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ABSTRACT: The article selects a few historical notes about the vil‑ 
lage of Boteni and its inhabitants, from the author’s personal archive. 
The history of this Muscelean, sub‑Carpathian village on the banks of 
the Argeșel rivulet emerges from the stories of grandparents, parents, 
village elders. The article refers to mining and other village indus‑ 
tries – the textile industry, milling, beekeeping, fruit farming, various 
craftsmen’s workshops etc. Moreover, the article delineates the his‑ 
tory of the local church and school, making reference to personalities 
born in Boteni – philosopher Petre Țuțea, and ethnographer Ion 
Chelcea. 
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A fost o dată... mineritul și alte industrii sătești în Boteni 
Scriam în cele ce preced că pămâtul nostru era atât de bogat încât 

cărbunele se vedea chiar la suprafață, la „lumina zilei”. De aceea se putea 

vorbi, într‑un trecut nu prea îndepărtat despre exploatarea cărbunelui de 

pămât (lignit), căruia locuitorii din Boteni îi dădeau numele de „pucioasă”, 

cuvânt ce face parte din fondul vechi de cuvinte de origine latină. Incă 

din anul 1846, la Boteni este semnalat cărbunele de pământ (lignitul). Nu 

era greu să se constate deoarece în secțiunile naturale ale văilor secun‑ 

dare ale Argeșelului (Gogorasca, Valea Iuzii, Valea Cărbunelui) lignitul era 
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practic adunat de locuitorii satului.2Cel care a luat initiativa de a exploata 

carbunele în Boteni a fost un Câmpulungean, Gogu Hera, proprietar de 

distilerii în acest oraș. Din inițiativa lui, în anul 1907 a luat ființă prima 

formă (rudimentară) de exploatare a cărbunelui la Boteni. Exploatarea car‑ 

bunelui a început în Valea Iuzii, pe proprietatea lui Bucur N. Gheorghe și 
Ion Bucur Gheorghe, la oarecare distanță est de centrul satului, avand lega‑ 

tură cu centrul, pe Valea Mituleștilor. Nu este vorba de o mină propiu‑zisă. 

Exploatarea se facea prin „dezvelire” la suprafață. Abia mai târziu, prin 

Decretul nr. 4473 din 25 septembrie 1913, DM Popescu (Mitică Popescu, 

așa cum era cunoscut în sat), împreună cu socrul său, Tache Lămbescu, 

care era băcan, au obținut aprobarea pentru un loc, un perimetru de apro‑ 

ximatic 5 hectare, prin concesiune, plătindu‑se proprietarilor redevența 
cuvenită. Se deschid galerii, ceea ce dovedește că se mergea spre o exploa‑ 

tare în adevăratul înțeles al cuvântului, prin munca în subteran. Muncitori 

erau puțini (15–20), munca fiind supravegheată de doi tehnicieni calificați, 

italieni de origine.3
 

În  anul  1920,  la  29  ianuarie,  Mitică  Popescu  și  Tache  Lămbescu 

cedează concesiunea pe timp de 75 de ani lui Dumitru Alimănășteanu 

pentru 400000 lei, cu obligația ca acesta să formeze „Societatea anonimă 

Boteni” pentru exploatarea cărbunelui. Galeriile erau săpate prin „sli‑ 

turi” (șanțuri), lucrătorii ajutându‑se pentru aceasta de târnăcoape, răngi, 
baroase și pene de lemn, explozibilul fiind folosit într‑o cantitate redusă. 

Galeriile erau armate cu grinzi de stejar. Debușeul principal pentru des‑ 

facerea lignitului a fost multă vreme Fabrica de Hârtie din Câmpulung. 

Singurul mijloc de transport avea să rămână căruțele trase de boi, la care 

ulterior s‑a adăugat si transportul cu autocamioanele. La început, numă‑ 

rul lucrătorilor era foarte redus. Crește însă cu timpul. Inițial, aceștia erau 

recrutati „numai din comună”, societatea căutând să folosească mâna de 

lucru locală. De precizat că, potrivit datelor din Arhiva Nașională Serviciul 
Județean Argeș, proiectul acestei societăți era mai vast: de a se construi o 

cale ferată spre Clucereasa, legându‑se cu CFR Pitești – Câmpulung sau 

funicular spre Schitu Golești ori Furnicoși. Numai că din diferite motive, 

probabil cel financiar finnd decisiv proiectul a fost abandonat chiar dacă 
 

2 Asevedeapentrudetalii:https://brauldelaboteni.ro/index.php/istoricul‑comunei‑boteni/ 

mineritul/ 
3 Ion Chelcea, Botenii Muscelului și oamenii săi buni și bătrâni, Editura Tritonic, București, 

2005, pp. 94–96. 
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materia primă – cărbunele – se constata a fi de buna calitate, după ana‑ 

liza din 1924 a Institutului Geologic. Proprietarii de pe pământul carora 

se scoate lignit urmau sa primeasca, conform legii, 5% brut. Aceasta a 

format obiectul de litigiu între sat și Societatea anonimă din Boteni, care 

litigiu, până la urmă, s‑a stins prin primirea redevențelor. Sătenii primeau 
redevențele în natura. Un alt motiv de nemulțumire îl formau galeriile 

săpate sub pământ, care ar fi ameninșat cu prăbușirea casele locuitorilor. 

Îmi amintesc cu duioșie cum bunica mea paternă, Filofteia Bădescu, atunci 

când dormeam la dânșii, în casa din centrul comunei, îmi încălzea perna 

înainte de culcare și îmi spunea să nu mă sperii noaptea, când voi auzi 

pușcături și glasuri omenești. Erau gesturi normale ale ortacilor care răz‑ 

băteau prin pământ în miezul nopții când liniștea era totală. În alt cătun, 
Ungureni au fot situații când locuințele sătenilor au fost demolate și rcon‑ 

struite în alte locuri ferite de lucrările de exploatare a cărbunelui. 

Comuna Boteni a avut avantaje într‑o oarecare măsură de pe urma 

exploatării cărbunelui. Mina a absorbit mâna de lucru locală. Rețin faptul 

că numai din satul Lunca, unde locuiam noi, erau, la un moment dat toți 

bărbații de pe ulița noastră angajați ai minei. Îi auzeam cum se strigau 
seara când porneau la lucru spre mină, la început pe jos. Apoi pe bicicletă 

și spre final cu un autobuz tip „Rata” special amenajat pentru transportul 

minerilor. Între timp, în Boteni ia ființă, din nevoia de a aproviziona pe 

locuitori cu bunuri necesare traiului, la un preț mai convenabil, o coope‑ 

rativă de producție și consum cu denumirea „Noroc bun!”. În acest timp 

(1928–1931), ani de criza economică, Societatea din Boteni pentru exploa‑ 

tarea  lignitului  este  arendată Cooperativei  „Noroc  Bun”.  Prin  această 

arendare cooperativa capăta o cotă lunară de 30 de vagoane de âcărbune, 
urmând a‑l desface în gările apropiate, Câmpulung, Stâlpeni, Clucereasa. 

În 1931, Societatea anonimă pentru exploatarea cărbunelui din Boteni 

își mută sediul la Societatea „Concordia” – Schitul Golesti, având capi‑ 

tal străin (belgian). Se deschid noi galerii: după cea din prundul gărlei, 

se deschide o nouă gură de mină, cea de la Valea Grecilor, de la Stancicu 

(1932). Dar, în acelasi an, principalul beneficiar al cărbunelui din Boteni 

– fabrica de Hârtie din Câmpulung – își încetează activitatea. Odată cu 

naționalizarea principalelor mijloace de productie (1948), statul preia con‑ 

ducerea societății. Cu aceasta se încheie, de fapt, prima etapă de dezvoltare 

a mineritului la Boteni. Se deschide o altă gură de mină, „mina noua”, 

cea „de peste gârlă”, din punctul Ștefănescu. Mina se reorganizează. Ia 
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ființă prima organizație sindicală a minei (1946).4  Exploatarea cărbune‑ 

lui la Boteni ține acum de Intreprinderea „Vasile Roaită”. Pentru prima 

dată, în anul 1953, mina Boteni are în schemă un agent sanitar oficial. 

Deși se introduc utilaje noi, motoare, grupuri electrogene, ventilatoare, 

munca fizică rămane pe primul plan, mai ales în abataje și în transport. 
În subteran exista ventilație artificială, pe bază de curent electric. Apoi 

se construiește o cantină și un magazin pentru muncitori, util mai ales 

în perioada când alimentele erau cartelate, inclusiv pâinea. Incepe să se 

lucreze cu mijloace din ce în ce mai mecanizate: vagonetele sunt trase de 

trolii, se introduc pompe de evacuare a apei din mină, se efectuează per‑ 

forarea mecanică a stratului de cărbune. De menționat cădupă 1973 gura 

de mină din punctul Ștefanescu a fost părăsită, dscizându‑se în schimb, o 
nouă gură de mină, un nou perimetru de exploatare, pe Valea Gogorasca, 

în punctul Salina. Se făceau noi prospectari astfel încât, putem afirma că la 

vremea aceea, exploatarea carbunelui la Boteni a schimbatstructura socială 

a satului, secția de la suprafață având la acea dată aproape 30 de muncitori 

necalificați, încărcători iar secția subteran cu 150 de angajați, care lucrau 

în trei schimburi. Numai că, după lovitura de stat din 1989 această mină a 

fost închisă, minierii find disponibilizați, pensionați, cei mai tinei luând 

calea bejeniei, plecând la lucru în străinătate; totul abandonat fără nici 
o justificare, doar cerințele impuse nouă românilor de noua conducere a 

României. Aidoma s‑au petrecut lucrurile și cu industria noastră sătească. 

 

Industrii sătești, meșteșugurile și ocupațiile secundare 

Industria casnică textilă 
Dacă mineritul a fost o veritabilă manufactură și apoi o ramură indus‑ 

trială în plină dezvoltare, până nu demult, în ceea ce privește capacitatea 

economică a locuitorilor, aceștia își castigau existenta din agricultură, 

pomicultură, creșterea animalelor și a păsărilor, albinărit și chiar, atunci 

când în Județul Arges s‑au dezvoltat industrii moderne, societăți private 
Botenii furniza forță de muncă. La origine sat predominant pastoral, era 

de așteptat ca industria casnică textilă să cunoascăla Boteni o dezvol‑ 

tare insemnată. După ce lâna era toarsă cu fusul de tors ori îndrugată cu 

druga, urma urzitul, care se făcea la urzitori: „mai dă mult iera pă furculițe 

sau de‑a dreptul pă ulucili dă la gard”. După urzit urma țesutul la război; 
 

4 Ion Chelcea, op. cit., p. 97. 
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din materialul țesut se confecționau zeghi și cioareci pentru nevoile 

familiei. Ca să ne dăm seama de intensitatea prelucrării lânii la Boteni 

trebuie menționat faptul că între cele două războaie mondiale în acest 

sat au funcționat două darace de scărmănat lâna, la Din Chelcea și Mihai 

Duțescu. Astăzi, când scriem aceste rânduri nu mai există astfel de manu‑ 
facturi, acestă valoroasă materie primă găsită din abundență la crescătorii 

de oi din comună nu mai are nicio valoare de întrebuințare. În afara unor 

centre de colectare, și acelea puține, aflate la mare depărtare, oierii noștri 

nu au alte modalități de valorificare iar prețul oferit este derizoriu. Astăzi 

ne îmbrăcăm cu haine din China și India, după ce am golit tarabele baza‑ 

rului din Istambul. 

Cât privește chilimurile, „intrau două ocale de lână da roșu, da verde, 

da turchiaz – două oca’dălână albă – și‑l urzești și p‑ăla; ăla‑l scoți numa’dă 

șase jurubițe. S‑alegi cu el în război”. În trecut, în Boteni se cultiva și 

cânepa, în zilele noastre nu, poate numai după ce se va oficializa și la noi 
consumul de canabis în scopuri medicale, terapeutice, dacă nu cumva o 

vom importa și pe aceasta sau direct materia finită, drogul! Cânepa era 

semănată la „loc gras”, la loc târlit; era învelită cu sapa și lăsată să crească. 

După ce se culegea, era dusă la lac, unde se lăsa să se topească (patru zile), 

după care cânepa topită era scoasă, spălată în gârlă și pusă să se zvânte, 

ca „să se scrobească”. Urma melițatul, apoi era pusă iarăți la soare ca să se 

scrobească, timp în care fuioarele erau bine uscate. Îmi amintesc, parcă 

era ieri, cum, în Balabani, bunicii mei Ana și Gheorghe Rujan, gospodari 
vrenici mă foloseau pe post de înotător prin cânepa pusă la dospit într‑un 

lac din Bolat, în văpaia verii toride. Chiar dacă nu eram prea mare, aveam 

câțiva anișori, ajutam și la melițat, aveam o meliță de lemn la care mai mult 

mă jucam. După ce cânepa era prefacută în fuioare, se dădea la keptine, 

apoi la iehel, din care se scoteau cucle. Dintr‑o cuclă, dacă era cânepa bună, 

ies 20–30 fuioare. Ce rămanea din iehel și kieptăn sunt câlți. Urmează tor‑ 

sul cu fusul și furca, iar depănatul se face pe răschitor. Toată cânepa se face 
jirebi. Jirebia are câte zece jurubițe: „treizeci da ierbe‑n jurubiță, trei fire 

într‑o iarbă”. Această ultimă prelucrare era apanajul femeilor, care în zilele 

lungi de iarnă, în șezători depănau firele cânepei dar și ale aminitirilor și 

poveștilor, la lumina opaițului, a lămpii cu gaz. M‑am năcut când încă în 

zonă nu existau furnizori de energie electrică, iar telefoanele mobile, table‑ 

tele și televizoarele nu te conectau direct la internet. Cânepa de toamna, 

după ce s‑a depănat, era așezată la hardău. „Și punem cenușa peste ele și 
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turnam apăcălduță și se face leșie”. După trei zile se toarnă peste cânepa 

apa din ce în ce mai fierbinte. Apoi cânepa este scoasă din hârdau și spălată 

la gârlă de cenușă. La gârlă, cânepa astfel tratată este bătută cu „maiul ăl 

de rufe”. În cele din urmă, cânepaera pusă să se zvânte. Se deapănă, se 

pune pe vârtelniță și se face din ea țeava. Numai după aceea este țesută 
în război. La pânza de cânepă pentru cămași urzeala era de bumbac, iar 

bătătura de cânepa. O abilitate exceptională necesita cusăturile aplicate fie 

la cămeșile bărbătești, dar mai ales la cele femeiești, la ii, dar și la fețe de 

pernă. În afară de pânza pentru albituri, zeghi, cioareci, se țeseau la război 

procovițe (procoițe), plocade pentru acoperit patul, chilimuri de tapetat 

pereții, toate constituind zestrea fetelor de măritat. Aceasta era o tehno‑ 

logie ancestrală, păstrată cu sfințenie, din generație în generație. Deh, pe 
vremea aceea nu erau mall‑uri (magazine imense pentru cumpărături și 

loisir unde banii sunt pur și simplu aruncați pe apa sâmbetei) unde să te 

îmbraci după ultima modă și să constați că numai după un sezon obiectul 

tău de îmbrăcăminte este outlet! Colectoarele de îmbrăcăminte, fie că sunt 

tomberoane sau magazine, sunt pline de haine second hand! Nu știu ce se 

va întâmpla cu această societate de consum abundent. 

