, – pe când un Lovinescu încearcă să te îngroape de tânăr încă, în propriul
lui gineceu literar!
Epigonii!
Trage storurile asupra acestei constatări şi închide-te şi mai mult într-o
sihăs-trie rodnică şi lasă pe sburătorişti să-şi consume sfaturile lor la Capşa, şi
sarailiile lor în Câmpineanu, – fiindcă nu tot ce zboară se mănâncă!
„Realitatea veşnică“ de care vorbeşte Tagore o vei găsi în tine şi cei de-o
seamă cu tine, la unison cu armoniile din Domus avita care ţi-a dat naştere.
Trădarea ei este trădarea ta proprie.
Scrie-mi impresia care ţi-a lăsat-o „omul“ aşa cum îl defineşte actul şi
determinantele lui. Mie mi se pare că-ţi înfigea un pumnal în spate de câte ori te
petrecea la prag, la ieşire.
Al tău cu drag, D. Nanu
***
15 iunie 1935
Iubite Mişule, iată-mă-s în estivalul exiliu al lui Vergiliu pe care nu trebuia
să-l părăsesc niciodată măcar vara. Nu ştiu ce binecuvântare a ieşit din suferinţa
poetului latin peste aceste locuri, că s-a transformat într-o nespusă fericire pentru
orice poet vizitând Golgota lui. Stau dimineaţa în nisipul plajei, cu obrazul lipit
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de catifelatul lui mal, privesc la
rytmica săltare de valuri strălucitor
de albastre şi mă simt invadat de o
nespusă mulţumire. Parcă rytmul
valurilor îmi face un masaj pe suflet!
Ce adevărat exclamă Macedonski:
O! feerie a Naturii, vindecătoare de
nevroze, / Cu cerul încă plin de taine
şi câmpul încă plin de roze! Ce mamă
bună simţi că este această redutabilă
„Voinţă“ misterioasă şi proteică şi în
stările psihice, nu numai în cele
materiale! Afundându-mă în filosofia Familie de câmpulungeni pe plajă (anii ’30)
lui Schopenhauer, am găsit surprinzătoare punte [puncte] de contact, scânteieri cari abstracte la el, fiind însă
pornite din intuiţie la el, la mine din aceeaşi intuiţie artistică a [sic] luat
veşmântul poetic. Am să-ţi arăt iarăşi cu câtă ardoare, în valul enorm de cugetare
ce reprezintă întreaga lui operă, – îşi apără el paternitatea unei cugetări pe care
o găseşte şi în Goethe. „«De la mine a luat Goethe», zice el, această cugetare!
Din prima ediţie a cărţii mele care i-a plăcut! Am scrisoarea lui!“.
Şi multe altele vom mai citi şi discuta în august!
Sărută pe ai tăi.
D. Nanu
Întreabă pe Gelu dacă a scris la Nancy lui bursierul lui Milan. Adresa
mea: Căpitan Nanu D., Sanatoriul Militar Carmen Sylva, Judeţul Constanţa
***
Cluj, 28 nov. 1935
Mult stimate domnule Moşandrei,
Am dat versurile Dv. la tipar şi ele vor apare în numărul de octomvrie,
întârziat puţin din motive pe care le bănuiţi, desigur: eternele dificultăţi
pecuniare.
Nicăieri, poate, nu e mai mare nevoie de o revistă românească îngrijită şi
demnă, decât aici, în inima Ardealului, unde ungurii depun extraordinare eforturi
pentru a întreţine o presă puternică, – şi, totuşi, de nicăieri nu primesc nici un
ajutor. Redus la sumele încasate din abonamente, vă închipuiţi la ce ingeniozităţi
economice trebuie să mă dedau pentru a asigura viaţa revistei din a cărei
existenţă mi-am făcut o chestie de onoare.
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Versurile Dv. sunt foarte frumoase, scumpe domnule Moşandrei, vă
mulţumesc din inimă pentru ele şi vă rog stăruitor să păstraţi pentru năzuinţele
mele aceeaşi bună prietenie pe care mi-aţi arătat-o de la început şi pentru care vă
sunt adânc recunoscător. Şi vă
mai rog să-mi trimiteţi cât mai
des din lucrările Dv. Îmi vorbeaţi, la Bucureşti, de nişte
eseuri. Le aştept cu drag; cu cât
mai neîntârziate, cu atât mai
binevenite.
Nu ştiu când o să ne mai
vedem, fiindcă numai cu mari
greutăţi pot să mă smulg din
Cluj. Eu însă n-am uitat bunul
ceas de la Corso şi sper că el
Maria Tănăsescu-Moşandrei (născută Nanu), împreună
înseamnă
în adevăr un început
cu fiul – Mihai şi nepoata – Michelle.
de rodnică prietenie.
Al Dv., cu cele mai
bune gânduri,
Ion Chinezu
Str. Băii, 16, Cluj
***
[antet]
Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele
Carol II“
Bucureşti, 13 I 1936
Iubite domnule Moşandrei,
Mă întristează gândurile D-tale pesimiste:
război, apariţia volumului de versuri o dată cu
manualele şcolare…!
Minulescu şi Boureanu aşteaptă de mai bine de
un an; Carianopol cam de tot atâta vreme. Fundaţia
noastră nu este – din nenorocire – o întreprindere
comercială, ci o instituţie cu budget şi program fix.
Dacă budgetul nu-mi va fi amputat (?), s-ar putea
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Lingvistul Alexandru
Rosetti, care pe timpul
verii locuia în Câmpulung
Muscel la „Vila Sandu“.

să încerc o ieşire pe teren a D-tale în primăvară, dar nu cred (numărul de pagini
„ne fait rien à l’affaire“!).
Fireşte că volumul a fost de mult cetit şi apreciat!
Al D-tale devotat,
A. Rosetti
***
15 martie 1936
Dragă Mihai,
Afară de câteva cuvinte nedescifrate din scrisoarea ta, – ceea ce mă
îndeamnă să te rog ca scrisorile viitoare să mi le scrii la maşină (ca Godoy) –
cred că am înţeles tot ce mi-ai spus.
Eu însă nu ţi-am trimis articolul lui Lovinescu
decât dintr-un punct de vedere limitat: eram nerăbdător să-mi controlez impresia mea cu a ta, să văd
dacă suntem de acord, ca în atâtea altele, şi asupra
acestui punct, şi anume: cum se degajează omul din
stilul său, şi o dată având omul să vedem dacă poziţia
noastră faţă de el nu este (a ta, ca şi a mea) falsă în
certe împrejurări.
Oricât am face separaţiuni abstracte că una e
omul şi alta e criticul, o datorie ne obligă să ne
închipuim că ambele noţiuni sunt puse în armonie
şi orice distonare între ele ar fi ca o crimă de
les-armonia ce trebuie s-o aibă unele lucruri care se
prezintă unite în natură.
Ai ghicit dincolo de gândul meu, dar în aceeaşi
direcţie, că plocoanele de sitari între un autor şi critic
nu pot [fi] decât efectul unei adânci consonări între
ei; când această consonare e incomplectă, plocoanele
nu ar mai avea rost, cum n-ar mai avea rost cadourile
Medalia profesorului Ion
între un îndrăgostit şi o iubită indiferentă.
Nanu-Muscel (1935)
Cred că ţi-a fost povestit Lovinescu cât de mirat
a rămas el amintindu-şi cât l-am evitat eu de la început, fugind de o relaţiune mai
apropiată cu el, cum n-am voit să-i dau nici primul meu volum, Nocturne26, când
toţi se îngrămădeau să-i ofere tipăriturele lor!
Era pentru mine – mai ales când ne cunoşteam aşa de puţin – o datorie de
eleganţă a unei pudice mândrii, că nici o legătură omenească (nici o prietenie) nu
26

Volumul Nocturne al lui Dimitrie Nanu a apărut în anul 1900 la Câmpulung Muscel.
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se poate obţine în mod cinstit între un critic şi un scriitor poet, romancier etc.
câtă vreme destinul îi condamnă la situaţia pe unul de judecător şi pe altul de
judecat. Numai admiraţia sinceră a criticului faţă de autor (cazul T. Maiorescu –
Eminescu) ar putea crea normale relaţiuni de prietenie. Altfel, sentimentul de
prietenie nu zic c-ar fi imposibil să existe, dar şchiopătând. În special pe mine, cu
toată presimţirea realităţii, atitudinea stăruitoare a lui Lovinescu de a rămâne
printre stâlpii fondatori ai Sburătorului m-a derutat şi m-a amăgit ca sentimentul
unei trădări. Prin urmare, în teză generală: atâta vreme cât nu poate fi vorba,
între critic şi autorul-creator, de nici o simţire consonantă şi adâncă a artei, – ce
caută prietenia, ce caută… sitarii?
Ţi-am spus să te reîntorci spre Domus avita spre a desfunda izvorul tău
firesc, şi nu e adevărat exemplul ce-mi dai cu comparaţia fluviilor care nu se mai
întorc la izvor. Exemplul lui Moréas stă de faţă: versurile din prima tinereţe sunt
clasice, – alunecă apoi spre modernismul epocei, şi apoi devine definitiv clasic.
Comparaţia mea – dacă ar fi să fac una – este că sufletul unui autor se poate
compara cu acele fluvii care curg din izvor firesc, dispar apoi în pământ câtva
timp – străbătând toată anarhia elementelor neorganizate – şi iar apoi apar la
suprafaţă filtrate de toate impurităţile, ca să se purifice apoi definitiv în mare.
Fenomenul acesta al evoluţiei unui scriitor s-ar mai putea asemăna şi cu
ciclul vieţei. Pornind de la 2 unităţi (mascul şi femelă) se contopesc într-o unică
celulă. Celula apoi se segmentează diferenţiindu-se şi la urmă iarăşi se
contopeşte în unitatea unui individ. (Câteodată doi, ca Păunica şi Cozima27!)
În ce priveşte şoaptele diavolului de a trimite ambele scrisori lui Lovinescu,
n-are nici o importanţă ce ar spune el în urmă. Ce are o semnificare ar fi actul
tău ca un violator al secretului scrisorilor, – principiu nu numai moral, dar şi
juridic, agravant prin faptul profesiunii de advocat etc. Iacă o delaţiune care
numai din capul diavolului putea să iasă şi să ţi-o sufle la ureche. Şi când o idee
de a lui ca asta devine fixă, primejdia poate să puie stăpânire pe noi, şi atunci
nu-i departe de a se transforma în act. Tot ce ţi-am spus de el mă urmărea gândul
să i le spui lui în scrisoarea mea de mulţumire pentru trimiterea Bălăucăi.
Dar mi-am zis: la ce să-i fac omului sânge rău? Trimiţându-le tu, ai avea
aerul de a-ţi „sărà inima“, de a-i pune un jar pe inima lui, – dar cu mâna mea,
pentru dubla abilitate de a te răzbuna pe el, şi în acelaşi timp de a-i câştiga
„benevolenţia“ asmuţându-l pe mine! În ce scop? Diavolul sigur poate să râză
privind ca un triumf al său de a te vedea cum îţi tai unitatea vieţei en deux
misérables tronçons, en deux objets inertes, – ceea ce era un măreţ şi indivizibil
copac!
Unitate a creaţiunii, sufletul tău tăiat în 2 bucăţi, şi date una lui Lovinescu,
una mie, – dar nemaifiind în realitate decât fragmente dintr-o viaţă!
Garre à toi de jouer avec des jeux qui entament l’âme! C’est toi qui seras à
plaindre. Lasă-mi mie plăcerea de a asculta pe diavolul meu care mă îndeamnă
27
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Fiicele gemene ale lui Mihai Moşandrei.

să-i pui oglinda în faţă, de vreo lună de zile. Totuşi, nu ştiu dacă voi fi în stare,
cum zice talmudul, să-i produc omului o „vărsare a sângelui pe dinăuntru!“ Piei
drace!
Cel ce te-a povăţuit totdeauna de bine şi-a stat – (de la maturitate măcar) –
pe nezguduite stânci de convingeri.
Al tău, D. Nanu
P.S. Citesc acum cartea lui A. Vlahuţă despre Grigorescu. Parcă e viaţa
unui sfânt scrisă de un credincios mucenic. Ce adâncimi de cugetări pe care
numai pietatea le poate descoperi sufletului şi ce înălţimi de suflet! Suntem
departe de prozatorii de azi! O asemenea carte îţi mai face o baie de idealitate de
care avem atâta nevoie pe aşa vremuri, de care prietenia se înspăimântă! Trebuie
să cauţi pe Oreste şi Pylade în trecut şi nu e un lucru fără semnificare că
asemenea virtuţi ne-au fost descrise şi păstrate în mărgăritarele clasicilor şi le
vezi presărate de-a lungul veacurilor: de la greci la Schiller, la Vlahuţă, ici-colo,
câte un trandafir rar istorisind sentimentul cel mai ideal: Prietenia care nu înşală
şi care cuprinde infinitul cerului în inima ei! Dincolo de ea tout passe, tout casse,
tout lasse!
D.N.
***
1 noiembrie 1936
Bucureşti, Str. General Anghelescu, 54
Iubite domnule Moşandrei,
A doua zi după întâlnirea noastră, am avut bucuria de a primi volumul
Singurătăţi28. L-am citit cu o plăcere vie. Deşi profan, am gustat, totuşi,
frumuseţea poeziei D-tale. Mi-am adus aminte de „intimaţia infinitului“ de care
vorbea Wordsworth, care a cântat, ca şi D-ta, natura reflectată în om. Nuanţele
de simţire şi gândire, pe cari le exprimi cu atâta fineţe, stimulează, implică şi
înalţă spiritul.
Amicul nostru Barbu n-a primit încă volumul şi pare oarecum gelos pe
mine. Pentru a nu-l lăsa prea mult timp într-o asemenea dispoziţie, cred că ar fi
bine să i-l trimeţi. În schimb, Şerban Cioculescu l-a primit şi mi-a spus că se va
ocupa de el într-una din cronicele sale literare.
28

