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Cuno�tin�elor noastre din 

re�edin�a Arge�ului, trecute în 
Lumea umbrelor dup� 1968, 

omagii istorice! 
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Editor: Atitudine în Arge�, publica�ie s�pt�mânal�,  

primul num�r, Pite�ti, 1 octombrie 2007. 
Volum tipografiat la consemnarea Semicentenarului 

acord�rii prerogativelor municipale pentru a�ezarea urban� 
Pite�ti (1968-2018). 
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Se împlinesc, în zilele lans�rii acestei lucr�ri, 30 de ani de la 

apari�ia volumului intitulat Istoria municipiului Pite�ti" tom ce 
scotea la lumin� momente de referin�� din trecutul Cet��ii. Cu  10 ani 
în urm�, în acelea�i  luni de prim�var�, începea titanica munc� la 
Enciclopedia Arge�ului �i Muscelului" elaborare de anvergur� 
pentru arealul geografic �i cultural men�ionat, publicat�, dejà, în 
mediul on-line �i în preg�tiri avansate pentru varianta tip�rit�. 

Cele dou� aplica�ii culturale, al�turi de multe altele, au avut 
�ansa unui numitor comun! Istoricul Petre Popa a fost �i este motorul 
ce a reu�it s� pun�, într-o mi�care ordonat�, angrenaje complexe, 
energii personalizate, dar �i institu�ii, într-o asumare, pe baz� de 
voluntariat, a multor proiecte importante. 

Preocup�ri convergente degaj�m �i din actuala carte, intitulat� 
Pite�ti. Portrete postume pentru prieteni. Un efort  în care 
conota�iile sentimentale, subiective, sunt dublate de un judicios spirit 
polivalent.  Cititorii vor g�si, bun�oar�, nu numai datele de na�tere 
ale speciali�tilor prezenta�i, ci �i pe cele ale profesorilor sau 
 rectorilor �colilor prin care au trecut,  nu  numai cl�dirile construite, 
ci �i data începerii, data definitiv�rii,  parcursul acestora în timp. 

Volumul de fa�� este, într-o oarecare   m�sur�, continuarea  
istoriei scrise, împreun� cu prietenii s�i, Paul Dicu �i Silvestru 
Voinescu, acum trei decenii, prieteni trecu�i în Lumea umbrelor �i 
evoca�i, amândoi, în paginile ce urmeaz�. Dac�, în prima istorie a 
localit��ii, tip�rit� de Editura Academiei Române (1988), baza au 
constituit-o evenimentele, anii, descoperirile arheologice, ei bine, 
acum a venit rândul oamenilor! S�p�turile au continuat, a�adar, îns� 
nu în piatra timpului, ci în biografiile, în devenirea  celor ce au 
dezvoltat �i repozi�ionat Pite�tiul �i Arge�ul de ast�zi. Profesori 
universitari, academicieni, scriitori, istorici, dar �i arhitec�i, primari, 
actori sau preo�i, cu to�ii, cei ilustra�i în paginile urm�toare, au 
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contribuit, semnificativ, în ultimele cinci decenii (1968-2018), la evolu�ia 
noastr� contemporan� (alfabetic): Ion B�CANU, Ion B�NU��, 
Constantin CAP�T�, Sava COSTACHE, Ion CRUCEAN�, Paul 
DICU, Ion M. DINU, Valeriu DOBRIN, Valeriu Florin DOBRINESCU, 
Marin DR�GU�IN, Constantin DUMITRESCU, Nicolae ERNST, 
Ion/Ioan FOC�A, Constantin Ion FULGEANU, Marcel Mihail 
GHIBERNEA, Gheorghe GOMOIU, Iulian ILIE RIZEA, Ion LIC�, 
Dan Horia MAZILU, Alexandru MUL�ESCU, Constantin OLTEANU, 
Gheorghe PETRESCU, Gheorghe PO�INCU, Radu STANCU, 
Marian STOICA, Constantin STROE, Ion VASILIU, Silvestru 
VOINESCU, Constantin Z�RNESCU, Nicolae ZEVEDEI.���

Spre informarea cititorilor,�evocarea acestor importante figuri 
publice s-a realizat, ini�ial, o dat� pe lun�, prin s�pt�mânalul 
Atitudine în Arge�, raportate la trei criterii distincte: ziua lor de 
na�tere; faptele perene, care le definesc activitatea din timpul vie�ii; 
consemnarea în Enciclopedia Arge�ului �i Muscelului. A�adar, 30 
de medalioane postume, 30 de microbiografii, 30 de incursiuni în 
istoria culturii �i civiliza�iei, cu toate binevenite, mai ales c�, în unele 
cazuri, efortul profesorului universitar dr. Petre Popa are rolul unui 
colac de salvare împotriva uit�rii! Firul comun este reprezentat de 
prietenia celor 30 de personalit��i cu autorul c�r�ii, prietenie 
cultivat�, de cel din urm�, cu credin�� �i devotament, cu noble�e, 
dezv�luind, înc� o dat�, generoase în�l�imi spirituale. 