 

Morăritul 
O altă ocupație, veche, poate de când exista satul Boteni, era morăritul, 

aici au funcționat mori. Cu pivire la tipurile de moară este de reținut că 
satul Boteni se află cuprins în aria geografică în care exista tipul de moară 

cu citură, având fusul perpendicular și la bază un sitem de cupe (linguri) 

dispuse în plan orizontal, tip care a functionat până in anul 1944, când cele 

mai multe dintre ele au disparut. Doar moara generalului Bârzotescu a fost 

transformată de noul proprietar, Mihai Duțescu, în moară cu roată verti‑ 

cală și fus orizontal. Marele Dictionar Geofrafic al Romaniei (1898, 550) da 

pentru acel timp (1892), în Boteni, șase mori cu ciutură și un fierăstrău. În 

partea de nord era moara Ștefănescu, care ținea de Mesteacăn, astăzi sat 
al comunei Văleni Dâmbovița. Pe lângă ea trecea drumul spre Mațău. La 

ea veneau mai cu seamă locuitorii din Mesteacăn, folosind drumul Hodăii. 

Mai în jos de Valea Vânoaii se afla moara Costi, careia i se mai zicea si 

moara Purcării (de la Purcărea, care a avut‑o în arendă). Se zice ca a fost 

moșnenească și că Pațavelea ar fi vândut‑o ulterior lui Costea Vlădescu. La 

ea ajungeau să macine și locuitorii din Văleni. Pe lângă moară era durată 

casa morii. După războiul din 1916, moara s‑a ruinat. La această moara 
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venea multă lume pentru că se lua oiem (uium) puțin. O altă moară, de asta 

data chiar în sat, a fost moara lui Constantin Vladescu („Tache Bolozan”), 

tatal lui Mihalache Vlădescu, având în același timp și fierăstrău „da tăia 

blăni, bușteni”. Această moară a funcționat până în anul 1965–1966, când 

a fost distrusă împreună cu casa morarului și cu magazia de cereale, care 
erau construite alături. Ceva mai jos de moara Vlădeștilor se afla o altă 

moară, a lui „Beștelie”, moștenită de generalul Bârzotescu. De la acesta 

moara trece în stăpânirea lui Mihai Duțescu, care a și transformat‑o în cele 

din urmă din cauza întreruperii cursului de apă. În sfarsit, o altă moară ce a 

existat în Boteni, în Lunca, se afla pe moșia lui Iancu Vlădescu și i se zicea 

„la Zaana”. Avea și fierăstrău. Acesta a fost păstrat și naționalizat pentru 

C.A.P. Tot în Luncă se afla instalată și moara de pe moșia lui Gh. Vlădescu, 

pe care într‑un timp o ținea un anume Bengu. Despre cei care s‑au succe‑ 

dat, până la dispariția morii au circult cle mai tenebroase legende. Autorul 

acestor rânduri a ascultat povestea uneia dintre ele chiar de la cel care are 
acum casa și gospodăria pe locul fostei mori. Era vorba despre o crimă cu 

autor necunoscut, dar pedepsit de Dumnezeu pentru fapta lui. De semna‑ 

lat ca între cele două rezboaie mondiale în Boteni funcționa și o „moară de 

foc”. Era moara de la Nițic, a lui Ion Chelcea. În 1969–1970 nu mai exista 

în comuna Boteni decât o singura moară care avea și roată hidraulică, 

dar funcționa cu combustibil gazos, cu două pietre: una pentru făina de 

grâu și alta pentru mălai. Acum, în Boteni, nimic din toate acestea, doar o 

moară, în centru satului deținută de un cetățean chiar pe terenul închiriat 
de la urmașul lui Mihai Duțescu. Au mai fost câteva încercări izolate, dar 

abandonate, la începutul anilor 1990, când pentru consumul propriu și al 

vecinilor, câțiva cetățeni și‑ua confecționat ori au cmpărat mori electrice de 

mici dimensiuni, ulterior abandonate deoarece mălaiul și uruiala – hrana 

animalelor se cumpără direct din magazin sau o vând cei care produc în 

sistem industrial. 

 

Cultivarea pomilor fructiferi 

Ca urmare a activității depuse pentru cultivarea pomilor fructiferi, 

în speță a prunului, este natural să înregistrăm și o activitate de valori‑ 
ficare a prunelor, atât în ceea ce privește fabricarea țuicii, cât și uscarea 

prunelor pentru iarnă, contribuind la ridicarea standardului de viață în 

lumea satului nostru. Toamna, dar și primăvara, este sezonul când se face 

țuica, atunci săteanul utiliza cazanul fie la el acasă, fie la povarnă. În Boteni 
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erau cunoscute mai multe povernepână când comuniștii au monopolizat 

totul. Acum, în Boteni, funcționează mai multe cazane, apropape 20, în 

toate satele aparținătoare, cele mai multe fiind amplasate pe marginea 

văii Argeșelului. Standardele impuse de Uniunea Europeană în materia 

acizării produselor distilate se apropie de cotele impuse de comuniști în 
perioada de tristă aminire determinând producătorii să încerce pe cât 

posibil evitarea achitării contribuțiiler datorate. Într‑o povarnă pot fi mai 

multe cazane. Atât săteanul, cât și povernagiul se străduiesc ca rachiul să 

iasă cât mai tare. „Întâi curge fruntea”. Se lasă să se scurgă acest „spirt” 

și se încearcă cu o țeavă de trestie să vada dacă s‑a tăiat, dacă nu curge 

cumva votca. Din prunele grase o cantitate strict necesară era oprita pen‑ 

tru uscat în cuptoarele special amenajate care îți dovedeau funcționarea 
lor prin mirosul specific al poamelor afumate. Astăzi, în Boteni mai este 

funcțional un singur cuptor și acela cu un viitor incert. Oamenii cumpără 

de la magazin! Într‑o altă modalitate de prelucrare și păstrare pentru con‑ 

sumul din timpul iernii, prunele grase mari, bine coapte, erau fierte în tuci 

până plesnea coaja de pe ele. Apoi erau scoase și intinse pe gratii de nuiele 

de rachita și uscate la soare. Se obțineau astfel prune opărite. Abia în anul 

1962 SE înființa în Boteni un centru de prelucrare a fructelor, avand profil 

de deshidratare (uscare). 

De fapt, era o veritabilă fabrică de fructe confiate ale cărei produse 

erau exportate în Europa de vest. Și ar mai fi ceva, extrem de important. 

Pe vremuri nu demult apuse, căci comunismul nu a fost plin numai de rele, 

La Boteni era un depozit imens de fructe colectate din acest bazin pomi‑ 

col recunoscute pentru calitățile lor. Merele curate și aromate, sănătoase 

nu cancerigene, eruau apoi preluate la Intreprinderea de legume și fructe 

– ILF Militari – de unde ajungeau pe mesele bucureștenilor, chiar ale mem‑ 

brilor Comitetului Central al PCR, căci ei nu mâncau orice! Astăzi, atât în 

Boteni, cât și în București în locul acelor antredepozite sunt spații comer‑ 

ciale u altă destinație, ori cartiere de locuit. Și iată, cum astăzi, cumpărăm 
și punem pe masă mere din Polonia, fade, roșii‑hibrid din Olanda, cauciu‑ 

cate, căpșuni uriașe, dar mai ales insipide, din Turcia sau Grecia, în timp ce 

semințele, sevele, culturile noastre vechi – înalt calitative, deci perisabile 

– au devenit o raritate, un soi de excentricitate uzurpată de legile dure ale 

consumerismului. Am început să mâncăm mult și prost produse cu față, 

dar fără gust, fructe și legume care, uitate cu zilele în frigider sau aiurea, 

păstrează încă aceeași textură și culoare din momentul recoltării. Unde 
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sunt „inimile de bou” ale copilăriei, mai există ori s‑au pierdut acele roșii 

delicioase? Unde sunt parfumatele ionatane, unde sunt perele și gutuile 

bunicilor noștri? În încercarea de a răspunde acestor chestiuni esențiale, 

am putea să beneficiem de sprijinul specialiștilor cadrul Universității de 

Științe Agronomice și Medicină Veterinară, păstrător al tainelor și minu‑ 
nilor livezilor și grădinilor noastre de altădată întrucât mai există, soiuri 

precum cel ionatan. Știm de ce nu sunt pe piață aceste mere de calitate, cu 

gust, „cu aromă?” Pentru că sunt perisabile. Nu se păstrează mult timp, 

comparativ cu hibrizii noi, mult mai tari, care durează mai mult. S‑a mers 

pe latura comercială, de rezistență. Cei care produc mere pentru vânzare, 

păstrează pentru ei, în grădina familială, merele cu gust despre care vor‑ 

beam. „Totul e legat de genetică. Au dezvoltat inclusiv hibrizi rezistenți la 
mană. Or, hibridul rezistent la mană, trăiește, îl poți duce la piață, îl trans‑ 

formi în bani”. Hrănite și cu saci de chimicale, aceste soiuri din import, 

modificate genetic, reprezintă un atentat la sănătatea noastră. Dar gustul, 

ce facem cu gustul? Nu toată lumea poate mânca mingi de cauciuc în loc de 

mere. Nu‑i prea bun, dar ai ce pune în farfurie. Soluția există la Mărăcineni, 

lângă Pitești, un nucleu de oameni foarte devotați care fac ameliorare și 

selecții foarte bune, e pasiune acolo. Există, deci, astfel de nuclee, ceea ce‑i 

minunat. Doar că nu știe aproape nimeni despre ele. Câți dintre cei care 
citesc, acum, aceste rânduri au fost în vizită la pepiniera de la Mărăcineni 

pentru a cumpăra soiuri vechi de mere. Și‑atunci am reveni la merele gus‑ 

toase. E greu însă, pentru că, pentru a comercializa fructele acelea gustoase, 

cheltuiești mai mulți bani, așadar prețul lor e mai ridicat, în condițiile în 

care aspectul comercial nu‑i tocmai arătos. Avem nevoie de informație, de 

educație în acest sens mai ales că, UE a transformat România într‑o 

banală piață de desfacere 

Ce diferențe există, când vine vorba de plantații, vii și livezi, între anii 

’80‑’90 și prezent? Mai are România posibilitatea să se hrănească singură? 

Ca suprafețe cultivate suntem departe în jos. Vorbind despre pomicultură, 

de exemplu, unde înainte de 1990 am avut 350.000–360.000 de hectare de 
livadă, după ce am intrat în Uniunea Europeană, prin contractele pe care 

leam negociat, avem dreptul doar la 180.000 de hectare de livezi, așadar 

am ajuns aproape la jumătate față de cât aveam înainte de Revoluție. Nu 

putem depăși această suprafață, chiar dacă avem această posibilitate. Adică 

în momentul de față România n‑are voie să planteze mai mult de 180.000 

de hectare de pomi fructiferi chiar dacă ar putea să planteze de trei ori mai 
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mult. Extraordinar! Uniunea Europeană ne‑a acceptat pentru consum, nu 

pentru producere. N‑avem voie să plantăm de capul nostru! Mai exact, să 

fim una dintre piețele lor de desfacere, să cumpărăm mere din Polonia. 

Problema e că în momentul de față nu mai avem nici măcar 180.000 de hec‑ 

tare, cât ne‑au impus ei. Probabil că avem vreo 140.000–150.000. E greu de 
spus, pentru că n‑avem o statistică corectă. Ceea ce figurează în statistici nu 

este neapărat o sumă a livezilor efective. Se face inventarul într‑o comună, 

poți avea douăzeci de pomi, cincizeci, cinci sute, maxim un hectar, dar nu 

este o livadă omogenă. Sunt pomi răzleți, vulnerabili. Bine, în ultimii ani 

s‑a înregistrat o tendință de creștere ușoară. Sunt oameni care investesc, 

care fac livezi. De vreun an se vorbește de un program de finanțare, se dau 

bani pentru anumite zone, în funcție de un anumit punctaj. Revenind la 
negocierile cu UE, mi se pare uluitor. Dacă am depăși 180.000 de hectare 

plantate, ce s‑ar întâmpla? Ne‑ar scoate din Uniune sau am fi sancționați? 

Nu știu detalii, astfel de aspecte sunt negociate politic. Dar cu siguranță, 

dacă am încălca prevederile, am fi avertizați, sancționați. Mi se pare incre‑ 

dibil, e realitatea, adevărata problemă a pomiculturii românești! 

Problema pomiculturii la noi este alta: costul extrem de ridicat al revi‑ 

talizării. A fost foarte ușor să renunțăm la livezi sau la vii, să le neglijăm, să 

le defrișăm. Dar acum, pentru a face un hectar de livadă așa cum trebuie, 

ai nevoie de 15.000–20.000 de euro. La cireș, unde costurile sunt întot‑ 

deauna mai mari, poți ajunge până la 40.000–50.000 de euro. Și‑atunci, 

ce facem? Sunt sume mari pentru oameni. Să plantezi livada și s‑o scoți 
pe rod, s‑o întreții. Durează patru ani până începi să culegi, până începi 

să scoți din cheltuieli, să amortizezi. Mergând, toama târziu, pe drumul 

ce leagă Tîrgoviște de Câmpulung am rămas consternat să văd că produ‑ 

cătorii români au lăsat merele în pom?Oare de ce? Produci, produci, dar 

unde le vinzi? Ce facem cu desfacerea? Asta‑i o altă problemă. La mere, de 

exemplu, avem vreo 50.000–60.000 de hectare de livadă. Aproape jumătate 

din totalul livezilor sunt măr și prun. Acesta este specificul nostru. Eh, 

producem, în general, cam 600.000 de tone, dar avem ani buni – cum a fost 
și 2018 – în care producem și câte un milion de tone. Dar cum valorificăm 

aceste produse? N‑ai nicio garanție că le poți da. Producătorul așteaptă să 

vină cineva să le cumpere. Aici intervin problemele, pentru că nu suntem 

organizați. S‑au încercat mai multe variante, dar dacă nu se fac niște coo‑ 

perative, niște forme prin intermediul cărora oamenii să aducă toată marfa 

la un loc și să aibă astfel un cuvânt de spus în reglarea pieței, să conteze, ei 
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vor fi la mâna intermediarilor. Nu stăpânesc piața, degeaba fac producție. 