Singurătăţi, Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“, 1936.
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Când mai vii prin Bucureşti dă-mi de veste ca să avem câte un schimb de
vederi despre oameni şi lucruri. Căci în ciuda caracterului deosebit al preocupărilor noastre, avem unele puncte comune, în cari ne susţinem reciproc.
Cu toată dragostea şi admiraţia,
Nicolae Petrescu29
***
6 noiembrie 1936
Bucureşti
Iubite domnule Moşandrei,
Am primit cu plăcere scrisoarea D-tale. Mă grăbesc a-ţi comunica adresa
lui Barbu, deşi eu credeam că ţi-o însemnasem în prima scrisoare: Str. Carol
Davila, 8. Mă bucur că am prins cel puţin nota esenţială a volumului D-tale.
Criticii „oficiali“ la noi sunt, în marea lor majoritate, oameni grăbiţi, de multe
ori mulţumindu-se numai să răsfoiască o carte pe care o recenzează. Iar judecata
lor e mai totdeauna îmbrăcată în formule standardizate. De aceea sentinţele lor
nu au o altă valoare în afară de aceea a lucrului scăpat la întâmplare. Această
impresie am avut aseară, ascultând cronica lui Perpessicius la Radio, în care s-a
ocupat de Singurătăţi. El a caracterizat poezia D-tale ca un pastel „cu variată
gamă“ şi de „un nobil caracter bucolic“. Se vede că n-a avut timpul să simtă şi
să vadă mai adânc, ceea ce, în acest caz, egalează cu cititul superficial. D-ta însă
trebuie să priveşti asemenea fapte cu toleranţă de înţelept.
Cu ocazia zilei numelui D-tale îţi urez sănătate şi realizarea dorinţelor.
Primeşte cele mai bune amiciţii.
Nicolae Petrescu
***
Braşov, 19 decembrie 1936
Iubite d-le Moşandrei,
Poeziile D-voastră vor apare în Familia într-un număr foarte apropiat.
Apariţia lor a fost amânată din simplul motiv că revista a întârziat să apară,

29

Nicolae Petrescu (1886–1954), filozof şi sociolog român, membru corespondent al
Academiei (1945).
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numărul recent apărut aflându-se sub tipar, gata cules, de 3 luni încheiate. În orice
caz, atunci când vor apare voi lua măsuri ca să fiţi în cunoştinţa acestui fapt.
Am avut plăcerea deosebită să primesc
volumul de versuri al D-voastră, Singurătăţi, pe
care l-am şi citit şi căruia i-am făcut o recenzie
pentru nr. viitor al revistei. Şi acel număr vă va
parveni atunci când va apare. De altfel, recenzia
am făcut-o acum trei zile chiar şi scrisoarea
D-voastră m-a prins asupra impresiei literare
proaspete ce am avut. Profit deci şi de această
ocazie pentru a vă exprima deosebita plăcere ce am
avut-o citind versurile D-voastră, independent sau
concomitent cu judecata critică pe care mi-au
prilejuit-o.
Într-un viitor apropiat aşi [sic] vrea să scriu
un studiu asupra poeziei româneşti. D-voastră aţi
mai publicat până acum 2 vol. de versuri şi unul de
Criticul literar Octav Şuluţiu
eseuri30, pe care n-am avut plăcerea să le primesc.
(1909-1949)
Dacă întâmplător mi le-aţi putea transmite, v-aşi
[sic] fi recunoscător, pentru că mi-aţi uşura astfel viitoarea mea muncă de
cercetător.
Rămân al D-voastră cu amicală şi colegială preţuire.
Octav Şuluţiu
***
Braşov, 27 decembrie 1936
Iubite d-le Moşandrei,
Vă mulţumesc nespus de mult pentru răspunsul amabil ce aţi dat cererii
mele, trimiţându-mi imediat cele trei precedente volume ale D-voastră. Îmi pare
rău chiar că nu vi le-am cerut mai înainte de a fi scris cronica pentru Familia
deoarece aşi [sic] fi putut face o mai adâncită dare de seamă, punând în legătură
Singurătăţi cu celelalte două volume de poeme, precum şi cu propriile credinţe
poetice ale autorului, mărturisite în acel volum de proză ideologică. Rămâne ca
la o altă ocazie să complectez vederile mele, făcând o critică mai temeinică.
30

Păuni, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1929; Găteala ploilor, Bucureşti, Imprimeria
Naţională, 1932; Prezenţa Pegasului sau plimbări lirice în jurul poeziei, Bucureşti, Editura
Vremea, 1933.
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Nu cunosc cronica lui Călinescu, dar bănuiesc ce trebuie să fie31.
Călinescu e un poet ratat. A avut şi el încercări lirice pe vremuri şi acum acreala
neputinţei creatoare se traduce la el printr-o răutate neînţelegătoare mascată sub
falsa aparenţă a unei obiectivităţi. De altfel şi romancier ratat, Călinescu are
aceiaşi [sic] atitudine faţă de romancieri şi o are şi faţă de critici deoarece şi în
critică e un ratat. Părerea mea e că orice critică trebuie să plece de la simpatie.
Părerea celorlalţi critici văd că e contrarie: pentru ei critica e un act de refuz. Îmi
pare rău, dar cred că se înşeală toţi. Refuzul ca atitudine apriorică nu are nici o
valoare. El poate fi justificat doar în cazul când simpatia iniţială a criticului a fost
respinsă de o operă. Acesta e sensul refuzului critic: opera nu se poate integra în
mişcarea de simpatie a criticului care caută să o însimţească32.
Mă-ntreb însă dacă necesită să intraţi într-o
polemică pe temeiuri lirice cu Călinescu. De ce?
Nici vreo utilitate n-are deoarece nu numai
preopinenţii, dar nici publicul nu vor fi convinşi
până la urmă. Şi n-are nici o importanţă nici din
punct de vedere absolut, căci o operă are o valoare
independentă de orice opinie asupra ei, a oricui.
Mi se pare apoi puţin jenant ca un autor să
răspundă unui critic pro domo! Asta e părerea
mea. Poate greşesc.
Încă o dată vă mulţumesc pentru volumele
trimise şi vă rog să credeţi în toată simpatia ce vă
port.
Al D-voastră,
Octav Şuluţiu

Volumul Singurătăţi (1936)
de Mihai Moşandrei,
recenzat de Octav Şuluţiu

P.S. La 2 ianuarie merg la Bucureşti pentru
vreo 3 zile. Poate că sunteţi în acelaşi timp acolo. Ne-am putea vedea, la
Lovinescu spre ex. Nu? Poate veniţi duminică 3 ian. la şedinţa „Sburătorului“?
***

31

G. Călinescu a recenzat fără entuziasm volumul de versuri Singurătăţi, considerând că „D-l
Moşandrei este dintre acei poeţi sinceri şi ei, cărora le place nu poezia, ci versul…“. Mihai
Moşandrei îi va răspunde polemic în revista Vremea, din 30 mai 1937 (articolul revăzut şi adăugit
a fost cuprins ulterior, cu titlul Poezie şi critică, în volumul Evocări literare, Bucureşti, Editura
Minerva, 1989, p. 29 – 52).
32
Lecţiune probabilă; posibil şi: însuşească.
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31, Câmpineanu
8 februarie [1]937
Scumpe domnule Moşandrei33,
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă; cred că ai greşit în privinţa
preţuirii ş-a talentului dumitale şi a persoanei d[umi]t[ale] în atât de strânsă
legătură cu propriul erou al romanului meu. Un singur lucru nu-ţi voi ierta
niciodată (şi nu în glumă): alegerea unui pseudonim (cules fie şi din sânul
familiei) care te condamnă literar34. Fragmentele publicate în Adevărul sunt din
Istoria literaturii române35 ce e sub tipar la Alcalay; de aici caracterul lor de
comprimare cerut de cadru. Din Diana36 aveam ieri două exemplare; unul mi-a
fost stors după şedinţă; dacă nu te grăbeşti, mă tem şi de soarta celuilalt. Cu cele
mai calde sentimente,
devotat,
E. Lovinescu
***
Buc., 28 nov. 1940
Iubite Moşandrei,
Îţi mulţumesc pentru darul volumului37 tău şi pentru cuvintele cu care îl
însoţeşti. L-am răsfoit cu nerăbdarea cu care mă pregătesc totdeauna să te revăd.
Lira cunoscută mi-a răsunat de departe. Deseară, îl voi relua pe îndelete şi sunt
sigur că voi fi prin el mângâiat şi întărit, ca prin toate celelalte opere ale tale.
Primeşte, iubite Moşandrei, toată admiraţia şi dragostea mea veche.
Tudor Vianu
33

Mihai Moşandrei era cunoscut lui E. Lovinescu de la cercul Sburătorul, unde a citit de mai
multe ori la cenaclu. În 1922 un vers al lui Moşandrei – „Ramuri plăpânde, ramuri goale“ – era
citat în Sburătorul literar ca plin de semnificaţie, prin ironia sa, la adresa revistei Ramuri, condusă
de N. Iorga, cu care publicaţia lui E. Lovinescu se afla într-o acerbă polemică. (Cf. G. Gheorghiţă,
Sburătorul. Revista şi cenaclul, Bucureşti, Editura Minerva, 1976, p. 225-226). De asemenea, Mihai
Moşandrei publicase în Sburătorul poeziile Minunea şi Păunii (nr. 10, aprilie 1927, p. 122) şi În
Luxemburg (nr. 11−12, mai − iunie 1927, p. 137), iar contactul său cu cercul Sburătorul nu va fi
întrerupt nici după aceea, în ciuda faptului că, din 1931, poetul demisionează din magistratură şi,
plecând din Bucureşti, se stabileşte la Câmpulung Muscel.
34
E. Lovinescu se înşela, pentru că Moşandrei nu este un pseudonim, ci chiar numele său de
familie. Poetul îi replicase criticului că poartă, de fapt, numele tatălui său (inginerul silvic
Mihail Tănăsescu-Moşandrei) şi de aici iritarea lui Lovinescu, obişnuit a schimba uneori numele
colaboratorilor.
35
E. Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane (1900 – 1937), Bucureşti, Editura
Socec, 1937, p. 173-174; aici se fac aprecieri asupra primelor trei volume de versuri ale lui Mihai
Moşandrei (Păuni, Găteala ploilor – premiul Societăţii Scriitorilor Români – şi Singurătăţi),
socotite, prin natura inspiraţiei şi grija formei, apropiate de simbolism.
36
Romanul Diana, 293 p., apăruse la Editura Librăriei Socec în 1936.
37
Ofrandă muzelor, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1940.
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***

Bucureşti
19 decembrie 1940
De sărbătorile înflorite cu albele
mărgărite ale iernii, mi-ai trimis, iubite
poet, un dar de irizări şi transparenţe,
care-i cel mai frumos şi mai neaşteptat,
versurile Dumitale38.
Nu-ţi pot mulţumi fără o strânsă
îmbrăţişare în spirit şi la piept.
Bune urări de Crăciun şi de An,
T. Arghezi
Scrisoare de mulţumire a lui Tudor
Arghezi către Mihai Moşandrei.

***

5 Aprilie 1943
C[âmpu]l[ung]

Stimate Confrate,
La începutul lunii Iunie aş vrea să viu să stau în Câmpulung vreo zececincisprezece zile cu soţia mea şi cu două fete ale mele. Am avea deci nevoie de
două camere mobilate. Cum nu ştiu sigur dacă aş putea sta tot timpul cu ele în
Câmpulung, socot mai nimerit să le aşez la o casă de creştin. Am vrut să te
întâlnesc ieri şi astăzi înainte de plecare, ca să-ţi cer sfat. Telefon n-ai; ocupat cu
altceva înaintea amiezii n-am putut veni până la d[umnea]ta, şi nici nu ştiu dacă
te-aş fi găsit. Îndrăznesc să te rog să-mi scrii la Bucureşti (str. Witting 12)39
(telef.: 46057), dându-mi sfat şi informaţie ca să pot chibzui cum e mai bine de
făcut. Îţi mulţumesc de mai [î]nainte şi te rog să nu te superi de osteneala la care
te supun. În aceste două rânduri când am venit aici (la Ianuarie40 şi acum) mi-am
dat seama cât de frumoase locuri aveţi în Muscel şi cât de mult samănă cu
38

Probabil că Mihai Moşandrei îi trimisese lui Tudor Arghezi volumul proaspăt apărut, intitulat
Ofrandă muzelor.
39
Mihail Sadoveanu se recăsătorise la 10 oct. 1942 − după moartea primei soţii − cu Valeria
Mitru şi se mutase la această adresă. Casa va fi deteriorată de bombardament în primăvara lui
1944.
40
M. Sadoveanu venise în ianuarie 1943 la Câmpulung Muscel, prilej pentru a vorbi despre
bătălia de la Podul Înalt.
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locurile dragi mie din Neamţ şi Suceava. Am auzit că se află şi locuri bune de
păstrăv. Dacă pot veni la Iunie, aş dori să-mi fii şi călăuz în colţurile încântate pe
care vreau să le cercetez.
Cu sentimente de prietinie,
Al domniei tale,
Mihail Sadoveanu41
***
31 iulie [1]943
Dragă domnule Moşandrei, îţi scriu aceste câteva rânduri, pentru a te
ruga un lucru de foarte mare importanţă42
Înainte de a spune despre ce e vorba, ţin să-ţi cer iertare de deranjul pe
care ţi-l produc. Încă o dată, te rog să mă ierţi.
Vreau să te rog să dai chiar sara asta un telefon acasă, eu neputând nici
azi nici mâine să ies din cazarmă.