 
�
Pite�ti, 20 august 2018 
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Profesor, Geografie, manager educa�ional, 
cercet�tor �tiin�ific, publicist, cartograf, 
colec�ionar. 
 
Calendarul lunii decembrie înscrie, sinoptic, 
na�terea mai multor speciali�ti, apropia�i 
proiectelor autorului, precum: Constantin 
Anghel (general); Andrei Adrian B�jan 
(arheolog); Gheorghe Bu�oiu (ziarist); 
Dumitru C�pitanu (teatrolog); Gheorghe Chi�a 
(inginer);  Constantin Iliescu (muzeograf); 

Corneliu Naie (medic); Petre Tudose (filolog); Ion Tudosescu 
(universitar). Dar, istoriografic, opt�m pentru evocarea prietenului 
nostru, enciclopedistul Ion S. B�CANU (1930-2011). 
 

* 
*      * 
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�
� Primul muscelean autentic, întâlnit de noi pe culoarele 
Bibliotecii Regionale Pite�ti (1961), r�mâne Ion S. B�canu, profesor 
de excep�ie al �colii arge�ene. Confesându-ne reciproc, am aflat, 
atunci, c� tân�rul interlocutor este geograf, pasionat de lectur� �i 
originar din Davide�ti. A�ezarea sa natal�, traversat� de râul Arge�el, 
reprezint� epicentrul rural pentru alte dou� sate, foste comune 
interbelice, Voroveni �i Con�e�ti. Acum, din Davide�ti, sensurile 
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radiale pot orienta c�l�torii spre �apte vecin�t��i distincte: Bele�i-
Negre�ti, Bo�e�ti, C�line�ti, Hârtie�ti, Mioveni, Stâlpeni, �i�e�ti. 
 Cultivând inclusiv ast�zi sorgintea secular�  muscelean�,  
aceste localit��i au fost integrate, totu�i, regiunii Arge� (1950), apoi, 
jude�ului Arge� (1968).  Reformele administrative nu au diminuat, 
îns�, pentru cet��enii din Davide�ti, atrac�ia urbei Câmpulung, 
re�edin�� istoric� a jude�ului Muscel, de�i, pân� la Pite�ti, sunt numai 
26 de kilometri! 
 În atare creuzet natural, simbolic �i sentimental, se va defini 
prestigiul familiilor B�canu, din Davide�ti, care, f�r� excep�ie, au 
preferat ca b�ie�ii lor, dup� finalizarea �colilor elementare, apropiate 
domiciliului, s� urmeze, neap�rat, la Câmpulung, liceul teoretic. 
Principiul a func�ionat inclusiv pentru viitorul geograf  �i publicist 
Ion S. B�canu. 
 N�scut în urm� cu 87 de ani (Davide�ti, 27 decembrie 1930), 
în familia preotului ortodox Sebastian B�canu (1899-1981), parcurge 
traiectoria devenit� clasic�, enun�at� mai sus, respectiv cursuri 
primare s�te�ti (1937-1941), printre dasc�li aflându-se �i tat�l s�u, 
apoi Liceul Dinicu Golescu Câmpulung (1941-1949). Relata, uneori, 
despre exigen�a profesorilor titulari, înrola�i, temporar, Armatei 
Române (1941-1945), �i atitudinea ceva mai binevoitoare  a 
suplinitorilor, majoritatea tineri, apropia�i, ca vârst�, elevilor din 
clasele terminale. 
 Efigia acestei strategii, favorabile preg�tirii temeinice în anii 
copil�riei �i adolescen�ei, s-a conturat, ini�ial, prin succesele 
predecesorilor: Gheorghe V. B�canu (1892-1991), istoric, directorul 
Liceului Dinicu Golescu Câmpulung, în etapa edific�rii actualului 
sediu (1936-1938); Petre V. B�canu (1895-1961), jurist, înalt 
magistrat militar (1920-1945); Constantin I.P. B�canu (1906-1945), 
fiziolog, medic militar în Bucure�ti, specializat la Paris (1935); Ion I. 
P. B�canu (n. 1919), avocat, Baroul Ilfov (1943-1999); Constantin 
Gh. B�canu (n. 1920), medic chirurg, Institutul Ioan C. Cantacuzino 
Bucure�ti (1948-1973); Mircea Gh. B�canu (1922-1985), medic 
chirurg, director emblematic al Spitalului din Câmpulung (1952-
1978); Gheorghe S. B�canu (n. 1926), profesor universitar, prorector 
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�i rector, Intitutul de Medicin� Timi�oara (1979-1989); Mihai S. 
B�canu (n. 1928), inginer, Institutul de Amenaj�ri Silvice Bucure�ti, 
expert ministerial în economia vânatului (1953-1990), ultimii doi, 
fra�ii personalit��ii s�rb�torite ast�zi. 
 Catalogarea, prezentat� sumar, degaj� concluzia c� B�canii 
musceleni, din Davide�ti, au fost, sunt �i vor d�inui enciclopedic, 
remarcându-se în segmente de mare importan�� pentru evolu�ia 
societ��ii române�ti contemporane. 
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Pasionat din �coala primar� de cunoa�terea orizonturilor 