Păi, acum doi ani a fost un an excelent pentru mere și prune. Dar dacă tu 

dai merele cu 30 de bani kilogramul, sub prețul producției, ieși în pierdere! 

Un an, doi, reziști. Dar apoi ce faci? Sunt producători români care în 2018 

n‑au recoltat, n‑au mai adunat fructele, pentru că, după vânzare, la acele 
prețuri infime, nu acopereau nici culesul. Ce risipă! 

Le culegeau, dar ce făceau cu ele? Le depozitau în saci? Pentru că 

n‑avem nici piață de desfacere, nici spații de depozitare. Ai livadă? Fă‑ți și 

o făbricuță, să nu mai stai la mâna nimănui întrucât afacerea e nu să dai 

merele toamna, când toată lumea vinde, ci să le scoți pe piață iarna, primă‑ 

vara. Sunt soiuri care țin până în iunie, dar îți trebuie un depozit pe măsură. 

Fructele se țin, acum, în depozite moderne cu atmosferă controlată, care‑și 

schimbă compoziția gazului, reduc oxigenul mult, la 3–4%, cresc procentul 

de dioxid de carbon și temperatura se duce undeva la 0 grade, 0,5, 1 grad cel 
mult. Umiditatea trebuie să fie aproape de 85–95%. Mai pulverizezi un strat 

de sulf. Avem soiuri care stau fără probleme 6–7 luni. Prin Dâmbovița sunt 

câteva astfel de depozite, de închiriat. Duci fructele, plătești și le scoți când 

ai nevoie. Dacă nu, soluția este o făbricuță. Faci sucuri, faci chipsuri. La 

noi, până‑n ’90, aveam toate fructele, legumele – dehidratâte. Le păstram, 

scădea volumul, se uscau, dar nu mai erau produse perisabile. În plus, le 

creștea mult valoarea. Vedeți, acum, se consumă aceste mixuri de fructe 

uscate. Scumpe, dar toate sunt aduse de afară. Asta‑i problema. Și‑apoi, 
de unde știi ce mănânci? Mai sunt și ambalate la o sută de grame, plătești 

o grămadă de bani pe ele. Iar noi dăm fructele aiurea. Mai rău! Merele 

noastre fac, de multe ori, un circuit prin Europa și se întorc în România 

la prețuri incredibile. Ca în cazul lemnului de cireș. Tăiem cireșii sălba‑ 

tici, îi vindem, apoi cumpărăm mobilă (din lemn de cireș) din Italia pe 

bani grei. Exact. Alții produc, fac plus valoare în țara lor, iar noi importăm 

materia primă, pe care am vândut‑o pe nimic, sub forme finite, la prețuri 

uriașe. Și care ar fi soluțiile, pentru că nu putem continua așa la infinit?E 
nevoie de acei oameni capabili să pună cap la cap niște planuri pe termen 

mediu și lung – și avem astfel de specialiști –, apoi de politicieni care să 

respecte aceste planuri indiferent de partidele care se perindă la Putere. 

Să nu strice aceste planuri, să meargă mai departe cu ele! Să ia profesori 

de la universități, să ia cercetători de la institute. Nu există un singur om 

care să se priceapă la toate. E păcat să nu ne mobilizăm, mai ales că avem 

o regiune, un pământ atât de bune. Dacă am fi gospodari și dacă am avea 
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un interes național, am putea face o treabă excepțională. Doar că nu există 

interes național decât din patru în patru ani sau din când în când, mai 

precis în situații în care masele sunt chemate să sprijine un singur om. 

 

Albinăritul 
Albinăritul nu poate fi trecut cu vederea. Se știe că în sat există unele 

denimiri de locuri, precum Valea Stupinii sau Stupina, ce indică o acti‑ 

vitate economică complementară, stupăritul. Din scrierile lui Ion Chelce 

aaflăm  că  prin  1924  albinăritul  constituia  o  îndeletnicire  de  seamă. 

Activitatea aceasta se poate împărți în două etape: faza când sunt folosite 

așa‑numitele buduroaie de albine și introducerea stupilor. Prima fază este 

cea mai îndelungată, deoarece abia în 1927–1930 se trece la stuparitul sis‑ 

tematic. Acela care l‑a practicat mai intai a fost Iosif Paunescu și continuat 

astăzi, cu pasiune și pricepere de oamenii vrednici ai satului cu alte metode 
și mijloace moderne de transport al astupilor.5  Apropo de transport, ca 

ocupație secundară, în comuna Boteni, ca urmare a creșterii vitelor și a 

unor resurse economice amintite deja, se dezvolta într‑un timp și chiri‑ 

geria. ăLa începutul secolului al XX‑lea, în sat erau cca 300 de căruțe cu 

boi. Stăpanii unora dintre ele se ofereau să transporte cărbuni la Fabrica 

de hârtie din Câmpulung. Până la primul război mondial și chiar și după, 

până la aparitia în sat a autocamioanelor, când se începuse tăierea păduri‑ 

lor satului și ale moșnenilor si se transporta lemnul la Clucereasca, la gară, 
chirigeria era relativ frecventă. Comercializarea țuicii necesita, de aseme‑ 

nea, transporturi, adesea la distanțe destul de mari. Chiar și mai târziu, 

către sfârșitul perioadei dintre cele două războaie mondiale, fără căruța cu 

boi era dificil să iasă omul din greutăți. Astăzi, căruțele nu au dispărut de 

pe ulițele satului, dar au fost înlocuite cu tractoare, autocamionete, auto‑ 

furgonete și autoturisme folosite atât pentru transportul persoanelor cât 

și al materialelor. Transportatorii constituie un segment socio‑profesional 
distinct și în plină expansiune față de alte meșteșuguri aflate în pragul 

desființării din cauza decidenților politici care și în acest domeniu au dis‑ 

trus în loc să construiască. Doresc să spun clar, au desființat școlile de arte 

și meserii foarte utile în peisajul economic al societății românești, acei mici 

meseriași din ce în ce mai dificil de găsit. 

 
5 I.   Chelcea,   op.  cit.,   pg.   100–104   și   site‑ul:   https://brauldelaboteni.ro/index.php/ 

istoricul‑comunei‑boteni/ocupatii‑secundare. 
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Micii meseriași, croitori, cizmari, zugravi, tâmplari, 

dogari, frizeri, cofertari, brutari etc. 

Dezvoltarea economică‑socială a generat inevitabil apariția și evoluția 

unor mesteșuguri. Dacă, până la un moment dat, orice sătaean știa să facă, 

de exemplu, o obadă la car, elementele mai greu de executat au dat naștere, 

prin diferențiere, meseriilor. Astfel, asamblarea căruței, făcutul roților 

revin unor oameni specializați, între care un loc de frunte îl deținea fiera‑ 

rul, care va asambla căruța, rotarul care va face roți de car, dulgherul care 
va clădi casa etc, croitorul, chiar și potcovitul cailor și boilor se executa de 

către anumiți oameni. În secolul XIX, mai precis, în 1838, în satul Boteni se 

mentioneau urmatoarele profesiuni: muncitori de pământ (104), lemnari 

(12), lăutari (6), cârciumari (4), morari (3), fierari (3), dorobanți (5), vătăjei 

(4) , aleși ai satului (4), preoți (2), țârcovnici (2), praporgic (1), subcârmuitor 

de plasă (1), pârcalabul satului (1), logofătul satului (1). Intre cele două 

războaie mondiale – luând ca exemplu situația din anul 1924 – avem urma‑ 
toarea situatie: 6 sobari, 4 croitori, 3 cizmari, 2 dogari, 9 tâmplari, 2 rotari, 

3 brutari, 15 dulgheri, 28 funcționari – aceasta la o populație de 2600 locu‑ 

itori. Erau solicitați, în mod deosebit, dulgherii. Acesta se consolideaza ca 

mestesug. Urmează tâmplarii și, se întelege, sobarii. Cu timpul, cum vom 

vedea, meseria de sobar se dezvolta și mai mult întrucât sobele de cara‑ 

midă sunt abandonate. Apar sobe de teracotă, indiciu că satul se afla sub 

semnul unei vădite modernizări. Aceasta se întampla începând din anii 

1960–1963. Până atunci cei ce voiau să aibă în casă sobe de teracotă coman‑ 
dau la Câmpulung meșteri și material. În cadrul C.A.P.‑ului ia naștere, 

în Luncă, un atelier de lucrat placi de teracotă pentru sobe. Astăzi locul 

sobelor este luat de centralele termice și al sobarilor de centraliști și insta‑ 

latori. Lumea evoluează, au apărut, pe casele oamenilor, panourile solare 

și fotovoltaice cu evident alte meserii și meseriași care asigură montarea și 

mentenanța lor. Recapitulând, în ceea ce privește situația meșteșugurilor 

din perioada anilor 1970, predominau zidarii (15), lucru explicabil având în 
vedere numărul tot mai mare de locuințe din caramidă. Urmau cioplitorii 

în lemn (9 dulgheri), apoi în descreștere: tâmplari (5), sobari (4), cojocari 

(3), croitori (2), un frizer, un lucrător de darac, un tocilar, un ceasornicar, 

un lăcătus și un mester de opinci. Nu voi aborda în studiul de față tot 

acest mozaic de meserii, voi face acest lucru în monografie. Acum voi reda 

numai un singur aspect, cel care m‑a marcat pentru toată viața. Este vorba 

despre croitorul satului, vecinul nostru care nu mai e în viață. Când l‑am 
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cunoscut eu, prin 1960, avea patruzeci și ceva de ani. Eu numai cinci. M‑au 

dus părinții mei la croitor, cel la care își făceau și ei costumele. L‑am între‑ 

bat dacă îmi poate confecționa și o cămașă de căpitan de marinari, pentru 

că la serbarea de sfărșit de an interpretam, într‑o piesă, jucată de elevi, rolul 

căpitanului de vapor, iar el mi‑a spus că da. Era cel mai bun croitor din 
Boteni, Neluță Cercel. Apoi, Neluță Cercel se pensionase (după ce lucrase 

decenii la rând „la stat”, la o cooperativă meșteșugărească), dar avea un 

atelier clandestin, amenajat în micul hol al căsuței lui dîntr‑uncartier plin 

de verdeață al satului meu, Lunca Botenilor și mi‑a mai făcut, într‑adevăr, 

două perechi de pantaloni evazați, cum se purtau pe vremea aceea, care 

păreau luate din garderoba unui prinț și îmi veneau perfect. Le‑am purtat 

cu plăcere, îmi schimbau în bine starea sufletească. Din păcate, una din 
ele, pusă de mine, la un moment dat, la loc de taină, la Breaza, pentru 

când, fără să avem voie să purtăm haine civile, mai ieșeam în învoire, ori 

săream gardul noaptea, după apelul de seară și mergeam la discotecă la 

Cornu sau Nistorești, a dispărut din din noianul de haine – o garderobă 

întreagă pentru mai mulți elevi! Ce oameni, amabili și înțelegători!Revin, 

la croitorul meu, când am fost în vizită la el, pentru probe, m‑am așezat pe 

un scăunel; îl priveam în timp ce lucra și nu‑mi venea să mai plec acasă. 

Firav și gârbovit, cu părul complet alb, folosea, cu o dexteritate de scama‑ 
tor și cu o scânteiere de ironie în ochi, acul, degetarul și foarfeca. Avea în 

jurul lui un întreg arsenal de unelte pentru croitorie, plus accesorii: nasturi, 

șireturi, ace cu gămălie, fermoare. Toate stăteau cuminți, la locurile lor, 

astfel încât le găsea imediat când avea nevoie de ele, fără să le caute. Părea 

că spune tandru șugubăț ustensilelor și pânzeturilor pe care le mânuia: vă 

cam opuneți, dar e în zadar, până la urmă tot o să faceți ce vreau eu! Mi‑a 

povestit multe despre el și lumea prin care a trecut. Își amintea examenul 

pe care l‑a dat, după absolvirea Școlii de Arte și Meserii, înainte de război. 
Era un examen cu public! Pe un podium se afla comisia de examinare, for‑ 

mată din directorul școlii, un reprezentant al primăriei, un croitor de lux 

Câmpulung și un croitor de la o altă cooperativă. Când i‑a venit rândul, 

elevul Neluță Cercel a urcat pe podium, a tras un bilet, l‑a citit și a făcut 

următorul comentariu: E o întrebare prea simplă! 

− Da?! Care anume? a vrut să știe primarul. 

− Ce distanță trebuie să fie între nasturii cu care se încheie o cămașă 

bărbătească. 

− Dă‑mi exemplu de o întrebare care nu ți s‑ar fi părut simplă. 
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− Cum trebuie croită o cămașă ca să‑i stea bine unui cocoșat? 

− Bine, spune cum trebuie croită! 
Și atunci semețul elev a descris repede o suită de operații pentru 

confecționarea unei cămăși care l‑ar fi îmbrăcat perfect chiar și pe cocoșatul 

de la Notre Dame. Asistența a izbucnit în aplauze și Neluță Cercel a absol‑ 

vit examenul cu nota 10. Ce lume! Ce importanță se dădea unei profesii! 

Comunismul a șters din memoria noastră colectivă acest mod serios și 

cuviincios de a trăi. A distrus bucuria lucrului bine făcut. Culmea este că 

tocmai cei care au aruncat în neant civilizația românească apelau fără 
rușine, când aveau nevoie de servicii făcute cu profesionalism, la „oameni 

de altădată”. Ionel Burichi era chemat să confecționeze haine pentru locu‑ 

itării din Boteni. Iar de la un moment dat lucra și pentru oameni străini de 

sat, era foarte ocupat, mai și greșea, dorind să facă totul la timp. Mai ales 

în preajma sărbătorilor tradiționale, când oamenii, mai ales femeile doreau 

să fie la modă și cu haine noi. Era plătit prost, oamenii erau săraci, aveau 

venituri modeste. Am păstrat cu pietate, mult timp, pantalonii pe care 

mi‑a făcut cândva Neluță Cercel și mă gândesc cu duioșie la autorul lor, 
chiar acum când scriu aceste rânduri, despre oameni și profesii. Și precum 

Neluță Cercel croitorul mai erau Gilă Popescu frizerul, apoi potcovarul, 

cizmarul și alți creștini mai mult sau mai puțin apropiați de comunitatea 

și biserica parohială. 