41

Pe Mihail Sadoveanu, Mihai Moşandrei îl cunoscuse prin intermediul unchiului său, Dimitrie
Nanu, fratele mamei. Sadoveanu a venit în câteva rânduri la Câmpulung Muscel, când s-a întâlnit
cu Moşandrei, invitat fiind adesea în casa poetului, care abandonase un post plin de perspective ca
magistrat în Bucureşti, în favoarea poeziei şi a vânătorii. În anii războiului, Sadoveanu a luat
drumul Câmpulungului şi pentru motivul că Paul-Mihu se afla acolo, vreme în care Mihai
Moşandrei devenise un intermediar între tată şi fiu. Ambianţa Muscelului era dragă povestitorului
căci ea − aşa cum mărturiseşte în scrisoare − are un farmec asemănător locurilor dragi lui din
Moldova natală.
42
Scrisoarea aparţinând lui Paul-Mihu Sadoveanu (24 iulie 1920 – 22 septembrie 1944) are
darul de a resuscita atenţia asupra unui autor mânat parcă spre împlinirea unui destin tragic.
Referinţele asupra celui ce a scris romanul Ca floarea câmpului... nu sunt deloc numeroase. Cu
excepţia câtorva cronici redactate sub impresia produsă de grăbita plecare în nefiinţă a lui PaulMihu, tot mai puţini şi-au amintit de fiul mezin al lui Mihail Sadoveanu.
Când compunea această scrisoare, Paul-Mihu abia împlinise 23 de ani. Se afla în Câmpulung
Muscel la Şcoala de ofiţeri de rezervă şi lucra – atât cât se putea! – la romanul pe care nu-i va mai
fi dat să-l vadă ieşit de sub tipar. În epistola de faţă el apelează la Mihai Moşandrei, un bun prieten
al tatălui, cu rugămintea de a-i acorda sprijinul în a lua legătura cu familia sa de la Bucureşti care îl
putea „ajuta“ pentru a obţine câteva zile de „respiro“. Se observă în aceste rânduri, scrise febril şi
tensionat, pline de reluări şi sublinieri, nu o măruntă încercare de sustragere de la disciplina
cazonă, ci dorinţa, nemărturisită, ca în timpul astfel câştigat să se confeseze şi să împărtăşească
prin scris durerea provocată de dispariţia vărului său, tânărul sublocotenent Alexandru
Drăgănescu, a cărui viaţă se frânsese în apropierea Turdei. Stranie coincidenţă, Paul-Mihu însuşi
avea să fie secerat aici ca o floare a câmpului...
Paul-Mihu Sadoveanu a fost prototipul personajului Ionuţ Jder din cele trei volume ale
romanului Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu. Moartea prematură a lui Paul-Mihu, la vârsta de
numai 24 de ani (a fost împuşcat în luptele dintre români şi germani lângă Turda, în toamna lui
1944) l-a determinat pe tatăl său să abandoneze scrierea celui de-al patrulea volum al romanului
Fraţii Jderi, care iniţial fusese proiectat ca o tetralogie.
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Acest telefon e în legătură cu plecarea mea
de aicea. Cu plecarea mea într-un concediu medical, a rămas de căruţă. Nu mai vine nici un
doctor; ba chiar pleacă şi cel de aicea. Deci, nici o
speranţă, în direcţia asta.
A rămas a doua posibilitate, pe care am
plănuit-o astăzi dimpreună cu căpitanul Coleş,
comandantul meu de companie43. Am aranjat ca
cei de acasă să-mi expedieze o telegramă urgentă.
Printr-un mijloc oarecare, să fac să parvină
acasă acest plan. M-am gândit la telefon. E cel mai
rapid şi mai sigur. Scrisoarea e cenzurată etc. Nu?
Eu, neputând [i]eşi în oraş, m-am gândit că
confratele meu de breaslă, dl. Moşandrei, îmi va
face acest serviciu.
Paul-Mihu Sadoveanu la
Şcoala de ofiţeri de rezervă
Iată planul. Mata transmiţi acasă ca în cel
din Câmpulung Muscel (1943) mai scurt timp, adică mâine, duminică 1 August,
cineva de acasă, să se ducă la Poştă şi să-mi expedieze o telegramă cu următorul
cuprins: „Fă tot posibilul să vii acasă. Sora ta, Maria, foarte bolnavă.“ (Iscălit,
un membru al familiei, de sex bărbătesc).
Numele surorii mele nu are prea mare importanţă. Poate fi Maria, sau
Livia, sau oarecare; chiar sus.
Această telegramă reprezintă pentru căpitan o formă cu care să se justifice
faţă de şcoală.
Să insişti, domnule Moşandrei, ca să trimită telegrama Duminică. Să le
spui la telefon, că acesta e singurul mijloc ca să pot pleca din şcoală; că forţele
mele şi rezistenţa mi s-au isprăvit. Şi că dacă primesc telegramă Duminică, Luni
sunt acasă, sau cel mai târziu, Marţi.
Să le spui că dacă nu trimit telegrama cât mai repede, n-am să le-o iert
niciodată. E singura mea şansă, ca să pot pleca pentru câtva timp, din
închisoarea asta.44

43

Paul-Mihu Sadoveanu făcea parte din compania I, plutonul 2, şi-l avea comandant pe
căpitanul Coleş, viitor general, cel care va prezida emoţionanta reîntâlnire − după 40 de ani − a
foştilor absolvenţi ai Şcolii de ofiţeri de rezervă din Câmpulung Muscel.
44
Cazarma de la Câmpulung Muscel nu era, fireşte, chiar atât de dură încât să mistuie „forţele“
şi „rezistenţa“ lui Paul-Mihu, dar acesta recurgea la un nevinovat complot (făcându-l părtaş chiar
şi pe căpitanul Coleş, care-l înţelegea) în speranţa că zilele de libertate, ce le-ar fi obţinut, i-ar fi
dat putinţa să-şi vadă logodnica, dar şi să se poată ocupa intens de romanul Ca floarea câmpului...
la care lucra. Manuscrisul acestui roman se află astăzi la muzeul „Mihail Sadoveanu“ din Iaşi,
donat de Profira Sadoveanu, cea care, cu durere în suflet, făcea în 1944 corectura romanului în
locul autorului său.
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Domnule Moşandrei, aş fi trăit fericit dacă mâine − dimineaţa sau
după-amiaza − ai putea veni să mă vezi, să mai stăm de vorbă şi să aflu şi
rezultatul convorbirii telefonice.
Îţi mulţumesc din suflet pentru acest serviciu şi încă o dată, iartă-mă de
deranjul pe care ţi-l produc.
Te aştept mâine. Al matale îndatorat,
Mihu Sadoveanu
P.S. În rezumat. E vorba ca cei de acasă să-mi expedieze o telegramă, în
care să-mi comunice că o soră de a mea e grav bolnavă. Pe baza acestei
telegrame voi pleca eu de aicea.
De acest plan drăcesc nu ştie decât căpitanul Coleş şi cu mine. Cînd îmi
vine telegrama, eu mă duc speriat la Căpitan, şi îi arăt cu răsuflarea tăiată,
telegrama. A doua zi mă urc în tren şi plec acasă. Nu-i bună ideea?
Era să uit de numărul de telefon! Cereţi 4.97.23. Casa Popa. Mă ierţi că-s
pisălog. Dar de-abea aştept să plec de aicea!
Sărutări de mâni doamnei Moşandrei; salutări Veveriţei şi bavarezului.
Mihu Sadoveanu
P.P.S. Insistaţi ca să expedieze telegrama mâine, Duminică, 1 Aug[ust].
***
24 octombrie 1944
Câmpulung M[uscel]
Str. Lascăr Catargi, 18
Vă mulţumesc foarte – dar foarte mult stimate domnule Moşandrei, că aţi
binevoit să vă despărţiţi de un volum atât de drag, precum trebuie să vă fie acesta
a poeziilor d-lui Nanu, creându-mi posibilitatea de a le ceti45. Dusă de 55 de ani
din România, cu toate că după războiul 1914 – 1918 am venit adeseori la
Bucureşti, n-am dat de cartea aceasta. Acum, alungate din moşiile noastre de

45

Dimitrie Nanu (26 oct. 1873 − 12 febr. 1943) a publicat în 1934, la Editura Cartea
Românească, volumul Poezii, cuprinzând o selecţie a creaţiilor poetice tipărite în diverse reviste
după apariţia volumului Nocturne (1900). La recomandarea lui Nicolae Iorga, Dimitrie Nanu a
primit în 1937 Marele premiu naţional de poezie.
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bolşevici (1940) am venit aici la 194246. Am avut destulă
vreme să revăd acele sute şi sute de scrisori adresate
tatălui meu, strânse în nişte saci, depuse de mine la
1922 la Fundaţia Carol – între aceste scrisori erau şi
vreo 20 – 25 semnate D. Nanu („terra incognita“
pentru mine), care desigur conţineau multe amănunte de
ale vieţii lui – foarte însemnate, precum să poate vedea
din „Prefaţa“ volumului ce aţi binevoit a mi-l
împrumuta. Ce fericit ar fi fost tatăl meu s-o cetească, el
care le tot spunea în Junimea: nu poate fi o poezie
adevărată fără emoţia personală adânc simţită de
autorul însuşi – tot ce are numai formă, fie ea cât de
frumoasă, fără acea emoţiune personală nu poate trăi
ca poezie şi nu poate să deştepte în cititor o emoţie
artistică adevărată. Şi ce modestie în acea „Prefaţă“ –
înviorează spicul de grâu – „c’est donc une compaLivia Dymsza-Maiorescu
raison charmante“. Să înţelege, a fi poet e un dar –
(1863-1946)
„l’étincelle divine“ – dar trebuie încă să ai o fire
frumoasă, precum să desfăşoară în paginile acestui volum. Ce evlavie şi ce bine
înţelege „Natura“. „Suspină plopii-n vânt de frig şi ploaie“ şi gândul că: Floarea
în veci nu oboseşte de-a înflori (nu-i vorbă, trebuie din nou semănată). Apoi,
domnule Moşandrei, n-am putea zice şi acum: „În Tine-am pus nădejdea mea
firească, [/] Şi tot ce am crezut s-a năruit [/] Ah! unde-i bunătatea ta cerească?
[/] O! Doamne! Pentru ce m-ai părăsit?“ – sau „Dar ce război e-n oameni, ce
fiară neîmblânzită“ – Şi ce puternic e Petru Rareş, cu sfârşitul: „Şi uşa se
deschise… iar moşneagul / Căzu-n genunchi, scăpându-i jos toiagul / Şi sărută pe
mâini rănite – Domnul!“ Şi ce nostimă e cârtiţa, care se supără pe privighetoare
– Ce păcat că nu e o biografie a lui – din poeziile aceste pare a fi avut o viaţă
grea: „Nu aştepta, nu cere la nimeni mângâiere [/] Găseşte alinarea în propria-ţi
putere!“ Oricum – uneori şi omul-prieten îi poate da un sprijin moral „Sau
crucea fiind prea grea ca s-o porţi, [/] Te poţi răzima de ea image…“.
Acele scrisori le-am dat cu multe altele d-lui Torouţiu – acel cu volumele
lui – mi se pare 20. Documente literare (trimise şi la Stockholm la biblioteca Nobel,
unde se află Alecsandri, Eminescu, Odobescu etc.). Eu aveam vreo 5 la mine în
46

Livia Dymsza-Maiorescu, fiica lui Titu Maiorescu şi a Clarei Kremnitz, s-a născut la 3 martie
1863. După o educaţie îngrijită în familie, Livia a fost înscrisă într-un pension din Berlin. După ce
a fost cerută în căsătorie de junimistul Teodor Nica (refuzat de Titu Maiorescu pe motiv că era cu
20 de ani mai în vârstă decât fiica sa), Livia se va mărita în 1892 cu inginerul lituanian Eugen de
Dymsza, constructor de căi ferate. Stabilită în Lituania, va rămâne aici o lungă perioadă de timp,
chiar după moartea soţului, survenită în 1918. S-a întors în România, ca urmare a represiunii la
care a fost supusă după înglobarea Lituaniei în 1940 în imperiul sovietic. Reluându-şi cetăţenia
română, şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii la Câmpulung Muscel, unde a şi închis ochii în 1946. A
fost înmormântată, alături de tatăl ei, la cimitirul Bellu din Bucureşti.
104

Lituania, presupun că după obiceiul lor bolşevicii le vor fi aprins udându-le cu gaz
– apoi – un chibrit şi tot trecutul acela intelectual devine o mică cantitate de scrum.
Însă, să sperăm că vorbele scrise şi cetite şi-au făcut drumul lor – ştiţi cum zice
Carlyle că vorba o dată spusă îşi face drumul ei, cu înrâurirea ei bună sau rea. Şi
astfel, precum frumoasele poezii desigur au încântat pe mulţi iubitori a literaturei,
scrisorile o dată publicate vor dezvălui fără îndoială un suflet prea frumos.
Numai să ne dea Dumnezeu pace – să se poată tipări.
Mulţumindu-vă încă o dată pentru clipele fericite care vi le datoresc, vă
rog să primiţi încredinţarea deosebitei mele stime.
Livia Dymsza
născ. Maiorescu
***
16 Februarie 1946
Ciorogârla
Stimate Prietine,
Tot am crezut că te voi întâlni la una din adunările noastre scriitoriceşti
din Capitală. Aveam să-ţi adresez o rugăminte. S-apropie primăvara: – ţi-o fac pe
calea asta. Mă aşez statornic aici, la ţară47 şi-mi păstrez în Bucureşti numai un
apartament (Str. Heleşteului 21, tel. 75557). Aici am linişte ca să lucrez şi
posibilitatea să ies din când în când cu puşca, în sezonul vânătoresc. Aici am
posibilitatea să-mi formez ş-un prepelicar. Te rog stăruitor să-mi dai un
căţelandru dintre cei pe care ştiu că-i creşti şi-i selecţionezi. Tratează-mă ca pe
orice om care caută şi cumpără. Îţi mulţămesc pentru lucru bun şi mă aflu în
câştig. Aş vrea să am căţelandru în primăvara asta. Aştept răspuns de la
d[umnea]ta şi te rog să primeşti din parte-mi cele mai cordiale salutări.
Cu cele mai respectuoase salutări doamnei.
Al domniei tale,
Mihail Sadoveanu