satului natal, prietenul nostru reu�e�te s� fac�, din atare curiozitate 
infantil�, o adev�rat� profesie! Matricola liceal� notifica, la 
Geografie, aprecieri maximale, iar concursurile pe obiecte, din 
perioada claselor urmate în ora�ul Câmpulung, aveau, constant, un 
câ�tig�tor previzibil, elevul B�canu S. Ion. 

Recomandarea dirigintelui, parafat� prin aprobarea 
Consiliului pedagogic �i acordul p�rin�ilor, preotul Sebastian B�canu, 
respectiv  preoteasa Smaranda B�canu (n�scut� în Priboieni), au 
cânt�rit, definitoriu, pentru sus�inerea admiterii la Facultatea de 
Geologie-Geografie, din cadrul Universit��ii Bucure�ti. Rezultatele 
concursului fiind pozitive, Ion S. B�canu a devenit studentul 
institu�iei amintite (1949-1953), dar �i primul geograf al familiei sale 
tradi�ionale. 

Atmosfera lucrativ�, din timpul prelegerilor fundamentale, 
seminariilor pragmatice �i aplica�iilor de teren, l-au capacitat, 
operele corifeilor reprezentând litere sacre! Dup� un deceniu �i 
jum�tate de la absolvirea facult��ii, cu ocazia reuniunii dedicate 
transform�rii ora�ului Pite�ti în municipiu (1968), profesorul Ion S. 
B�canu a vorbit despre savan�ii români geologi �i geografi, care 
ghidau preocup�rile genera�iei sale, unii exprimând contingen�e 
arge�ene sau muscelene, prin origine, studii prelungite, titluri 
editoriale. 
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Raportându-se la succesiunea na�terii academicienilor 
domeniului, ne-a reamintit, în 1968, activitatea lui Grigore 
Cob�lcescu (1831-1892), deschiz�torul drumului în stratigrafie, 
autorul primei lucr�ri autohtone de geologie (1862), privind calit��ile 
calcarului. La rândul s�u, Gregoriu/Grigore �tef�nescu (1836-1911), 
admirator al zonelor subcarpatice, a ini�iat, la Bucure�ti, Biroul 
Geologic (1882), for �tiin�ific, sub egida c�ruia s-a elaborat, în 
premier�, Harta geologic� a României. Punctând, cartografic, 
poten�ialul zonei Arge�-Muscel, cercet�rile, întreprinse de absolven�ii 
seriei 1949-1953, au validat preliminariile gândite la sfâr�itul 
secolului XIX. 

 
 

Considera�ii speciale avea Ion S. B�canu pentru Simion 
Mehedin�i (1869-1962), patriarhul stabilirii criteriilor accept�rii, ca 
�tiin��, a geografiei, disciplin� studiat�, pân� atunci, empiric. 
Demonstra�ia era esen�ializat� datorit� c�r�ilor: Terra. Introducere în 
geografie ca �tiin��; �coala muncii; C�tre tân�ra genera�ie. 
Receptat ca fondator al înv���mântului geografic modern românesc, 
Simion Mehedin�i inspir� �i ast�zi lucr�ri de licen��, diserta�ii 
masterale, teze de doctorat, subiecte pentru sesiuni �tiin�ifice, 
na�ionale sau europene. Din acelea�i perspective, Ion S. B�canu 
perora, cu însufle�ire, despre George Vâlsan (1885-1935), al c�rui 
portret veghea comportamentul studen�ilor de la Geologie-Geografie, 
perinda�i prin Amfiteatrul etajului III, atunci când audiau cursurile 
noilor magi�trii. Lecturând opera savantului, cei interesa�i reflectau 
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asupra caracteristicilor geografiei umaniste �i istoriei geografiei, 
lansate în etapa interbelic�, difuzând valabilitate perpetu�! Printre 
ace�tia se afla, desigur, Ion S. B�canu, numele lui George Vâlsan 
fiindu-i cunoscut datorit� consemn�rii în analele Liceului Ion C. 
Br�tianu Pite�ti, frecventat pe timpul când tat�l viitorului 
academician a lucrat la unit��ile c�ilor ferate din re�edin�a Arge�ului.  
Spre informarea cititorilor, numele elevului era, de fapt, Marinescu 
Gheorghe, pseudonimul f�când trimitere, probabil, la râul Vâlsan, 
izvorât de sub vârful Moldoveanu, afluent stânga al râului Arge�, 
captat, în 1965-1966, pentru lacul Vidraru. Galeria personalit��ilor 
care l-au influen�at, covâr�itor, pe Ion S. B�canu, era completat�, de 
colaboratorul nostru, prin câteva detalii asupra academicianului 
geolog Alexandru Codarcea (1900-1974), deputat de Arge� în Marea 
Adunare Na�ional� (1961-1969). Fondator al petrografiei 
comparatiste, universitarul Alexandru Codarcea a cercetat substan�a 
rocilor de pe Valea Arge�ului, integrate patrimoniului natural dintre 
Dun�re �i Carpa�ii Meridionali. Participant la aceste campanii, 
profesorul Ion S. B�canu va folosi concluziile mentorului ca suport 
bibliografic pentru informarea elevilor �i studen�ilor, din perioadele 
apostolatului s�u didactic.  
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Conform uzan�elor timpului, la repartizarea oficial� 