 

Biserica din Boteni. Istoricul comunității și bisericii parohiale 

Chestiuni introductive 
Într‑un text publicat de ziarul Lumina, Domnul academician Ioan 

Aurel Pop face un laudatio Bisericii Ortodoxe Române, subliniind rolul 

fundamental al acesteia în păstrarea ființei poporului român. Susținând 

poporul român de‑a lungul secolelor, Biserica noastră a susținut omenirea. 

În anii din urmă, de învălmășeală și de rătăcire, Biserica a păstrat dreapta 

cumpănire și ne‑a ținut împreună, oriunde am trăi ca români. Domnia sa 

arată că în ultimii ani, „de învălmășeală și de rătăcire, de sumețire și orgo‑ 
liu, de sfidare a vieții și a lumii, Biserica a păstrat dreapta cumpănire și ne‑a 

ținut împreună, oriunde am trăi ca români, rătăciți în această lume”. „De 

aproape două milenii, cam de când se prindeau temeinic la Dunărea de Jos 

rădăcinile acestui popor, Biserica ne veghează, ne ține treji, ne protejează 

și ne pătrunde cu lumina ei. Biserica noastră, ca și Mântuitorul, are – după 

umila opinie a unui mirean – dublă natură, divină și umană în același timp. 
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Nu este menirea mea de a sublinia aici natura divină a Bisericii, dar voi 

spune ceva despre statutul său de instituție divină așezată în societate, 

în comunitate și despre unicitatea mîșiunii sale între mîșiunile celorlalte 

instituții. Toate instituțiile omenești, de la stat, guvern, parlament, monar‑ 

hie/președinție până la învățământ, sănătate, justiție, armată, cultură etc., 
ne ajută să trăim ca oameni între oameni, cu respectul unor reguli elemen‑ 

tare. Biserica noastră Ortodoxă face același lucru, dar și ceva – fundamental 

– în plus: ne dă încrederea în statutul de ființe alese, create „după chipul 

și asemănarea lui Dumnezeu”, căzute în păcat, dar pasibile de a fi iertate 

și ridicate iarăși la nemurire. Biserica ne ajută zi de zi să ne pătrundem de 

duhul nemuririi, să‑L căutăm, să‑L găsim și să‑L preamărim pe Domnul, 

Care este „calea, adevărul și viața” și fără de Care ne prăbușim la starea de 

țărână, fără să mai avem deschis drumul spre mântuirea sufletului. Prin 

aceasta, Biserica este însăși lumea sau lumina lumii, cu toate articulațiile 

sale și cu toate celelalte instituții îngemănate. 

Fiind de‑a dreptul lumea, „mireasa Mântuitorului”, Biserica noastră 

Ortodoxă este universală. Ea nu face distincție între ființele umane de ori‑ 

unde, care sunt deopotrivă „robii” lui Dumnezeu de jos și creațiile supreme 

ale lui Dumnezeu de sus. Dar așa cum universul, deși este unul, nu poate 

fi cuprins deodată, ci se lasă cunoscut și organizat pe părți și pe segmente, 
nici Biserica, în ipostază de instituție pământească, nu poate cuprinde, 

în același timp și în același spațiu, toate neamurile, toate „gințile”, toate 

națiunile și toate regiunile sau țările pământului. De aceea, s‑au născut 

Bisericile naționale și autocefale, care‑i cuprind – împreună și separat, con‑ 

comitent – pe ruși, pe români, pe greci, pe bulgari, pe sârbi, alături de multe 

alte neamuri. Sunt astăzi – în această lume postmodernă, dezorientată și 

temătoare de „sfârșitul istoriei” (Francis Fukuyama) – eseiști care vor să 
veștejească Bisericile naționale, pornind de la o falsă dilemă: pot exista 

Biserici naționale dacă lumea este universală? Este ca și cum ne‑am întreba 

dacă pot exista arbori din moment ce există păduri! Chiar și în științele 

exacte se știe, de câteva milenii, că armonia întregului se naște din toate 

elementele acestuia. Și totuși, sintagma „Biserică națională” le trezește 

unora un impuls de respingere. Uneori, această atitudine este motivată de 

faptul că în numele națiunilor (prea orgolioase și egoiste) și al Bisericilor 

(prea cantonate național și confesional) s‑au purtat războaie sângeroase. 
Este drept, la prima vedere. Dar războaie sângeroase s‑au purtat și în 

numele iubirii (Războiul troian), al libertății (Războiul de emancipare a 
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coloniilor americane), al „libertății, egalității și fraternității” și democrației 

(Marea Revoluție Franceză), al monarhiei, al republicii etc. și nimeni nu 

s‑a gândit să condamne, de aceea și de plano, iubirea, libertatea, egalitatea, 

frăția, democrația, monarhia sau republica. Pretexte pentru declanșarea 

războaielor au fost multe pe lumea asta, dar noțiunile și realitățile invo‑ 
cate ca pretexte nu au nici o vină în sine. Națiunile nu au purtat războaie 

după voia lor, ci după voia conducătorilor lor, dintre care unii erau rătăciți. 

Bisericile naționale au găsit cu cale să apere națiunile lor, să le protejeze, 

să le îmbărbăteze și să le scoată la liman, întru numele Domnului. Se 

poate ca unii reprezentanți ai națiunilor și ai Bisericilor lor să fi greșit, 

dar greșeala este omenească. Cine este om și nu greșește? În sat au fost 

două biserici – una din piatră (în vechea vatră, cu hramul Sf. Paraschiva şi 
alta – din lemn ridicată de „ungureni”. În biserica din piatră rămasă din 

diverse pricini, singura, au slujit trei generații de preoți Bădescu: Ion si 

Dinu Bădescu, fii acestuia, Constantin şi Dumitru sin Ion Bădescu, pre‑ 

cum şi fiul lui Dumitru, preotul Petre Bădescu (1859–1925), tatăl lui Petre 

Țuțea. În acest context general, îngăduiți‑mi să remarc rolul fundamen‑ 

tal al Bisericii Ortodoxe Române, sesizabil din vremuri imemoriale (când 

organizarea sa nu avea rigoarea din secolele și deceniile mai recente), în 

păstrarea ființei poporului nostru. Prin cele șapte taine și cele zece porunci, 
prin rugăciunile cotidiene, prin slujbele curente, prin prezența sa perma‑ 

nentă în ritualurile trecerii noastre prin această lume (care este „umbră 

și vis”) – Botez, Cununie, Înmormântare – Biserica ne‑a păstrat oameni 

și români. Cărțile sfinte și istoria ne arată că omenirea nu poate exista 

fără „neamuri”, adică fără popoare. Susținând poporul român de‑a lun‑ 

gul secolelor, Biserica noastră a susținut omenirea. În anii din urmă, de 

învălmășeală și de rătăcire, de sumețire și orgoliu, de sfidare a vieții și a 

lumii, Biserica a păstrat dreapta cumpănire și ne‑a ținut împreună, oriunde 
am trăi ca români, rătăciți în această lume. 

Cele două biserici de la Boteni vor grăi peste ani și veacuri despre 

credința poporului român născut creștin, despre iubirea de neam și glie 

strămoșească a fiilor lor, de unitatea tuturor în duhul dragostei creștine. 

Istoria tristă a localității a început şi aici la 1945, odată cu deportările, 

apoi CAP‑ul şi exodul românilor în lume. După abdicarea istorică a regelui 

Mihai I din 30 decembrie 1947, situația socială şi politică a României se 
degradează, apărând astfel noi structuri ale statului, care vor manifesta 

o deosebita „grijă” pentru tot ceea ce însemnă instituție statală, şi atsfel, 
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Biserica, ca una dintre cele mai importante instituții ale poporului român, 

care se confundă cu originea şi istoria sa a intrat repede în vizorul apa‑ 

ratului de stat – Securitatea. Dacă la început lupta nu a fost extrem de 

fățişă, în timp statul totalitar comunist a început să se impună chiar şi în 

viața bisericească în vederea îngrădirii spiritului şi al credinței creştine, în 
care omul acelor vremuri tulburi avea o „evadare” către ceea ce însemna 

spiritualitatea şi trăirea creştină. În acest peisaj de dezvoltare „socialistă” 

Biserica Ortodoxă s‑a avântat într‑o luptă care uneori s‑a dovedit a fi doar 

pentru supraviețuire, pentru păstrarea acelei mici lumini din ființa popo‑ 

rului român atât de încercat de istorie.Istoria Bisericii Ortodoxe Române 

de după anul 1948 este istoria represiunii antireligioase şi a persecuției ca 

merge până la martirizare. După cum este cunoscut, acțiunile regimului 
comunist au întâmpinat deseori opoziția fermă şi eroică a reprezentanților 

Bisericii, fapt care argumentează pe deplin aserțiunea părinților care spun 

„Comunismul a umplut cerul cu sfinți”. 

După instaurarea regimului comunist Biserica a fost marginalizată 

fiind considerata o instituție retrogadă reactionară şi periculoasă, fiind 

supusa unui control sever din partea statului communist prin aparatul care 

nu avea linişte niciodată – Securitatea. În schimbul unor compromisuri 

facute statului communist precum renunțarea la diferite acțiuni caritabile 

şi sociale, limitarea doar la săvârşirea cultului în biserici ş.a, Biserica a 

putut să îşi asigure principalele îndatoriri ale sale, din perspectiva diho‑ 
tomică: divino‑umană. Altfel spus ea a asigurat ființei poporului român 

legătura spre Dumnezeu şi cu Dumnezeu. Însă o mai dureroasă latură a 

luptei statului comunist ateu contra Bisericii şi contra românilor, căci cine 

loveşte în Biserică loveşte în mama poporului român, a fost dărâmarea şi 

translatarea de biserici, unele monumente impresionante de arhitectură. 

Doar în capitală au fost dărâmate douăzeci şi patru de biserici iar trei au fost 

translatate. Această dramă a ortodoxiei româneşti din perioada comunistă 

a fost amplificată de dispariția unor importante eparhii, de pensionarea 
forțată a numeroşi episcopi, de cenzurarea şi chiar oprirea publicațiilor 

bisericeşti, care cu mici excepții (ex. Telegraful Român) au fost pe deplin 

desființate. Şi pentru că Biserica a fost mereu răbdătoare şi ajutată de 

către o forță ce nu părea că dă semne de capitulare statul comunist i‑a dat 

lovitura de grație în toamna anului 1959. Decretul 410! Cauzele care au 

dus la apariție acestei legi nefaste din Istoria Bisericii Ortodoxe Române, 

şi implicit din Istoria Românilor, a fost teama crescândă a Securității 
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în  privința  „focarelor  de  rezistență”  aşa  cum  erau  numite  mănăstirile 

noastre. La sfârțitul lui 1958 exista un regulament al Departamentului 

cultelor, care prevedea printre altele că se exclud de la intrarea în mona‑ 

hism următoarele categorii de persoane: persoane minore, persoane care 

nu au minimum şapte clase elementare, persoanele care au săvârşit abateri 
de la regulile monahale, cele care au suferit condamnări de drept comun, 

„elemente contrarevoluționare“, precum şi cei cunoscuți cu „manifestări 

duşmănoase“ la adresa regimului communist. Decretul 410 a introdus noi 

articole pentru a îngreuna şi mai mult intrarea în monahism şi implicit 

pentru a desființa mănăstirile din „lipsă de viețuitori” Prin urmare toți 

monahii şi monahiile care nu corespundeau regulamentului au fost scoşi 

afară din monahism. Se estimează un număr de peste 4700 de monahi. 

Pentru a arătă ca mănăstirile erau centre de apărare şi ostile regimului 

au fost făcute arestări care au dus chiar la detenții cumplite. Patriarhul 
Justinin Marina a avut meritul de a „amortiza” pe cât posibil într‑un stat 

totalitarist ateu, efectele unei astfel de legi. S‑a folosit de statutul de monu‑ 

ment istoric pentru unele mănăstiri, creând posibilitatea pentru monahi 

să le ingrijească, a oferit posibilități de calificare pentru a da posibilitatea 

supraviețuirii celor care nu aveau calificări recunoscute etc. Dar chiar şi 

aşa o mare parte dintre călugări au suferit chinurile prigoanei creştine. 

Preoții de asemenea erau urmăriți cu familiile lor pentru a nu lua legătura 

cu aceşti ostili şi neprieteni ai poporului. Copiii preotilor nu aveau acces la 
foarte multe specializari şi de asemenea erau urmăriți pas cu pas. Pe cine 

mai intereseaza astazi toate aceste drame ale preoțimii ortodoxe? Doar 

legătura preoților cu Securitatea mai prezintă interes! 

 

Micro-monografie – Parohia Sfânta Cuvioasa Paraschiva, Boteni, 

județul Arges. Istoricul comunității și bisericii parohiale 

Numele parohiei și protopopiatul din care face parte: Parohia Sfânta 

Cuvioasa Paraschiva din comuna Boteni face parte din cadrul Protoieriei 

Câmpulung Muscel, în subordinea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. 

Biserica Sfânta Paraschiva este principalul punct de reper al comunei 

Boteni. Se află la cea de a II a zidire, fiind construită în anul 1875 pe locul 
alteia mai vechi ce data din anii 1778–1780, după cum glăsuiește pisania 

de deasupra ușii de intrare în pronaos. Primul lăcaș sfânt e pomenit în 

1810 într‑o statistică a bisericilor și slujitorilor, spunându‑se că la Boteni 

Pământeni era o biserică având hramul „Cuvioasa Paraschiva”, modestă, cu 
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Fig. nr. 1 – Interiorul Bisericii din Boteni 

o singură turlă, fiind zidită înca 

din sec. XVI. În 1849, în arhiva 

Protoieriei   Muscel   apar   noi 

date privind biserica inițială din 

Boteni Pământeni ce subliniază 
lipsurile materiale pe care aceasta 

le avea. Potrivit aceleiași arhive, 

în 1851 biserica era în plin proces 

de restaurare, însă două decenii 

mai târziu figurează a fi din nou 

în ruină, Primaria locală averti‑ 

zand Protoieria că se va surpa în 
cel mai scurt timp. Anul 1875 este 

momentul în care sfântul lacaș se 

afla în ruină complet și la suges‑ 

tia Mitropoliei se hotărăște închiderea ei si ridicarea unei singure biserici 

pentru tot satul. Intre timp, oamenii mergeau la sfânta slujbă la biserica 

din Boteni‑Ungureni. Biserica din Boteni‑Ungureni data din sec XVIII, 

fiind construită în anii 1778–1780 cu hramul „Sfinții Constantin și Elena”, 

era modestă, construită din lemn de către românii veniți din Ardeal (de la 
Poiana Brașovului și Poiana Sibiului. În ea slujeau doi preoți și un diacon. 