47

Scrisorile trimise în 1946 de la Ciorogârla (localitate din apropiera Bucureştiului) marchează
un aspect mai puţin cunoscut al biografiei lui Mihail Sadoveanu. Înregimentat în plutonul celor
care au scos România din albia ei firească, beneficiind de avantajele poziţiei sale, pe lângă alte
numeroase proprietăţi, Sadoveanu şi-a adăugat, abuziv, pe cea de la Ciorogârla, care aparţinuse lui
Pamfil Şeicaru, pământ prin care marele ziarist fusese împroprietărit ca luptător cu merite
deosebite în primul război mondial, unde îşi pierduse un ochi. La Ciorogârla Pamfil Şeicaru şi-a
organizat o fermă, pe care a părăsit-o în august 1944, când a fugit din ţară pentru a-şi salva viaţa.
Profitând de condamnarea la moarte în contumacie a ziaristului, Sadoveanu şi-a însuşit ferma de
20 de hectare de unde îi trimitea scrisori liniştite lui Mihai Moşandrei, renumit pentru superbii lui
câini de vânătoare, pe care-i selecţionase cu o răbdare încrâncenată, aureolată de câştigarea a
numeroase premii şi concursuri.
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***
9 Martie 1946
Ciorogârla
Stimate amice,
Abia alaltăieri a sosit aici scrisoarea d[umi]tale cu stanţele închinate
soarelui şi primăverii; mi-au ţinut loc de soare într-un răstimp când acest vechi
binefăcător se face aşteptat. De-o săptămână şi mai bine numai umezeală şi
nouri. Helbet! va veni el şi ce ne trebuie nouă.
Am în faţa mea fotografia cu dedicaţie pentru care îţi mulţămesc. Mă bucur
că voi putea avea aici un tovarăş dintre cei care ţi-au dat atâtea satisfacţii în
plimbările d[umi]tale vânătoreşti. Dacă voi avea noroc, îl voi utiliza la
primăvara viitoare în lunca Argeşului. Poate chiar şi în Noembrie ce vine, când
se întorc sitarii. Îmi faci un dar domnesc, de care nu ştiu cum mă voi putea
răscumpăra.48
Dacă e cu putinţă, aş dori să te văd în Bucureşti. Am impresia că ai sta
puţin cu mine de vorbă despre chestii literare şi editoriale. Ştiu că nu pentru asta
mi-ai trimis cele câteva bucăţi, însă, fără îndoială, poezia trece printr-o criză şi e
bine să examinăm – noi cei din breaslă – problemele ce ne interesează.
Cu cele mai respectuase salutări Doamnei.
Salutări prieteneşti de la al domniei tale
Mihail Sadoveanu
***
Scumpe maestre,
Am primit scrisoarea Dumneavoastră şi o dată cu ea darea de seamă pe
care aţi binevoit să mi-o dăruiţi cu toate nemeritatele elogii pe care mi le
atribuiţi. Sunt mai mult decât emoţionat şi vă mulţumesc din toată inima. Din
paginile în care aţi risipit, cu o dărnicie proprie celor mult înzestraţi, atâtea bune
aprecieri şi calde îmbărbătări, am cules şi sfaturile atât de preţioase pe care un
ucenic trebuie să ştie să le folosească. Mi-am dat şi de astă dată seama că poezia
se scrie pentru poeţi şi numai ei pot fi tâlcuitorii şi exegeţii adevăraţi ai poeziei.
În ceia [sic] ce priveşte publicarea recenziei m-am gândit la ziarul „Liberalul“.
48

După cum se poate constata, Mihai Moşandrei răspunsese la scrisoarea expediată de
Sadoveanu la 16 febr. 1946 din Ciorogârla, dar din motive necunoscute câinele solicitat nu va mai
ajunge niciodată la ferma de aici.
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Cred că e locul cel mai potrivit, mai ales că oficiosul d-lui Brătianu rezervă în
fiecare număr o pagină pentru problemele şi cronicele literare şi artistice. Recenzia
va apărea în întregime, bineînţeles, fără nici un amestec al secretarului de redacţie
şi, sper, al corectorului sau tipografului-culegător. Ţin să vă mulţumesc încă o
dată, iubite maestre, pentru cinstea osebită pe care mi-aţi făcut-o şi abia aştept să
vă întâlnesc la Bucureşti pentru a vă exprima personal această mulţumire.
Primiţi vă rog toată preţuirea şi bunele simţăminte pe care vi le păstrează
Al D-voastră,
Vlaicu Bârna
Buc. 14 april 1946
***
[antet]
Fundaţia „Regele Mihai I“
Revista „Ramuri“
Craiova
Stimate domnule Moşandrei,
Un răspuns la scrisorile Dvs. aţi găsit în însăşi tipărirea unuia dintre
sonete, în numărul pe luna martie. Potrivit cu nevoile redacţionale, se va publica
şi recenzia cărţii d-lui Ştefănescu. Ne-aţi făcut curioşi – şi am dori s-o citim şi
noi.
Pentru materialul trimis vă mulţumim cu toată căldura49. Revista nu poate
plăti însă colaborările. Am dori s-o facem, cu toată bogăţia de mss., primite sub
titlu graţios, dar ne este imposibil. Ne strângem în toate chipurile, spre a duce
mai departe publicaţia, într-un moment în care câmpul literelor româneşti e
aproape gol.
Şi suntem bucuroşi că am fost înţeleşi.
Vă transmit cordialele salutări ale domnului Făgeţel.
Cu cele mai ales sentimente,
Ion Donat
Craiova, 7 aprilie 1947
***

49

Mihai Moşandrei a trimis revistei Ramuri o recenzie la cartea Prin Câmpulung şi muscelele
lui de Nicolae Th. Ştefănescu, apărută în 1946 la Tipografia „Gh. N. Vlădescu“ din Câmpulung
Muscel. Această recenzie a fost cuprinsă ulterior în volumul Evocări literare, ed. cit., p. 227-230.
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1 ianuarie 1953
Scumpe domnule Moşandrei
Vă scriu cu vinovată întârziere, dar şi puţin
calculată, de astă dată. Mai ştii?, mi-am spus, poate că
ceea ce nu vor să facă oamenii, vor voi şi vor putea să
întreprindă aştrii. Să legăm, aşadar, toate speranţele
noastre de zodia acestui nou an, căruia să-i menim să
ne izbăvească de toate pacostele, pe d-ta de anàtema
ce te-a scos afară de porţile ferecate ale cetăţii
muzelor şi te-a expus la zidul, de infamie, al
surghiunitului; pe mine de humorile directorilor de
edituri şi institute, care mi-au scos părul prin căciulă
şi mi l-au albit, în complicitate cu autobuzul 47
(câmpulungenii ce vor fi avut neşansa să-l utilizeze îi
ştiu rarele apariţii şi exasperantele aşteptări).
Nu glumesc deloc. Cel mult mint, sau, mai bine,
ocolesc. Deoarece motivul cel mai hotărâtor al lungei
Criticul literar
mele tăceri este că mi-a fost şi-mi este ruşine de tot ce
Perpessicius (1891-1871)
se întâmplă în vechea noastră republică a literelor. Să
nu poţi să convingi de flagranta şi inumana injustiţie
comisă împotriva d-tale şi altor câţiva scriitori încercaţi, să n-aibă cine ajuta, să
n-ai cui pleda, să nu întâlneşti decât uşi închise, pentru că inimile sunt închise,
zăvorâte. Mai mult chiar: mi-e ruşine de mine însumi, de complicitatea mea
inerentă, de vreme ce tac şi, când încerc ceva, nu izbândesc nimic. Desigur, aş
putea să mă consolez sau să mă îngâmf, cu un gest răsunător, să-mi dau demisia
din comitetul cel mare cu un text în genul unei rechizitorii scrisori deschise. Dar,
pentru aceasta, ar trebui să existe o convocare a comitetului cel mare şi oameni
cari să audă, dacă nu şi să înţeleagă. Nimic din toate acestea de luni de zile. Cât
despre preşedintele nostru, vei fi aflat poate din ziare câte drumuri şi obligaţii a
realizat (dimpreună cu opera sa) în ţară şi peste hotare.
În atari condiţii nu-mi rămâne, în afara decepţiilor justificate ce v-am
pricinuit, altceva decât să promit că voi sta de veghe pe terenul bunelor intenţii şi,
mai ales, să vă mulţumesc pentru frumosul dar de Crăciun, al celor două ultime
ale d-tale, poeme: scrisoarea şi sonetul. Şi din nou invoc clemenţa zodiilor.
Al d-tale,
Perpessicius
***
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Iubite Moşandrei,
Mare plăcere mi-au făcut rândurile tale, cel puţin în prima lor parte şi în
ce mă priveşte. Ele mi-au adus, împreună cu amintirea tinereţii noastre, o aromă
de poezie, cum am primit de atâtea ori din buchetul inspiraţiilor tale. Citindu-te,
m-am şi căinat asupra soartei noastre, care ne ţine departe de prietenii iubiţi,
impiedicându-ne să ne vedem mai des, deşi nu se găsesc între noi nici abisuri, nici
oceane. Oare de când nu ne-am mai văzut, iubite Moşandrei? Un ambasador al
tău mi-a apărut în persoana simpaticului tău fiu, pe care îl identificasem în sala
mea de cursuri50. Dar nici pe el nu l-am mai văzut în urmă. Îl voi căuta la
Facultate.
Aş vrea, scumpe prietene, să primesc şi alte ştiri de la tine, mai bune decât
cele pe care mi le-ai putut da deocamdată cu privire la împrejurările tale. Le
doresc din inimă aceste alte ştiri. Nu cumva te găseşti într-o depresiune, pe care
ar trebui s-o combaţi, împotriva căreia ar trebui să lupţi cu încredere şi
speranţă? Dacă ne-am întâlni vreodată am avea poate să vorbim mai multe.
Altădată, când mă mişcam mai uşor, mi-ar fi făcut plăcere să iau drumul
Câmpulungului, unde am fost de atâtea ori, pe care îl cunosc atât de bine.
Epitetul cu care mi l-ai evocat mi-ar fi dat gustul să-l revăd. Dar poate că
întâmplarea unui drum al tău la Bucureşti ne va da prilejul să ne întâlnim şi, mie,
bucuria de a-ţi strânge mâna cu vechea prietenie credincioasă.
T. Vianu
6 IV 1954
***
5 V 1954
Iubite Moşandrei,
Iartă-mă că am lăsat de data aceasta mai mult timp fără răspuns
scrisoarea ta de la finele lunii trecute. M-a împiedicat s-o fac necazuri şi
alergături, de care nu sunt cu totul eliberat nici acum. Nu mai vreau să amân însă
aceste câteva rânduri, care vor să-ţi mulţumească pentru trimiterea părerilor
tale, în care am regăsit vechea frăgezime. M-au interesat mult şi datele pe care
le-ai însemnat în josul fiecărei bucăţi. Dacă glasul tău a rămas încă atât de tânăr,
este aici un semn al elecţiunii.
Te felicit şi te îmbrăţişez. – Rândurile tale se încheie cu o listă onomastică:
prietenii cărora ai dori să le transmit salutul tău. O voi face, desigur, deşi mi se
50

Şerban Moşandrei (1932-1987), viitor profesor de limba şi literatura română la Liceul „Matei
Basarab“ din Bucureşti.
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întâmplă şi mie să-i văd foarte rar. Ne-am răzleţit. Trăim în singurătate şi-n dor
de prieteni. Deocamdată, la Nestor, unde m-am dus, ascultându-ţi îndemnul, am
întâlnit numai pe ruda ta, prof. dr. Lăzeanu, pe care-l văd totdeauna cu plăcere şi
care a fost, în mai multe împrejurări, foarte binevoitor cu mine. Când ne vedem,
vorbim totdeauna despre tine. Pe Şerban nu-l văd însă deloc. Mi-ar face plăcere
să-l întâlnesc.
Mulţumindu-ţi încă o dată pentru darul poeziilor tale, ca şi pentru
scrisoarea care-l însoţeşte, te asigur de vechea-mi prietenie, cu sentimente
devotate.
Tudor Vianu
Str. Andrei Mureşanu
N.33, R. Stalin
Buc.
***
Scumpe domnule Moşandrei51,

12 oct. 1978
Bucureşti

Am primit scrisoarea dumitale şi m-am
bucurat mult că ai găsit timpul necesar unor atât de
frumoase reflecţii, în urma c.p. [cărţii poştale]
ilustrate pe care ţi-am trimis-o din Vaslui.
Ca un răspuns lărgit, am publicat în
„România liberă“ reportajul de faţă, pe care,
făcându-te că nu cunoşti problema, te îndemn să-l
duci, făcându-i o vizită şi prim-secretarului de
partid, Bivol, ca şi directorului muzeului şi şefului
oficiului de turism. Probabil că între timp ei l-au
citit, dar întrucât eu îl pomenesc în încheiere şi pe
bunul meu prieten, Mihai Moşandrei, cred că n-ar
strica să le faci câte-o vizită şi să-i întrebi dacă le-au
Juliette Salagnac – soţia lui plăcut cele scrise.
Am expediat cu o lună în urmă fotografii în care
Mihai Moşandrei
(Paris, 1923)
eşti d-ta şi d-na Juliette52 şi în Franţa, la Paris, – la