guvernamental�, din vara anului 1953, fostul student la Facultatea de 
Geologie-Geografie Bucure�ti, având medie general� avantajoas�, 
era îndrituit s� opteze pentru Capital�. Dar, musceleanul nostru a 
solicitat regiunea Pite�ti, unde, înv���torul Constantin Arsene (1914-
1992), �eful Sec�iei Înv���mânt-Cultur� (1950-1956), pasionat de 
geografie, l-a sf�tuit s� accepte, pentru stagiul la �ar�, comuna 
Meri�ani. Consensul a fost benefic! 

Aflat� într-un perimetru colinar, asem�n�tor comunei 
ancestrale Davide�ti, localitatea Meri�ani (15 km. pe traseul rutier �i 
feroviar Pite�ti-Curtea de Arge�) a devenit a doua sa patrie natal�. 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



�����������
 

386 
 

�
�

����
��
�
�
�
��:�
���������������������������
����
�
�
           Pagina 
R�Cuvânt-înainte. Spiridon S. VOINESCU .........................................5 
R�Introducere. Petre POPA ..................................................................7 

1. Ion S. B�CANU.....................................................................11 
2. Ion D. B�NU�� ....................................................................20   
3. Constantin Gh. CAP�T� .......................................................26 
4. Sava V. COSTACHE .............................................................37 
5. Ion St. CRUCEAN� ..............................................................47 
6. Paul I. DICU ..........................................................................53 
7. Ion M. DINU .........................................................................63 
8. Valeriu N. DOBRIN ..............................................................74 
9. Valeriu Florin F. DOBRINESCU ..........................................79 
10. Marin  N. DR�GU�IN ........................................................84 
11. Constantin I. DUMITRESCU ..............................................97 
12. Nicolae N. ERNST .............................................................106 
13. Ioan Gh.FOC�A .................................................................119 
14. Constantin Ion  Gh. FULGEANU ......................................128 
15. Marcel Mihail D. GHIBERNEA .......................................140  
16. Gheorghe I. GOMOIU........................................................149  
17. Iulian M. ILIE RIZEA ........................................................158 
18. Ion M. LIC� .......................................................................169 
19. Dan Horia C. MAZILU ......................................................179  
20. Alexandru I. MUL�ESCU..................................................190 
21. Constantin  Gh. OLTEANU ...............................................200  
22. Gheorghe D. PETRESCU...................................................212 
23. Gheorghe Gh. PO�INCU ...................................................222 
24. Radu St. STANCU..............................................................234 
25. Marian I. STOICA ..............................................................243 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



�
����
���������������������������
����
�
�

387 
 

26. Constantin N. STROE ........................................................253 
27. Ion C. VASILIU .................................................................263 
28. Silvestru D. VOINESCU ....................................................273  
29. Constantin N. Z�RNESCU ................................................283  
30. Nicolae N. ZEVEDEI .........................................................294 

R�Addenda. Scrieri personalizate.....................................................304 
R�Bibliografie special�.....................................................................336 
R�Rezumat (Limba român�).............................................................338 
R�Rezumat (Limba englez�) ............................................................339 
R�Rezumat (Limba francez�) ...........................................................340 
R�Rezumat (Limba german�)...........................................................341 
R�Rezumat (Limba spaniol�) ...........................................................342 
R�Indice de persoane ........................................................................343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITURA P
ARALE

LA
 45


	Pages from Pitesti - Portrete postume_2740-7
	Pages from Pitesti - Portrete postume_2740-7-2
	Pages from Pitesti - Portrete postume_2740-7-3
	Pages from Pitesti - Portrete postume_2740-7-4