Vremea și‑a pus amprenta asupra acestei biserici, iar un document din 

1898 spune că nu mai funcționa ca atare și deservea drept cameră mortuară 

pentru cimitir. În prezent, o troita din lemn păstrează sfințenia locului. 

Numai că și aceasta este pe cale de dispariție, nepăsarea autorităților, dar 

și a locuitorilor comunei putând afecta ireversibil construcția afltă în para‑ 

gină. Este o constatare, dar și un semnal de alarmă! 

Revenind  la  Biserica  Sfânta  Paraschiva,  aceasta  a  fost  rezidită  și 

sfințită în 1885, după 10 ani de la căderea vechiului lacaș. Un rol însemnat 

în reclădirea ei, ca participare morală și materială, l‑a avut postelnicu Oprea 

și familia sa, ale căror chipuri au fost pictate initial la intrarea în edificiu, 
însă ulterior au fost acoperite prin picturi mai noi. O altă mentiune vizează 

contributia lui Constantin Vlădescu, pe atunci primar, vlăstar din glori‑ 

oasa famile a Vlădeștilor. În anul 1898, ridicarea unei Biserici frumoase 

și spațioase devine o informație atestată public. Edificiul este închinat 

Sfintei Cuvioase Paraschiva, Sfântului Ierarh Nicolae și Sfinților Impărați 

Constantin și Elena. În plan architectural, biserica are forma de corabie, 
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este monumentală, are două turle și ocupa 268 m² fără amvonul adăugat în 

2008. Are pronaos și naos. Nu se cunosc meșterii, însă aspectul arhitectural 

este măreț. Fundația bisericii este din piatră și tencuială, zidurile sunt din 

piatră și cărămida și este invelită cu tablă. În formă de corabie, cu două 

turle biserica se impune prin monumentalitate. A fost edificată de enoriași, 
prrintre  care  se  remarcă  familiile  Constantin  și  Gheorghe  Vlădescu. 

Altarul, semicircular are tavanul în formă de calotă. Pe axa bisericii se află 

o fereastră mare, iar la proscomidie o alta mica, iar pe latura sudică o ușă. 

Catapeteasma de zid prezintă două registre cu icoane. Naosul, cu plafonul 

drept în mijlocul căruia se află turla deschisă, octogonală, cu opr feres‑ 

tre are câte două ferstre pe fiecare din laturile exterioare. Pronaosul este 

compartimentat de patru stâlpi (doi octogonali și doi pătrați), între care 
se interpun arcade. Într‑unul din compartimente tavanul este sub formă 

de cupolă eliposidală, iar în celălalt este semicilindric. Circa două treimi 

din pronaos este ocupat de cafas iar pe laturile exterioare se află câte o 

fereastră. Pridvorul foarte mic și puțin înalt era construit din lemn, avea 

geamlâc și a fost adăugat în 1920. Acum a fost desființat, în locul acestuia 

construindu‑se prin grija acutalului epitrop o intrare mai mare, direct din 

stradă. Datorită cutremurului din 1977, prezentând fisuri pronunțate – s‑a 

întocmit deviz și s‑a consolidate Sfânta Biserică cu centură de beton armat, 
de jur împrejur sub cornișe și s‑au introdus doi tiranți. S‑a tencuit din nou 

exteriorul în 1978 cu fonduri proprii. În 1994, peste pardoseala din lespezi 

s‑a turnat mozaic. În 1958–1960 preotul Sisoe Stanca face unele renovări 

și reparații, iar 1966 s‑a ridicat o clopotniță de ștejar care adăpostește două 

clopote. De‑a lungul timpului i s‑au adus numeroase îmbunătăției: i s‑a 

adaugat un amvon, s‑au reconstruit casa parohialp și magazia, s‑a mutat 

clopotnița în exteriorul bisericii. Sfântul lacaș s‑a îmbogățit cu mobilier 

interior scluptat, cu icoane și alte obiecte de cult. Are încălzire centralizată, 
ferestre și uși tip termopan, sistem audio. 

Pictura din interior a fost realizată de către pictorii Petre și Ioan Cazacu 

din Câmpulung Muscel iar exterioarul de pictorul Vasile Ionescu. Pictura 

fost restaurată în 1986 de pictorii Blendea Vasile din VăleniDâmbovița 

și Fleșaru Pantelimodndin Suslănești, comuna Mioarele. Amvonul nou 

adăugat a fost pictat in 2008 de către echipa pictorului Mocanu, care 

între 2013–2014 a pictat și fatada bisericii. Cu toată vechimea sa, Biserica 
nu deține obiecte de cult vechi cu însemnătate deosebită, manuscrise, 

cărți  vechi,  alte  înscrisuri  pomelnice  sau  inscripții  de  valoare.  Demn 
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de semnalat este șirul preoților parohi care au slujit în Biserica Sfânta 

Cuvioasa  Paraschiva  sunt:  Dumitru  Bădescu  (1850–1875), Constantin 

Marinescu, Petre D. Bădescu – cel care a ridicat și a sfințit această biserică, 

la care a slujit până în 1930, tatăl marelui filosof Petre Țuțea –, Nicolae 

Nițescu (1915–1959), Stanca Sisoe (1956–1991, Dumitru Prunoiu (1961– 
1987), Gherghe Voiculescu, Tican Bogdan și Dan Ianculescu, ultimii trei, 

contemporani. Au existat cântăreți și epitropi precum în toate parohiile. 

În ceea ce privește cimitirele, în prezent, biserica deține două cimitire. 

Cimitirul Slădar a intrat în proprietatea bisericii în anul 1964 și are 4172 

m². Cimitirul din spatele Bisericii are o intindere de 5250 m², adapostețte 

clopotnița și i s‑au adus îmbunătățiri prin cimentuirea treptelor/aleilor. 

A ma fi de semnalat, vechiul cimitir, al primei biserici, de pe malul opus 
al Argeșelului, acolo unde, cu ani în urmă au fost înmormântați piloții 

americani doborâți după ce efectauaseră bombardamentele asupra zonei 

petrolier din Prahova, în timpul celi de‑al Doilea Război Mondial, ală căror 

trupuri au fost repatriate ulterior de către aparținătorii din Statele Unite 

ale Americii. Tot acolo, se mai regăsesc câteva cruci alături de ruinele vechii 

biserici. 

Biserica păstrează mai multe icoane pe lemn, care provin de la vechile 

așezăminte de cult din sat. În partea sudică se află casa parohială, cu o 

cancelarie și o bibliotecă religioasă bogată. În patrimoniul bisericii s‑au 

aflat cărți vechi cum ar fi un Apostol din 1794 și alte 21 de cărți din secolul 

al XIX‑lea despre care nu se mai știe nimic acum. Remarcabilă este și arhi‑ 

tectura exterioară domninată de forme geometrice, unele stelare în general 

cu relief negative, o parte din ele pictate. În present, parohia Boteni are un 
număr de aproximativ 2500 de persoane, respectiv 680 familii. Activitatea 

pastoral‑misionară este legata de interacțiunea directă dintre preoți și 

credinciosi, răspunzându‑se prin mijloace specifice nevoilor duhovnicești 

ale creștinilor. Această activitate cuprinde săvârșirea Sfintelor Taine și a 

Ierurgiilor, predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, abordarea problema‑ 

ticilor actuale în accord cu legile Domnului, toate acestea având drept 

scop conducerea către mântuire a enoriașilor. Din punct de vedere cul‑ 
tural, Biserica își îmbogățeste în mod constant biblioteca cu numeroase 

volume cu caracter teologic ce stau la dispoziția personalului clerical cât și 

a enoriașilor întru ajutorul lor duhovnicesc. Cu ocazia Sărbătorilor Pascale 

și a Sfântului Crăciun, Biserica găzduiește corul Școlii Generale din Boteni 

care încântă audiența prin cântari specifice perioadei creștine. Ocazional, 
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preoții parohiei coordonează cateheze ce îi zidesc în credință pe enoriași 

și care întăresc comunitatea parohială. De menționat este și activitatea 

filantropică a parohiei, o preocupare permanentă. Ca formă de manifestare 

a iubirii față de aproape, Biserica și enoriașii își întind ajutorul caritabil 

către bătrâni, copii, văduve, oameni cu posibilități reduse, persoane în 
diferite stadii de boală. Cele două biserici de la Boteni vor grăi peste ani 

și veacuri despre credința poporului român născut creștin, despre iubi‑ 

rea de neam și glie strămoșească a fiilor lor, de unitatea tuturor în duhul 

dragostei creștine. Facă Bunul Dumnezeu aşadar, ca biserica să aducă o 

rază nouă de cunoaştere în sufletele noastre, ca să înțelegem o dată pentru 

totdeauna că, peste toate virtuțile şi peste toate faptele noastre cele bune 

trebuie să împărățească dragostea, compasiunea şi mila, şi numai după 
aceea vom putea urma cu adevărat lui Hristos. Date de contact ale parohiei: 

Parohia Sfânta Cuvioasa Paraschiva, comuna Boteni, str. Principala, nr 

150. Alături de biserică școala a contribuit enorm și decisive la formarea și 

evoluția multora dintre fii satului Boteni, despre care vom scrie, în secțiuni 

distincte, în cele ce urmează. 

 

Școala din Boteni 

Chestiuni introductive 
În lucrarea realizată de Ion Chelcea „Botenii Muscelului şi oamenii 

săi buni şi bătrâni” se vorbeşte despre primii paşi în educație în Boteni: 

În catagrafia din 1838 a satului Boteni diaconul si popa Şerban, de neam 
preot, are doi fii, între care Ion de 7 ani, care învață „az buche” adică literele 

alfabetului. Este prima mențiune a unui şcolar din Boteni. Acesta urma 

cursurile de la şcoala din sat. Şcolarizarea în mediul rural se limita doar 

la lunile de iarnă, din 1 noiembrie până la sfârşitul lui martie. În restul 

timpului şcolarii erau lăsați să‑şi ajute părinții la „lucrarea pământului”. 

Candidații pentru funcția de învățători urmau cursurile de pregătire la 

Şcoala Națională din Câmpulung, condusă de Dimitrie Jianu. Cursurile 

de pregătire se țineau vara şi durau 5 ani. Se învăța de obicei două luni, 
lunile mai şi iunie. Erau învățați să silabisească, să citească, să scrie şi să 

facă socoteli în gând, să scrie la tablă şi „cântări”. Mergeau apoi la sate 

şi „țineau şcoală” doar câte trei zile pe săptămână cu o parte din copii şi 

trei zile cu altă parte, în scopul de a le permite copiilor să îşi ajute părinții 

la munca câmpului. După cele două luni de cursuri, candidații dădeau 

examen public în fața autorităților oraşului, slujba de învățător nu era 
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prea ispititoare şi exista o mare instabilitate în ceea ce priveşte personalul 

didactic. Învățătorii părăseau slujba pentru un serviciu „mai cu venit”. 

În anul 1843 se hotărăşte să nu se mai primească candidați decât în cazul 

în care îşi iau obligația că vor sluji şcoala cel puțin cinci ani. Mai târziu 

angajamentul s‑a extins la zece ani. Se mai stipula ca viitorul învățător 
să fie din satul respectiv, iar dacă acest deziderat nu putea fi îndeplinit, 

să se mute cu locuința în satul unde funcționează ca învățător. Se deschid 

în 1838, în județul Muscel, un număr de 72 de şcoli săteşti, între care şi în 

satul Boteni. În plasa Argeşelului este numit revizor un anume Oprescu 

Niță, care va funcționa chiar la şcoala din Boteni. 

 

Prima şcoală din Boteni 

Primul candidat de învățător din Boteni ce învață la Şcoala lui Jianu 

din Câmpulung se numeşte Oprescu Niță – viitor revizor şcolar în zona 

Argeşel – flăcău de 19 ani din Opreşti, ce ținea de comuna Stâlpeni, ai căror 

părinți erau trecuți la „neamuri” (categorie socială privilegiată din punct 

de vedere al birului). Al doilea învățător care urmează lui Niță Oprescu 
este Ioan Bădescu, care funcționează până în anul 1848, când, din cauza 

frământărilor politice, şcoala este închisă. Făcea parte din familia Bădescu, 

moşneni din Boteni. Şcoala din Boteni avea două încăperi, cu dimensiunile 

de 7 stânjeni şi 4 palme lungime şi 4 stânjeni şi 6 palme lățime. Sediul 

şcolii era „peste gârlă”, în fața primăriei de azi. Invățătorul locuia în şcoală. 

Şcoala avea drept mobilier, în acel timp, 1844, 4 bănci, 6 semicercuri pen‑ 

tru învățător şi o masă, o tablă mare şi una mică. Din documente rezulta că 
mai era nevoie de 4 bănci şi de 4 semicercuri. După revoluția din 1848, în 

zona Argeşel existau trei şcoli: la Mioveni, Davideşti şi Boteni. Şcoala din 

Boteni era considerată ca şcoală de centru, deşi era într‑o situație necores‑ 

punzătoare din punct de vedere al edificiului. 

După deschiderea şcolilor în 1857, ca învățător în Boteni este numit 

Constantin Mițu, cunoscut în sat sub numele de Din Mitu. În 1867, luna 

noiembrie, este numit la şcoala din Boteni D. Scurei, bucovinean de ori‑ 

gine, coleg de şcoală cu M. Eminescu şi nedespărțiți amici. Şcoala din 

Boteni,  prin  numirea  lui  Dimitrie  Scurei  îşi  ridică  simțitor  prestigiul, 

grație calităților pedagogice şi cunoştințelor acestuia. În acest timp, Şcoala 

din Boteni devine şcoală model din toată zona Argeşel. Şcolile model, de 
tipul celei din Boteni, erau încadrate cu cele mai pregătite cadre didactice. 

Programul Şcolii din Boteni, în 1857, era alcătuit astfel: clasa I, silabisire 
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şi citire, scriere după model, învățătura rugăciunilor, numărare şi calcul 

în gând; clasa a II a, citire liberă pe diferite cărți, scriere după model şi 

dictando, catehismul religiei creştine, cele patru lucrări simple ale arit‑ 

meticii. Metoda de predare: elevii erau împărțiți pe semicercuri în care 

intrau câte 6–9 elevi cu câte un monitor. Elevii împărțiți astfel deprin‑ 
deau cititul, învățau lecții de istorie, geografie, catehism. Învățătorul stătea 

pe scaun şi supraveghea mersul procesului de învățământ. El îi învăța pe 

monitori. Cititul şi celelalte materii se învățau după tablele care erau atâr‑ 

nate pe perete, în fața semicercului. Scrisul se învăța mai întâi la banca cu 

nîșip, apoi se trecea pe tăbliță. Era folosită metoda lancasteriană (copiii 

silabiseau în cor şi învățau buchiile scriind pe nisip). În clasă se găseau 

nişte bănci, o ladă cu nisipp, cercuri de fier înfipte în perete şi tablouri. 
Învățătorul lua câțiva băieți mai buni şi „îi vâra” într‑un cerc de fier şi 

apoi îi trimitea pe ceilalți să se strângă în jurul monitorilor, ca să afle de 

la ei tainele alfabetului. Fiecare slovă era arătată individual şi învățată ca 

atare. Când copilul cunoştea toate aceste semne, dascălul arăta cu bățul 

diferite silabe şi elevii începeau să silabisească. În 1875 se înființează la 

Boteni şi o şcoală de fete înființată în județul Muscel, după cea din Rucăr. 