51

Al. Raicu l-a vizitat pe Mihai Moşandrei la Câmpulung Muscel în iulie 1978, întâlnire
evocată în volumul Autografe, Bucureşti, Editura Albatros, 1983, p. 134 − 147.
52
Juliette Salagnac − soţia, de origine franceză, a lui Mihai Moşandrei. Cei doi s-au căsătorit la
Paris şi Juliette Salagnac a acceptat să-şi părăsească ţara şi să se stabilească definitiv în România,
urmându-l pe Mihai Moşandrei, care declinase oferta făcută de unul dintre profesorii săi din Franţa
de a lucra aici la „Creditul Lyonez“.
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adresa indicată, şi la Salonic53. Deşi au trecut atâtea săptămâni, n-am primit până
azi, 12 oct., nici un rând, drept răspuns. De ce, nu ştiu.
Probabil, – dat fiind că ai în „veghere“ casa, n-o să vii la Colocviul de
poezie de la Iaşi. Mi-ar fi plăcut să te întâlnesc acolo, am fi hoinărit un pic pe la
bojdeuca lui Creangă, dar dacă nu se poate, ne resemnăm. Poate în iarnă voi face
eu cu nevastă-mea o escală la Câmpulung, să-mi cumpăr de la vreo ţărancă un
pulover gros de lână, am văzut în piaţă atunci, dar am amânat şi rău am făcut.
Vorbeam în reportaj pe larg despre târgul ad-hoc de acolo, dar s-a tăiat enorm,
ca şi despre biserici, ca şi despre strămoşul d-tale expus în muzeul oraşului etc.
Bine că a apărut şi aşa.
La o şezătoare pe care am avut-o ieri la Piteşti, am vorbit mult despre
dumneata cu Ludmila Ghiţescu (care ne-a primit afectuos la dejun pe mine şi
Virgil Carianopol, cu soţiile), cu Mihail Ilovici, care scria în 1932 în cinstea mea,
„Pegas“ etc.
Cu toţi am apreciat cu înalte sentimente şi cu dragoste şi pe poetul elevat şi
pe omul Mihai Moşandrei.
Eu sunt mâhnit că nu mi-a apărut încă volumul de poezii la [Editura]
Eminescu şi uite că intrăm, repede, în luna noiembrie. Zic că tipografiile sunt
aglomerate! Dar am convingerea că se lucrează şi aici „pe sprânceană“. Iar eu
cadouri nu fac, nu am de unde.
Soţia mea îţi trimite cele mai calde urări de sănătate, iar eu te îmbrăţişez
şi-ţi făgăduiesc să-ţi expediez nişte poezii vechi, transcrise, pe care le-am mai găsit
prin reviste.
Al. Raicu
P.S. Doamna Juliette a plecat singură? Scrie-ne când se înapoiază?
***

Mult iubite coane Mişule54,

29 IX 979
Păltiniş

Am lipsit din Păltiniş pe timpul verii, iar acum, revenit aci, găsesc urările
d-tale atât de calde, din vara aceasta, când m-au ajuns din urmă 70 de ani.
Aveam de la d-ta o scrisoare mai veche, cu minunatul „Drum spre Emaus“.
Pentru toate îţi mulţumesc, cu ruşinată întârziere, şi-ţi exprim părerea mea
de rău că nu ne-am putut vedea în vara ce trecu. Ne mai aşteaptă multe veri? În
iarna în care am intrat amândoi, încerc să fiu mai departe senin şi creator, aşa
53

La Salonic locuieşte Păunica Rozas, una dintre cele două fiice ale lui Mihai Moşandrei. Cealaltă,
Michelle, căsătorită Brăgărea, născută la Paris în 1923, a trăit la Bucureşti până în mai 2005.
54
Cei doi scriitori se cunoşteau din timpul domiciliului forţat pe care Constantin Noica l-a avut în
anii ’50 la Câmpulung Muscel.
111

cum ai fost şi eşti d-ta. Să te ţie Dumnezeu cât mai mult şi să ne dea tăria tuturor
să mai facem câte ceva, în puţinătatea aceasta omenească.
Cu toată dragostea, al d-tale,
Constantin Noica
***
Mult stimate domnule Moşandrei,
Mă grăbesc să vă răspund. Cartea dumneavoastră figurează în planul
editurii pe anul în curs55. Aceasta înseamnă că am obligaţia s-o predau „la tipar“
până la 31 decembrie 1982. Nici nu mă gândesc să întârzii atât de mult şi sper că
în luna iunie sau cel mai târziu în iulie să o pot pune pe masa redactorului-şef,
aşa cum se cuvine. În prealabil voi lua legătura cu dumneavoastră pentru a vedea
dacă mai sunt sau nu necesare modificările „de ultimă oră“. Pentru mine e o
reală satisfacţie – şi o onoare – să lucrez cu dumneavoastră şi m-aş bucura dacă
aţi colabora cu mine – în aceleaşi condiţii (imperfecte, cu fireşti nemulţumiri
auctoriale) – şi în următoarele (măcar) două sau trei decenii56.
Vă urez multă sănătate, dumneavoastră şi fermecătorului dumneavoastră
fiu. Pe curând.
Cu o caldă strângere de mână,
Florin Mugur
16 X 1982
Buc.
***
Bucureşti, 4 noiem[brie] 1984
Mult stimate şi iubite domnule Mihai Moşandrei,
Vin cu o rugăminte de informare şi de osteneală, la Dumneavoastră: aceea
de a-mi evoca prezenţa, ca refugiată în Câmpulung, în vremea ultimului război
mondial, a fiicei lui Maiorescu, venerabila şi regretata Livia Dymsza, a fiicelor ei
Maria Plater şi Livia Dymsza, cu încă două nepoate.

55

Volumul de poezii Alt cer a apărut, cu omisiuni, la Editura Cartea Românească în anul 1983.
Câteva poezii din volumul manuscris nu au fost publicate, „incriminată“ fiind tenta lor religioasă.
56
Dorinţa lui Florin Mugur nu se va îndeplini. Moartea lui prematură a făcut ca volumul de
versuri Ultimul buchet, predat Editurii Cartea Românească de Mihai Moşandrei, să rămână pe
masa de lucru a redactorului. Din nefericire, manuscrisul s-a rătăcit şi încercările mele de a-l găsi
în arhiva editurii nu au avut nici un rezultat.
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Augustin Z. N. Pop (19101988), profesor de limba şi
literatura română la Şcoala
Normală „Carol I“ şi la Liceul
„Dinicu Golescu“

Ştiu că aţi întâlnit-o, ca şi Rosa del Conte57,
I. M. Raşcu, Margareta Rigani58 etc. la cenaclul
literar de la Lenuţa Braşoveanu într-o atmosferă
de elevare poetică gen Paul Valéry, Fr. Jammes59,
Armand Godoy60, Mihai Moşandrei.
Vă rog mult, mult, foarte mult daţi-mi câteva
detalii memorialistice, rămânându-vă respectuos
îndatorat, ca întotdeauna.
Voi scrie mai multe pagini despre anii din
urmă ai Liviei Dymsza, una din martorele
existenţei lui Eminescu (ea a murit în 1946 şi este
înhumată la Bellu).
Cât timp, ca şi în trecut, voi mai putea să
aud şi să mă emoţionez de Concertul anotimpurilor
de Vivaldi, vă preţuiesc şi vă rămân devotat,
Augustin Z. N. Pop
P.S. Suferind de cataractă diabetică, rog a-mi
scuza lipsurile scriiturii din epistolă.
A.Z.N.P.
***

57

Rosa del Conte a fost pentru o scurtă perioadă profesoară de limba italiană la Câmpulung
Muscel.
58
Margareta Rigani, profesoară de fizică şi chimie la Liceul de Fete din Câmpulung Muscel,
cunoscută aici şi pentru preocupările literare.
59
Francis Jammes (Tournay, 2 dec. 1868 − Hasparren, 1 nov. 1938), poet şi romancier francez.
Mihai Moşandrei l-a cunoscut personal, la domiciliul acestuia din Hasparren, localitate franceză
din apropierea munţilor Pirinei. Evocarea acestei întâlniri care l-a marcat apare în articolul lui
Moşandrei, Une visite à Hasparren, apărut în revista pariziană La Phalange, număr omagial
închinat lui Francis Jammes. În România, Moşandrei a publicat un articol pe aceeaşi temă în revista
Vremea (27 iulie 1937), care este cuprins (revăzut şi adăugit) în volumul Evocări literare, ed. cit.,
p. 167 − 183.
60
Poetul francez Armand Godoy (născut în 1880 la Havana), autorul volumelor Marcel şi Ite
missa est, a avut în România trei buni prieteni: Dimitrie Nanu, Sandu Tzigara-Samurcaş şi Mihai
Moşandrei. Cu toţi aceştia s-a aflat în corespondenţă. Despre poezia lui Armand Godoy, care
descinde din cea a lui José Maria Hérédia şi Francis Jammes, Mihai Moşandrei a publicat un
articol în revista Convorbiri literare (iunie, 1933). Corespondenţa lui Armand Godoy cu Sandu
Tzigara-Samurcaş s-a pierdut; cea cu Mihai Moşandrei a fost publicată de Nicolae Scurtu în
revista Manuscriptum, nr. 4, 1986.
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Bucureşti, 16 dec. 1984
Stimate şi iubite domnule Mihai Moşandrei,
A trecut pe la noi fiul Dumneavoastră, care, într-o vizită lungă, mi-a citit
scrisoarea Liviei Maiorescu-Dymsza61, şi a evocat multe aspecte din Câmpulung
trecut şi de astăzi. Mi-a făcut o bucurie deosebită şi ţin să vă mulţumesc deosebit
amândorora.
Vin să vă rog pe D-voastră, care l-aţi cunoscut şi apreciat pe părintele
catolic cult şi prieten al lui Godoy să-mi scrieţi din ce ordin călugăresc făcea
parte şi cum i se ortografiază numele (de la cenaclul d-nei Braşoveanu).
Vă îndrept omagii visătorului genuin şi omului de rară fineţe.
Augustin Z. N. Pop
(tot neajutorat cu vederea)
***
Bucureşti, 9 ian. 1985
Respectate domnule Moşandrei,
Au fost pentru noi o adevărată sărbătoare primirea ultimului D-voastră
volum de poezii62 şi binevoitoarea scrisoare ce ne-aţi adresat.
În plină iarnă aspră ne-aţi venit în ajutorul sufletelor cu florile fierbinţi ale
reveriei nostalgice ce vă caracterizează, superioritatea lirică în obştea
câmpulungeană şi în istoria poeziei româneşti din totdeauna şi cu atâta pură
fantezie pentru totdeauna.
Şi eu şi soţia mea vă purtăm admiraţie şi gratitudine in excelsis.
Vă urăm şi cu acest prilej ca 1985 să vă fie deplin în sănătate, în mulţumiri
de creaţie şi personale, în belşug şi pace.
Devotat
A. Z. N. Pop
(nevăzător)
P.S. Mulţumiri şi despre cele privitoare la Iriné.
Iertaţi-mi ezitările grafiei mele din cauza nevăzului.
Şi eu mă alătur gândurilor ce vi le poartă Augustin, pentru delectarea ce
ne-aţi oferit, prin versurile celeste ale Dvs.
Prof. Olga Pop
***
61
62
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Scrisoare publicată supra.
Depărtata amintire, Bucureşti, Editura Eminescu, 1984.

[antet]
C. D. Zeletin
Strada Barbu Delavrancea, 61
71304 Bucureşti
Bucureşti, 26 ianuarie 1986
Mult stimate maestre,
Ne-am cunoscut în urmă cu 15 ani, cred, la prietenul comun, Sandu
Tzigara-Samurcaş. Zilele trecute am vorbit mult despre dumneavoastră cu dl. Al.
Raicu, pe care l-am întâlnit la Biblioteca Academiei.
Vă scriu într-o problemă importantă. Lucrez la un volum de Corespondenţă
(emisă) a lui Perpessicius, pe care l-am cunoscut bine. Lucrul este dificil,
deoarece scrisorile sunt risipite în toată ţara şi multe din ele nu-mi sunt nici
măcar semnalate. Ştiind că aţi fost în corespondenţă63 cu marele critic, v-aş ruga
să-mi comunicaţi còpii după scrisorile pe care aflu că le aveţi, urmând să le
includ – cu acordul dumneavoastră şi după importanţa lor – în viitorul volum. Aş
fi bucuros dacă veţi redija note pentru fiecare dintre ele.
În privinţa aspectului practic al problemei, v-aş sugera să le fotografiaţi şi
să-mi expediaţi doar rolfilmul, urmând să le reproduc eu aici. Totodată v-aş ruga
să-mi comunicaţi şi cheltuielile, iar eu vi le voi achita imediat prin mandat poştal.
În aşteptarea răspunsului, vă mulţumesc anticipat şi vă asigur, mult stimate
maestre, de adânca mea stimă,
C. D. Zeletin
***
[antet]
C. D. Zeletin
Strada Barbu Delavrancea, 61
71304 Bucureşti
Bucureşti, 15 februarie 1986
Scumpe şi mult stimate maestre,
Vă mulţumesc pentru scrisoare şi răspund pe dată. Pentru o ediţie ştiinţifică,
fireşte, cunoaşterea originalelor este ideală – mă refer la scrisorile lui
Perpessicius. Dată fiind însă exactitatea transcrierii dificilului său scris, de care
mă asiguraţi, mă pot folosi şi de copiile dactilografiate. În orice caz, nu mai
alergaţi după fotograf, mai cu seamă pe vremea asta, deoarece cred că şi la
63

În arhiva care mi-a fost încredinţată de Mihai Moşandrei am găsit trei scrisori, una din 1940
şi două din 1953. Una dintre ele este cea publicată supra.
115

Mihai Moşandrei
la 69 de ani (1965)

Câmpulung sunt nămeţii de aici. V-aş ruga să-mi
faceţi câte o notă la fiece scrisoare, dacă situaţia o
cere; nu ştiu cât de complexe şi de lungi sunt
scrisorile, adică în ce măsură le necesită; aceasta o
veţi hotărî Dumneavoastră.
Sandu Tzigara-Samurcaş, pe care l-am văzut
ieri şi cu care am vorbit adineaori la telefon, nu se
simte prea bine: a avut anii din urmă o grea
operaţie. Este demoralizat în bună măsură şi
cufundat în gândurile eternităţii…
Vă mulţumesc, scumpe maestre, şi vă asigur
de înalta mea preţuire şi stimă. De neuitat rămân
exortaţiile Dumneavoastră către Celest, unice şi
minunate, de la una din ultimele conferinţe
scriitoriceşti.
C. D. Zeletin