Ca învățătoare la această şcoală funcționează Alexandrina Popovici, iar 

în 1877 Eufrosina Dumitrescu. Clădirea vechii şcoli avea două încăperi şi 
era construită din nuiele împletite cu pământ. Era situată peste „gârlă” în 

„Ungureni”, în fața primăriei de astăzi, pe locul boierului Tache Bolozan 

(C. Vlădescu). 

 

Şcoala din Boteni înainte de primul război mondial 
Primul învățător cu pregătire specială pedagogică în perioada de orga‑ 

nizare modernă a învățământului la Boteni, a fost I.D. Bădescu, localnic. 

După cum consemnează analele Şcolii din comuna Boteni, I.D. Bădescu 

este considerat pe drept cuvânt „părintele Şcolii din Boteni”. I.D. Bădescu 
făcea parte dintre acei dascăli care făceau lecțiile fără trepte formale, „el 

făcea lecțiile din inimă”. Şi astăzi, în 2014, se păstrează în cancelaria şcolii, 

la loc de cinste, o fotografie a acestui prim învățător, cu următoarele rân‑ 

duri scrise despre el: A profesat ca învățător în comună timp de 34 ani. Prin 

a sa muncă şi străduință a înființat: 

– o grădină şcolară cu o pepinieră de pomi renumită 

– o bibliotecă populară cu peste 1000 de volume 

– o bancă populară cu un capital de peste 150000 lei 
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– o cantină şcolară la care mâncau 20–30 elevi sărmani 

– o societate de industrie casnică „țărancă română” în 1894 

– o societate moral‑religioasă „Liga creştină” în 1909 

– o mică librărie şcolară. 
Tot în acest timp de 34 ani a mai avut şi alte însărcinări şi delegații 

utilizate în folosul public, a părțicipat la cursuri de sericicultură, ținute la 
Văratec, Neamț, conferențiar şi îndrumător practic – creşterea viermilor 

de mătase, Ilfov 1909.” 
 

Fig. nr. 2 – I.D. Bădescu, „părintele Şcolii din Boteni” 

 

Tot în scrierile lui Ion Chelcea se spune „Concomitent cu I.D. Bădescu 

se integrează la Şcoala din Boteni şi Iancu Vlădescu, fiul boierului C. 

Vlădescu (Bolozan). Dar învățătorul Iancu Vlădescu reprezintă în istoria 
Şcolii din Boteni un simplu accident, o întâmplare fără nicio semnificație. 

De altfel, Iancu Vlădescu nici nu a rămas mult timp învățător. Şcoala cea 

veche, improvizație ocazională pe pământ boieresc, ajunge aproape o 

ruină. Era nevoie de un alt local, încep lucrările pentru edificarea unui nou 

local de şcoală, pe atunci primar fiind Gh. Duțescu. 

 

Un local nou pentru şcoală. O şcoală nouă – 1895 
În acest timp se fac pregătiri febrile pentru construirea unui nou local 

de şcoală. Prin cotizații benevole şi ajutoare oficiale, s‑a cumpărat de la 
Gheorghe Bădescu, fratele preotului Petre Bădescu (popa Petre), un teren 

de ½ ha la şoseaua principală, în mijlocul satului. Şcoala ce urma să se 
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construiască era considerată de locuitorii satului drept „un monument 

pentru luminarea şi cultura copiilor”. Noul local de şcoală a început să fie 

construit cu cei 5000 lei strânşi de comună, la care s‑au mai adăugat 15000 

lei donați de „Casa Şcoalelor” şi de către boierii pământeni, Mihail şi Eliza 

Stroiescu. Pe locul cumpărat s‑a construit un local tip, cu două săli de clasă 
şi un antreu. Cele două săli de clasă au în spate şi unele anexe. Începând 

cu anul 1895, cursurile se țin în noul local. Mai târziu, celor două săli de 

clasă, li se mai adaugă în spate încă trei încăperi, destinate ca săli de clasă. 

 
 

Fig. nr. 3 – Școala veche din Boteni, demolată în anul 2020 

 

În anul 1905 s‑a construit şi locuința directorului, transformată ulte‑ 

rior în sală de clasă şi cancelarie, laborator, secretariat. La şcoala din sat 

aveau loc serbări, cu care ocazie se jucau şi piese de teatru. Învățătorul 

Nicolae I. Ghinescuera specializat în lucrări manuale, împletituri din paie, 
papură, răchită etc. 

 

Şcoala din Boteni între cele două războaie mondiale 

Între  1911  şi  1924,  Şcoala  din  Boteni,  rămâne  ca  şcoală  de  tip 

urban. Repartizarea personalului didactic se face în funcție de numărul 

învățătorilor, prin rotație. Între anii 1924–1944 se înființează învățământul 
primar cu două cicluri: elementar (I‑IV) şi superior (V‑VI). La acest din 
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urmă ciclu predau învățători de la ciclul elementar, făcând ore suplimen‑ 

tare. Concomitent se țin cursuri şi cu adulții, în limita disponibilităților 

de program. În această perioadă şcoala are doi învățători de nădejde. Ion 

Dinu Bădescu onorează catedra Şcolii din Boteni timp de 34 ani, peri‑ 

oadă în care îndeplineşte şi funcția de director. Celălalt cadru didactic, 
Nicolae Ghinescu, pe lângă activitatea sa didactică, exercită şi funcția 

de îndrumător pentru lucrări manuale, împletituri din paie şi papură. În 

perioada interbelică, Şcoala din Boteni intră într‑o altă epocă. Se remarcă 

învățătorul Ion Melcu. Învățătorului I.D. Bădescu îi urmează fiul său, 

Adrian Bădescu, intrat ulterior în cadrele aviației. Acesta, cu tot timpul 

scurt cât a funcționat, 6 ani, s‑a dovedit a fi un excelent cadru didactic. În 

anul 1918, o delegație de săteni, în frunte cu preotul Nicolae C. Nițescu, cere 
înființarea unei şcoli în Balabani. Din lipsă de local, şcoala funcționează în 

casele unor gospodari. Abia mai târziu, între anii 1923–1925 se construieşte 

un local nou pentru şcoală, învățător fiind Ion Lămbescu; o clădire din 

lemn, cu o singură clasă, cancelarie şi antreu. Aici s‑au ținut cursuri timp 

de aproximativ 15 ani, până în 1938, când s‑a construit o altă şcoală, din 

cărămidă, cu două încăperi de clasă, cu cancelarie şi antreu la mijloc. 

 

Şcoala din Boteni după 1944 
Încă din anul 1944 începe acțiunea de lichidare a analfabetismu‑ 

lui, acțiune dusă la bun sfârşit de cadrele didactice. În sat procentul de 
analfabeți era de 20–25%. Din punct de vedere strict şcolar, ne aflăm 

în momentul în care se trece la planurile de învățământ anuale, tri‑ 

mestriale  etc,  la  planuri  de  lecții  practice  (1947–1948).  În  aceşti  ani 

(1948–1950) comuna Boteni fiind reşedință de raion, în sat funcționează 

şi un gimnaziu unic, pe lângă şcoala elementară, având între persona‑ 

lul didactic cadre, ca spre exemplu învățătorul Gh. Popescu – director, 

Ion Lămbescu, Eugenia Zlătoianu. În cele din urmă, şcoala rămâne cu 

7 clase, până în anul 1969–1970. Posturile din învățământ sunt ocupate 
de cadre calificate, cu pregătire superioară. În perioada celui de‑al doi‑ 

lea război mondial, lângă clădirile primelor şcoli, au fost construite, de 

nemți, şi spații cu destinația de băi comunale, spații ce cu timpul sunt 

transformate în săli de clasă necesare activităților didactice. Între 1969– 

1970, şcoala din Boteni suferă o schimbare de structură de învățământ 

şi mai puternică: de la 7 clase de până acum, se trece la 10 clase, odată 

cu obligativitatea învățământului de 10 ani. Tot în acest timp se petrec 



225 Boteni. Satul contemporan și evoluţia lui istorică 
 

schimbări importante şi în ceea ce priveşte numărul şcolilor din comună: 

dacă până în 1948 exista o şcoală de băieți, de tip urban, cu 4 posturi şi 

o şcoală de fete, cu 2 posturi, la centru, iar în Balabani mai funcționa 

încă una cu un singur post, acum se construiesc încă două şcoli. Una la 

Luncă, înființată în anul 1949, cu două posturi, ocupate de soții Durdun. 
Clădirea din Luncă se dovedeşte între timp necorespunzătoare, iar în 

anul 1973 se construieşte un local nou. Cea de‑a doua şcoală se constru‑ 

ieşte în 1963 la Muscel. La început respectiva şcoală funcționează într‑o 

casă părțiculară, la Niță Olteanu. În 1970, şcoala se mută în local pro‑ 

priu. În 1968, în centru, peste drum de şcoala veche se mai construieşte 

o şcoală. Se construieşte pe terenul cedat de moştenitorii lui Gh. Melcu, 

iar festivitatea de inaugurare are loc cu mult fast, locuitorii comunei 
şi cadrele didactice mândrindu‑se cu acest nou spațiu de învățământ. 

În acea perioadă directorul şcolii era prof. Hârtiescu Ion, iar primarul 

comunei era Gheorghe Anca. În anul 1972 una din sălile de clasă ale pri‑ 

mei şcoli din Boteni a fost transformată în sală de sport, dotată cu toate 

mijloacele didactice necesare activității sportive din acea perioadă. În 

perioada 1971–1976 s‑a trecut la învățământul liceal; treapta I, în Boteni, 

avea profil mecanic, lăcătuş, sudor, iar acest lucru a durat până în anul 

1991, când şcoala de 10 ani din comună se transformă în şcoală cu 8 
clase. Chiar în acea perioadă grădinița funcționa cu program prelungit, 

copiii erau prezenți la grădiniță în timp ce părinții lor erau ocupați cu 

munca agricolă. Preşcolarii au fost instruiți în primii ani de funcționare 

a grădiniței, de către cadre didactice venite din Basarabia. 

 

Şcoala din Boteni după 1989 

La începutul anilor 1990 elevii Şcolii din Boteni învățau în sălile de 

clasă ale şcolii construite în 1968 şi ale primelor şcoli construite în 1895 şi 

în 1905. Copiii din satele Muscel, Lunca și Balabani mergeau la şcolile din 

satul lor, cele construite în jurul anilor 1960. Ca să poată fi utilizate, toate 

sălile de clasă, pe parcursul anilor, prin grija directorilor, a reprezentanților 
comunității locale au fost reparate, igienizate, astfel încât activitatea să se 

poată desfăşura bine. Cu toate acestea devenea tot mai stringentă nece‑ 

sitatea unei reabilitări majore a construcțiilor. Activitatea preşcolarilor 

la Boteni, se desfăşura fără a avea un local propriu grădiniței: fie în clă‑ 

direa cumpărată de la Gh. Duțescu prin intermediul Asociației Culturale 

„Lumina Botenilor” din cotizația membrilor asociației, fie la Căminul 
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Cultural din Boteni, fie în două săli ale unei vechi şcoli – clădirea construită 

inițial ca locuință a directorului şi transformată în cancelarie, secretariat. 

Schimbările sociale şi politice din societatea românească aduse de 

revoluția din 1989 au determinat şi în lumea şcolii o serie de înnoiri ine‑ 

vitabile. Educația capătă un loc tot mai important; încet, încet atât elevii, 
părinții cât şi corpul profesoral au aderat la mîșiunea şcolii – aceea de a 

fi integratoare, capabilă să răspundă nevoilor, potențialului şi aspirațiilor 

tuturor copiilor. Slujba de învățător rămâne la fel de puțin ispititoare ca 

şi în primii ani ai apariției şcolii în Boteni. Pot fi cadre didactice doar cele 

cu înclinație către această meserie, fără a cere prea mult în schimb, doar 

cadrele didactice care „lucrează cu inima”, aşa cum făcea şi I.D. Bădescu 

în 1890. Au loc schimbări şi la nivel național cu privire la reforma în 
învățământ; din anul şcolar 1998–1999 a fost înlocuită structura anului 

şcolar din trei trimestre în două semestre şi s‑a înlocuit evaluarea prin note 

în învățământul primar cu evaluarea prin descriptori de performanță (cali‑ 

ficative). De la an la an, numărul copiilor de pe raza comunei Boteni este 

din ce în ce mai mic. Este motivul pentru care a fost evidentă necesitatea 

comasării unor şcoli de pe teritoriul comunei. Astfel, şcoli aflate pe teri‑ 

toriul comunei au fost comasate cu şcoala din centru; Şcoala Balabani, în 

anul 2000, iar Şcoala Muscel în anul 2001, rămânând astfel o singură şcoală 
în centrul comunei, Şcoala „Petre Țuțea” Boteni – şcoala cu personalitate 

juridică, şi şcoala din satul Luncă – structură a Şcolii „Petre Țuțea” Boteni. 

Elevii din comuna Boteni învață în aceste două şcoli, iar preşcolarii vin la 

cele două grădințe, în Boteni şi respectiv, în satul Luncă. 

 

Schimbări majore în viața școlii 

O viață bună şi uşoară a unui om nu poate veni decât prin educație, 

care începe să se sădească de la o vârstă fragedă. A existat întotdeauna o 

grijă a locuitorilor comunei Boteni pentru educație, pentru formarea tine‑ 

rei generații în funcție de cerințele economice şi sociale ale vremurilor. 

 

Sala de sport 
Sala de sport a unității de învățământ nu mai putea fi competitivă cu 

noile cerințe ale învățământului românesc. Din acest motiv se propune 
construirea unei noi săli de sport, moderne şi începe construcția ei în anul 

2005, în perioada în care directorul şcolii era Pompiliu Bădescu. 
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Fig. nr. 4 – Sala de sport a Școlii din Boteni 

 

Din toamna anului 2006 s‑a dat în folosință noua sală de sport, iar 

elevii îşi desfăşoară orele de educație fizică şi sport în această sală. Este şi 
spațiul unde au loc unele campionate sportive şcolare, fie de nivel local, 

fie de nivel județean. 

 

Şcoala din Boteni, învățământ primar şi gimnazial 

Aşa cum s‑a mai spus, în anul 1968 se construieşte un al doilea local 
în centrul comunei, construit din cărămidă şi format din parter şi etaj. Cu 

trecerea anilor, devenea tot mai evidentă necesitatea reabilitării acestei 

construcții. Se încep lucrările de reparație şi modernizare în anul 2006, în 

interiorul şcolii şi exteriorul şcolii. 
 

Şcoala din Boteni, învățământ preşcolar 

Deşi preşcolarii comunei veneau la şcoală pentru activitățile instructiv 
– educative specifice vârstei lor, ei nu beneficiau de un spațiu special con‑ 

struit pentru activitatea lor. Grădinița a funcționat, pe parcursul vremii, în 

diferite săli, ce nu erau construite pentru o activitate instructiv‑educativă 

a preşcolarilor. 

Este motivul pentru care în primăvara anului 2007 încep lucrările de 
construcție pentru o grădiniță cu program prelungit şi din luna decembrie 

a anului 2008 preşcolarii beneficiază de un local nou pentru activitatea 

lor. Pentru prima dată, grădinița comunei are o construcție nouă, special 

destinată pentru instruirea şi educația preşcolarilor. Încă din jurul anilor 
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1945 s‑a considerat că o astfel de grădiniță, cu program prelungit, vine 

în sprijinul membrilor comunității, părinții, bunicii preşcolarilor îşi pot 

desfăşura activitățile pe parcursul zilei, iar copiii sunt educați, îngrijiți, 

instruiți în cadrul activităților didactice ale grădiniței. 
 

Fig. nr. 5 – Şcoala din Boteni după procesul de reabilitare 

 

Fig. nr. 6 – Noua grădiniță din Boteni 

 

Sala de la intrarea în grădiniță este şi locul unde au loc diferite 

activități: serbări, sesiuni de comunicări ştiințifice, acțiuni din cadrul unor 

parteneriate şcolare încheiate cu alte unități de învățământ. 

 

Educație – artă și scop 

Pe parcursul anilor, generațiile de cadre didactice, cu măestrie 

didactică, au format elevii pentru viață. Şi astăzi şcoala din Boteni este per‑ 

manent deschisă celor care resimt nevoia de cunoaştere şi de comunicare. 
Prin educația oferită se urmăreşte să se dea fiecărui elev posibilitatea de a‑şi 
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alege viitorul. S‑a observat că a existat permanent, chiar de la înființarea 

primei şcoli, şi cu atât mai mult în ziua de astăzi, o dorință a comunității 

locale din Boteni ca toți copiii să fie educați, să ducă mai departe prestigiul 

familiei, al comunei şi chiar al filosofului Petre Țuțea. Prin fiecare acțiune 

întreprinsă de părinți, cadre didactice, comunitate locală, se urmăreşte 
îmbunătățirea actului didactic, a calității cunoştințelor copiilor şi promo‑ 

varea cultului valorilor ce are ca sens stabilitatea vieții de zi cu zi. Nu doar 

activitatea didactică este pusă în valoare de cadrele didactice, ci se doreşte 

lărgirea orizontului cunoaşterii elevilor prin diferite alte activități: cercuri 

pedagogice, excursii şi vizite tematice, încheierea de parteneriate cu alte 

şcoli sau instituții de cultură. Copiii sunt astfel pregătiți pentru a trece la 

o nouă treaptă a cunoaşterii, pentru a fi descoperite calitățile fiecărui elev, 
iar orientarea şcolară a elevilor pentru viitor să fie corectă, în funcție de 

ceea ce ştie, ceea ce doreşte şi ceea ce poate să facă fiecare. 

 

Memorialul „Petre Țuțea” 
Comuna Boteni se identifică cu Petre Țuțea, Şcoala din Boteni se 

identifică cu Petre Țuțea! În anul 2001 S‑a sărbătorit centenarul Petre 

Țuțea. A fost un eveniment amplu, au fost prezenți, politicieni, filozofi, 

scriitori, jurnalişti, cadre didactice, alte categorii sociale. A fost momentul 

în care s‑a deschis o carte de onoare în memoria lui Petre Țuțea, carte aflată 

în custodia domnului Octavian Bănică. Şcoala din Boteni s‑a implicat activ 

în desfăşurarea evenimentului. În acel an, 2001, s‑a ridicat un monument 
în amintirea marelui filozof în fața şcolii din Boteni. Memoria acestei mari 

personalități trebuie păstrată şi dusă mai departe. Acesta a fost motivul 

înființării „Memorialului Petre Țuțea”, din anul 2009. Începând cu acest 

an, activitățile din cadrul acestui eveniment, „Memorialul Petre Țuțea”, 

au fost diverse şi au avut loc în diferite momente ale anului – fie odată 

cu sărbătorirea zilei comunei Boteni, fie la datele de 6 octombrie sau 3 

decembrie. 

Activitățile au avut teme diferite, legate de viața lui Petre Țutea, de 

prieteniile legate de Petre Țuțea cu alte personalități, desfăşurându‑se 

sub formă de mese rotunde, dezbateri, sesiuni de comunicări ştiințifice. 

Au participat, la fiecare activitate, alături de reprezentanți ai şcolii şi ai 

comunității locale, personalități de frunte ale județului, cadre didactice 

din județ, inspectori şcolari, rude sau persoane care l‑au cunoscut pe Petre 

Țuțea. La orice astfel de activitate, elevii şcolii au fost prezenți, părțicipând 
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activ şi vorbind cu mândrie şi emoție despre Petre Țuțea, materialele pre‑ 

zentate de elevi fiind realizate sub îndrumarea directorului şcolii. De cele 

mai multe ori, elevii au fost apreciați şi lăudați pentru faptul că țin vie 

amintirea marelui filosof, că din generație în generație se fac cunoscute 

vorbele, aspirațiile, iubirea pentru neamul românesc şi credința lui Petre 
Țuțea. Nimic din ceea ce este astăzi nu ar fi fost posibil fără munca, stăruinţa 

şi credinţa celor din trecut! 

 

Școala în viitor 
Instituția va putea deveni din ce în ce mai integratoare prin faptul 

că, promovând o pedagogie centrată pe copil, se va adapta tot mai mult 

la părțicularitățile elevilor şi se speră că un alt „Petre Țuțea” va pleca de 
pe băncile şcolii din Boteni. Mai ciudat decât ne putem imagina. Dimitrie 

Scurei (1846–1929), distins dascăl, născut la Cernăuți, fost prieten cu Mihai 

Eminescu, primul director al Școlii Normale Carol I când aceasta s‑a mutat 

din București la Câmpulung – Muscel (1896) și ca învățător, în tinerețe, a 

funcționat la Școala Primară din Boteni (1869). 
 

Fig. nr. 7 – Dimitrie Scurei 

 

Dimitrie Scurei a fost apreciat pentru calitățile sale pedagogice și 

cultura sa vastă având importante contribuții la îmbunătățirea și extin‑ 

derea  învățământului  la  Câmpulung  atunci  când  la  sugestia  regelui 

Carol I, demersurile strămutării Şcolii Normale Carol I din Bucureşti la 
Câmpulung au început în anul 1887. Terenul pe care urma să se constru‑ 

iască un local propriu pentru şcoala normală de la Câmpulung a fost ales 
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de Dimitrie Sturza şi Spiru Haret, lângă Biserica Flămânda, unde fusese o 

şcoală cu întreținere gratuită pentru cei ce învățau, încă de la sfârşitul seco‑ 

lului al XVIII‑lea. Tratâtivele pentru cumpărarea a 10 hectare s‑au purtat 

între Dimitrie A. Sturza, ministrul Instrucțiunii Publice, şi Istrate Rizeanu, 

primarul oraşului Câmpulung, ca reprezentant al Consiliului Comunal. 

Planul construcției şcolii a fost întocmit de arhitectul Socolescu, iar 

lucrările de construcție au fost conduse de Giovani Batista Dreina. Piatra 

fundamentală a monumentalei clădiri s‑a pus pe 26 octombrie 1892. În cele 

ce urmează vă prezentăm unul dintre cei mai cunoscuți profesori ai Școlii 

Normale Carol I de la Câmpulung, Profesorul Dimitrie Scurei (1846–1929), 

cel dintâi director al Şcolii Normale Carol I după mutarea sediului de la 

Bucureşti la Câmpulung (1896–1898), prieten cu Mihai Eminescu, Ioan 

Slavici, I. L. Caragiale şi Alexandru Vlahuță, a făcut cursuri în Germania 
pentru a se perfecționa în organizarea învățământului pentru şcolile nor‑ 

male (pregătirea învățătorilor). Personalitate de vază a Câmpulungului, a 

fost ales în Consiliul general al județului Muscel. A fost apreciat elogios de 

foştii săi elevi, printre care preşedintele Părțidului Țărănesc Ion Mihalache 

şi prof. dr. Ion Nanu‑Muscel. 

 

Personalități din Boteni 
Comuna Boteni este bogată în cultura și traditie. Aici s‑au nascut 

personalități marcante ale culturii nationale precum Petre Țuțea – eseist, 
filosof, economist și Ion Chelcea – etnograf, muzeolog, folclorist, doctor 

in filosofie. Exemplificative, pentru studiul de față vom pezenta, succinct 

numai două personalități representative și la nivel national, Ino Chelcea 

și Petre Țuțea. 

 

O „Lumină musceleană” – Profesorul Ion Chelcea 

O personalitate aparte prin noblețe sufletească, a cărei biografie şi 
viață spirituală nu se pot concepe fără o raportare la satul natal, care i‑a 

fost în permanență „axis mundi“, a fost Profesorul Ion Chelcea. Plecat 

la sfârşitul studiilor liceale din Cluj Napoca şi rămas – prin hazardul pe 

care existența însăşi îl conține – departe de locul naşterii, a continuat 

să fie legat prin tot ceea ce înseamnă ființa sa de spațiul unde a deschis 

ochii. Dintru început trebuie să mulțumim Domnului Profesor univ. dr. 

Septimiu Chelcea, fiul marelui etnograf și folclorist, prin a cărui amabi‑ 

litate, am putut avea acces la bogate materiale și interesante date despre 
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cel care i‑a fost tată și mentor. Ion Chelcea (1902–1991) a fost un etnograf, 

sociolog folclorist şi muzeolog român, doctor în filosofie, întemeietor al 

Muzeului Etnografic al Moldovei (Iaşi), şef de secție la Muzeului Satului 

din Bucureşti. Promotor al metodei mongrafice, Ion Chelcea a fost autorul 

unui număr impresionant de studii ştiinfice şi a contribuit la organizarea 
şi completarea fondurilor etnogarfice ale multor muzee din România. A 

fost unul dintre sociologii considerați incomozi, a căror operă a fost sub‑ 

estimată în perioada regimului comunist. Teoria sa despre fluxurile şi 

refluxurile etnice este apreciată de specialişti ca fiind o viziune etnopolitică 

„înalt reprezentativă”, alături de cea a lui Simion Mehedinți, de exemplu, 

Bădescu, Ilie, Dungaciu, Dan, Ion Chelcea. În I. Bădescu şi M. Ungheanu 

(coord.). Enciclopedia valorilor reprimate (vol. I, pp. 478–486), Bucureşti, 
2000). Lucrările sale sunt citate în acelaşi context cu alte nume de referință 

în sociologia românească, precum Sabin Manuilă, Anton Golopenția, Ion 

Conea, Gh. I. Brătianu, Nicolae Iorga ş.a. (Ion Chelcea, Privire către noi 

înşine, ca popor, Piteşti, 2002). În opinia lui Paul H. Stahl, „Ion Chelcea face 

parte din generația de excepție care, între cele două războaie mondiale, a 

adunat informații asupra vieții sociale din România cea mare; autentici 

patrioți care, cu adevărat, şi‑au iubit țara”.6 

Ceahlăul etnografilor şi folcloriştilor români, musceleanul din Boteni, 

Ion Chelcea care a desfăşurat, timp de aproape şase decenii, o intensă și 

variată activitate didactică, muzeistică și ştiințifică, încă nevalorificată, s‑a 

născut în comuna Boteni – Argeş, la 5 februarie 1902, într‑o familie de moş‑ 

neni dârji. A urmat şcoala primară în comuna natală. Declanşarea Primului 

Război Mondial i‑a marcat adânc tinerețea, modificandu‑i ritmul vieții şi 

amânându‑i formarea spirituală. Căci, din fața armatelor invadatoare din 
toamna lui 1916, s‑a refugiat cu armata noastră la Nicoreşti, în Moldova, 

unde a lucrat ca argat pe moşia unei cucoane. Aici a cunoscut un colonel 

generos care l‑a luat în Regimentul 24 Artilerie şi l‑a ajutat să înceapă 

liceul la Roman – şi să‑l continue la Cluj. Dominat la vârsta de 16 ani de 

demonul cunoaşterii directe, a întrprins o călătorie în țara lui Dante, unde 

a rămas fascinat de măreția civilizației italiene. Întors în țară, şi‑a efectuat 

stagiul militar şi şi‑a încheiat studiile liceale la Liceul „Andrei Şaguna” 

din Braşov. Din aceşti ultimi ani, sub influența unui complex de factori, 
a început să fie stăpânit de dorința mistuitore a cunoaşterii trecutului 

 

6 A se vedea pentru detalii, site‑ul: https://brauldelaboteni.ro/index.php/ion‑chelcea/ 
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etnoistoric al satului natal. Concomitent, a început să colecteze date şi să 

se informeze asupra metodologiei alcătuirii monografiilor săteşti. în cele 

din urmă, va ajunge de la pasiunea cunoaşterii locului natal la pasiunea 

cunoaşterii întregii țări. În acest sens, s‑a înscris şi a urmat Facultatea de 

Istorie‑Geografie din Cluj (1928–1932). Aici e student al reputatului etno‑ 
graf şi folclorist Romulus Vuia, care i‑a accentuat pasiunea pentru creația 

populară, a contribuit la formarea sa spirituală şi l‑a stimulat în cercetarea 

ştiințifică. La universitatea clujeană a activat intens în Cercul de studii 

etnografice şi folclorice, condus de acelaşi profesor. După încheierea stu‑ 

diilor universitare, s‑a specializat în etnografie şi antropologie fizică la 

Viena (1934–1935). La Cluj, remarcat de R. Vuia, care l‑a sprijinit încă din 

primul an de studenție, a funcționat succesiv ca preparator, asistent, şef 
de lucrări la Muzeul Etnografic al Transilvaniei (1928–1939). Acolo, după 

transferarea lui I. Muşlea, a deținut, de asemenea, postul de „conducătorul 

Arhivei de folclor”. În funcțiile deținute, I. Chelcea, singur sau în grup, 

va întreprinde investigații etnografice şi folclorice asupra satului natal şi 

asupra unor zone interesante din Transilvania, va lansa prin publicații 

adresate intelectualității satelor şi țărănimii („Foaia noastră”, „Lumea şi 

țara”, „Satul şi şcoala”) câteva apeluri insistente pentru culegerea şi tri‑ 

miterea de folclor către Arhivă. A cunoscut astfel în profunzime satele 
transilvănene şi bănățene din care a recoltat bogate producții populare şi 

le‑a făcut cunoscute prin periodicele: „Gazeta ilustrată”, „Muscelul nos‑ 

tru”, „Societatea de mâine” ș.a. 