P.S. Posed un admirabil portret al poetului Dimitrie Nanu, de Ştefan
Dumitrescu, pe care intenţionez să-l dăruiesc Liceului „Codreanu“ din Bârlad,
unde el a fost profesor în 1904, anul Nocturnelor64, şi unde am învăţat şi eu.
***

Petre Pascu65
Membru titular al Uniunii Scriitorilor R.S.R.
Str. Negustori, 19
Of. p. 20
70383 Bucureşti
tel: 16.60.74.
Bucureşti, 10 mărţişor 1986
Stimate maestre Mihai Moşandrei!
La o etapă din viaţa dumneavoastră, vă doresc şi eu sănătate şi „La mulţi ani“!
*
Desigur că sunt în curent cu ceea ce s-a scris despre dumneavoastră la
sărbătorire66 prin condeiul omagial exprimat de prietenul meu, Al. Raicu.
64

Volumul Nocturne al lui Dimitrie Nanu a apărut în 1900.
Petre Pascu, născut în 1909 la Arad, este absolvent al Facultăţii de Drept din Cluj (1933).
Volumele sale de poeme evidenţiază influenţa liricii lui Lucian Blaga. A tradus din literatura
maghiară.
66
Sărbătorirea la 90 de ani.
65
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Privitor la cele 2 volume încă am citit: Emil Manu,
dar mai cu seamă, şi mai vibrant, Şerban Cioculescu.
M-am bucurat de toate, iubind şi admirând pe autorul
volumului Păuni, apărut la Fundaţiile Regale, şi al altor
volume.
Eram în bune relaţii cu scriitorul şi cinegeticul Ionel
Pop, ale cărui scrisori mie trimise le-am adresat, spre
păstrare, la Muzeul Unirii din Alba-Iulia. A fost, bine ştim,
secretar la unirea din 1918. Acum, abia, văd că şi
dumneavoastră sunteţi vânător celebru.
Amintire aş vrea să am de la dumneavoastră, o
carte. Multe mi-a vorbit despre vizita sa amicul Nicolae
Scurtu.
Să trăiţi!
Petre Pascu

Poetul Mihai
Moşandrei
nonagenar

***
Petre Pascu, scriitor
Membru al Uniunii Scriitorilor R.S.R
Str. Negustori, 19
Of. p. 20
70383 Bucureşti
tel. 16.60.74
Bucureşti, 11 august, 1986
Scumpe maestre Mihai Moşandrei,
Bine ştiu de prietenia de o viaţă între Ion Barbu şi dumneavoastră. Recitesc
amintirile scrise de Gerda: „Relaţiile cu poetul Moşandrei, care locuia la
Câmpulung, au rămas tot aşa de prieteneşti cum au fost peste decenii…“ (219)
Iată, azi, 11 august, e data morţii lui Ion Barbu, în 1961. Spre nenorocul
meu, nu l-am cunoscut personal. L-am văzut numai de câteva ori. I-am purtat
mare stimă şi i-am arătat neţărmurită admiraţie. După stingerea lui din viaţă, în
schimb, am cunoscut pe doamna Gerda, acasă, în Carol Davila, 8. Binevoitor,
mi-a vorbit multe despre ilustrul său soţ. După asta, am scris articole în „Steaua“
privind opera poetului. La Radio am vorbit despre biblioteca lui… La îndemnul
meu, Miliţa Pătraşcu, pe care o frecventam în atelier, a făcut bustul Ion Barbu.
*
Înmormântarea marelui poet nu a fost consemnată public, în presă. Ştiţi
bine. Au participat, după câte sunt informat, mai ales matematicieni, vorbind
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doar Gh. Vrânceanu, Gh. Mihoc… În afara lui Rosetti, a lui Cioculescu, n-au fost
prezenţi scriitori. Dumneavoastră eraţi?
*
Rog să primiţi anexatul document. Este chipul doamnei Ivonne Stratt, traducătoare a volumului Joc secund. Peste mulţi ani, mi-a devenit comeseană la
„Casa Scriitorilor“. A binevoit să-mi ofere fotografii. Mi se spune că la înmormântarea poetului, a exclamat în auzul tuturor:
„Aşa ceva nu se va mai naşte!“
Desigur că dumneavoastră ştiţi mai multe privitor la plecarea poetului
dintre vii. Doresc, evident, a le cunoaşte. Eu scriu aici tot ce ştiu după informaţii
primite de la participanţi, de la altă lume.
Să trăiţi sănătos,
mult iubite maestre.
Petre Pascu
Citesc, recitesc minunata carte: Mihai Moşandrei – Însemnările unui
vânător67, aş adăuga, „de rasă“. Mă îmbăt de mireasma, în anexa cărţii, a florii
cu „Sincere felicitări“ din 18 martie 1986, Câmpulung Muscel.
P. P.
***
Petre Pascu, scriitor
Membru titular al Uniunii Scriitorilor R.S.R
Str. Negustori, 19
Of. p. 20
70383 Bucureşti
tel. 16.60.74
Bucureşti, 20 august, 1986
Iubite maestre Mihai Moşandrei,
Un foarte frumos şi pompt răspuns al dumneavoastră am primit astăzi,
miercuri, 20 august. În aceeaşi zi, poşta mi-a adus, tot un răspuns, ştiţi de la
cine? De la Mihai Cruceanu, felicitat de mine pentru vârsta de 100 de ani ce-i va
împlini la anul, în decembrie. Mi-am permis a-l mai felicita şi pentru Marele
premiu al Uniunii pe 1986. Nu-i vorba, îl merită, dar, cum conchideam cu
prieteni, i se cădea premiul lui Mihai Moşandrei, desăvârşit artist al cuvântului
scris. Sigur sunt că dumneavoastră, cu ani mai puţini faţă de câştigătorul de
acum, îl veţi primi când se va mai acorda, anual. Acum, fericit pe 1984 e Al.
Rosetti. Pe 1985, Radu Boureanu. Părerea mea este că-l meritau, ambii, şi al
treilea, cu siguranţă.
67

Volumul de proză Însemnările unui vânător, ecou al pasiunii pentru vânătoare, a apărut la
Editura Albatros în anul 1985.
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Dar să revenim, în prelungirea epistolelor noastre, la Ion Barbu. Dacă îmi
veţi îngădui, vă referez modul în care l-am comemorat, eu, la 11 august 1986.
Fapt ce l-am comunicat şi doamnei Gerda. Adică, citind opera, versuri şi proză, a
prietenului dumneavoastră, cum precizaţi în misivă. Neavând decât varianta
maghiară, am recitit-o cu atenţie şi pe ea. Sunt ardelean, cu studii la liceul din
Arad, având profesor la română pe Al. T. Stamatiad. Deci, cunosc maghiara,
traducător din lirica acestei limbi. Urmez, pe scară mult mai joasă, evident, pe
Goga, Iosif, Eugen Jebeleanu, fruntaşi tălmăcitori. Toată ziua de 11 august, cu
veneraţie, am privit două chipuri (foto în arhiva mea) chipul sepulcral de la
Bellu, al poetului, şi chipul doamnei Stratt (nu mai e-n viaţă), fostă parteneră,
multă vreme, a mea, la masa Scriitorilor. Îmi scrieţi că nu puteaţi fi faţă la
drumul ultim al prietenului dumneavoastră, deoarece eraţi la Gherla68. Poate,
chiar dacă nu v-aţi fi găsit acolo, n-aţi fi ştiut nimic. De ce?

Carte poştală ilustrată trimisă în 1936 din Copenhaga de Ion
Barbu (Dan Barbilian) prietenului său Mihai Moşandrei.

68

În anul 1959 Mihai Moşandrei a fost condamnat la doi închisoare politică, în baza art. 3250
cod penal – „deţinere de publicaţii interzise“. Publicaţiile interzise erau lucrările lui literare şi un
jurnal de război în care îi elogia pe ofiţerii şi soldaţii români căzuţi în al doilea război mondial pe
frontul din Est. Manuscrisele, confiscate de Securitate, niciodată returnate, sunt următoarele:
Grupul 8 Aviaţie de Vânătoare (jurnal de război), Marele Ametist (versuri), Estampe (proză lirică),
Carnet de vânătoare (proză), Aproape de poezie (eseu critic).
Sentinţa de condamnare a fost dată de Tribunalul Militar Craiova, la Piteşti, în luna octombrie
1959. Printre locurile de încarcerare s-a numărat şi penitenciarul din Gherla. Mihai Moşandrei
mi-a mărturisit în repetate rânduri, încă în anii regimului comunist, când mulţi se temeau s-o facă,
momentele-limită prin care a trecut în închisoare. A considerat că numai credinţa a fost cea care l-a
salvat în condiţii de exterminare. Pe când cei din jurul său piereau de frig, el se simţea apărat şi-o
căldură venea să-l protejeze. La ieşirea din închisoare a avut 49 de kg.
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Pentru că în presă, ca la Blaga, nu s-a suflat un cuvinţel. Ziarul „România
liberă“ pe atunci nu avea pagina celor duşi fără-ntoarcere. De curând, un
participant, la Bellu, pentru Ion Barbu, mi-a relatat multe. Cutremurător era să
aud că o femeie, Stratt, a spus acolo, tare: „Aşa ceva nu se va mai naşte!“ Nu
mi-aţi scris nimic, văd, relativ la fotografia trimisă! Să închei ziua de 11 august
1986, la radio, seara am ascultat Moment poetic Ion Barbu. Actorul Ovidiu Iuliu
Moldovan a recitat Riga Cripto [sic], Joc secund, Timbru, Păunul, Copacul. Aţi
ascultat? E drept, era ora 23. Poate obositor pentru dumneavoastră. Misiva
primită azi grăieşte despre bustul Ion Barbu, din Câmpulung, luând cuvântul,
lângă doamna Gerda. Foarte mult m-ar interesa autorul bustului. Spun asta,
deoarece eu însumi m-am învrednicit a mă amesteca în chestiunea unui bust Ion
Barbu. Cum, adică? Frecventam pe sculptoriţa Miliţa Pătraşcu. Într-o zi am
întrebat-o, văzând în atelier atâtea lucrări, portrete de scriitori şi oameni de
cultură: „Doamna Miliţa, cum se face că nu aţi făcut un bust Ion Barbu, ştiindu-vă
prieteni?“ Mi s-a răspuns: „Aş face un bust, evident, dar nu am documente,
fotografii etc.“. Am zis: „Mâine merg eu la doamna Gerda şi veţi avea cele ce
doriţi.“ Peste câteva zile vedeam pe masa sculptoriţei un teanc de fotografii. Le
dusese soţia regretatului poet. Povestea unui bust Ion Barbu a devenit titlul unui
articol în „Steaua“ nr. 3 / 1976, semnat de subiscălitul. Lucrarea s-a bucurat, în
presă, la expoziţie, de mare succes. Pe urmă, nici Miliţa nu mai ştia pe unde se
află acel bust? M-a lămurit Gh. Vrânceanu: „Bustul acela e în satul copilăriei lui
Barbu, la Dămieneşti.“ Iată de ce m-ar interesa să ştiu cine a făcut bustul de la
Câmpulung Muscel? Şi, desigur, multe alte noutăţi, cum ar fi familia Nanu, rudă
cu poetul D. Nanu, colaborator şi la Salonul literar al lui Stamatiad, în Aradul
nostru. Pe Nanu-Muscel, doctorul, îl vedeam prin geamul mare, de sticlă, al
Capşei. Eram student în drept, fără nici o aplicaţie practică, după licenţă. Mai
sunt cazuri: Bacovia, Adrian Maniu, Eugen Jebeleanu, Szemlér Ferenc ş.a. Deci,
vreau să ştiu multe, numai să nu vă obosesc.
Cu profund respect, cu mare admiraţie, vă salută:
Petre Pascu
P.S. Fiul Dvs., prieten al meu, e acolo?
***
28 februarie 1988
Iubite poet,
Nu-ţi poţi închipui surpriza şi apoi intensitatea emoţiei cu care am citit
minunata poezie închinată nevrednicului d-tale prieten. Atâta farmec în atât de
strâmt spaţiu liric! Eşti decanul de vârstă productivă al liricii noastre de astăzi,
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deoarece M. Cruceanu, care şi-a sărbătorit de curând centenarul naşterii, s-a
pensionat mai de mult şi nu numai literariceşte vorbind. Deie-ţi Domnul aceeaşi
putere creatoare, până ce, după frumoasa expresie a catolicilor, te va rechema la
El. Cu aceste cuvinte am citit în Le Monde, când s-a prăpădit Basil Munteanu,
necrologul său:
„Dieu a rappelé à Lui…“
Suntem înstrăinaţi, ca să nu zic alienaţi, în această galaxie, care şi-a
pierdut busola etică. Poeţii au fost avangarda. Expresioniştii germani, parcă
presimţind întâiul război mondial cu urmările lui, au dat glas ceasului de apoi, pe
care îl trăim noi. Ca spectacol este grandios, dar profund întristător. Ţi-ai găsit
refugiul în poezie, în care crezi ca în Dumnezeu. Dar noi ceştialalţi, ce să facem?
Vorba lui Mallarmé, însetatul de azur: „Où fuir? Je suis hanté!“
Haşişul meu este lectura, al cărui preţ, trişând, e scrisul. Ca să fiu puţintel
cinic: ce plăcut este să trişezi şi să te bucuri că nu te-au prins! Nu este cazul
d-tale, care scrii, dar nu publici decât foarte rar.
Mi-ai dat o zi înstelată, cum spunea nefericitul Stefan Zweig. Îngăduie-mi
să te îmbrăţişez îndelung, cu roua recunoştinţii în ochii obosiţi.
Şerban Cioculescu 69