Spre deosebire de alți etnografi, Chelcea concepe creațiile materi‑ 

ale şi producțiile folclorice drept părți inseparabile ale aceluiaşi întreg 
unitar, armonios. Consecvent concepției sale, el acordă, pe cât posibil, o 

atenție egală ambelor lui componente în culegeri şi în studii. Aflat sub 

influența unor direcții sociologice contemporane, concepe colectarea şi 

valorificarea datelor din teren în perspectiva monografică. încă de când 

era student, încearcă să schițeze aspectele metodologice esențiale ale com‑ 

punerii monografiei satului în articolul Puncte de orientare în alcătuirea 

de monografii săteşti (1931), scris în amintiiea lui C. Rădulescu‑Codin, 

care i‑a înrâurit primii paşi în preocupările etnografice. Puțin mai târziu, 
revine asupra subiectului, cu valoroase indicații metodologice, prin lucra‑ 

rea Literatura monografică a satelor noastre şi problemele în legătură 

cu studiul satului românesc (1934). El însuşi s‑a străduit, timp de dece‑ 

nii, să alcătuiască monografia satului natal, publicând din ea mai multe 



234 Valentin‑Stelian BĂDESCU 
 

secvențe: Trei stadii de civilizație în legătură cu comuna Boteni‑Muscel 

(1932), Botenii Muscelului (1934), Pomicultura la Boteni‑Argeş (1978) 

etc. Alte monografii şi micromonografii privesc sate din Transilvania şi 

Banat, cărora le‑a consacrat fie câte un studiu amplu (Leujerdiu‑Someş), 

fie câte un ciclu de lucrări (Pătaş, Borlovenii Vechi). Alteori, s‑a oprit asu‑ 
pra unor zone etnografico‑folclorice din Munții Apuseni: Localități cu 

însemnătate politico‑populară în mişcarea revoluționară din ‘48 (1934– 

1935). Câteva considerații asupra caracterului psihologic al moților (1932) 

ş.a. în sfera folclorului. Ion Chelcea a colectat informații solide şi texte 

autentice ale unor obiceiuri interesante şi rarisime din ciclul calendaristic: 

Faptul tradițional românesc (1935), Asupra unui obicei ciudat de la noi. 

Urme de totemism în Dobrogea (1935), Obiceiuri, credințe, colinde din 
satul Mada, jud. Hunedoara (1939) etc. A studiat, printre altele, reflexul 

folcloric al condamnării asupririi străine (Literatura populară românească 

contra dominației maghiare în Ardeal (1933) şi a relevat virtuțile artistice 

ale poeților populari (O carte de scris multe şi de toate, 1934). în această 

fază, a dat, de asemenea, două studii de sinteză: Tipuri de cranii româneşti 

din Ardeal (1935) şi Asupra formelor de sat din Ardeal şi Banat (1937). 

Ca un corolar al unei activități ştiințifice atât de multiple şi de intense, I. 

Chelcea a obținut, în 1 939, titlul de doctor în etnografie şi sociologie al 
Universității din Cluj, avÂNDU–1 conducător ştiințific pe R. Vuia, cu teza 

Tovărăşiile de feciori şi fete în viața poporului român, din care va publica 

unele capitole: Organizarea tinerilor în antichitate (1942). Dragomanul ca 

dregătorie populară (1946) etc. 

În dorința extinderii si adâncirii cercetărilor sale, el va funcționa la 

prestigiosul Institut de Cercetări Sociale al României (1940–1941) din 
Bucureşti, condus de D. Gusti. în calitate de şef de echipă, întreprinde cer‑ 

cetări etnografice în Țara Oltului şi în alte zone. Când institutul cunoaşte 

criza financiară, trece un timp, ca şef de serviciu, la Institutul Central 

de Statistică Bucureşti (1941–1942). Apoi, prin concurs, intră în învăță‑ 

mântul superior – conferențiar de etnografie la Universitatea din Iaşi 

(1942–1951), unde pune bazele unei tradiții etnografice şi muzeistice. Ca 

şi R. Vuia la Cluj, el înființează Muzeul de Etnografie al Moldovei, la laşi. 

Devine primul lui director (1951–1957). în Menirea Muzeului Etnografic al 
Moldovei (1943) îi va indica obiectivele fundamentale: tezaurizarea creații‑ 

lor materiale, cercetarea vieții poporului şi educara patriotică a oamenilor. 

Rezultatele investigațiilor sale adânci din satul moldovean sunt bogate, 
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ele cuprinzând diverse aspecte: ocupațiile – Păstoritul în nord‑estul regi‑ 

unii Iaşi (1966), Albinăritul în Moldova (1971); meşteşugurile – Meşteri 

anonimi din Moldova în arta prelucrării lemnului (1960), Prelucrarea artis‑ 

tică a pietrei în satul Scheia, județul Vaslui (1968); aşezările şi zonele – Pe 

urmele laşului de odinioară (1968), Vrancea ca „țară” între celelalte (1978). 
În acelaşi timp, fapt interesant, Chelcea se ocupă cu aspectele de viață şi 

cu producțiile spirituale ale unor categorii ale populației din țara noastră: 

activitatea negustorilor greci în folclor – Grecii în colindele noastre (1931); 

extragerea aurului de țigani – Țiganii aurari (1942); existența şi ocupațiile 

rudarilor – Rudarii . Contribuții la o „enigmă” etnografică (1944) etc. 

Ion Chelcea a revenit, în 1957, în Bucureşti și a funcționat ca muzeo‑ 

graf principal la Muzeul Satului (1957–1969). Aici şi‑a continuat cu multă 

intensitate activitatea de cercetare, dând la lumină studii substanțiale des‑ 
pre ocupațiile (Cercetări etnografice în bazinul Zlatnei şi Valea Ampoiului, 

Mocanii (1965), meşteşugurile (Meşteşugul rotăritului în unele sate de pe 

Valea Dunării. Intre cursul inferior al Oltului şi Mostiştea, 1969) şi tipu‑ 

rile de locuință ale oamenilor (Casele din Dumbravă, 1966; Asupra șurei 

ca adăpost omenesc elementar, la români şi la alte popoare, 1970) etc. În 

cercetările sale, I. Chelcea n‑a omis nici frumusețile şi bogățiile creațiilor 

materiale şi spirituale ale oamenilor din zona natală. Muscelul, întrucât 

le‑a pus în evidență în articole şi studii: Din Muscel. Motiv etnografic 
(1931), Hobştiile de tors în Muscel (1936), Prelucrarea pietrei de Albeşti‑ 

Muscel în scopuri practice şi artistice (1966), Pomicultura în zona Muscel 

– Argeş (1980) etc. I‑a consacrat apoi un masiv studiu, gata de tipar, Muscel 
– individualitatea sa etnografică (400 pag.). În ultimii ani de viață, Ion 

Chelcea, care nu‑şi găseşte liniştea spirituală nici acum, a continuat cu 

o forță neistovită să se documenteze pe teren şi în arhive, să redacteze 
studii şi să participe cu comunicări la multe sesiuni ştiințifice din oraşele 

țării, nelipsind nici de la cele din Goleşti şi Câmpulung. Studiile din aceşti 

ani rotunjesc investigațiile mai vechi ori luminează aspecte şi fenomene 

noi: Crama: structură şi funcție. Contribuție la cunoaşterea culturii noas‑ 

tre agrare (1972), Cu privire la hrana de bază a poporului român (1981), 

Noi contribuții privind studiul cetelor de feciori din țara noastră (1981), 

Aspecte ale agriculturii tradiționale (1985) etc. 

Aceste importante realizări, timp de o viață, ale ProfesoruluiIon 

Chelcea oferă o imagine sugestivă a unui intelectual de marcă dăruit, prin 
tot ce a înfăptuit, satului natal şi profesiei. Ea rămâne însă incompletă 
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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 mulți) l‑au putut descoperi pe omul – Ion Chelcea. Dacă se 

întâmpla să calci pragul locuinței sale, aveai în fața ochilor figura unui 

bonom care, cu o amabilitate ieşită din comun, era gata oricând să‑ți pună 
la dispoziție, prin povestire, amintirile sale unice despre satul românesc, 

cu oameni şi întâmplări despre care astăzi nimeni nu mai ştie aproape 

nimic. Memoria excepțională, capacitatea de a face asociații, amănuntul 

semnificativ care puncta ansamblul, talentul de povestitor, ambientul 

primitor, fiecare în parte, dar şi toate la un loc îți dădeau o stare de bine 

care îți spunea că acolo te vei mai întoarce. Cordialitatea, corectitudi‑ 

nea, sinceritatea şi generozitatea făceau din Ion Chelcea o persoană în 
preajma căreia simțeai că nimic rău nu ți se poate întâmpla. În ceea ce 

priveşte Boteniul, Ion Chelcea a reprezentat o adevărată enciclopedie, 

garantat în ediție unică. Acest oraş a fost crezul său de o viață. A pariat 

întotdeauna pe el şi a câştigat. De aceea Ion Chelcea a fost un câştigă‑ 

tor, iar pentru noi, cei din Boteni rămâne de referință cartea sa Botenii 

Muscelului şi oamenii săi buni şi bătrâni, Bucureşti, Editura Tritonic, 2005, 

dar, mai ales, prietenia sa de o viață cu o altă personalitate din Boteni, 

Petre Țuțea. 

 

Petre Țuțea 

Petre Țuțea a vazut lumina zilei la 6 octombrie 1902 în satul Boteni, 

Muscel,  în  familia  unui  preot.  Urmează  liceul  Neagoe  Basarab  din 

Câmpulung, Gh. Barițiu din Cluj; Facultatea de Drept la Universitatea 

din Cluj, Universitatea Humboldt din Berlin unde studiază formele de 
guvernământ. Termină ca doctor în economie politică şi drept și devine 

discipol al lui Nae Ionescu.7 Colaborează la diverse publicații naționaliste, 

în special la ziarul Cuvântul condus de Nae Ionescu, ziar de înaltă fac‑ 

tură intelectuală, alături de Constantin Noica, Mircea Eliade, Radu Gyr, 

Gheorghe Racoveanu, Mircea Vulcănescu şi alți exponenți străluciți ai 

elitei intelectuale interbelice, unde scrie numeroase articole de substanță, 

studii de economie şi politică. Românismul generatiei interbelice, marele 

intelectual l‑a definit simplu: „A însemnat să fim noi înşine”. În cadrul 
Guvernului Național‑Legionar instaurat după 6 Septembrie 1940, Petre 

 

7 https://brauldelaboteni.ro/index.php/petre‑tutea/  
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Țuțea a îndeplinit funcția de Şef de Serviciu şi apoi Director în Ministerul 

Economiei Naționale.8
 

După venirea comuniştilor la putere, Petre Țuțea este arestat şi con‑ 

damnat mai întâi la 5 ani închisoare (1948–1953), apoi la 18 ani de muncă 

silnică din care a executat 8 ani în această fază (1956–1964) în diverse peni‑ 

tenciare (Bucureşti, Jilava, Ocnele Mari), dar mai ales la Aiud unde era 

concentrat grosul vârfurilor elitei românești, fiind eliberat în anul 1964 

cu sănătatea zdruncinată în urma torturilor indurate: „Tot ce‑am suferit – 
declara Petre Țuțea –, aş fi neconsolat şi aş fi fost în tot timpul claustrării 

mele, în timpul prizonieratului meu în temniță, dacă n‑aş fi trăit convin‑ 

gerea fermă că îmi face cinstea suferinței unui mare popor greu de istorie şi 

de viitorul lui strălucit”9. Hărțuit în permanență de regimul comunist 

prin autoritățile sale represive, Petre Țuțea a avut curajul să‑şi exprime 

convingerile sale până în ultimele clipe ale vieții. Continuu sub observația 

agenților securității comuniste după eliberarea sa din închisoare, Petre 

Țuțea  a  suferit  enorm,  dar  cu  stoicism,  şicanele  repetate  ale  acestora. 
Numeroasele descinderi la locuința sa modestă de lângă Cişmigiu, au dus 

la confiscarea a numeroase manuscrise, studii şi materiale la care acesta 

lucra. Marele român Petre Țuțea s‑a stins din viață lucid, în ziua de 3 

Decembrie 1991, într‑o rezervă a spitalului „Cristiana” din Bucureşti pe 

când era intervievat de un grup de reporteri. Întrebat: „Ce înseamnă un om 

de dreapta?”, câteva clipe înainte de trecerea sa dincolo, Petre Țuțea a răs‑ 

puns simplu: „Român absolut, asta înseamnă!” Și mai spunea nea Petrică, 

„Români, nu vă mai alegeți conducători care nu‑şi iubesc țara!“ Petre Țuțea 

a fost supranumit „Socrate al românilor”datorită preocupărilor filosofice 
şi rolului educativ pe care l‑a asumat prin exemplul său personal în orice 

circumstanțe, chiar şi în închisoare. Din cauza persecuției, a publicat foarte 

puțin înainte de 1989, însă imediat după prăbușirea regimului comunist 

scrierile și interviurile sale au început să fie difuzate prin toate mediile. 

Hărțuit în permanență de regimul comunist prin autoritățile sale repre‑ 

sive, Petre Țuțea şi‑a exprimat convingerile legionare până în ultimele 

clipe ale vieții. Alături de aceste două mari personalități recunoscute la 

nivel național, satul nostru a dat României și alți oameni, intelectuali de 
seamă despre care vom scrie pa larg în monografia pentru care ne docu‑ 

8 Vezi  lucrarea  Petre  Tuțea,  Între  Dumnezeu  şi  Neamul  meu,  Fundația  Anastasia, 
Bucuresti, 1992. 

9 Ibidem. 



238 Valentin‑Stelian BĂDESCU 
 

mentăm. Acum câteva rânduri despre Muzeul de la Boteni și inimosul său 

întemeietor, Profesorul Mihail Măgureanu, prietenul nostru, care ne‑a fost 

nu numai o admirabilă călăuză, dar și un izvor nesecat de date, infromații 

și documente cu privire la istoria satului. 
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