69

Aceasta este una dintre ultimele scrisori ale lui Şerban Cioculescu, expediată cu doar patru
luni înainte de a se stinge din viaţă. Criticul a scris prefaţa volumului de poezii al lui Mihai
Moşandrei, intitulat Cărare printre ani, Bucureşti, Editura Minerva, 1971, în debutul căreia
remarca: „Poetul Mihai Moşandrei este unul dintre cei mai fervenţi şi statornici închinători ai
Poeziei cu majusculă, ai Chimerei. Nimeni nu corespunde ca domnia-sa definiţiei lovinesciene a
poetului simbolist în sensul acelei muzicalităţi interioare, pe care punea marele critic accentul“.
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Chemarea obârşiei
Zavera lui Tudor Vladimirescu tulburase toată ţara. Unii, mai săraci, îşi
puseseră speranţe în mai bine, alţii, mai cu stare, se pribegiseră de frică peste
munţi. Răzvrătirea şi apoi moartea Vladimirescului nu rămăseseră zadarnice. Ţara
scăpase de greci şi, la cererea boierilor şi prin voia sultanului, avea domni
pământeni...
După câţiva ani, când lucrurile se liniştiseră şi viaţa îşi intrase în matcă, de
dincolo de Carpaţi, din Transilvania, plecau spre sud, înspre Bărăgan, pe calea
lungă a transhumanţei, nişte păstori. Porniseră din apropierea Branului, de la
Moeciu, sat de sub munte, cu gospodării înstărite şi oameni aprigi ca locurile.
Lucrau la pădure ori îşi purtau turmele de oi şi de vite spre înălţimile muntelui,
unde, nu rareori, în sălbăticie, se întâlneau cu lupul şi cu ursul. În drumul lor spre
miazăzi, păstorii, cu câteva sute de oi, au trecut pe la Fundata hotarul Munteniei şi
s-au lăsat către Rucăr. Mai la vale, de cum au scăpat din strânsorile Carpaţilor,
zarea s-a deschis şi au întâlnit depresiunea Câmpulungului, ascunsă între muscele
şi apărată de vânturile reci ale înălţimilor. Dincolo de platoul Gruiului, peste apa
numită Bughea, păstorii au găsit un teren fără stăpân, nelocuit de nimeni. Iarba era
grasă, locul ferit, apa din belşug. Aici şi-au săpat adăposturi, şi-au întemeiat
familii şi s-au statornicit câte zile au mai avut.
Unul dintre cei cu oile, bărbat ca de 30 de ani, se numea Moise şi era fiul
preotului din Moeciu. Descoperise un tăpşan bun, sub botul unui deal ce domina
apa Bughii şi aici şi-a făcut sălaşul. N-a mai ajuns în Bărăgan şi nici nu s-a mai
întors la Moeciu. Locul îi plăcea, ca şi tovărăşia cu ceilalţi transilvăneni alături de
care plecase la drum. Într-o zi, prin împrejurimi, a ochit o fată sprinţară care i-a
aprins inima. Şi-a pus în cap să se însoare, iar Stana, deşi abia ieşită din copilărie,
n-a stat prea mult pe gânduri şi i-a devenit nevastă. Harnică la treburile casei, a
fost harnică şi la făcut copii, căci i-a dăruit patru vlăstare feciorului de popă
răzleţit între dealurile Muscelului.
Într-o dimineaţă a anului 1838 după Hristos, în curtea casei de la Mălin a
lui Moise Săvoiu câinii au dat glas la apropierea unui străin. Moise a aflat că
acesta venea de la ocârmuire cu numărătoarea (în scripte avea înscris cuvântul
„catagrafie“). Noul sosit se interesa răbdător de toate: de-i român au ba
gospodarul, câte guri sunt de hrănit, ce animale are, cât pământ, câţi pomi şi alte
d-alde d-astea. Moise, stăpânul locului, uşor uimit că pe cineva ar interesa
asemenea lucruri, dar şi cu respect faţă de omul trimis de stăpânire, care avea
ştiinţa scrisului şi pe cea a cititului, căci făcea însemnări ciudate pe un catastif, a
declarat limpede totul: este român, e moşnean, are 40 de ani, iar pe Stana, în
vârstă de 25 de ani, o ţine de nevastă. Are cu ea trei copii: pe Maria, de 8 ani, pe
Rafira, de 3 ani şi pe Pătru, de 1 an. Mai posedă doi boi, o vacă, douăzeci de oi şi
are două pogoane şi jumătate de fâneţe. Din cei treizeci de pruni, dacă dă Domnul
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şi este un an bun, face ţuică. Mai are un frate, pe Niţă Săvoiu, de 30 de ani, cu
nevastă, Zoiţa. Când se treceau toate acestea în bizarul catastif, Moise nu-l putea
declara încă pe Iosif, viitorul fiu şi ultimul lui născut, pe cale de a se plămădi în
pântecele mamei...
Timpul a trecut şi, după ani, toţi cei patru
copii ai lui Moise Săvoiu îşi vor întemeia
gospodării şi se vor statornici pe la casele lor.
Cele două fete, Maria şi Rafira, măritate, îşi vor
urma soţii prin alte părţi şi se vor îndepărta, iar
Iosif, cel căruia de la o vreme începuse să i se
spună „învăţătorul“, căci învăţase carte şi-i
povăţuia cu drag pe copii, se va depărta şi el de
bătătură. Numai Pătru rămase alături de tatăl său,
pe locul unde acesta poposise la venirea de peste
munţi. Sosindu-i vremea însurătorii, Pătru şi-a
luat nevastă din neamul lui Piţigoi şi la căsătorie
şi-a făcut casă dinsus de fostul sălaş al lui Moise:
o tindă lungă, din care intri în două odăi, cu
spatele la crivăţ şi cu faţa spre căldura sudului. De
pe deal, putea să-şi facă privirea roată. În stânga,
Pătru Săvoiu (1837-1917),
spre nord, ochiul i se oprea pe depărtările
călugărit cu numele
Paisie Monahul (fotografie
Iezerului şi pe culmile Boldului, pentru ca să i se
făcută la Ierusalim,
lase apoi pe vârfurile Măgurii, ale Mateiaşului şi
în jurul anului 1900).
pe rotunjimile Leaotei. Cu soarele amiezii în faţă,
vedea platoul Gruiului şi, peste el, dealurile Creţişoarei şi ale Măţăului. În dreapta,
culmea împădurită a Ciocanului străjuia asfinţitul, iar în spate, muscelele dispre
Albeşti închideau cercul.
Întâia nevastă a lui Pătru a murit de tuberculoză, la opt ani de când o luase.
Nu făcuse copii, iar ea nu plăcuse celor din neamul lui, căci, zice-se, ar fi fost o
femeie de nimic. Pătru s-a resemnat în faţa fatalităţii şi după o vreme a aflat prin
apropiere, în Hulubeştii Bughii de Jos, o femeie a cărei pricepere în ale casei nu
i-a displăcut. Era acum un bărbat în floarea vârstei; avea ca la 40 de ani şi nu mai
putea întârzia. Cea peţită, Oprina Grecu, bătea spre 24, iar când bărbatul a cerut-o
de nevastă, n-a stat prea mult pe gânduri. Pătru a luat-o la Mălin şi Oprina,
deprinsă de la părinţi cu munca grea şi cu buna rânduială, ducea aici toată
gospodăria. La an, când în satele din jur începuseră să se întoarcă soldaţii care
prin luptă înclinaseră în Bulgaria steagul turcului, Oprina a simţit că-i mişcă în
pântece copilul. Era băiat şi l-au botezat cu numele Ion. Curând, după un alt an, va
vedea lumina zilei Maria, cea care-i va ţine de acum încolo tovărăşie fratelui mai
mare în giumbuşlucurile vârstei. Cei doi copii, Ion şi Maria, veneau pe lume ca să
umple un mare gol: Moise Săvoiu, întâi-stătătorul pe aceste locuri, întemeietorul
neamului său, se prăpădise...
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Prin moartea bătrânului
Moise, căruia în pomelnice i
se va atribui cognomenul
„Ciobanul“, şi prin rostuirea
celorlalţi descendenţi ai săi
prin alte locuri, Pătru a rămas
staroste pe Vârful Mălinului.
Copiii îi creşteau, gospodăria
era îmbelşugată, ţuica de
prune îi umplea butiile cele
mari. Viaţa părea a curge mai
departe după tipicul locului.
Ceva s-a întâmplat însă cu
Întemeietorii
Pătru, de vreme ce, pe nepusă
De la stânga la dreapta, rândul de jos:
Oprina Săvoiu (1854-1933), Pătru Săvoiu (1837-1917), masă, a comunicat alor săi
vestea incredibilă că va pleca
Ion Săvoiu (1878-1916).
Rândul de sus:
spre pământul sfânt, la
Ion Grecu (1873-1914), Maria Săvoiu, căsătorită
Ierusalim. O explicaţie exista
Grecu (1879-1969), Ileana Isbăşoiu, căsătorită Săvoiu.
totuşi. Se spune că într-o
seară Pătru se întorcea din Câmpulung Muscel acasă; nu se ştie prin ce
împrejurare avea asupra lui mulţi bani. Nişte oameni netrebnici aflaseră şi ar fi
plănuit să-l piardă ca să-l prade. Se lăsase noaptea şi pe platoul Gruiului Pătru a
simţit fiorul rece al urmăritorilor. Nu mai avea speranţe de salvare, când la
adăpostul întunericului s-a ascuns într-o groapă şi i-a cerut protecţia Celui de Sus
ca să scape cu viaţă. Cum Domnul s-a îndurat de el, următorii i-au pierdut urma,
după ce au trecut la numai doi paşi de cel ascuns. În acea noapte Pătru a jurat că
va merge în pelerinaj la Oraşul Sfânt. Hotărârea fusese luată. A adunat bani şi s-au
strâns vreo 600 de galbeni pentru călătorie. A plecat spre toamnă, întovărăşit de
un prieten din Lereşti, şi a stat până în primăvară. Locurile erau sărace, fără apă.
Ca să rămână cu o amintire certă, Pătru şi-a făcut la Ierusalim o fotografie.
Imaginea îl înfăţişează aşezat, îmbrăcat în haine negre de călugăr, cu barba lungă
şi cu mătănii în mâna stângă. În noaptea Învierii, în mână i s-a aprins lumina.
Ardea cu flacără, fără să-l frigă. Atunci Pătru a simţit, cutremurat, puterea
dumnezeiască. Cu faţa iluminată de revelaţie, a luat calea spre ţară, dar nu s-a mai
întors acasă, unde Oprina îl aştepta de atâta vreme. A găsit că locul său de acum
înainte este la mânăstire şi s-a stabilit, definitiv, lângă mânăstirea Cozia, la schitul
Stănişoara. Aici a îmbrăcat haina monahală şi Pătru Săvoiu a devenit călugărul
Paisie Monahul.
Oprina nu s-a împăcat cu gândul călugăririi lui Pătru. Trecuse şi ea printr-o
asemenea „criză“, dar după două săptămâni de călugărie se vindecase şi se întorsese
acasă la copii. Acum plănuia să-l readucă în bătătură pe „fugar“. A pregătit un cal
şi plecând din Mălin pe cărări de munte, după două zile de drum, l-a descoperit pe
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Paisie Mohahul în sihăstria Stănişoarei sub muntele Cozia. Au stat de vorbă, dar
nu l-a putut convinge să se întoarcă acasă. Tot ce-a reuşit să obţină de la călugăr a
fost să-l poată vedea din când în când. Cum faţă femeiască nu se putea arăta la
schit, au stabilit un loc prin singurătatea împrejurimilor unde, la dată fixă, nevasta
venea cu de-ale gurii. Schimbau câteva vorbe, Paisie se interesa de copii, de
neamuri, de ce mai este pe acasă. Femeia pleca tristă, cu un gol în suflet. La
schitul Stănişoara Paisie Monahul alesese să trăiască întru Domnul...
În vremea aceasta, Maria, fiica cea mică a lui Pătru şi a Oprinei, şi-a aflat
un pretendent la Măţău, pe Ion Grecu, şi s-a căsătorit pe dată, la 19 ani. Ion
Săvoiu, băiatul cel mare, şi-a găsit pereche în persoana Ilenei, din familia
Isbăşoiu. N-a stat cu ea decât un an, pentru că-i găsea cusurul că ar fi urâtă.
Fotografia de familie, făcută în jurul anului 1900, nu pare a-i da dreptate, de unde
supoziţia că ar fi posibil ca altceva să fi fost la mijloc. În fotografie, în rândul din
faţă, Paisie Monahul, în rasă de călugăr, cu barbă lungă, cu o lumânare în mâna
dreaptă, este centrul de greutate. Are în dreapta pe Oprina, cam apăsată de griji,
iar în stânga pe Ion, cu faţa plină, rotundă, mustăcioară tunsă scurt şi privirea
hotărâtă. În rândul din spate, în mijloc, stă Maria, sprinţară, cu o căutătură
inteligentă a ochilor; în dreapta îşi are soţul, pe Ion Grecu, chipeş, cu trăsături
regulate, barbă tunsă scurt şi mustaţă, iar în stânga pe Ileana (nevasta lui Ion), cu
ochii mari şi mâna dreaptă aşezată pe umărul soţului.
Până la despărţirea grabnică de peste un an, Ion şi Ileana au făcut un copil,
pe Elisabeta, care îşi va urma mama şi nu va mai reveni niciodată între neamurile
fostului bărbat. Socotindu-se fără noroc, Ion a trecut munţii în Transilvania, ca să
şi-l caute în altă parte. S-a oprit tocmai la Sălişte, prin preajma Sibiului, unde
auzise că ar fi fete frumoase. Ar fi ales aici o fată de la horă, dar părinţii n-au
dat-o, gândind că nu este lucru prea curat cu venirea străinului de prin părţile
Muscelului. „Trebuie să fii om cu bucluc“ i-ar fi spus ei şi Ion a făcut cale
întoarsă.
Zorii abia născutului veac douăzeci îl găseau pe Ion Săvoiu alături de mama
sa în casa pe care o zidise Pătru, cel plecat la călugărie. Oprina îl tot îmboldea să
se rostuiască în ale vieţii, dar Ion era acum mai cumpănit. Nu l-a ţinut mult. Se
vede că a ascultat curând de îndemnul de acasă, dar şi de glasul inimii, căci şi-a
îndesit drumurile către satul vecin, la Albeşti, unde o cunoscuse pe Elisaveta
Isbăşescu, al şaptelea copil al lui Nicolae Isbăşescu, hangiu şi, la nevoie,
învăţător. Chipul senin de fată abia ieşită din adolescenţă, cât şi energia şi pofta de
viaţă ale albeştencei, l-au hotărât repede pe Ion. A cerut-o de nevastă şi, după
cununie, a adus-o alături de el, în casa de la Mălin. Vitalitatea Elisavetei a trecut şi
asupra copiilor ei, Victoria, Benone şi Nicolae, care, unul după altul, după ce
merseseră de-a buşilea pe treptele mari de piatră ale casei părinteşti, începuseră a
se înălţa în bătătură. Alături, şuierând subţire, bradul pus de Ion în 1913, care, cu
timpul, va deveni un simbol al locului şi un „axis mundi“ pentru toţi din neam,
începea a-şi forma coroana...
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Ion Săvoiu trecuse de 30 de ani şi era acum un bărbat împlinit: avea nevastă
frumoasă, energică şi devotată, copii, casă, pământ, vite. Treburile gospodăriei îi
mergeau bine. Într-una dintre zile i-a venit veste de prin vecini că tunul a început
să bată prin ţări străine. Deşi nimic nu tulbura încă liniştea Mălinului, ţara era în
fierbere, iar ştirile au devenit din ce în ce mai alarmante. N-a trecut mult şi Ion a
fost chemat la oaste. S-a despărţit cu greu de ai săi, lăsând vorbă cu privire la tot
ce era de făcut în lipsa lui şi având în gând întoarcerea apropiată.
Războiul începuse în vara lui 1916.
Încorporat în Regimentul 70 Infanterie, Ion a
simţit în scurt timp mirosul prafului de puşcă.
Luptele l-au purtat prin locuri îndepărate. În
clipele de acalmie, lăsa arma şi lua condeiul.
Într-un astfel de moment, soldatul, cu gândul
acasă la cele părăsite fără voie, a scris pe o
carte poştală militară un mesaj către familie:
„Iubiţii mei, aflaţi că am primit două scrisori şi
m-am bucurat mult. De mine aflaţi că sunt bine.
Mi-aţi scris de fân: claia cea mare să nu o daţi
la nimeni, a veche să o daţi cu 110 lei, a nouă
cu 130 lei. Din preţul acesta să nu lăsaţi mai
mult ca 5 lei. Vă rog scrieţi cât de des: ce mai
faceţi şi cum merg treburile casei, copiii, vitele
Ion Săvoiu la 35 de ani
şi ce aţi făcut cu prunele“. Aceste rânduri,
(fotografie executată
singurele păstrate de la el, vor căpăta peste ani
în atelierul lui E. R. Speek din
Câmpulung Muscel în anul 1913) valoarea unui testament.
În toamna anului 1916 Regimentul 70
Infanterie, în care lupta Ion Săvoiu, a fost mutat din Dobrogea în zona
Ploieştiului. De aici, prin ordinul generalului Averescu, a început deplasarea
urgentă, pe calea ferată, până la Câmpulung Muscel. În zonă, nemţii presau cu
tehnică superioară de atac şi frontul de pe linia munţilor Carpaţi era pe punctul de
a fi spart. Situaţia devenea din ce în ce mai dificilă. În dimineaţa zilei de
3 octombrie 1916, pe un frig cu totul neobişnuit, cele două batalioane ale
Regimentului 70 Infanterie soseau în gara Câmpulung. După un epuizant marş
forţat, primul batalion a ajuns în timpul nopţii în munţi, pe linia frontului, şi a
doua zi a intrat în luptă directă cu inamicul. Cel de-al doilea batalion va proceda
identic 24 de ore mai târziu. După înfruntări grele, muscelenii din Regimentul 70
Infanterie redresaseră situaţia, dar, în contextul general al operaţiunilor, aceasta
n-a fost de mare folos. Deoarece frontul de pe Jiu căzuse şi riscau să fie izolaţi de
restul armatei, s-a primit ordin de retragere pe drumul ce duce de la Câmpulung
Muscel spre Târgovişte.
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Cu nemţii pe urme, în satul Malu cu Flori, Ion Săvoiu, împreună cu alţi
camarazi de arme, au tras la casa învăţătorului Diaconescu să mănânce şi să se
mai încălzească. Erau la masă când o femeie a dat cu disperare uşa de perete şi
le-a strigat că nemţii sunt în curte. Toţi au pus mâna pe arme şi au dat să iasă.
Trupe germane împânziseră locul şi i-au somat scurt să se predea. Câţiva au
ridicat mâinile. Ion n-a ascultat somaţia. Nu se putea preda. A luat-o la fugă,
încerând să dea colţul după casă, să iasă din bătaia
puştilor şi să scape în vreun fel. Instantaneu
gloanţele au început să-i şuiere pe la urechi. Un
glonţ „dum-dum“ l-a lovit drept în spate, pe când
se pregătea să sară un zăplaz şi i-a făcut o gaură
cât pumnul. Ion a şovăit o clipă, a mai apucat
să-şi agaţe arma de un zid şi s-a prăbuşit
strângând pământul. A murit acolo, lângă casa
învăţătorului...
Acasă, la Mălin, Elisaveta şi Oprina
începuseră să se îngrijoreze. Nu primiseră de prea
multă vreme nici un fel de veste de la cel plecat în
război. Ştiau că în munţi se dăduseră lupte grele şi
gândul că lui Ion i s-ar fi putut întâmpla ceva nu
le dădea pace. De la autorităţi n-au reuşit să afle Elisaveta Isbăşescu (1884-1969),
Săvoiu prin căsătorie
nimic. Atunci Elisaveta n-a mai putut să rabde şi
(fotografie din anul 1905)
s-a hotărât să curme incertitudinea. A luat-o din
sat în sat pe urmele Regimentului 70 Infanterie care se retrăsese pe drumul
Târgoviştei. După mai multe zile de căutări începuse să-şi piardă speranţa că va
mai descoperi ceva. Mulţi dintre cei căzuţi erau neindentificaţi şi fuseseră
îngropaţi pe locul unde îi prinsese frigul morţii. La Malu cu Flori a aflat că într-o
groapă comună şapte soldaţi români îşi duc somnul de veci. Nu ştia nimeni să-i
spună cine sunt, dar cineva i-a adus două obiecte rămase de la unul dintre cei
împuşcaţi. Văzându-le, Elisaveta a urlat de disperare şi a început să jelească. Brâul
cel roşu şi psaltirea scrisă de mână erau ale lui Ion...
Nu rareori, în sălbăticia schitului Stănişoara, dinsus de apa Oltului,
călugărul Paisie Monahul, care se apropia de 80 de ani, se gândea la cei de acasă.
Într-o zi i-a venit o veste cumplită: Ion, fiul lui cel mare, se prăpădise în război.
Iar cum o nenorocire nu soseşte niciodată singură, a mai aflat că şi celălalt Ion,
ginere-său, soţul Mariei, fiica lui cea mică, a fost răpus de glonţ duşman. Bătrânul
a plâns de durere şi a simţit că ceva se rupe în sufletul lui. Din clipa aceea n-a mai
fost om. Pe zi ce trece s-a stins ca o lumânare. Câteva luni mai târziu călugării îi
cântau veşnica pomenire şi-l îngropau în micul cimitir al schitului, loc pe care
Paisie şi-l alesese pentru trecerea în lumea de dincolo.
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După ce rănile războiului s-au închis şi durerile s-au mai tămăduit,
osemintele tuturor soldaţilor români căzuţi în luptele din zona Muscelului au fost
exhumate şi mutate, spre cinstire şi aducere-aminte, în nou-construitul mausoleu
al eroilor de la Mateiaş. De aici, de sub tâmpla muntelui, Ion Săvoiu veghează
pentru eternitate cum neamul lui zămislit pe înălţimile Mălinului odrăsleşte, se
măreşte şi se răspândeşte, ducând mai departe, peste ape şi pământuri, stirpea
pornită din Moise Ciobanul, Paisie Monahul şi Ion Ostaşul...
După ani, Victoria, fiica lui cea mare, şi-a luat bărbat din neamul lui Taină
şi a născut-o pe Maria. N-a avut bună înţelegere cu soţul care, mistuit de patima
jocului de cărţi, ajuns într-o bună zi la ananghie, ar fi pus la bătaie chiar salba de
zestre a nevestei. Trebuie să fi fost nevoie de ceva bănet acolo, de vreme ce actul
dotal „făcut în Câmpulung, azi 23 mai 1930” consemna la punctul 4 că Victoria ar
fi avut de zestre „una salbă compusă din 20 de galbeni mici şi 3 galbeni mari,
valorată lei 15 000”. Lovită în amorul propriu, femeia s-a retras la Mălin, în casa
bătrânească unde venise pe lume la a treia generaţie de la statornicirea pe aceste
locuri a lui Moise Săvoiu, purtând de acum încolo, pentru toată viaţa, duhul şi
amintirea celor de dinainte.
Nicolae, mezinul lui Ion, călăuzit în viaţă de o stea a norocului, o va lua de
nevastă, alegând-o direct din repezişul horei, pe Magdalena, crescută în aerul tare
al Putnei, purtătoare de bundiţă bucovineană. Îi va aduce pe lume trei băieţi: pe
Răzvan, cu nume de voievod moldovean, pe Corneliu şi pe un alt Nicolae, cel
mic, alintat de ai casei cu apelativul Nicu, spre a nu se face confuzie cu seniorul.
Benone, băiatul cel mijlociu, rămas orfan de tată în anii războiului, s-a ţinut
de învăţătură. La Liceul „Dinicu Golescu” din Câmpulung, i-au luminat paşii
profesorul de limba şi literatura română Ion
Ţicăloiu, renumit lingvist, cu doctorat în
Germania, profesorul Gheorghe Şapcaliu, un
enciclopedist, ori Dumitru Baciu, distinsul
profesor de limba franceză. După susţinerea
examenului de bacalaureat, cu o diplomă
semnată de directorul liceului, Ion Antonescu,
Benone s-a înscris la Facultatea de Filosofie şi
Litere a Universităţii din Bucureşti.
Absolvent al Universităţii Bucureşti în anul
1936 cu o documentată şi originală teză de licenţă despre viaţa şi opera lui Mateiu I. Caragiale, debutantul profesor Benone Săvoiu a predat
la Liceul „Gh. Şincai” din Bucureşti, făcându-şi
aici ucenicia. Drumurile carierei didactice îl vor
purta apoi prin ţară: Liceul „Moise Nicoară” din
Arad,
Liceul de aeronautică din Mediaş, Şcoala
Benone Săvoiu
Normală „Carol I” din Câmpulung...
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Spirit integru, 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 investigare
literară al fostului student la Litere. Vremurile tulburi de după instaurarea
comunismului nu-i vor mai lăsa libertatea de a se exprima şi omul se consolează
cu prestigiul catedrei şi respectul celor din jur. Fragmentul dintr-o scrisoare a unui
fost elev poate fi edificator:

Stimate domnule profesor,
Cu totul pe neaşteptate iată că primiţi o scrisoare din străinătate şi, dacă
nu aţi întoarce să vă uitaţi cine e expeditorul, poate că nu veţi putea ghici cine vă
scrie.
Ei bine, domnule profesor, vreau să aflaţi că ai d-voastră elevi, care v-au
iubit şi v-au stimat, nici acum nu sunt mai prejos şi vă dovedesc prin prezenta că
nu v-au uitat. Şi, mai ales, pornind să ma uit printre pozele care mi-aduc aminte
de alte timpuri, la un moment dat ochii mi se opresc pe o mică fotografie care
prezintă un elev şi totodată alături un bărbat serios, cu privirea adâncă, cu
gândurile concentrate asupra celor ce spune (uneori puţin visător, gândindu-se la
lucruri pe care nu le cunosc) şi cu pasul sigur atunci când trebuie să arate că
deţine demnitatea de profesor secundar. Da, într-adevăr, e dl. profesor Benone
Săvoiu, cu care un an întreg am îndurat suferinţele şi bucuriile, eu pe cele de elev,
iar Domnia Sa pe cele de profesor.
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 voi uita
niciodată, nici felul d-voastră de a vă purta cu
noi şi nici felul d-voastră de a fi.

Ileana Stănescu,
Săvoiu prin căsătorie

În vremea asta, tocmai sosise la
Câmpulung, întoarsă de la Bucureşti, unde făcuse
studii superioare în matematică, Ileana Stănescu,
acum profesoară la Şcoala Normală „Carol I”.
Deşi urmase ştiinţele exacte, pasiunea cea mare îi
era literatura, căci fosta elevă a Liceului de Fete
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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, alături de sora mai mare, Puia, 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.
Fotografia de la nuntă îi arată fericiţi, privindu-se unul pe celălalt. Şi-au construit
locuinţă în oraş, într-o zonă retrasă, sub platoul Gruiului, de unde poţi privi în
voie munţii. În acest mic univers au trăit bucuriile simple ale vieţii, rânduite de
când e pământul.
Trecerea lor discretă prin lume a lăsat o urmă, pe Adrian, autorul acestor
rânduri, cel care ascultând cântecul obârşiei sale a îndrăznit să-l împărtăşească şi
cititorilor acestei cărţi...
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